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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР 

Темата на осмото издание на серията „Обществени 

комуникации“ попада право в „десятката” на така актуалната 

тематология, концептология и втората (или просто поредна, но 

достатъчно внушителна) вълнá на интереса към новия историзъм в 

хуманитаристиката и социалните науки. Градът е непосредствено 

обвързан с класическите концепции на Фернан Бродел и Пиер Нора 

и, оказва се,  продължава да бъде определящо място на паметта, а 

(пост)модерният човек и медиите са негови естествени творения. С 

разнообразието на избраните (нерядко естетически стряскащи, 

понякога екзотични, слабо известни или съвсем непроучени) 

изследователски обекти, с артистичните изненадващи ракурси, 

оптики и аргументи, с внезапните, понякога сепващи насоки на 

разсъжденията, аргументите и изводите, текстовете в това издание 

ще зарадват четящата публика. Сред адресатите й са 

интересуващите се от медиазнание, литературознание, история и 

документалистика, социология, искуствознание, история на 

културата, теория и рецепция на фотографията, дори... стихознание.   

В качеството си на 8 книга от поредицата, този път темата за 

Града като място на памет и царство на медийното общуване ще 

изненада и най-посветените си изследователи. Това е така, защото 

текстовете с рекордния брой 18, като че ли са се наговорили 

помежду си, разпределяйки си сфери от научното познание „по 

равно” – медиазнание (информационна, масовокултурна, 

художествена и историко-документална функция на медиите) и 

хуманитаристика (или още както е прието да се казва „изкуство и 

литература”).  
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В първата част на сборника, озаглавена „Градът – медии, 

ритуали, политики” се тръгва от фикционалния образ на „медийната 

памет”, за да се извърви дългия път от теоретизацията към 

конкретните жанрови контексти (в етюди, фийчъри, аналитични 

постановки, исторически хроники, семиотични истории, импресии и 

депресии) и тематиката на разиграните сюжети за екологичния 

град, етикецията в следите на града, стрийтфотографията, 

музикалната контракултурна среда, и - къде скандалните, къде 

благопристойни истории от миналото ни. Къде другаде ако не тук, 

читателят може да срещне Кърт Кобейн и „Нирвана” с Рачо Петров, 

Анри Картие  Бресон с Милан Христев. 

Втората част, озаглавена „Литературният човек и лицата на 

града”, умишлено не се разделя с патоса и съдържанията на първата 

част, добавяйки към тях щрипка, не – а пълни шепи очарователно 

литературно съдържание. Тук на читателя се предлага 

белетристична есеистика от най-високо качество, следвана от 

предизвикателствата на фатазмените утопии на детски 

литературни сюжети, след което читателят попада в опияняващия 

водовъртеж на балканските и български литературни митове, 

образи и имена. Тук си дават среща нобелисти като Иво Андрич и 

Йосиф Бродски с Константинос Кавафис и Тозан Алкан, Петър Негош 

с почти забравени писатели, художници и репортери като Петър 

Дачев, а духът на Истанбул ще преследва не само него, а и голяма 

част от авторите в сборника. В срещата „на пъпа на света” (който в 

един момент се оказва и София, и Берлин, и Париж, и Виена, и Котор) 

ще се озоват рамо до рамо Георги Стаматов, Артур Шницлер, 

Николай Марангозов, Гео Милев, Димчо Дебелянов... Ще се появят и 
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младите съвременни, също толкова скандални присъствия на 

Сибиле Левичаров, Димитър Динев и Илия Троянов. Верен на духа на 

темата за/и Града, сборникът и неговите изследователи 

изненадващо отказват да влязат в така очакваната антиномична 

посока на мислене – град-село, столица-провинция, център-

периферия – търсейки в посоките на света собствените си 

идентификации. Това е странно, но затова пък обнадеждаващо 

настроение и усещане за свобода у авторите, като че ли за 

освободеност от комплекса на непорасналите или провинциалите. 

Започвайки да пишат за Града, медиите и паметта, като че ли 

неговите изследователи не могат да спрат. И се оказва, че и тази тема 

е от онези, с предизвестено продължение и незатихващ финал. 

Редакционната колегия със задоволство отбеляза огромния 

интерес към поставената тема и сърдечно благодари за 

научноизследователската активност особено на авторите с външно 

участие, които ни дариха със своята оригинална мисъл, 

нестандартни подходи, свободен космополитен дух и приятелско 

вдъхновение.   

     Проф. д-р. Евдокия Борисова 
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INSTEAD OF A FOREWORD 

The theme of the eight issue of the Public communications series 

relates to the popular and much discussed topics and research areas, 

linked to a new surge of interest in the New Historicism in humanities and 

social sciences. The town, conceptualised in the famous ideas of Fernand 

Braudel and Pierre Nora, is closely related to memory, and (post)modern 

man and mass media are its creations.   

The texts in the present issue will provoke and entertain the 

audience with a variety of though provoking, startling, exotic, little known 

or simply under-researched objects of study, seen form unexpected 

perspectives, and supported by strange and even disturbing speculations, 

arguments and conclusions. Our target audience are all those who are 

interested in fields as diverse as media studies, literary criticism, history, 

non-fiction, sociology, art, culture studies, theory, and reception of 

photography, even verse.  

The present eight volume, dedicated to the town as the home of 

memory and media communication, will come as a surprise even to our 

closest followers. First, because of the large number of articles - 18, and 

second, because they are somehow evenly divided into two large sections 

related media studies (media as reflecting and producing information, 

popular culture, fiction and non-fiction) and humanities (art and 

literature) respectively. 

The first part of the volume entitled "The town: media, rituals and 

policies" sets off with the fictional image of the "media memory" and takes 

the reader further, from purely theoretical speculations to specific genre 

contexts, such as etudes, features, analytical speculations, historical 

chronicles, semiotic stories, impressions and depressions), touching upon 
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a range of issues, from the ecological town, etiquette in town life, street 

photography, music counterculture, to some urban stories, both 

scandalous and full of virtue. Where else, if not here, can the reader be 

faced with contrast like those between Nirvana's Curt Cobain and Racho 

Petrov, or Henry Cartie Bresson and Milan Hristev.  

The second part, entitled "The man of letters and the faces of town" 

is deliberately deprived of the pathos and the topical multiplicity 

characterising the first part, adding not simply a pinch, but a vast variety 

of fascinating literary matters.   The reader is presented with literary 

essays of the highest quality, charmed by the magic of children's literary 

plots, and engulfed in the dizzying whirlpool of Balkan and Bulgarian 

literary myths, images and names. There are interesting encounters with 

Noble prize winners, such as Ivo Andrich and Joseph Brodsky, 

Konstantinos Kavafis and Tozan Alkan, Peter Negos, and a lot of other 

forgotten novelists, artists and reporters, such as Petar Dachev, who, like 

a lot of other authors in this volume is obsessed by the spirit of Istanbul.  

At the "navel of the world" (which can variably be identified as 

Sofia, Berlin, Paris, Vienna, or Kotor) one can meet Georgi Stamatov, 

Arthur Schnitzler, Nikolay Marangozov, Geo Milev, Dimcho Debelyanov, 

among others. There will also be the young, yet equally provocative Sibile 

Levicharov, Dimitar Dinev and Iliya Troyanov.   

True to the spirit of the Town, the authors in the present collection 

surprisingly refuse to succumb to the expected antinomic way of thinking, 

which opposes the town to the village, the capital to the province, the 

centre to the periphery, thus conceptualising the world within the narrow 

boundaries of personal identifications. Despite being somewhat strange, 

this creates a liberating feeling of freedom in the authors, who seem to 
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have outgrown the symptom of being small, insignificant and provincial. 

Once they have started exploring the Town, media and memory, the 

researchers find it difficult to stop. And it turns out that this theme is one 

of those never-ending stories.  

The editorial board is really pleased by the great interest in the 

chosen topic, and would like to thank the researchers, especially our 

invited guests, for the zeal and enthusiasm in exploring the theme, for 

their original ideas, insights and innovative approaches, free 

cosmopolitan spirit and inspiration. 

Evdokia Borisova, Prof. PhD 
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ГРАДЪТ – МЕДИИ, РИТУАЛИ, ПОЛИТИКИ 

 

 

МЕДИЙНА ПАМЕТ 

Иван Капралов 

 
MEDIA MEMORY 

     Ivan Kapralov  

Abstract: The article deals with the topic of reliable information in the use 
or misuse of media memory. The analysis is based on the understanding that 
memory created by the media and through the use of the media is part of the 
collective public memory. In this sense, it is something other than history as a 
factology in a more general context. Media memory is seen as a multilayered 
phenomenon, requiring a responsible interdisciplinary and professional approach 
to preserve the facts in the accompanying fictions. Some problems in the mediation 
process are considered, which are the natural consequences of the facilitated access 
to official and unofficial archives in the digital environment. 

Key words: media memory, history, mediation, fact, fiction  
 

В историята на човешката цивилизация отдавна е отбелязано, 

че всяка по-голяма идея или технологична революция води до 

драстични изменения в разбирането за време и пространство. Да си 

припомним моменти като обяздването на коня, писменото слово, 

машинния печат и книгопечатането, машините и индустриалната 

революция, теорията на относителността, масовите медии, новите 

технологии, информационното общество, глобализацията… 

Драстичните изменения в разбирането за времето и пространството 

почти винаги пораждат драматични въпроси за мястото на човека в 

света и за отношението на човека към света. В края на ХХ и началото 

на ХХI век човечеството се намира в поредния етап на драматично 
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забързало се време и глобално разширяващо се пространство. 

Нарастващото значение на информацията предостави значителна 

социална роля на масмедийните институции, а дигиталните 

технологии повдигнаха въпроси за тяхното бъдеще. От друга страна, 

свикнали сме да разглеждаме времето през характеристики като 

минало, настояще и бъдеще. Затова изглежда съвсем резонно наред 

с изследването на настоящото функциониране на масмедиите в 

обществото и тяхната роля в бъдеще да се проблематизира и 

миналото. 

Отношенията между миналото и масмедиите се оказват все 

по-любопитни и за българската академична общност, и за 

оперативната журналистическа гилдия. Показателно е, че през 2012 

г. в департамента по „Масови комуникации“ в Нов български 

университет се проведе научна конференция „Памет чрез медии (как 

медиите запазват и разчитат документите)“. Конференцията имаше 

за цел да се отбележи 100-годишнината от Балканската война, но 

изнесените доклади повдигнаха и други интересни въпроси около 

виртуалното пространство като място за съхранение на 

информация, както и относно начините за пренасяне и представяне 

на българската историческа памет чрез медиите. Традиционната 

годишна среща на Асоциацията на българските медии по света през 

2018 г. също избра темата „Медии и памет“, като зададените 

допълнителни подтеми повдигат въпросите „Различните лица на 

патриотизма“, „Бизнес и национален дълг“, „Пропаганда срещу 

журналистика“.  Темата за миналото и масмедиите все по-сериозно 

се разглежда и през призмата на историята на медиите, а редица 

теоретици настояват за въвеждане и на нови учебни дисциплини в 



22 
 

това направление. В практиката на оперативната журналистика пък 

се срещат критики за „късата медийна памет“ или „избирателната ѝ 

употреба“. 

В сборника, озаглавен „On media memory: Collective memory in 

a new media age“, са събрани публикации, които се фокусират върху 

темата за медийната памет и извеждат медиите и медиацията на 

преден план в изследванията за колективната памет. Авторите още 

в предговора дефинират понятието „медийна памет“ като 

„систематично проучване на колективното минало, което се 

разказва от медиите, чрез използването на медиите и за медиите“  

(Neiger et al. 2011). 

При несъмнено сериозния научен потенциал на явлението 

„медийна памет“ в аспекта памет за медии следва да се отбележи, че 

той не е предмет на настоящата статия. Анализът е насочен по-скоро 

към създаваната от медиите и чрез медиите колективна памет. 

Статията си поставя за цел да разкрие множеството пластове на 

явлението и да проблематизира темата за правото на обществото да 

получава достоверна информация с оглед на „медийната памет“. 

Проследявайки взаимоотношенията между литературата и 

историческата наука в изследването си „Практическото минало“ 

Хейдън Уайт посочва, че много от проблемите на философията на 

историята произтичат от смесването на термина „история“ с 

термина „минало“. Той настоява за отграничаване на понятията 

„историческо минало“ и „практическо минало“. В съответствие с 

тезата на политическия философ Майкъл Оукшот „историческото 

минало“ се представя като „онова минало, изградено от модерните 

професионални историци като коригирана и подредена версия на 
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цялото минало, което е било установено като действително 

съществувало въз основа на данни и доказателства, удостоверени 

от други историци като допустими до апелативния съд на 

историята“. Докато „практическото минало“ се дефинира като 

„онези представи за миналото, които всеки от нас носи във 

всекидневието и от които волю-неволю и в най-голямата възможна 

степен ние черпим информация, идеи, образци и стратегии за 

решаването на всички практични проблеми – от личните дела до 

големите практически програми, които срещаме в онова, което 

възприемаме като „сегашната ситуация“ (Uayt 2010: 129). Така че 

„практическото минало“ всъщност е памет, която е различна от 

историята. 

Употребяването на понятието „памет“ и злоупотребяването с 

него е предмет на нарастващ интерес в социалните науки. В 

изследването си за историческата социология на колективната 

памет Лиляна Деянова също подчертава противопоставянето на 

колективната на историческата памет. С опора върху разсъжденията 

на Пиер Нора колективната памет се разглежда като глобализираща 

и без граници, разлята и импулсивна и произтичаща от 

убеждението, че асимилира това, което ѝ помага. В контраст с нея се 

проявява историческата памет като аналитична, критична, точна, 

отграничена и произтичаща от разума. В този смисъл историческата 

памет филтрира, натрупва, капитализира и предава познание; 

колективната памет съхранява спомен за едно преживяване, 

изтрива и пренарежда миналото в зависимост от нуждите на 

момента (Deyanova 2009: 173).   
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В „Социологията като проект“ Светла Колева уточнява, че 

разграничението между памет и история идва от историческата 

наука, която от средата на 70-те години на XX век започва да 

проблематизира категориалния статус на понятието „памет“ в 

историческото познание и го обособява като предмет на историята. 

Колева подчертава още, че в началото на 90-те години на XX век се 

наблюдава засилен теоретичен интерес към паметта и нейните 

отношения с историята, който основателно се свързва с новите 

измерения на кризата на ценности и идентичности, на социални 

позиции и жизнени стратегии (Koleva 2005: 30). Следователно, ако 

явлението „медийна памет“ се разглежда като част от по-общото 

понятие „колективна памет“, е необходимо да се държи сметка за 

неговата различност от историята. Самото функциониране на 

паметта представлява дистанциране от фактологията като 

хронология със задължителен по-общ контекст. В този контекст 

медийната памет следва да се обсъжда като една непълна, орязана 

история, която се завръща в настоящето с определена цел. 

Цитирайки и доразвивайки идеи на Мари-Клер Лавабр, Светла 

Колева подчертава, че зад паметта „…независимо от формите на 

нейното съществуване, стоят мотивите за легитимация и 

идентичност, докато историята като работа на историка е 

ръководена от интереса за познание. Затова паметта може да бъде 

предмет на историята, докато историята може да бъде само 

преработвана от паметта в името на една или друга социална, 

политическа, а защо не и научна кауза“ (Koleva 2005: 30).  

Пример за използването на историята за политическа 

злоупотреба с медийна памет посочва Тимъти Снайдър в последната 
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си книга „Пътят към несвободата“. Разглеждайки глобалните 

политически процеси в началото на XXI век, авторът проследява 

публичното поведение на президента на Руската федерация 

Владимир Путин, който провежда целенасочена кампания чрез 

медиите, за да легитимира политическата си идея за общата руска 

идентичност на народите в днешна Русия, Украйна и Беларус. В 

публични изявления Путин се връща към 988 г., обявявайки 

ранносредновековния военачалник Валдемар (в модерната руска 

транслитерация „Владимир“) за руснак, който покръства 

поданиците си и така завинаги свързва народите на Русия, Украйна 

и Беларус. Снайдър подчертава, че в хода на тази медийна кампания 

руските журналисти внимават да не пропуснат, че дори Москва не е 

съществувала по това време, от което следва и изводът: „Понятия и 

практики започнаха да се местят от Изток на Запад. Например 

изразът „Фалшиви новини“, който звучи като американско творение 

и Доналд Тръмп предяви претенции за авторство; той обаче беше 

използван в Русия и Украйна много преди да започне употребата му в 

САЩ. „Фалшиви новини“ означава създаване на художествен текст, 

който се представя за журналистически материал, а 

предназначението му е да създаде объркване относно конкретно 

събитие, от една страна, и да дискредитира журналистиката, от 

друга“ (Snaydar 2018: 21). Позоваването на миналото чрез медиите 

крие опасност от създаване на фикция, която е твърде много (дори 

и за медийния свят) отдалечена от фактологията.  

В изследването си върху феномена масмедийна „реалност“ 

Елка Добрева я определя като „специфична реалност“. 

„Масмедийната „реалност“ винаги само фрагментарно представя 
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обективната социална реалност – в този смисъл тя е орязана, 

частична, непълна реалност. От друга страна, присъстващата в 

медиите „реалност“ е конструирана социална реалност. Тя винаги е 

пречупена през субективната реалност на своите създатели – 

никога не може да се изключи намесата на личните вкусове, 

интереси, пристрастия, вярвания, политически убеждения, култура, 

навици, предразсъдъци, зависимост от политиката на масмедията 

и пр. Затова тя е изкривена (пристрастно, тенденциозно 

представена) реалност“ (Dobreva 2011: 29). По този повод се 

напомнят и разсъжденията на П. Бъргър и Т. Лукман, които 

предупреждават, че „реалността е социално дефинирана“ и 

следователно: „За да се разбере състоянието на социално 

конструираната вселена по всяко време или нейната промяна във 

времето, трябва да се държи сметка за социалната организация, 

позволяваща на определителите да изпълнят своята роля. Малко 

грубо казано, съществено е да се настоява на въпросите за 

исторически наличните концептуализации на реалността – от 

абстрактното „Какво?“ до социологически конкретното „Кой го 

казва?“ (Bargar, Lukman 1996: 138-139). Затова от особено значение е 

да се проследи процесът на конструиране на масмедийната 

реалност, който се определя като процес на „медииране“. От една 

страна, той се детерминира от особеностите на различните видове 

медии (книгата, списанието, плаката, графитите, фотографията, 

филма, телевизията, интернет). От друга страна, влияние оказват и 

различните критерии за подбор на факти от обективната 

действителност, които да са релевантни за медийното съобщение, и 

тяхното медийно обработване („прагматически селектори“ и 
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„съдържателни критерии за новинарска стойност“), което 

представлява самият процес на медииране (Dobreva 2011: 32-76). 

 От казаното дотук следва, че в хода на анализа на темата за 

правото на обществото да получава достоверна информация при 

употребата на „медийна памет“ или злоупотребата с нея трябва да се 

имат предвид същностните особености на масмедийната реалност 

като една непълна и социално конструирана реалност. Създаденото 

по свои правила медийно съдържание в настоящето се 

характеризира с известно количество ентропия на информацията и 

дистанциране от по-общия контекст на обективната 

действителност. Това съдържание ще остане в официални и 

неофициални медийни архиви, за да послужи за следваща употреба 

под формата на медийна памет. В този последващ момент 

обработката на архивираното съдържание ще премине през 

вторичен процес на медииране, в който неминуемо ще настъпи 

допълнително дистанциране от фактологията и по-общия контекст. 

Така употребата на „медийната памет“ лесно може да се превърне в 

злоупотреба и създаване на достоверно звучаща фикция или 

конспиративна теория. Процес, художествено представен в 

романите на Умберто Еко като „Пражкото гробище“ и „Нулев брой“.  

До нежелана злоупотреба с „медийна памет“ може да се стигне 

и съвсем непреднамерено. Манипулативната употреба на историята 

чрез медиите се осъществява просто в процеса на вторичното 

медииране. Например според следното съобщение от 24. 08. 2016 г. 

в новините на „Дарик“ радио тогавашният военен министър 

Николай Ненчев (очевидно с лека шега) заявява пред репортерите: 

„Навръх 9 септември два американски изтребителя поемат 
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охраната на българско небе“. Новината изглежда съвсем коректно 

отразена в интернет страницата на „Дарик“ радио, откъдето е видно, 

че всъщност се цитират думите на военния министър. Процесът на 

медииране обаче си има особености, които довеждат до 

съкращаване на текста, като в случая в ефир изтече внушението, че 

радиото се шегува с историческата дата и с новите български 

съюзници. Впрочем, отново в процеса на медииране във връзка с 

необходимостта от поставяне на заглавие на текста, в интернет се е 

получило същото разминаване – „Два американски изтребителя 

започват еърполисинг у нас навръх 9 септември“1. 

В дисертационния си труд „Книгата като медия за 

манипулиране на времето“ Полина Стоянова посочва, че 

изкуственото съхраняване на паметта чрез писмеността и книгата 

„прави възможно възникването и функционирането на човешката 

цивилизация, благодарение на натрупването, складирането и 

надграждането на индивидуалния и колективен опит“ (Stoyanova 

2014: 15).  Кодирането и съхранението на паметта повдига и въпроса 

за пренасянето на смисъла от настоящето към миналото и обратно в 

процеса на вторичното медииране. В публична академична лекция, 

изнесена в Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ на 15. 05. 2012 г. от Пламен Шуликов, се открива друг 

важен пласт от явлението „медийна памет“. Лекцията е озаглавена 

„Памет и медии“2 и подлага на анализ езика „като първозванната 

медия в общуването на човека със света“. Авторът повдига 

                                                           
1 Пълният текст на статията е достъпен на адрес: http://darikradio.bg/dva-
amerikanski-iztrebitela-zapochvat-earpolising-u-nas-navrah-9-septemvri.html.  
2 Текстът от академическата лекция е достъпен на адрес: 
http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=53.  
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въпросите за паметта и забравата в прехода между устното и 

писаното слово и разсъждава за възможната загуба на смисъл или 

оставащата следа в текста през знаци като „духа“ и „буквата“. За 

настоящия коментар е от особен интерес повдигнатият въпрос за 

тълкуването в рамките на вторичното медииране, доколкото 

„медийната памет“ представлява вече създаден архив от писмен или 

устен, медииран чрез звук, изображение или по друг начин език. 

Безспорно важен е въпросът в кой момент и за какво ще се прибегне 

до употребата на памет, създадена от или чрез медиите, и как ще се 

съхрани смисълът в процеса на тълкуване. Това е въпрос, който стои 

на вниманието и на други науки – например литературната и 

правната теория. Извличането на смисъла на текста в литературата 

е предмет на херменевтиката и рецептивната естетика. 

Изкушението да се тръгне по дирите на „какво е искал да каже 

авторът“ или да се акцентира върху „какво е разбрал реципиентът“ 

неизбежно съществува. Въпреки това съвестният тълкувател би 

следвало да държи сметка и за двата подхода, за да съхрани смисъла. 

Противопоставянето на „духа на закона“ и „буквата на закона“ в 

правната теория предпочита същото решение. Не би било коректно 

да има позоваване на „духа на закона“, което позволява 

разширителност на тълкуването, отдалечаващо се твърде много от 

„буквата на закона“. Обратното също би довело до загуба на смисъл.  

Във вече цитираната статия на Хейдън Уайт проблемът за 

миналото като история и миналото като конструирана история 

опира до отношенията между факт и фикция. В процеса на 

тълкуване, според автора, следва да се търси смисълът в контекста 

на формата и съдържанието: „…разделението на факт и фикция в 
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акта на четене на дискурс, от който и да е вид не е тъй лесно. 

Всъщност, както  би приел почти всеки, разказната форма внася 

особени видове оценъчност“ (Uayt 2010: 138). В крайна сметка Уайт 

приема, че отношенията между факт и фикция се примиряват в 

разбирането им за свързаност в общ дискурс (история), желаещ да 

остане истинен, но произвеждащ допълнителни смисли, които 

могат да бъдат дефинирани като литературни, ако не и като 

фикционализиращи в своите ефекти (Uayt 2010: 139). Доколкото в 

художествените текстове фикциите са си съвсем на място, следва да 

се отбележи, че не така стоят нещата, когато се има предвид правото 

на обществото да получава достоверна информация. Казано иначе, в 

журналистическата дейност разликата между разказа на история 

„действителен случай“ и история „по действителен случай“ има 

друго значение. Така отново се стига до темата за фактологията, 

която не трябва да се изпуска от поглед в условията на употребата 

на „медийна памет“ или злоупотребата с нея. Необходимо е да се 

осъзнава, че в общия дискурс наред с факта задължително 

присъства и елементът фикция.  

Проблематизирайки книгата като медия, пренасяща 

информация във времето, Полина Стоянова подчертава нарасналото 

значение на медиите и придобитата от тях власт да налагат 

„медийното време в изграждащо реалността на съвременния човек“ 

(Stoyanova 2014: 17-18). Изследването води към теорията на Харолд 

Инис, който разглежда медиите като ключов фактор за контрол над 

времето и пространството. Фактор, който формира културата и 

определя съдбата на една цивилизация. Стоянова допълва още: 

„Функционалността на медиите за манипулиране на времето се 
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разкрива с появата на електронните медии през XX в. В резултат от 

появата на новите електронни медии се наблюдава усещане за 

забързване на времето и времево-пространствена компресия. 

Медиите създават свое „текущо време”, което създава 

фрагментарен събитиен хоризонт без последователност, начало и 

край. В този смисъл е и концепцията на Мануел Кастелс за 

„безвременното време” в мрежовото общество 2.0. Времето бива 

разгъвано, свивано и компресирано от медиите между представите 

за категориите „вечно” и „мигновено” (Stoyanova 2014: 18-19).  

Изследването на преднамерената или непреднамерена 

употреба на „медийна памет“ и злоупотребата с нея се налага и от 

променените условия, в които функционират масмедиите в 

днешната дигитална среда. Улесненият достъп до информация от 

множество официални или неофициални архиви изкушава нейната 

употреба като аргумент на конструираното днес медийно 

съдържание. Прикачването на различни линкове (препратки) към 

текста отдавна е дефинирано и обстойно изследвано като 

„хипертекст“. Тук тази технология се визира само дотолкова, 

доколкото подходът може да се разглежда като проблемни 

взаимоотношения между медийното настояще и медийното минало. 

Във връзка с това следва да се обърне особено внимание на новото 

значение на добре познатата техника при конструирането на 

новината, известна като „bаckground“. Тази част от новината има 

своите достойнства спрямо достоверността на информацията и 

представянето на значими за обществото факти, доколкото 

представя по-общ контекст и черпи допълнителни аргументи за 

истинност от миналото. Същевременно изборът да припомниш или 
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не, доколко да го сториш и дали ще го направиш в достоверен 

контекст представлява проблем по отношение на „медийната 

памет“.  

Глобалната медийна среда се сочи и като естествена 

„техническа поддръжка“ на явлението „прецедентни феномени“, 

което се изследва от лингвокултурологията. В статията си 

„Атентатите в Париж. Бележки за медийното раждане на 

прецедентни феномени и за границите на толерантността“ Елка 

Добрева дефинира явлението по следния начин: „Прецедентността 

в най-общ смисъл се отнася до определен денотат (лице, обект, 

ситуация, история, име, фраза и др.) от реалния живот или от 

фикционалната действителност, който по определени причини се 

превръща в еталон за тип поведение, за характерен начин на 

действие, за повтаряща се специфична ситуация. Паралелно с това 

символното обозначение (обикновено словесно, но може да бъде и 

всякакво друго, например изобразително) на дадения прецедентен 

феномен започва да функционира като емблематично име на 

съответни регистрирани в актуалната действителност следходни 

неща“ (Dobreva 2015: 1). Очевидно това явление е частен случай на 

по-общата тема, свързана с интертекстуалността, чиито знаци пък 

се представят като проверени от времето и традицията културни 

кодове, които се свързват с нещо значимо от действителността.  

Прецедентните феномени всъщност са елементи от колективната 

памет. Доколкото намират естествена среда в масмедийната 

реалност, очевидно те се превръщат във важна технология за 

употреба на „медийната памет“ в процеса на вторичното медииране. 

Тяхното функциониране разчита на ноторната им известност, от 
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една страна, и допълнителното дистанциране от фактологията и по-

общия контекст, от друга. „Редуциране на информацията, изтъкване 

на едни, изтласкване на заден план или пълно заличаване на други 

подробности винаги съпровождат и свързването на определени 

актуални неща с вече съществуващ прецедентен феномен. Напълно 

възможно е, от друга страна, при индивидуалното позоваване на 

даден прецедентен феномен съответният субект да е забравил 

детайлите, свързани с оригиналното събитие или първоначалната 

ситуация, в която прецедентното название се е появило (например 

образите и имената на Остап Бендер или на многострадалната 

Геновева, Цезаровата фраза „И ти ли Бруте…” и пр.), възможно е дори 

изобщо да няма представа за въпросната оригинална ситуация“ 

(Dobreva 2015: 3). 

След приведените съображения и аргументи относно силното 

въздействие на масмедиите върху настоящето и миналото е 

необходимо да се разкрие още един пласт от многопластовото 

явление „медийна памет“. Конструираната чрез медиирането 

символна реалност и употребата на спомена чрез вторичното 

медииране на фрагмент от „медийната памет“ като че ли 

представлява едновременна употреба на времето като линейна и 

като циклична величина. На пръв поглед създаденото от медиите 

време има характеристиките на минало, настояще и бъдеще, а 

паралелно с това представлява постоянно повтаряне, завръщане. 

Като че ли това е съвсем естествено и идва от природата на 

масмедиите. Теорията за функционалния анализ в науката за 

масовите комуникации отдавна е определила сред основните задачи 

на масмедиите и трансфера на културно съдържание. Медиите не 
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само информират и коментират настоящето, но са призвани да 

осмислят миналото и периодично да ни завръщат към него в 

мисията да опазват определен културен код. При това, те го правят 

под контрола на един от споменатите вече прагматически селектори 

в медиирането (според Елка Добрева), който е дефиниран като 

„културен въздух“. Актуалната в настоящето идеологема, която кара 

медиите да преценят дали това може да се каже сега, или не е съвсем 

приемливо. Тук „медийната памет“ отново е поставена в зависимост 

от политически, социални и всякакви други групи, които искат да я 

използват за легитимация или за идентичност на кауза от 

настоящето. Преносът на културно съдържание през времето е 

основна функция на масмедиите, което прави и темата за употребата 

на „медийната памет“ неизбежна. Правото на нещо да бъде 

забравено зависи само от социалните промени в обществото, които 

да доведат до изпадането му от характеристиките на актуалния 

„културен въздух“. При това без никакви гаранции, че по силата на 

цикличното време темата няма отново да стане актуална за 

обществото. Важно е да се маркира и тезата, че доминиращото 

значение на медиите в разбирането за времето и пространството в 

комбинация със задължението да пренасят културно съдържание 

определя съществени проблеми за бъдещето на масовите медии. 

Традиционно свързани с конкретната култура, в рамките на 

конкретна национална държава, медиите могат да се окажат 

институции от стария свят в условията на задълбочаваща се 

глобализация. От друга страна, информационните технологии 

направиха възможна глобалната икономика и точно те могат да 
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формират атмосфера на глобален културен въздух, който да 

дефинира националните държави като институции от стария свят.    

Улесненият достъп до официални и неофициални архиви в 

дигиталната среда, участието на „медийната памет“ в настоящето 

повдига и друг сериозен проблем в отношенията между миналото и 

масмедиите. Проблемът с коректното боравене с архивираната 

информация вече се изправя пред нови предизвикателства. Освен 

всички подробности обаче на преден план излиза и конкуренцията 

между естественото право на обществото да бъде информирано и 

правото на неприкосновеност на личното пространство. Въпреки че 

и този проблем се оказва с богата история, следва да се отбележи, че 

днес изглежда много по-остър. Коментирайки публикуваното на 

13.05.2014 г. решение на съда на Европейския съюз в Люксембург по 

Дело C-131/12, Фани Давидова от „Програма достъп до 

информация“3 разкрива любопитен факт около актуалния днес 

въпрос, свързан с „правото да бъдеш забравен“. 

В статията си Давидова посочва, че темата е повдигната за 

първи път в Harvard Law Review4 от двама адвокати – Самюъл Д. 

Уорън и Луис Д. Брандис през 1890 г.: „Текстът за първи път 

разглежда правото на всеки да „бъде оставен на мира“ или „правото 

да бъдеш забравен“. В статията се посочва, че съвременните 

                                                           
3 Фондация „Достъп до информация“ е организация с нестопанска цел. Мисията й 
е да спомага за упражняването на правото на информация, провеждайки 
постоянна кампания за подобряване на състоянието на достъпа до информация в 
България. И прозрачността на институциите на централната и местната власт. 
Пълният текст на статията, отнасяща се за решението на ЕС в Люксембург по Дело 
C-131/12 е достъпен на следния адрес:  https://bit.ly/2D1InvQ. 
4 По-подробно по въпроса вж. Harvard Law Review, Vol. IV, December 15, 1890, No. 5 
– http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_ 
warr2.html.  



36 
 

достижения на техниката, изобретенията и всевъзможните нови 

средства за развиване на търговска дейност, като моменталната 

фотография, рекламата, вестниците, нахлуват в свещената 

територия на личния и семеен живот. В същата статия авторите 

подчертават важността на стъпките, които следва да се 

предприемат за защита на личното пространство на всяка 

личност“. 

Няма съмнение, че повече от век след това 

усъвършенстването на техниката и революционното развитие на 

масмедиите и дигиталните информационни технологии правят 

защитата на частната сфера далеч по-трудна от монополизиращата 

живота публична среда. Дебатът е отворен, въпреки че се води 

основно на територията на Европейския съюз и засега изгражда 

известна защита единствено за гражданите от страните членки. Още 

през 1995 г. е приета Директива 95/46 на ЕО за защита на 

физическите лица при обработването на лични данни и за 

свободното движение на тези данни. В резултат от въведената 

регулация и възникналите спорове постепенно се натрупва съдебна 

практика, която привнася нови аспекти в конкуренцията между тези 

две основни свободи. Засега е важно да се отбележи, че съдът по 

принцип дава известно предимство на „правото да бъдеш забравен“ 

в интернет пред икономическия интерес на администраторите в 

мрежата, но не го признава за някакъв вид абсолютно право. Това 

право не би следвало да се защитава в случай че поисканата да бъде 

забравена информация все още има съществено значение за 

обществото и то следва да бъде информирано за нейното 

съществуване. Този пласт на „медийната памет“ обаче остава 
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проблематичен, а дебатът – географски ограничен в рамките на 

Европейския съюз. Конкуренцията между свободата на обществото 

да бъде информирано и свободата на неприкосновеност на 

личността е напрежение между публичната и частната сфера. 

Информацията, оставаща вечно в официалните или в 

неофициалните архиви, съставляващи „памет“, създадени от 

медиите или чрез медиите, винаги може да бъде призована за нов 

живот, за да легитимира някаква конюнктурна цел от настоящето. 

Управлението на личния живот и на индивидуалната репутация 

изглежда подчинено на или поне застрашено от „медийната памет“, 

която е елемент от нещо по-голямо – „колективната памет“. 

В обобщение на казаното дотук и с оглед на поставената цел 

да се проблематизира въпросът за правото на обществото да 

получава достоверна информация при преднамерена и 

непреднамерена употреба на „медийна памет“ или злоупотреба с нея 

следва да се имат предвид някои същностни пластове на явлението. 

Първо, създадената от масмедиите или чрез тях „медийна памет“ 

трябва да се разглежда като частно явление на изследваното от 

историята и социологията явление „колективна памет“. В характера 

на тези явления е тяхната дистанцираност от историята, 

разглеждана като фактология в задължителен по-общ контекст. В 

този смисъл „паметта“ е социално конструирано минало, което цели 

да легитимира определена кауза от настоящето. Точно както 

масмедийната реалност представлява непълна, орязана 

действителност, „медийната памет“ представлява непълна, орязана 

представа за миналото. Второ, в иманентния за съставянето на 

медийно съдържание процес на медиирането сега по естествен 
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начин се стига до процес на вторично медииране – винаги, когато в 

настоящето са призовани определени фрагменти от медийната 

памет. В този обективен процес следва да се държи сметка за 

допълнителното дистанциране на текста от фактологията в един 

по-общ контекст. Допълнителен субективен фактор се разкрива и 

при въпроса за пренасяне на смисъла от устното към писаното слово, 

от създаденото в миналото и разчитаното днес. Въпросът за 

тълкуването следва да държи сметка за формата и съдържанието, 

както и за факта и задължителната фикция, разказани в един 

дискурс. Съвкупността от тези обективни и субективни 

характеристики винаги създава опасност за достоверността на 

информацията при преднамерена или непреднамерена употреба на 

или злоупотреба с „медийна памет“. Трето, масмедиите са 

функционално задължени да ни завръщат към миналото. Това 

следва от обстоятелството, че сред основните им функции са 

действия по информиране на обществото, коментар над случващото 

се и пренос на културно съдържание от поколение на поколение с 

цел опазването на определен културен код. Преносът очевидно 

става в условията на вторично социално конструиране и медииране, 

доколкото е подвластен и на явлението „културен въздух“. Този 

факт представлява допълнителна проверка на релевантността на 

употребата на един или друг фрагмент от „медийната памет“. На 

следващо място, улесненият достъп до официални или 

неофициални архиви прави употребата на „медийна памет“ все по-

честа, различните препратки между текстовете все по-интензивни. 

Това изисква допълнителни изследвания в областта на теории като 

„хипертекстуалност“ и „интертекстуалност“. Огромният и достъпен 
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масив от всевъзможни архиви поставя по особено остър начин и 

въпроса за защитата на „правото да бъдеш забравен“, което е тема 

не само на употребата на „медийна памет“ и злоупотребата с нея, но 

и на по-важния проблем за монополизирането на частната сфера от 

страна на публичността в съвременното общество. 

Съвременното общество няма как да постигне относително 

съгласие и да формира устойчиви представи за своята колективна 

памет, без да си дава сметка за употребата на паметта, създавана от 

медиите или чрез медиите. Важно е да се знае кой и как определя 

имената на героите, чиято памет се почита по време на 

тържествената проверка заря. По същия начин днес е все по-важно 

да се отчита кой и как употребява „медийната памет“. Това изисква 

отговорно отношение и интердисциплинарен подход, който да 

позволява на фактите да не се изгубят сред фикциите. Необходим е 

и професионален подход, който да гарантира спазването на 

определени стандарти в процеса на вторичното медииране, за да 

останат журналистическата професия и журналистиката в поле, 

различно от полето на писателя и на художествената литература.  
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ФОТОГРАФИЯ НА УЛИЦАТА 

Антоан Божинов 
 

PHOTOGRAPHY ON THE STREET 

Antoan Bozhinov 

Аbstract: One of the most popular photographic practices is that of street 
photography. It has an impressive history, representatives whose names have 
become legends and millions of fans around the world. This text is an attempt to 
create a summary of the photographic activities associated with the street. The aim 
is to systematize this observation throughout the past 180 years - the time of 
existence of the phenomenon of photography - with the help of diachronic analysis 
and to reach the first stage in its typology. 

Key words: documentary photography, journalistic photography, street 
photography, realism, reportage photography, topography 
 

 Какво би могло да се крие зад формулировката на заглавието? 

Понятието улична фотография битува в професионалния жаргон 

вече между 40 и 80 години, като непрекъснато обраства с нови 

семантични нюанси. Днес уличната фотография може спокойно да 

се определи като самостоятелен жанр със собствени правила, 

детайлно разгледан в есетата на проф. Цочо Бояджиев „Улицата или 

за баналното във фотографията” (Boyadzhiev 2015). Не по-малък 

интерес представлява пътят, който този тип фотография изминава 

от появата на фотографския процес до днес. Именно исторически 

преживения опит на уличната фотография ще се опита да щрихира 

настоящият текст.  

Улицата е богата на обекти – сгради, фонтани, мостове, 

паметници; квартални градинки и паркове; превозни средства, 

магазини, заведения, хора или… твърде много хора. Именно тълпата 

- феномен, който винаги е придружавал града, но количествено 

нараства през XIX в., векът на индустриализацията, когато се 
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оформят първите мегаполиси в Европа – Париж и Лондон; по-късно 

милионни стават и други градове по света. Тълпата е разнородна, 

включва хора от различни съсловия, временно пребиваващи, 

туристи, музиканти, артисти, амбулантни търговци, вехтошари, 

крадци, просяци... Фотографията се появява тогава, през 1839 г., но... 

малко изостава от ритъма на времето си. През първите няколко 

десетилетия все още е твърде бавна, за да се включи конкурентно 

във „фланьорското”1 изследване на градската среда наравно с поети, 

писатели, художници и др. Фланьорът Бодлер има фотографско око: 

„Бучеше булевардът, разлян като река. 

Висока, гъвкава и в тежък траур цяла, 

Пред мен премина тя, придържайки воала 

Със своята красива и царствена ръка. 

... 

Светкавица... И мракът!... Внезапна красота, 

Възраждаща ме в миг с окото лъчезарно, 

нима не ще те срещна – освен във вечността?” 

     (Bodler 2006: 147) 

Eманация на мига! Основното изразно средство на уличния 

фотограф... Може би, инстинктивно усетил заплахата на новата 

медия, Бодлер определя фотографията като „най-смъртния враг на 

изкуството” (Hacking 2014: 11). За поета утилитарната (и 

комерсиална) функция на новия изобразителен способ оголва 

образа от културните пластове, с които изкуството го облича.  

                                                           
1 За профила на фланьора проф. Бояджиев се обръща към  студията на Валтер 
Бенямин „Шарл Бодлер. Лирик в епохата на високоразвития капитализъм.”, но 
споменава и Сент-Бьов, Балзак и Виктор Фулнер.  
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В „Цветя на злото” тълпата е неотменен герой, понякога явен, 

друг път подразбиращ се. 

В самото начало на фотографията поради ниската 

чувствителност на фотоматериалите и малката светлосила на 

обективите улиците, изобразявани на фотографиите, са безлюдни 

като на тази дагеротипия, където се открояват само няколко 

неподвижни човешки силуета. 

 
Daguerre. Boulevard du Temple, 1839 

Развитието на фотографията е белязано от три фактора: 

произведенията на неголям брой автори, трасирали някои от 

посоките – последствията са отчленяване на стилови  направления; 

процесите, протичащи в обществото и, не на последно място, 

технологичните усъвършенствания на феномена. Студията на 

Бенямин за Бодлер дава много съпътстваща информация за духа на 

времето. В описанията на тълпата става ясно, освен че всеки от 

цитираните автори (Юго, Дюма, Маркс, Енгелс, Балзак, Дикенс, По, 

самият Бодлер и др.) насочва вниманието си към различни нейни 

характеристики, също и това че тълпите се различават една от друга, 

например лондонската е по-забързана и делова, докато парижката, 
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както и следва да се очаква в средата на XIX в., ври и кипи, а 

„бохемата” представлява доста пъстра и разнородна група бунтари. 

Валтер Бенямин добавя от себе си още една тълпа от ХХ в., която вече 

– на базата на опита от последвалите исторически събития - 

внушава ужас. Това е фанатизираната тълпа: „Такива тълпи имат 

често само статистическо съществуване, което замаскирва 

чудовищното у тях – а именно концентрацията на частни лица като 

такива поради случайността на частните им интереси. Когато тези 

тълпи станат често явление – а за това се грижат тоталитарните 

държави, като непрекъснато задължават своите клиенти да се 

събират за всяко мероприятие – тогава се изявява техният хибриден 

характер. ...Те декларират случайността (...) за „съдба”, която отново 

обединява „расата” (Benjamin 1989: 415). 

 Картината на Париж от средата на XIX в. би била непълна, ако 

не се прибави още един щрих, който постепенно се превръща в неин 

герой – барикадите от павета. Парижките павета неведнъж са 

преграждали улиците, защитавайки гражданите от репресивния 

апарат на държавата. Една анонимна фотография от Парижката 

комуна през 1871 г. зловещо естетизира този герой, като 

едновременно заимства визията на булевардните пощенски 

картички и прибавя призрачни силуети на хора, размазани от 

ниската скорост на снимане.  
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Аnonymous, 1871 

 97 години по-късно (1968) друга фотография на Гьокшин 

Сипахиоолу (1926–2011) се превръща в разпознаваема емблема на 

студентските антиправителствени протести.  

 
Sipahioğlu 1968 



46 
 

 За разбирането на пътя, по който е минал феноменът 

фотография, е необходимо да се държи сметка за синхронния срез на 

текущата културна ситуация. Не е случайно, че връстник на 

фотографията е реалистичният роман (част от представителите му 

вече бяха споменати). Подобни процеси протичат в живописта. 

Курбе се обявява за реалист, като под това разбира отърсването на 

медията от патетично-алегоричното наметало, с което я покрива 

хилядолетна традиция в изобразителната практика. Появява се 

веризмът в операта. Тогава фотографията не търси идентичността 

си, има да решава много технически проблеми. Но последователно се 

подготвя за служба в полза на социологическото познание. 

Средностатистическият консуматор също не се замисля и приема 

новопоявилото се статично изображение просто за тъждествено на 

референта. Не мимезис, образ, а съвпадение, еднаквост. Така никой, 

освен будни умове като Бодлер, не съзира, че фотографията се 

отърсва от тежките и тържествени алегорични окови без усилие, 

такава е същността й. Присъщата „драма” на фотографията се състои 

в противоречието между, тъй да се каже, „природната естественост” 

на нейните изображения, от една страна, и, от друга – тяхната 

културна стойност, неизбежно добавяна и от творец, и от зрител. Но 

за да се „разрази” тази вътрешна полемика със своя същински 

потенциал, е нужно време, в което да се осъществят културните 

натрупвания. А авторите, които интуитивно налучкват 

конфликтната точка, са обречени да останат в историята... 

Ето например още една странна снимка от зората на 

фотографията, дело на Иполит Баяр, който създава процес, стоящ 
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между дагеротипията2 и талботипията3, директно позитивно 

изображение върху хартия. Улицата е отрупана с народ - празник, 

представление, а може би екзекуция? Всъщност процесия.  

 
Bayard, 1842 

 Докато фотографията се лута между комерсиалния портрет, 

нашумял като визитна картичка, стереоскопа и капсулирания в 

общности на посветени пикторализъм, който, както се вижда от 

името му, се опитва да подражава на живописта, в случая – на 

импресионизма, на границата на столетията един чудак, Йожен 

Атже (1857–1927), нарамил тежката дървена кутия върху тринога, 

                                                           
2 Изобретението на Дагер (1839 г., Париж), считан за откривател на фотографския 
процес, е директно позитивно изображение върху полирана сребърна плочка, 
обработена с йодни пари. Дагеротипиите са уникати. 
3 Две години по-късно Уилям Фокс Талбот патентова в Лондон негативно-
позитивния процес, който позволява многократно възпроизвеждане на 
изображението от един негатив. 
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нежелаещ да бъде приеман за артист, педантично се захваща да 

поетизира френската столица. Продава снимките си на архитекти и 

вътрешни дизайнери, а впоследствие получава задача от 

общинските власти да заснеме сгради и улици в крайните квартали, 

подлежащи на събаряне и презастрояване. Работата му впечатлява 

пристигналия от Ню Йорк художник Ман Рей, а закупените и 

подарени на МОМА от асистентката на Ман Рей Беренис Абът след 

смъртта на фотографа през 1927 г. стъклени плаки са представени в 

музея и превръщат Атже в име от световна величина.  

 
Atget (Atget 2001: 25) 

Той упорито отказва да смени техниката до края на живота си, 

въпреки че на пазара са излезли много по-компактни и практични 

камери, с обяснението, че само така знае да снима. При него градът 

все още е безлюден, но за сметка на това притежава отлична 

разработка в детайлите. Малко след началото на кариерата му се 

ражда детето-чудо на френската фотография – Жак-Анри Лартиг 



49 
 

(1894-1986). Произхожда от заможно семейство. Подаряват му 

фотоапарат с плаки на 7-годишна възраст. Чувствителността на 

филмите вече е значително по-висока, обективите също са по-

светлосилни, така че снимките на движещи се обекти вече не са 

проблем.  На 8 г. получава „Кодак – Брауни 2”. Любимо занимание за 

него става снимането на спортни игри, скачащи, бягащи хора, 

самолети, автомобилизъм, тенис, ветроходство, с една дума, 

забавленията, достъпни за едрата буржоазия. Той буквално поставя 

фотоапарата между себе си и заобикалящото го и прави една 

панорамна картина на средната класа от времето както на бел епок, 

преди Първата световна, така и между двете войни. Голяма част от 

архивите му са прибрани някъде в смутните военни години и са 

открити в мазе в началото на 60-те. Предадени са от агенция „Рафо” 

на Джон Шарковски, който организира изложбата на автора в МОМА 

– Ню Йорк през 1963 г. Така Лартиг получава световна известност.  

 
Lartigue, 1911 

 Първата световна война с мащабите на безсмислието, 

трагедията и несигурността извежда Европа от равновесие и 

катализира не само обществено-политически трусове и революции; 
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тя освобождава в буен поток постепенно протичащата от предния 

век модернизация в изкуството. От 20-те – 30-те години на ХХ в. до 

днес не е наблюдавано толкова радикално преобръщане на 

художествената норма, каквото е модернизмът. Фотографията вече 

е натрупала достатъчно социален престиж и самочувствие, 

възприета е като атрактивен спътник на цивилизацията и заема 

подобаващо място в този процес, като смело търси собствени 

изразни средства, различни от тези на класическото изобразително 

изкуство. Затова спомага и развитието на фотографската техника. 

През 1925 г. излиза на пазара първата „Лайка“, малкоформатен 

фотоапарат, който работи с 35 мм. кинофилм, изобретение на Оскар 

Барнак. Тази машинка може спокойно да се побере в джоба. Има още 

две съществени предимства. Далекомерният визьор дава 

възможност на снимащия с едното око да наблюдава събитието в 

неговата естествена зрителна широта, докато с другото кадрира... е, 

не особено лесна операция, само за майстори. И централният затвор, 

намиращ се в обектива, който е изключително тих и позволява по-

ниски скорости, защото не прави сътресения и... е трудно да бъде чут 

дори на не особено шумна улица. Лайката прави чудеса в ръцете на 

модерните артисти – Александър Родченко (1891-1956) в СССР 

открива смелите ракурси, композиции и игра със светлината. 
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Rodchenko, 1930

 

Ласло Мохой-Над в Баухаус гради своите светлинни скулптури, а 

сюрреалистите в Париж са опиянени от възможностите, които се 

откриват на улицата за търсене отвъд реалното, съчетания, срещани 

(само?) насън... Едва сега, през 30-те години, фотографията избухва 

като фойерверк, заложен от реалистите предния век. Едни от 

пионерите с по-хладен и отстранен поглед са емигранти от вече 

бившата Австро-унгарска империя, а обектът е отново Париж – 

Андре Кертес (1894–1985), връстник на Лартиг, унгарец от еврейски 

произход, се отличава с изострен усет за мимолетността на времето 

и играта на светлини и сенки.  

 
А. Kertész (Borhan 1994:187) 
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Получава първия си фотоапарат през 1912 г., трупа опит (и архив) по 

време на Първата световна война и унгарската революция от 1919 г., 

емигрира във Франция през 1925 г. Някои историци твърдят, че 

първата в историята самостоятелна фотоизложба е негова. Гюла 

Халас, приел псевдонима Брасай (1899–1984) на името на родния си 

Брашов, прави първото задълбочено изследване на нощния живот в 

милионния град. Установява се в Париж през 1925 г., а книгата 

„Париж през нощта” е издадена през 1933 г. 

 
Brassai (Gautrand 2008: 39) 

Всъщност толкова обстоятелствено и последователно 

снимане на нощен живот срещнах едва 86 г. по-късно от Кен Шлес, 

документирал нощен Ню Йорк, въпреки че чисто технически 

чувствителността на материала при трудни светлинни условия 

тогава и сега са несъизмерими. След това „опипване на почвата“, 

всъщност доста смело, от двамата автори на границата на 30-те 

години Париж за пореден път става „колективен герой“ на 
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немалобройна фотографска общност. Фотографите са много, 

фотографиите – изключително много. Едуар Буба, Изис, Рене Бури, 

Робер Доано, Уили Ронис и, разбира се, Анри Картие-Бресон са само 

най-известните от тях (Gautrand 2004). По-старото поколение снима 

със средноформатна двуока камера с шахтов визьор, т.е. „от корем“, 

гледа изображението отгоре и огледално обърнато ляво-дясно, 

което не му пречи да има изумителни репортажни попадения, като 

Робер Доано (1912–1994).  

 
R. Doisneau (Kolev 2016) 

По-младото използва малкоформатни фотоапарати тип 

„лайка“. Дори се появява конфликт между двете групи. Изис (1911–

1980) също е емигрант от литовско-еврейски произход, установил се 

в Париж през 1930 г. По време на окупацията му се налага да напусне 

града и въпреки това попада в лагер, от който успява да избяга с 

помощта на съпротивата.  
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Israelis Bidermanas – Izis (Jones 2015)

Eдуар Буба (1923 – 1999) e столичанин, по време на войната 

също е изпратен в лагер. 

 
Édouard Boubat (Boubat 2009) 

 Уили Ронис (1910–2009) е роден в Париж, син на еврейски 

бежанци от Русия и Литва. Баща му има фотографско студио в 

Монмартр. Работи с Дейвид Сиймор (Чим) и Робърт Капа.  
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Willy Ronis (Vintage eweryday 2015) 

Анри Картие-Бресон (1908–2004) произхожда от заможно 

семейство от едрата буржоазия. Има желание да се занимава с 

изобразително изкуство и учи в частната академия на Андре Лот, 

кубист, който води учениците си в Лувъра, за да се запознаят с 

класическото изкуство и в парижките галерии, където се излагат 

произведения на модернизма. Започва да посещава известното 

парижко кафене „Сирано“, където се събират сюрреалистите и 

приема техните позиции по отношение на реализма във 

фотографията. През 1952 г., вече като утвърден автор, в предговора 

на първата си книга „Решаващият миг“ Бресон представя своята 

теория, според която има един момент, в който окото, мисълта и 

сърцето са в една линия и това е моментът, в който трябва да се 

натисне спусъкът. 
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H. Cartier-Bresson (Magnum 2014) 

Парижките фотографи от 30-те години на ХХ в. изваждат от 

уличната тълпа отделни персонажи, взаимоотношения, случки, като 

по тоя начин я превръщат от безлично атомизирано множество в 

съвкупност от индивиди. Този факт и очевидната емпатия, любов 

към града и неговите жители им носи името „френска хуманистична 

школа“. Работите на тези автори издигат артистичното ниво на 

уличната фотография до висоти, които остават еталон за жанра за 

всички времена. Но погледът към тази група би бил твърде 

идеализиран, ако остане впечатлението, че те безгрижно се шляят 

по цял ден. Защото ако Лартиг и по-късно Бресон не са били 

изправени пред въпроса за препитанието си, пред други той е бил 

всекидневен проблем, особено в следвоенните години. 

Прагматичната възможност за реализацията на тези изображения 
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дават появилите се в края на 20-те и през 30-те илюстровани 

седмичници, които публикуват фотосерии/есета – „Вю“ – Париж, 

1928 г., „Берлинер илюстрирте цайтунг“ и „Мюнхенен илюстрирте 

прессе“ през 1929–1930 г. и „Лайф“, създаден през 1936 г. Едни от 

първите сътрудници на сп. „Вю“ са Картие-Бресон, Ман Рей, Андре 

Кертес и Брасай. 

 Малко след появата на илюстрованите списания се появяват 

и първите фотоагенции (за Франция това е „Rapho“, 1933 г.) - 

пространство, в което намират общо поле уличната фотография и 

фотожурналистиката. Именно това общо поле дава среща на 

информационното начало при пресфотографията, уловения миг на 

уличната фотография като интерпретация на сюрреалистичните 

тенденции, засвидетелстваната привързаност към града, все още 

основен световен център на изкуствата и хуманистичната линия, 

търсенето на общочовешките ценности през живота на улицата и 

нейните обитатели. Всеки от тези параметри сам по себе си не би дал 

такъв резултат. Сюрреалистите ползват фотографията по-

умозрително, при тях тя е по-скоро постановъчна, отколкото 

репортажна, илюстрованите седмичници публикуват и материали с 

преобладаващо новинарски или рекламен характер, а в други 

големи градове по това време все още не може да се проследи 

подобна стилистика. Катаклизмът на Първата световна война 

довежда до разпространението в Европа на марксистката идеология, 

което предизвиква революции в Русия и Германия, като много скоро 

измества фокуса на артистичния живот от радикален модернизъм 

към догмите на идеологизирано тоталитарно общество. Лондон 

остава встрани от тези процеси. Така стеклите се обстоятелства 
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довеждат до появата на тази първа по-масова проява на уличната 

фотография именно във Франция и точно в Париж. Традицията на 

френската хуманистична школа скоро се преплита отново с 

фотожурналистиката, което довежда до появата на легендарния 

днес фотографски синдикат „Магнум”. Неговите основатели са 

преживели Испанската гражданска и Втората световна войни, 

доказали са своите професионални качества на бойното поле и в 

съпротивата и бързо въвеждат света в „Златния век на 

фотожурналистиката.” Илюстрованите издания популяризират 

шедьоврите на своите автори, правят ги различими и запомнящи се 

и спомагат фотографиите, след като са изпълнили своите 

информационни задачи, да намерят място в музеите и галериите. 

Така уличното фотоизкуство, създаващо визуалната памет на 

поколенията, бива съхранено в съвкупния типографски фонд на 

националните култури. 

 В разглеждания период процесите, които протичат в 

културния живот на американския континент, се отличават от тези 

в Европа. В края на XIX в. Джейкъб Рийс (1849–1914) забелязва и 

заснема бедняшки емигрантски квартал в източен Манхатън и 

издава книгата „Как живее другата половина: етюди сред бордеите 

на Ню Йорк” (1890). Резултатът е разрушаване на гетото и 

построяване на нови жилища за имигрантите. 
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J. A. Riis (Riis 2001: 19) 

Последовател на Рийс в началото на новия век е Луис Хайн (1874–

1940). 

 
L. Hine (Hine, 1910) 

Работата като социолог му дава възможност да натрупа богат 

материал за случаите на детски труд в САЩ, който предоставя на 

Конгреса. Приет е закон срещу детския труд. Тук се проявява 

типично американският прагматичен подход към битието, който 

получава най-мащабната си реализация по време на Голямата 

депресия от 30-те – 40-те години на ХХ в. Няколко държавни 
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иинституции се заемат с организирането на документалното 

проследяване на протичащата криза. Основна роля играе 

Администрацията за защита на земеделието (FSA) под 

ръководството на Рой Страйкър, която наема едни от най-добрите 

фотодокументалисти на времето си като Артър Ротстайн, Доротея 

Ленг, Ръсел Лий, Уокър Еванс и др. Характерно за тази група е  

предпочитането на средноформатни и голямоформатни камери, а 

тяхната работа повлиява на цяло поколение фотожурналисти, което 

формира облика на американската документална фотография през 

ХХ в.  

 
D. Lange (1895–1965): Опашка за хляб пред „Белия ангел“, Сан 

Франциско, 1933 г. (Lange 2001: 17) 

Френската школа оказва сериозно влияние върху 

фотожурналистиката по време на Втората световна война и след нея, 

а американският фотодокументализъм, винаги обвързан с 

конкретен проблем, оставя следа върху развитието на 
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американската улична фотография. Респектиращо обобщение на 

хуманистичната идея е изложбата „Човешкият род“, курирана от 

Едуард Стайхен, показана в МОМА през 1955г., след което като 

пътуваща привлякла около девет милиона посетители. Но 

поколението, преживяло ужаса на Втората световна война, подобно 

на това 20 г. по-рано, не приема идеологизираната стилистика, която 

прозира през тази забележителна колекция. Обръща се навътре в 

себе си и чрез фотографията се стреми да си обясни 

несправедливостта и бездушието, което го заобикаля. Вместо 

апотеоз на хуманизма се появява хирургически разрез на недъзите 

на обществото. Тон задава швейцарецът Робърт Франк (1924), 

спечелил стипендия „Гугенхайм“, с която пътува из САЩ през 1955-

56 г. Резултат от това пътуване е книгата „Американците“, 

публикувана през 1958 г. в Париж и през следващата 1959 г. в САЩ с 

предговор от Джак Керуак.  

 
R. Frank (Frank, 1956) 

Произведения на Франк са включени в изложбата „Човешкият 

род“ няколко години по-рано, но престоят му в САЩ охлажда 
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първоначалния му ентусиазъм, отблъснат от прагматизма и 

забързаното гонене на печалба, с които се среща. Запознанството му 

с Даян Арбъс, Саул Лейтър и други съвременни американски 

фотографи го довежда в нюйоркската фотографска школа, черпеща 

сюжети от ежедневието на големия град. Като че ли събрал в себе си 

вътрешните конфликти на американското общество е животът на 

Даян Арбъс (1923-1971). Дъщеря на собственици на голям 

универсален магазин, тя се омъжва и започва да се занимава с 

рекламна фотография, коeто не ѝ носи удовлетворение. Ученичка на 

Беренис Абът, проявява жив интерес към града, който снима с 

малкоформатен Nikon. През 1962 г. преминава на средноформатна 

двуока камера с размер на кадъра 6х6 см. Използването на 

светкавица през деня ще се превърне в запазена марка на стила 

Арбъс, едновременно конкретизиращ обекта и абстрахиращ се от 

фона. Повлияна от Алексей Бродович и Лизет Модел, както и от 

работата на Уиджи, Даян Арбъс напуска територията на 

безгрижното фланьорство и навлиза в сферата на изчерпващия 

личен ангажимент. Тя прекарва часове на улицата, за да намери 

подходящия обект, запознава се и понякога го снима с години. Но и 

това не ѝ е достатъчно. Открива общности на хора с увреждания, 

където търси човешкото и спонтанността на емоцията. Вече не ѝ е 

нужна агресията на пресфотографията, тоновете са изравнени, 

залага на езика на тялото, мимиката и жеста.  
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D. Arbus (Arbus 1970-71) 

През 1967 г. в МОМА са представени последните ѝ творби заедно с 

тези на Гари Уиногранд и Лий Фрийндландър, под кураторството на 

Джон Шарковски. Това окончателно оформя стила на американската 

улична фотография от това време, група, към която принадлежи и 

оставя своя отпечатък и Джоел Мейеровиц.  

Робърт Франк напуска кинетичната връзка на решаващия 

миг, Даян Арбъс отива по-далече – прекрачва границата на 

страничния наблюдател, ангажира се лично със своите персонажи. 

Ангажимент, на който трудно би могла да издържи не само тя. За нея 

се оказва непосилен – през 1972 г. посяга на живота си. Има такива 

следи, оставени от личности в световната културна история, които 

са скъсили дистанцията, приели са нещата много сериозно и твърде 

лично. Това, от една страна, отблъсква средностатистическата 

публика – премината е границата на страничния поглед в 
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изкуството. От друга, тази чистота и неподправеност, 

„недонагласеност“ на продукта издават искреността на автора и 

неговото докосване до абстрактната „Истина“, което вълнува и те 

оставя небезразличен. Даян Арбъс е такъв индивид – филтър, който 

пресява, задържа и пропуска през себе си житейския поток, като 

предварително грижливо го е подбрала. 

 За нюйоркската школа може да се каже още много, както и за 

влиянието, което е оказала на развитието на световната 

фотография. Тя добавя нови нюанси и обогатява изобразителния 

арсенал на фотографията на улицата и на американската 

документална традиция. Нейните представители експериментират 

смело и търсят общите пространства на жанра, хуманистичния 

порив и гражданската позиция. Ню Йорк се превръща във втората 

столица на фотографията. Гари Уиногранд (1928–1984), съчетава 

тези посоки с решаващия миг на Бресон.  

 
G. Winogrand (Karmel 2010) 

Фотографията на бялата жена и тъмнокожия мъж (1963), носещи на 

ръце шимпанзета, провокира зрителя, подлага на унищожителна 

критика расовото разслоение на американското общество и става 

емблема на движението против расизма.  
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Лий Фрийндландър засилва динамиката на изображението, 

като го разсича с вертикали и хоризонтали, умножава образа чрез 

отражения. Нюйоркската школа се обръща към нюйоркската тълпа 

така, както Бодлер 100 години по-рано към парижката – като към 

обособен обект, разпилян в калейдоскопа на града и предлагащ 

хилядите си страни на увлечения фланьор. Уиджи (Артър Фелинг, 

1899–1968), криминален фоторепортер, е един от малкото, които се 

занимават с тълпата като колективен обект.  

 
Weegee (Weegee 1940) 

Един американец, учил изобразително изкуство в Париж, 

също оставя своя диря върху фотографията на улицата – Уилям 

Клайн (1928). Кипящ от енергия, непризнаващ правилата на 

уличния ловец на мигове, той се впуска в предизвикателства и 

провокации, на фотографиите присъствието му е очевидно.  
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W. Klein (Klein 1954) 

В края на 60-те години цветната фотография става достъпна 

за масовия косуматор със задоволително качество. Веднага се 

появяват и екпериментатори с цвета като Уилям Егълстън (1939), 

който успява да го превърне в основно изразно средство    на 

абстрактно-реалистичните си композиции.  

 
W. Eggleston (Eggleston 2015) 

Оттук до изследването на заобикалящото ни през следата, 

оставена от човека, остава само една крачка и тя е направена от 

направлението „топография”, която се занимава само с ландшафта, в 

който не включва живи същества. В тази посока работи и Ед Руша 

(1937). Проектът му „Всяка сграда на Сънсет Стрип” от 1966 г. 
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безпристрастно документира една улица, авторът е в каросерията 

на бавнодвижещ се пикап по протежението на 2,4 км. отсечка от 

Сънсет булевард.  

 
E. J. Ruscha (Smith 2013) 

Тук може да се отбележи едно повторение на нова витка на 

спиралата на безлюдната улица от фотографията на Дагер.  

Десетилетие по-късно американските документалисти правят и 

следваща крачка в изследването на обществото – напускат общото 

пространство на улицата, за да проследят различните феномени на 

социума зад стените на сградите – Сюзън Мейселъс на 

стрийптизьорките от лунапарка, Лари Кларк на връстниците си от 

Тулса, а Нан Голдин разголва емоционалния си живот, използвайки 

фотоапарата като интимен дневник.  

 Американската фотодокументалистика продължава да 

задълбава и търси нови пътища и гледни точки към животрептящи 

социални проблеми. През 80-те години на ХХ в. се засилва 

пренасочването на интереса на фотографите от аристократичното 

черно-бяло изображение към цвета. Това среща отпор от страна на 
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фотожурналистите от по-старото поколение. Начело на Магнум е 

Филип Джоунс Грифитс, един от най-ярките представители на 

хуманистичната традиция, военен фотограф с респектиращо 

портфолио от конфликтите в Индокитай. Тогава в агенцията 

кандидатства млад английски фотограф, насочил вниманието си 

към обитателите на плажовете на острова. Стилът му би могъл да 

бъде определен като остро ироничен, осмиващ консуматорското 

общество и кича. Това е Мартин Пар (1952).  

 
M. Parr (Parr 1997) 

Кандидатурата му е отхвърлена трикратно. Но от 2014 до 

2017 г. Пар на свой ред е президент на Магнум. Признава, че дължи 

интереса си към цветното изображение на няколко фотографи, 

американците Джоел Мейеровиц, Уилям Егълстън и Стивън Шор и 

британците Питър Фрейзър и Питър Мичел.  Мейеровиц (1938 г.), 

свързан с нюйоркската школа от 60-те години на ХХ в., през 1972 г. 

се обръща към цвета; повлиян е от работата на Атже, Бресон и 

Франк, т.е. намира общо поле на „решаващия“ с „нерешаващия“ миг. 

Развива своя визуална теория за влиянието на цвета върху 

възприемането на дълбочината, третото измерение във 
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фотографията. Това, заедно с преклонението пред работата на Атже, 

го насочва към работа с голямоформатна камера. Той е 

единственият фотограф, допуснат до мястото на кота 0 след 

срутването на кулите-близнаци на Световния търговски център 

през 2001 г. 

 
J. Meyerovitz, 2001 (Meyerovitz 1962-63) 

 Тук могат да се добавят още много автори, които са взели 

участие в изграждането на представите и ценностните критерии на 

съвременната фотография на улицата, което би могло да бъде тема 

на много по-обширно изследване. Не бива да се пропуска и „Емили 

Дикинсън“ (а и Мери Попинз) на уличната фотография – 

детегледачката с фотоапарат Вивиан Майер (1926–2009) , чиито 

куфари с негативи са открити малко преди смъртта ѝ, през 2008 г., 

когато тя вече не е била в състояние да се грижи за тях. Още един 

пример за автор, чиято завършеност като стил му отрежда място в 
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галерията на славата, въпреки че не се е възползвал приживе от 

никакви шансове за това.  

 
W. Maier (Maier 2018) 

 Успоредно с посоките, зададени от пионерите на жанра и 

проследени дотук, уличната фотография е любимо занятие на 

милиони фотолюбители по света, което с появата на социалните 

мрежи оформя множество виртуални общности. В личния си блог 

Алекс Ког, представящ се като фотодокументалист от Мексико, 

публикува през 2012 г. „Манифест на уличната фотография“ (Coghe 

2012). В него се опитва да синтезира същността и принципите на 

тази разновидност на фотографска активност, което звучи 

прелюбопитно, например:  

• Уличната фотография е по-скоро метод, подход, отколкото 

жанр. 

• Уличната фотография е оригинална и завладяваща както от 

естетическа, така и от семантична гледна точка. 
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• Уличната фотография не е документална фотография, или 

поне не само фокусирана върху чисто документиране на 

реалността. Различава се от фотожурналистиката по мотиви 

и естетика. 

• Уличната фотография не преследва красивата снимка. 

• Уличната фотография съдържа зашеметяващ момент. 

• Уличната фотография не е и не иска да бъде обективна. 

• Уличната фотография е напълно субективна. Всъщност 

уличната фотография е фокусирана върху опита на 

фотографа в публичното пространство. 

• Уличната фотография не е насочена към реалността. 

• Уличната фотография предлага четене на реалността, 

създавайки фикция чрез сюрреалистични елементи, 

съпоставки, контрасти. 

• Уличната фотография не е комерсиална. Тя е преди всичко 

удоволствие и предизвикателство за фотографа, който я 

практикува. 

• Вероятно уличната фотография съдържа понятието 

„фотография“ в най-чиста форма. 

 Да. Върнахме се при Бресон, през 50-те, или – ако щете – още 

през 30-те, когато сюрреализмът е на мода. Това е нормата, която 

обикновено следва радикалното преобръщане. Цикълът се затваря. 

За в бъдеще може да се разчита на вечното предизвикателство, 

което тя съдържа в себе си. Факт е, че в случая с уличната 

фотография летвата е вдигната високо. Ето и няколко примера на 

почти случаен избор не поради някакви скрити съображения, а 

защото предлагането е необозримо: Флор Гардуно (1957), „Пътят 
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към гробището“, 1988, Еквадор (Garduno 1988); Курт Хютън (1893–

1960), „Среща на пътя” (Hutton 2017) – съвпадение или препратка 

към Гордън Паркс?; Винсент Чънг, съвременен автор от Индонезия 

– „Контраатака” (Chung 2013); „Опасна целувка“, анонимен автор 

(Anonymous), Оскар ван Алпен (1923–2010), „Момичешка игра” 1956 

(van Alphen 1956); или соц-носталгичния кадър на Милан Христев 

(1963).  

 
М. Христев (Hristev 2016) 

Вижда се, че сюблимното откровение на уличната снимка 

може да се докосне до всичко – на първо място случката, но и играта 

на светлини и сенки, тон и полутон, цветове, динамика, ракурс, 

геометрия на кадъра и т.н. Единствената заплаха за увлечения 

уличен фотограф се появява в случаите, когато, погълнат от тази 

игра, пропуска основното – тема, която вълнува хората. Защото 

виртуозното владеене на изобразителните техники е само дреха, 

облечена върху значимото си съдържание. В противен случай 
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дрехата просто е наметната на облегалката на стола или провесена 

на окачалката, лишена от живот. 

Историята на фотографията на улицата може да има и по-

различен прочит. Например през призма с акцент върху 

фотожурналистиката разбираемо превес ще има агенция „Магнум“ и 

няма как да не се спомене Йозеф Куделка (1938) и събитията в Прага 

през 1968 г.  

 
J. Koudelka (Koudelka 1968) 

Няма как да бъдат „спестени” и по-късните му панорами на 

разрушителните последици от човешката дейност. 

 
J. Koudelka (Koudelka 1993) 

Същото важи както за темата за расизма в САЩ в работата на 

Гордън Паркс (1912–2006) двадесет години преди това,  
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G. Parks (Parks, 1952) 

така и военните репортажи на Джеймс Нахтуей като например 

религиозните сблъсъци в Джакарта през 1998.  

 
J. Nachtwey (Nachtwey 1998) 

 Така, понякога унесена, а друг път завихрена от 

неизчерпаемото многообразие на баналното ежедневие (по Ц. 

Бояджиев), фотографията на улицата се движи заедно с тълпата по 
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пешеходен булевард или тясна улица, притичва, спира се, обръща се 

и се завърта и продължава пак напред и встрани, понякога назад, 

втренчва се, спира дъх и се втурва отново, като отрязва кога по-

тънки, кога по-дебели резени от неспирния поток на 

действителността, грижливо ги складира по рафтовете на лични и 

обществени архиви или ги пуска в другия неспирен поток – този на 

виртуалната реалност. Дали от тази гоненица ще изскочи нещо 

радикално ново и различно, можем само да гадаем.  Единствено 

сигурно е, че фотоапаратът вече има и перката на Карлсон, така че в 

скоро време можем да очакваме неговия поглед върху тълпата, 

освободен от земното притегляне – от дронове. 
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THE MEDIA IMAGE OF THE ECOLOGICAL CITY 

Emiliya Encheva 

Abstract: The paper looks into the image of the ecological city created by 
the media as a perspective of the concept of the “smart city” and the principles of 
sustainable development. The possibility to implement in practice technology 
projects, research, innovative eco-technologies in the eco-city is a challenge for 
designers, developers, investors, government institutions and eco-activists. The 
media image of the ecological city is part of the green idea and the hyper-
represented topic of the changed human-nature-society relationship. 

Key words: ecological city, sustainable development, eco technologies, 
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Един от основните аспекти на глобализацията са глобалните 

проблеми в областта на околната среда: трансгранично 

замърсяване, климатични проблеми, глобално затопляне и 

парников ефект, озонова дупка и др. Обединените усилия за 

запазване или възстановяване на околната среда се отразяват върху 

световната политика. Политическото измерение на глобализацията 

е свързано с две основни направления – икономика и екология, 

което се изразява чрез термина устойчиво развитие. Екологичният 

град е идеята, обединяваща тези направления. 

Глобалният подход при решаването на социално значими 

проблеми и необходимостта от актуална и навременна информация 

определят интернет като основно звено в глобалната комуникация. 

Общественото измерение на глобалната комуникация обаче не се 

изчерпва единствено с информационната функция на сайтовете и 

порталите в интернет. Социалните комуникационни общества 
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ползват полилогичните възможности на съвременната електронна 

агора на чата и имейлите на електронната поща, форумите и 

социалните мрежи и превръщат света в „глобално село”. Културата 

на глобалното общество в голямата си част е визуална култура. 

„Визуалната грамотност, дори буквално свързвана с най-

популярния смисъл на понятието „грамотност”, отдавна не е 

образователен приоритет единствено в обучението на идеографско 

писмо” (Shulikov 2012: 21). 

Във „Визуалната култура: изучаване на визуалното след 

културния поврат” Маргарет Диковицкая разглежда в исторически, 

методологически и педагогически аспект визуалната култура 

(Dikovitskaya 2006: 344). Визуалното се превръща в основен носител 

на значения в съвременността и се използва в пиар акции, във 

филми, в телевизията, фотографията, театъра. Продукцията, 

дистрибуцията, рецепцията и смесването на образи с различни 

социални функции са свързани с визуалната култура. От 

изключителна важност за пиар акциите и рекламата, за медийните 

послания, за политическите лидери е изграждането на образ, който 

е носител на социални, икономически и политически ценности. 

Масмедийният образ на екологичния град обединява тези аспекти. 

Всички изградени образи (от гледна точка на визуалните 

изследвания) имат значение за възприемането на медийните 

послания и са включени в отношенията власт-знание-история, но 

имат и своите отражения в репрезентацията на взаимоотношенията 

човек-природа-общество. Изследванията на визуалните медии 

(Visual Studies) – живопис, фотография, кино, телевизия, интернет – 

доказват използването на смесена техника в съвременната 
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дигитална комуникация. Освен че визуалните изследвания 

разширяват познанията по история на изкуството и могат да бъдат 

съотнесени с всеки период от развитието на човешкото общество 

(Somaini 2006: 5), те са зависими от съвременните технологии за 

произвеждане на образи. Новият поглед върху разбиранията за 

екокултура е наложен и от новата дигитална комуникация – 

екологичната култура не е само отражение на процесите в 

обществото; от значение е и субективното отношение на 

аудиторията и средата, в която се изграждат образите – 

съотношението знание-власт, социалните практики, ползите и 

вредите, интересите. „Визуалните изследвания доказват на 

практика, че визуалното  е контекстуално, идеологическо и 

политическо” (Dikovitskaya 2006: 58). Затова в постмодерното 

информационно общество глобализацията на визуалното във 

всекидневното общуване с медиите (кино, телевизия, интернет) не 

може да се разглежда изолирано или самостоятелно (Mirzoeff:1999). 

Визуалното представяне на идеите за екостроителство, 

екотранспорт, екотуризъм, опазването на околната среда и 

масмедийния образ на екологичния град убеждават обществото, че 

екоградът не е само място за живеене или отдих, а е градът на 

бъдещето, в който наред с енергощадящите технологии 

съществуват условия за развитие на икономическа дейност, 

здравеопазване, образование. Комфортът, икономическата и 

социалната обезпеченост не липсват, но се развиват в 

природоопазваща инфраструктура. 

Всяка човешка дейност и сфера от обществения живот в 

последните години е подложена на екологизация, за да се достигне 
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до онова ниво на знанието и съзнанието на човека, което ще позволи 

хармонизирането на отношенията човек-природа-общество и 

оформянето на човека на екологичната епоха homo ecologus, 

наследник на homo sapiens, homo habilis, homo faber и homo consumer. 

Всички тези наименования на рода homo проследяват развитието на 

човека, като абсолютизират определени черти и акцентират върху 

тях. Homo ecologus синтезира качествата на „предшествениците” си: 

активността на човешкия разум и ефективната организация на 

труда на homo sapiens (Дарвин), сръчността на homo habilis (Лики), 

технологичната култура и космополитността на homo faber (Фриш), 

универсалното му развитие в науката, философията и изкуствата в 

основните културни форми на homo ludens (Huizinga 2000) и 

консуматорското отношение към природните ресурси на homo 

consumer (Titarenko 2015).  

Homo ecologus е съпричастен към проблемите на околната 

среда човек, защото от това зависи и собственото му съществуване и 

качеството му на живот. Той също като homo faber и homo consumer 

разполага с вещи и техника, но е развил особена чувствителност към 

природосъобразния начин на живот. Екологичният човек използва 

рециклирани материали, енергоспестяваща техника, живее 

здравословно, използва биопродукти, интересува се от 

екокампании, възмущава се от замърсяващи производства, следи с 

интерес екоскандали, участва в екопротести, хуманизмът и 

толерантността му са достигнали до ниво зачитане на правата на 

животните, а идеята за опазването на околната среда се е развила от 

модно движение (например „Go green!”) до лична отговорност и 

кауза. Възможността на база на съвременните технологии да се 
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развие интелигентна индустрия и да се постигне интелигентен 

растеж провокира съвременната нагласа на човека да рециклира и 

материалите, вложени в предметите, да поемат по нов кръговрат на 

повърхността, да се използват възобновяеми източници на енергия 

и да се сведат до минимум разхищенията на ресурси. В масмедиите 

не липсват материали, които дискутират самовъзстановяващи се 

соларни клетки, информация за екоидеите на социалните мрежи за 

използване на елекроенергия от соларни дронове (Greentech-bg.net 

2014), нуждата от екостроителството, опасността от климатичните 

промени (Petkova 2014), спасяването на космоса от отпадъци 

(dnevnik.bg 2014).  

Homo ecologus се стреми чрез новата екологична култура да 

хармонизира взаимоотношения човек–природа–общество и да 

възстанови до известна степен нарушения баланс. Оттук произтича 

и стремежът на екологичния човек да създаде адекватна 

инфраструктура и социална среда за живот в съответствие с порива 

към рационални и оптимално взаимоизгодни отношения в 

ноосферата. Концепциите за екологичен град, където са заложени 

като основни акценти екологична градска среда, социален капитал 

(образование, здравеопазване, сигурност) и икономическа среда ще 

удовлетворят материалните и духовните потребности на човека и 

на практика ще предложат комплексно решение на актуалните 

проблеми. 

В съвременното динамично ежедневие човекът се нуждае от 

все повече информация по политически, социални и икономически 

въпроси. Въздействието, което придобитата екологична 

чувствителност оказва върху архитектурата, енергетиката, 
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икономиката и всекидневния бит, е обект на редица научни 

публикации, на държавни, европейски и глобални политики, на 

медийно говорене и корпоративни интереси. Зелената идея 

придобива все по-широка популярност със съдействието на 

масмедиите, а многобройните ѝ привърженици се превръщат в 

носители на съвременната екологична култура. Промяната на 

човешкото отношение към природата и мисленето за опазване на 

околната среда са видими в медийното говорене и поведенческите 

модели на всички равнища в организацията на обществения живот. 

Модното зелено поведение и стремеж към устойчиво развитие са 

двете страни на една и съща монета, която превръща зелената идея 

в идеология. Носталгичното отношение към майката Природа, 

културата на здравословното хранене и здравословния живот не 

означават непременно ограничаване на консуматорското поведение 

в обществото, а по-скоро определят до голяма степен информирания 

избор да се използват природощадящи услуги и продукти. Зеленият 

лайфстайл включва потреблението на еко и био продукти като 

основна грижа за ежедневието, отказ от определени неекологични 

вещи, използване на енергоспестяващи уреди, следене на 

въглеродния (и екологичния) отпечатък, участие в екокампании и 

екопротести и не на последно място екологична информираност 

като предпоставка за развитието на екокултура. Идеите за 

екологично поведение, екологична активност, екологична култура 

често се превръщат в крайни решения за много от последователите, 

които напускат градовете и се отдават на екоотшелничество. 

Екологичният град съчетава в себе си съвременния екологизъм и 



85 
 

интелигентната икономика и не създава противоречия между 

комфорта на градската среда и природосъобразния начин на живот.  

Образът на екологичния град в масмедийното пространство 

обединява политическите решения и визията на ЕС за 

урбанизираните територии, възприетата от обществото зелена идея 

(екостроителство, екотранспорт, зелена икономика, зелен 

лайфстайл) и високотехнологичните решения в икономически и 

социален аспект. Съвременният медиен образ на екограда включва 

разбирането на обществото за устойчиво развитие на 

урабанизираните територии – социалните, икономическите и 

екологичните измерения  на предизвикателствата пред човека.  

Повече от половината население на света живее в градовете. 

Предвижда се през 2050 г. процентът да се увеличи до 70. 

Проблемите, свързани с урбанизираните територии, се увеличават. 

Основните сред тях са свързани със замърсяването на околната 

среда, изграждане на инфраструктура, осигуряване на 

необходимите услуги и ресурси за добро качество на живот, 

икономическо развитие (Sedov, Chelyshkov, Rujitskaya, Solntseva 

2016: 10-16). Осигуряването на устойчиво развитие на 

урбанизираните градски територии изисква цялостна концепция за 

действие по осигуряване на рационално използване на площите, 

създаване на работни места, ресурсно обезпечаване, адекватна 

транспортна инфраструктура, съхраняване на биоразнообразието, 

използване на възобновяеми източници на енергия, които да 

гарантират опазването на околната среда. Екостроителство, 

екотранспорт, екопроизводство, екообразование, екокултура, 

екоенергетика, ековъзпитание, екотуризъм, екореклама са част от 
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медийния екодискурс, но и основни елементи от концепцията за 

екоград или град на бъдещето. Устойчивото развитие на 

съвременното общество трябва да се разглежда като единство от 

екологична устойчивост, икономическа устойчивост и социална 

устойчивост. Осигуряването на стабилност в глобалното общество 

се основава на грижата за околната среда (като обществена и 

персонална отговорност), осъществяване на трудова заетост, 

ограничаване на консуматорския тип потребление, непрекъснато 

развитие и усъвършенстване на личностния потенциал от социални 

умения и компетенции (основано на принципа „учене през целия 

живот“) (Velkovska 2014). 

В масмедиите не липсва информация за различни класации – 

най-зелен град, зелена икономика, зелено производство, зелен 

бизнес и т. н. Критериите за екологичност на урбанизираните 

територии обаче се променят. В класацията на „Форбс“ от 2009 г. за 

10-те най-интелигентни градове в света присъстват мегаполиси, 

които се стремят към зелена икономика, но не изпълняват 

концепцията за екологичен град. Сред градовете, които са успели да 

покрият критериите за интелигентен растеж,  са Сингапур, Хонконг, 

Куритиба (Бразилия), Монтерей (Мексико), Амстердам (Холандия), 

Сиатъл (САЩ), Хюстън (САЩ), Чарлстън (САЩ), Хънтсвил (САЩ), 

Калгари (Канада). „Форбс“ разглежда като критерий за 

интелигентен растеж на тези градове инвестициите, които са 

направени в екологични производства, екотранспорт, интелигентни 

системи за охрана, икономически растеж (Profit.bg 2009). Въпреки 

направените инвестиции в зелена икономика повечето от тези 

градове не покриват стандартите на концепцията за екологичен 
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град, защото процентът на мръсните производства все още е 

значителен. И ако делът на построените сгради по стандарти за 

екостроителство е респектиращ, все пак само този критерий не 

покрива цялостната концепция за екологичен град при 

свръхнаселеност на урбанизираната територия или при 

замърсяване на въздуха и водата. Критериите за екоград към 

момента са съизмерими единствено с новостроящите се селища по 

света, изцяло проектирани в духа на концепцията за интелигентен 

растеж, в основата на която са екологичните стандарти. 

Темата за екологичното строителство в българските 

масмедии популяризира чуждия опит (Staneva, Markova:2011) в 

използването на екоматериали (Greentech.bg:2015), щадящо 

замърсяването на околната среда строителство, обръща внимание 

на енергийната ефективност (Greentech.bg 2017) на сградите и 

иновативните технологии в тази област. Не липсват примери за 

екологично строителство и в България (Naidenova 2010), но те са 

сравнително малко на брой и са свързани предимно със 

строителството на административни (Gorovska 2016) и 

производствени сгради (Panayotova, Filipova 2013). Съвременен 

пример за екологичен квартал е „Розенщайн“ в Щутгарт, Германия. 

Кварталът е олицетворение на модерното разбиране на устойчиво 

развитие. Жилищните сгради разполагат със соларни покриви, 

електроенергията се съхранява в акумулаторен масив и се използва 

за обслужване на осветление, асансьори и датчици. Три зарядни 

станции за електромобили обезпечават нуждите от захранване на 

превозните средства на жителите. Излишъкът от електроенергията, 

произведена от соларните панели, се продава. Необикновеното 
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съоръжение в този квартал е леден басейн, който се намира под 

нискоетажните блокове. С помощта на термопомпа от „ледения 

буфер“ се отнема топлината от водата и се изпраща към жилищата 

през зимата. През пролетта соларните колектори подгряват леда в 

подземния воден басейн и го подготвят за следващия зимен сезон. 

За отоплителния сезон е предвидено допълнително подсигуряване 

– газов генератор. Основен елемент от концепцията на екоквартала 

е интелигентната мобилност или екотранспортът. Идеята за е-

мобилност прераства в стремеж да се осигури споделено използване 

на електромобилите. Така освен с най-екологичния транспорт 

жителите на квартала ще разполагат и с най-ефективното решение 

за щадене на ресурсите, като осигурят ползването на 1 автомобил от 

повече хора (Maltseva 2017). 

Цветът на модерното строителство е зеленият. Градът на 

бъдещето е екологичният, интелигентният град. Сред най-

обсъжданите проекти в световен мащаб е „възобновяемият град“ 

Масдар сити в ОАЕ (Goldenberg 2016). Това не е единственият проект 

в света, но е показателен пример за дългосрочна политика и 

инвестиции в начинание, което на практика реализира идеята за 

устойчиво развитие и интелигентен растеж.1 Транспортът в града 

ще е екологичен. Разчита се на метро и персонален публичен е-

транспорт, който е без шофьор, не използва твърди или течни 

горива. Архитектурата на града е съобразена с климатичните 

условия и летните температури от 40 до 60 градуса по Целзий. 

Сградите са близо една до друга, площадите са с по-малки размери, 

                                                           
1http://masdar.ae/assets/downloads/content/2961/investment_and_leasing_opportu
nities_at_masdar_city_eng.pdf. 
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за да се възползват от сянката на сградите. Допълнително по 

покривите и откритите части на административните сгради се 

монтират сенници. Изградена е вятърна кула, която улавя 

движението на въздуха над града и го насочва към вътрешността, за 

да осигури допълнително охлаждане. Така за разлика от повечето 

градове, в които температурата е средно с около 2-3 градуса по-

висока от температурата извън тях, в Масдар сити градусите ще са 

по-ниски в сравнение с положението в извънградските територии. 

Размерите на прозорците са оптимизирани, изпробват се различни 

видове огледала, насочващи слънчевата светлина към специално 

подбрани соларни колектори. Изграденият в близост до града 

фотоволтаичен парк осигурява допълнително енергия за града. В 

жилищните и административните сгради ще се разчита на 

енергоспестяващи уреди за намаляване до минимум на 

използваните ресурси (Puncheva 2010).  

 
Masdar Institute Campus 
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В Масдар при завършване на първия етап от проекта (2010 г.) 

живеят и се обучават около 100 студенти от Института за наука и 

технология „Масдар“ (Masdar Institute of Science and Technology). 

Мултинационални компании (General Electric, Siemens, E.ON, BASF, 

Cosmo oil) откриват офиси и изследователски центрове в зеления 

град. Привлечени са от реализацията на идеята да се създаде 

екоград в сърцето на богатия на петрол регион. Домът на 

Международната агенция за възобновяеми източници (International 

Renewable Energy Agency (IRENA) също е там.2 Оформленията на 

отделните сгради на мултинационалните компании могат да се 

видят на сайта на Масдар сити. Информация за инвестициите до 

момента, за предстоящи събития, за развитието на кампуса и за 

иновативни технологии и постижения на местния университет 

привличат желаещи да посетят този екологичен оазис. Основен 

инвеститор в проекта е компанията „Мубадала“ (Mubadala 

Development Company) или самият суверенен фонд на ОАЕ.  

И в Китай екоградовете са перспектива за свръхурбанизираните 

градски територии. Тянцзин е проект за екологичен град, чиято 

реализация е на път да бъде постигната през 2020 г. През 2010 г. в града 

вече са настанени 60 семейства. Това е пример за създаването на екоград 

върху силно замърсен терен, който няма сладководен източник. 

Използваната от домакинствата вода се събира в изкуствени езера, 

пречиства се и отново може да бъде използвана. На практика реализацията 

на проекта доказва функционалността на такъв тип градове и смисълът от 

инвестиции в региони с екологични проблеми и свръхзамърсяване (Kozens 

2012). 

                                                           
2 Виж всичко за проекта и инвеститорите на http://masdar.ae/en/masdar-city/live-
work-play. 
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Първият екологичен град в Европа ще е в Кипър. Освен всички 

необходими условия, за да се нарича екоград, приносът му към местната 

икономика се оценява на 2,5 милиарда евро брутна добавена стойност. До 

края на 2018 г. се очаква проектът да създаде 8000 нови работни места. 

Неаполис Смарт Eкосити (Neapolis Smart EcoCity)3 ще разполага с център за 

изследвания и разработки, частен англоезичен университет, 

международен бизнес център, търговски центрове, хипермаркети, офиси, 

паркове на културата и здравето и др.( Greentech.bg 2011). 

 
 

                                                           
3 http://neapolis.com/press_releases_details_2.php. 
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Интелигентен екоград израства и в сърцето на Астана, Казахстан. 

Строителството му е свързано с домакинството на Експо 2017.4 Планът за 

развитие на градчето поддържа темата „Енергия на бъдещето“. Сградите 

работят като електроцентрали, генерират енергия от вградени слънчеви 

панели и вятърни турбини, която  се разпределя чрез иновативна 

интелигентна електрическа мрежа. Всеки елемент от дизайна на сградите 

е подчинен на идеята за чиста енергия. Павилионът на Казахстан 

представлява сфера в сърцето на кампуса. Целият кампус разполага с 

интелигентна енергийна мрежа и система за рециклиране на отпадъци, с 

междусезонна система за съхраняване на термална енергия. С 

приключването на Експо 2017, градчето ще се превърна в бизнес център. 

Концепцията за интелигентен растеж предвижда специално създаденият 

за Експо 2017 град да промени облика и на столицата Астана. Проектът, 

който обединява екостроителство, екобизнес, високотехнологична 

комуникационна среда, системи за сигурност и образователни центрове на 

практика доказва приложимостта на идеята за екологичен град към 

различни климатични условия и към региони с претенции за по-висок 

икономически растеж. 

 
 

                                                           
4 https://expo2017astana.com/en/. 
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Качеството на живот, което предлагат съвременните проекти на 

екологичните градове, е събирателен образ на отделни елементи от 

зелената идея, които масмедиите са популяризирали вече – 

екостроителство, екоиндустрия, зелен лайфстайл, екотуризъм, 

екотранспорт. Екологичният град предлага и възможност за повишаване 

на жизнения стандарт с включването в пределите му на образователни и 

здравни институции, електронни услуги и информационно обслужване, 

които са основани на съвременните технологии. До края на 2017 г. не е 

завършен нито един цялостен проект за екологичен град и това дава право 

на екоскептиците да подлагат на съмнение възможността да бъде 

осъществена концепцията за интелигентен растеж в екологична градска 

среда. Фактът, че все повече производства и компании спазват зеления код 

на поведение, е показателен: планираните ограничения на въглеродни 

емисии се оказват постижими дори и в съвременните мегаполиси, които 

безспорно имат завиден икономически растеж, но пазят спомени и за 

промишлени замърсявания. Идеята за екологизация на съществуващите 

икономически и промишлени центрове има своята подкрепа и сред 

екоактивистите, и сред политиците.  

 Единството от информационно-комуникационна мрежа, 

интелигентен икономически растеж, екоенергетика, интелигентни 

системи за сигурност, интелигентни системи за пречистване на питейната 

вода, щадящи природните ресурси производства и рециклирането на 

отпадъчни материали могат да бъдат постигнати с изграждането на 

екоградове. Концепцията за интелигентен екоград, възникнала като 

стремеж за ограничаване на човешкото въздействие върху околната среда, 

се превръща в постижима реалност благодарение на промененото 

отношение човек-природа-общество, но и със стимулиращото масмедийно 

влияние върху промяната на общественото мнение по социално значими 

теми. Безспорно сред най-важните от тях е екологичната тема. 
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РОЛЯ НА МЕДИИТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА ПАМЕТТА 
 ЗА ОТЗИВИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ  

 

Владимир Василев 

 
ROLE OF MEDIA IN REGARD OF STORING 

 THE CITIZENS OPINIONS 

 Vladimir Vasilev 

Abstract: The article examines the influence of the civil media on the 
Bulgarian information society. The advantages and disadvantages of legal 
authorities in the protection of civil rights are presented. The features of the online 
environment are considered as a tool for the protection of democratic rights. The 
problems of social networks have been studied in the context of their use as a 
guarantor of free speech. 

Key words: civil media, information society, social networks, democratic 
rights, freedom of speech, public defense. 
  

Гражданското общество е интегрална част от демокрацията и 

в ерата на бързите и улеснени комуникации то канализира 

енергията си главно чрез интернет. Дори прояви като протестни 

демонстрации и стачки се организират често чрез социалните 

мрежи, когато са провокирани от неподправено гражданско 

недоволство. Роля в консолидирането на обществото за защита на 

свободата и правата му все още имат и организации като синдикати, 

фондации и институцията на омбудсмана, но тяхното значение или 

прогресивно намалява, или никога не е имало съществени размери. 

Социалните мрежи предлагат много по-добра и ефективна среда от 

институционализираните защитници на гражданите. 

Предимства на традиционните институции за защита на 

гражданското общество: 
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• в тях работят професионалисти с дългогодишен опит, 

които притежават нужните качества и образование, за да 

извършват адекватно задълженията си; 

• дейността е финансово подсигурена и институциите 

разполагат с всички необходими ресурси, нужни за спокойна 

работа; 

• регламентиран е достъпът до определени видове 

власти, който е по-широк от този на разположение на 

обикновените граждани. 

Старите форми на обществена защита страдат от следните 

недостатъци: 

• дейността им е тотално регулирана от държавата, 

което поражда конфликт между интересите на политиците и 

останалите граждани; 

• личностите, от които се очаква да бъдат защитници на 

гражданите, обикновено са зависими от тесни партийни 

интереси. Те са получили поста, който заемат, чрез 

благословията на хората, от които се предполага, че ще 

защитават гражданите; 

• съществува порочна зависимост на ръководителите на 

синдикати, фондации и държавни институции, защитаващи 

гражданското общество, която остава константна във 

времето, защото силните на деня притежават и използват 

много инструменти, с които оказват пряко влияние. В 

обращение влизат блага като пари и примамливи постове, 

които обществените защитници получават по време или след 

завършване на мандата си. 
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 Онлайн средата и възможностите за организиране на хора 

чрез нея премахва много от пречките пред гражданското общество 

да защитава демократичните си права. Предимствата на тази среда 

включват: 

• слаба регулация от страна на държавата. 

Децентрализираният характер на световната мрежа прави 

контрола върху информацията труден и той зависи главно от 

вътрешните правила на съответните онлайн услуги, които 

хората ползват за комуникация. Тези правила обикновено са 

доста либерални, тъй като популярните онлайн услуги са 

собственост на частни компании, които печелят повече пари, 

когато потребителите са доволни и активни, а тази цел се 

постига най-добре чрез предоставянето на свобода; 

• достъпът до социални мрежи е с по-малко препятствия 

от достъпа до традиционните институции. Това улеснява 

хората, които като бонус получават и възможност да споделят 

проблемите си пред много голяма и съпричастна аудитория; 

• граждански проблеми, които традиционните 

институции биха игнорирали, имат шанс да получат гласност 

в социалните мрежи и възможност да бъдат разрешени под 

натиска на общественото мнение. 

Социалните мрежи в интернет оказват значителна помощ на 

гражданското общество, но страдат от някои недостатъци: 

• хората получават възможност да споделят проблемите 

си, но остава проблемът с комуникацията между властта и 

гражданите. Частично решение на проблема дават 

журналистите, които са изключително активни онлайн, и 
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когато попаднат на значим и интересен проблем, използват 

контактите си със силните на деня, за да осъществят връзка 

между тях и гражданите; 

• идентификацията на участниците в дискусиите е 

трудна, тъй като те не са задължени да участват в тях с 

истинските си имена. Това води до поява на фалшиви новини 

и профили, които подкопават общественото доверие в този 

комуникационен канал. Проблемът се задълбочава, когато 

обстановката е предизборна; 

• PR-компаниите използват в интернет свои агенти, 

които срещу заплащане се представят за случайни граждани, 

накланяйки дискусиите в определена посока, която невинаги 

е в интерес на гражданското общество, а помага само на 

определен политик, политическа сила или бизнес 

организация. 

Добре информираното гражданско общество може да влияе 

пряко върху проблеми, чието решаване обичайно е прерогатив на 

властите. Пример за това са многото инициативи за търсене на 

справедливост и подобряване на жизнената среда, осъществявани 

през интернет с помощта на платформи за публична комуникация. 

Особено мощен инструмент са те на регионално ниво, тъй като 

решаването на обществените проблеми в повечето случаи изисква 

трансфер от виртуално към реално общуване. Осъществяването на 

този трансфер е много по-лесно, когато хората, ангажирани с 

решаването на проблема, живеят по-близо едни до други и не се 

налага да влагат много пари и време, за да се срещат. 
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Една от инициативите, показващи силата на гражданското 

общество в градски условия е „Зелената тема”1 на форума 

Forumshumen.com, която беше обсъждана през пролетта на 2008 г.  

 
Среща на представители на местната власт с членове на 

гражданското общество по повод на акция „Зелена тема” в 
сградата на Община Шумен (2008) 

 

Като създател на форума и негов главен редактор от 2007 г. 

до момента имам преки наблюдения върху нея. Първоначалната 

идея да бъде организирано почистването на природен парк 

„Шуменско плато” прерастна в мащабна акция, в която се включиха 

хиляди граждани, местната власт и множество частни фирми. 

Общината предостави транспорт до платото за всички желаещи 

граждани, както и логистична подкрепа от нейните звена, които 

имат отношение към проблема със замърсяването на природния 

парк. Частните фирми участваха с тежка техника, за да стане 

възможно извозването на тонове строителни отпадъци, 

                                                           
1 Forumshumen.com: Aktsia "Zelena tema". Shumen: Forumat na Shumen, 22.02.2008. 
– 05.03.2018 <http://www.forumshumen.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=1785> 
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автомобилни гуми и други боклуци. Инициативата за акцията и 

координацията й от началото до края обаче е заслуга на 

обикновените хора, членове на форума, сред които нямаше нито 

политици, нито бизнесмени. По това време „Фесйбук” все още не 

беше особено популярен в България и тази акция ще остане в 

историята като една от първите мащабни прояви на гражданското 

интернет общество в шуменския регион. 

Медийното отразяване на гражданските инициативи 

претърпя значителна еволюция през годините. В началото 

журналистите или не обръщаха внимание на интернет обществото, 

или умишлено го игнорираха, тъй като намираха в него конкурентен 

потенциал. Акция „Зелена тема” отново може да бъде използвана 

като пример. Големите национални и регионални медии напълно 

игнорираха инициативата, въпреки нейните мащаби. Причините са 

комплексни. По това време българските традиционни медии 

разглеждаха местните форуми като пряка конкуренция, която ги 

застрашава. Съответно, не отразяваха инициативи, дошли оттам, 

както и от други граждански медии. Не след дълго „Фейсбук” доби 

достатъчно популярност в България и по естествен път пое 

функциите на форумите. Медиите започнаха да отразяват широко 

по-важните инициативи и мнения, създадоха свои профили там и 

приеха, че без социални мрежи не може. 

„Фейсбук” е чужда за нашата държава услуга, оперира от САЩ 

и е собственост на американски инвеститори. Този факт помогна на 

българските медии да приемат по-лесно социалната мрежа, тъй като 

не се притесняваха, че случайно може да легитимират някой близък 

конкурент. Културата да се уважава чуждото само защото не е родно, 
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е характерна за преходния период от комунизъм към демокрация в 

България, но постепенно отслабва с увеличаването на броя на 

пълнолетните хора, които са израснали изцяло в условията на 

демократично общество, където се възпитава култура на уважение 

към родното и няма условия на зависимост от чужди 

информационни услуги. В Русия, например, най-популярна е 

местната социална мрежа „ВКонтакте”, въпреки че хората са 

свободни да използват и „Фейсбук”, без никой да им пречи. 

Според Папакаризи, евтиният, бърз и удобен достъп до 

информация в интернет не прави автоматично хората по-

информирани или по-мотивирани да участват в политически 

дискусии. Засиленото участие на гражданите в интернет 

дискусиите, свързани с държавното управление, не са 

самодостатъчно условие една демокрация да бъде определена като 

здрава. (Papacharissi 2002: 22) Причина за това е формалната липса 

на безусловен достъп до интернет. За хората е все по-лесно да са 

онлайн, но не съществуват държавни гаранции в тази сфера. През 

2011 година ООН прие доклад, според който достъпът до интернет е 

признат за основно човешко право.2 Държавите бяха призовани да 

не ограничават достъпа до интернет на гражданите, но за съжаление 

                                                           
2 Econ.bg 2011: OON obyavi dostapa do internet za osnovno choveshko pravo, 
07.06.2011. – 10.04.2018 < 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%
D0%9E%D0%9D-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-
%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_l.a_i.201041_at.1.html > 
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има трайна тенденция световната мрежа да става все по-ограничена. 

Борбата с фалшивите новини, станала модерна след избирането на 

Доналд Тръмп за президент на САЩ през 2016 г., доведе до пряка 

намеса на отделни държави в модерацията на големите социални 

мрежи. 

В началото на 2018 г. изпълнителният директор на „Фейсбук” 

Марк Зукърбърг беше призован на разпит пред комисия на 

американския Конгрес, за да обясни защо чрез социалната мрежа са 

извършени политически манипулации, за които се предполага, че са 

се оказали решаващи при гласуването за президент на САЩ две 

години по-рано. Зукърбърг призна, че компанията му е подценила 

голямата сила, която притежава предлаганата от нея интернет 

услуга.3 

Социалните мрежи и другите интернет места, които 

предлагат възможност на гражданското общество да изразява 

мнението си, са изправени пред едно от най-сериозните 

предизвикателства, които сме виждали от зората на световната 

информационна мрежа до момента. Това е балансът между 

свободата на изразяване и ограничаването на професионалните 

манипулатори, наричани разговорно „платени тролове”. Най-трудна 

е борбата с вредителите в новинарските сайтове, които предлагат на 

читателите възможност да оставят коментари под публикациите. 

Журналистиката все още е във финансова криза, тъй като има 

трайна тенденция новините в интернет да се предлагат безплатно, а 

рекламодателите не дават толкова пари за реклама в интернет, 

                                                           
3 „24 chasa”: Zukarbarg pred Kongresa: Moya greshka e, che ne pretsenihme 
otgovornostite si, 11.04.2018. – 8.05.2018 < 
https://www.24chasa.bg/novini/article/6809934 > 
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колкото отделят за телевизионна реклама, както в миналото - за 

рекламни карета в хартиените вестници. В резултат медиите 

разполагат с ограничен човешки ресурс и срещат затруднения в 

опитите си да държат троловете под контрол. Вестник „24 часа” 

реши проблема кардинално, като премахна изцяло възможността 

под материалите в сайта 24chasa.bg да бъдат оставяни читателски 

коментари. Изгубени бяха и всички стари коментари, които 

читателите са оставяли там през годините. Един от проблемите на 

виртуализацията е, че информацията е по-нетрайна. Изтеглянето на 

брой от вестник с голям тираж от пазара е много трудна задача, но 

да се премахне информация от интернет сайт, върху който имаш 

достъп, е изключително лесно. Съществува теоретичната 

възможност външен субект да прави периодично виртуален архив, 

но в случая със старите коментари в „24 часа” вероятността да има 

такъв архив е минимална.  

Най-очевидният, но и най-труден метод за борба с проблема е 

назначаването на повече модератори, които да следят 

информационния поток, опитвайки да разграничат 

професионалните манипулатори от обикновените граждани. Този 

метод има следните предимства: 

• няма автоматизиран метод за поведенчески анализ, 

който да е по-съвършен от човешката преценка; 

• модераторът се учи от грешките си и с времето става 

все по-добър и допуска все по-малко неточности; 

• автоматизацията води до изчезване на много 

професии, а обособяването на ново професионално 
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занимание, каквато е позицията на онлайн модератора, 

решава частично този проблем. 

Използването на модератори при борбата с платени тролове има и 

някои негативни аспекти: 

• субективизмът винаги е проблемен фактор, когато 

един човек трябва да оценява мнението на друг дори при 

наличието на ясни критерии и правила за поведение, според 

които модераторът е задължен да организира работата си; 

• работната сила е ресурс, който струва скъпо, а това е 

проблем за намиращите се в криза частни медии. Водещите 

социални мрежи са финансово стабилни, но дори за тях е 

проблем наемането на достатъчно модератори, тъй като 

потокът от потребителски мнения е много по-голям от този в 

онлайн пресата; 

• модераторите често са обект на различни видове 

агресия от страна на обикновените потребители, които са 

несъгласни с прилагането на определените от медията 

правила. 

Съществуват и по-елегантни решения на проблема със 

злоупотребите в онлайн местата, позволяващи публикуване на 

потребителски коментари, снимки и видеоклипове. Анонимността е 

силно оръжие на троловете, но още по-мощен инструмент в техните 

ръце е възможността да се представят за други хора или 

организации. В социалните мрежи е пълно с фалшиви профили на 

известни личности, а много често се появяват и имитации на 

профили на обикновени хора със здравословни проблеми, с цел 

събиране на дарения, които обаче не отиват за нуждаещия се човек, 
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а при измамници. Естествен метод за борба с този проблем е 

деанонимизацията. Големите социални мрежи предлагат на 

известните личности, фирми и организации да верифицират 

профилите си. Така потребителите могат да са сигурни, че профилът 

не е фалшив. Процесът по верификация обаче е тромав и не е 

подходящ за обикновени хора. 

Вече съществуват всички технологии, които са нужни за 

деанонимизирането на всички потребители, но в България няма 

популярен новинарски сайт или социална мрежа, където да има 

инфраструктура, позволяваща на потребителите да гарантират, че 

наистина са тези, за които се представят. 

Според Сълър, различните модалности при онлайн 

комуникацията (електронна поща, чат, видеокомуникация, и др.) и 

средата (социално публична, професионална или измислена) 

понякога влияят на човешкото поведение. Всяка комбинация от 

изброените фактори води до различно по характер себеизразяване. 

Трудно е да бъде определено в кои случаи нивото на искреност е 

най-високо. (Suler 2004: 325) Изследване върху онлайн платформата 

за въпроси и отговори Quora показва, че при обсъждането на теми, в 

което участват преобладаващо анонимни потребители, 

преобладават негативните настроения. (Mathew, Dutt, etc 2018: 12 ) 

В България най-старата форма, позволяваща легална 

електронна идентификация на дадено лице от разстояние, е 

електронният подпис. Той е въведен като официална алтернатива 

на физическите подписи и печати в началото на XXI век чрез Закона 

за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

Глава втора, чл. 13, ал. 4 гласи: „Правната сила на електронния 
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подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на 

тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено между 

страните.” 

Реализацията на приложно-програмен интерфейс, който да 

позволи връзка между системата на електронните подписи и 

доставчиците на онлайн комуникационни услуги, е технически 

възможна, но до днес няма законодателни или други инициативи в 

подобна посока. Подобен интерфейс би дал евтина и бърза 

възможност на гражданите да представят гаранции за 

самоличността си, когато публикуват мнение в даден новинарски 

сайт, форум или социална мрежа. Предстоящото вграждане на 

чипове с електронен подпис във всички лични карти улеснява още 

повече техническото осъществяване на подобна инициатива.4 

Възможността личната карта да бъде сложена в евтин 

електронен четец, свързан с компютъра, ще позволи на всеки 

гражданин да се идентифицира от разстояние с държавни гаранции. 

Трудно е да се предвиди какви промени в поведението на хората 

биха настъпили, ако всички получат възможност да верифицират 

своята онлайн самоличност при участие в различните форми на 

комуникация в световната мрежа. 

Възможността за анонимна работа в интернет стимулира 

създаването на особена субкултура, която има своя чар и място в 

онлайн комуникацията, но принудителната анонимност, 

предизвикана от липсата на адекватни механизми за 

потвърждаване на самоличността, повече ограничава, отколкото 

                                                           
4 Vesti.bg: Vavezhdat novi lichni karti s chip ot yanuari 2019 g. – 15.08.2018. 19.09.2018 
<https://www.vesti.bg/bulgaria/vyvezhdat-novi-lichni-karti-s-chip-ot-ianuari-2019-g-
6085504>  
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помага да бъдат постигнати целите на комуникацията. Големите 

социални мрежи „Туитър”, „Фейсбук” и „Инстаграм” засега могат да 

предложат единствено хибридна среда, съдържаща малцинство от 

популярни личности и компании с верифицирани профили, които 

плуват в социална супа от непотвърдени акаунти. Резултатът е 

онлайн какофония, в класическия смисъл на думата, който в Древна 

Гърция са използвали за обозначаване на нехармонична намеса в 

красивите мелодии. 
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СЛЕДИТЕ НА ГРАДА:  ПРАГМАТИКА 

НА ЕТИКЕТИЗАЦИЯТА 

Антон Гецов, Десислава Андреева 

 
  THE TRACES OF THE TOWN: PRAGMATICS OF LABELLING 

Anton Getsov, Desislava Andreeva 

Abstract: The paper analyzes the urban local-centric culture based on the 
study of a specific linguistic phenomenon excerpted from some stories on the local 
history of post-liberation Tarnovo. “Labels” hold a very important and at the same 
time special place among the distinctive symbols of the town and the signs of urban 
identity. The socium that on the one hand, is getting urbanized, while on the other, 
has managed to preserve its provincial-patriarchal culture, uses those labels to 
identify the elements of its own environment. Assuming that labeling assists the 
formation of the unique image of urban people and their everyday life, the study 
reveals the pragmatic potential of the appositive collocations mentioned in the 
sources. The aim is to prove the thesis that the use of these collocations is a 
significant factor in the perceptual categorization of the provincial urban world 
and in the (re)construction of the historical memory of it.   

Key words: perceptual categorization, labeling, apposition, local history 
stories, generic memory, Tarnovo 
 

Настоящият текст е опит да се предостави „терен“ за срещата 

между две сами по себе си сериозни и мащабни теми. Първата тема 

обединява въпросите за живота в следосвобожденския български 

град и историческата памет за него, съхранена в краеведските 

съчинения. Втората тема се отнася до един от лингвистичните 

механизми, чрез които се (ре)конструира тази памет. Става дума за 

употребата на синтактична категория, останала незаслужено в 

периферията на научните търсения, която обаче притежава 

потенциала да възпроизвежда по учудващо жив начин 

социокултурния и лингвистичния модел на „въобразяване“ на 

градския (и не само на градския) социум. 
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Съобразно набелязаните цели изложението е обособено в три 

части, в които от различен ъгъл се изследва как се презентират 

темата за града, градската история и градската памет в локалния 

разказ за Търново1. Доколкото е известно, този разказ, съставен от 

наличните исторически и краеведски съчинения, не е подлаган на 

системен комплексен анализ, който да отиде по-далеч от 

дескриптивността и от проверката на съдържащата се в тях 

фактология. Отразените в дискурса на избрания източник социални 

практики на епохата се пречупват през няколко културни призми – 

на мемоарното, на локалното, на индивидуалното и на смешното. 

Общото между тях е средството за артикулирането им – езикът на 

епохата, запечатан в „етикетите“ и наративните похвати в 

отделните кратки етюди, посветени на градските хора и техните 

смехови нрави. 

 
СЛЕДИТЕ НА ГРАДА:  ЛОКАЛНИЯТ ТЕКСТ 

 

През 1985 г. във варненското (?!) издателство „Георги 

Бакалов“ излиза от печат книга с предизвикателното заглавие 

„Спомени и анекдоти за великотърновци“2. Авторът – доктор Сава 

Русев – оправдава късното си житейско начинание с лични мотиви: 

„…в зрялата възраст, след преживените бури и перипетии, когато 

решава да разкаже нещо на поколението…“ и обществени нагласи: 

„Това топло патриотично чувство (на търновци)…; „…големият 

                                                           
1 С оглед на историческата коректност градът ще се обозначава като Търново, тъй 
като определението Велико е добавено значително по-късно от засегнатия в 
анализирания източник период – през 1965 г. 
2 Текстът на книгата е достъпен и онлайн:    
http://starotarnovo.ucoz.com/index/spomeni_na_sava_rusev/0-56.  
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интерес и любов на търновци към миналото на града и хората му.“ 

Изглежда е успял напълно да реализира целите си, тъй като 

скромното като обем издание се превръща в предпочитано четиво 

за изкушените от „буржоазното“ минало на старата столица, а 

фактите, описанията и образите, изпъстрили страниците му, стават 

задължително градиво за по-сетнешните панорамни краеведски 

изследвания3. 

Очарованието на книгата се дължи на няколко нейни 

особености. На първо място е умелото преплитане на 

историографското и белетристичното. Нито градски летопис, нито 

класически мемоар, нито отчетливо изповеден дневник, тя съчетава 

в себе си чертите на всеки от тях. Амалгамата от използвани 

изобразителни похвати и подходи към фактологията и образите 

създава усещането за хармонично приплъзване на темпоралните 

пластове, без да влиза в разрез с взискателната научна парадигма за 

историческа достоверност. Макар да твърди, че се фокусира върху 

личностите, живели през 30-те години4 на ХХ век, авторът неусетно 

                                                           
3 Например издадените само през 2009 г. краеведски книги за Търново щедро се 
позовават на Сава Русев (Todorov 2009; Nedeva 2009a;  Nedeva 2009b; Mitova-
Ganeva 2009).  
4 Пак през 30-те години се появяват първите книги на Чудомир, плод на късния 
белетристичен импулс на автора – „Не съм от тях“ (1935) и „Нашенци“ (1936) – 
съчинения, с които „Спомени и анекдоти“ на Сава Русев имат съвсем неслучайно 
съдържателно, повествователно, стилово и функционално сродство. 
Чудомировите издания са илюстрация на процесите през 30-те години в 
българската литература, когато се наблюдава тенденция на сриване на 
жанровите, същностните и функционалните граници между „същинска“ и 
„приложна“, „висока“ и „ниска“ литература, приемана нееднозначно от критиците 
като издребняване, обитовяване и офейлетоняване на белетристиката (Georgiev 
1991). За нея са характерни преливането между факт и художествена условност, 
преобладаването на устността, на живата народна разговорна реч, придържането 
към автентичната стилистика на градските „оригинали“, обособили се сред 
общото безличие чрез някаква своя индивидуализираща значимост в дребната 
провинциална среда. Героите – както на Чудомир, така и на Русев – са представяни 
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разтяга времевата рамка на разказа – към годините на робството, 

Стамболовия режим, Балканските войни, Първата световна война, 

чак до началото на 40-те години – въобще винаги, когато героите му 

са имали възможността да „изковат“ публичния си образ и да 

оставят следата си в колективната памет. 

Още един стратегически възел придава уникалност на текста 

– пречупването на националното през призмата на локалното, 

отново осъществено по ненатрапчив начин. Търново дава своята 

достойна лепта в драматичния следосвобожденски национален 

житиепис, претоварен с войни, преврати, атентати, природни 

бедствия, недоимък, политиканско и шовинистично ожесточение. 

Сава Русев търси точките на пресичане между нацията и града в 

съдбата на единицата, в транспонирането на официалния 

исторически наратив върху нейната лична история, балансирайки 

между трагизма и комизма, нагнетени в ситуационния контекст, без 

да забравя и ролята на  народопсихологическата характерология. 

Например разказът за светлия образ на Гайдата – идеалист и волна 

                                                           
„с трайните си свойства и „табихети“ чрез описание и чрез поредица епизоди, 
които наслоително и по-рядко градационно потвърждават устойчивостта на 
облика им“ (Georgiev 1991), рамкиран в екзистенциалната и повествователната 
статика на провинциалното безвремие. Също като в Чудомировите разкази Сава 
Русев събира шарена социална китка от образи, обединени от анекдотичния 
реализъм на сюжетността на „дребните историйки“ (Лиотар), които, смесени с 
големите повествования на националната и световната история, изкушават 
Никола Георгиев да търси симптомите на постмодернизма в творчеството на 
казанлъчанина. Въпреки че при текстовете на Чудомир става дума за 
художествена литература, а при Сава Русев има претенции за историческа 
достоверност и автентичност на реконструкцията на миналото в образи и случки, 
в тематичен и композиционен план и двете произведения биха могли да попаднат 
в един от типовете на новата европейска литература, наречен условно от критика 
„провинциална идилия“ (Georgiev 1991). Към нея трябва да се причисли и 
емблематичната за следосвобожденската ни класика битово-хумористична 
повест „Чичовци“, публикувана за пръв път в сп. „Зора“ (1885 г.) като част от т. нар. 
„Сопотски спомени“ на Иван Вазов. 
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душа, неизкушена от служба и облаги – концентрира само в един 

параграф горчивата несправедливост на неоценената саможертва в 

името на родината, която много патриоти правят по онова време: 

„През Сръбско-българската война отишъл доброволец. Едното му 

дете умряло. Поп Ерчо не рачил да го опее, защото нямало кой да му 

плати… Като свършила войната, Гайдата си дошъл и научил за 

това. Отишъл направо в църквата при олтаря, ударил на поп Ерчо 

два шамара и го напсувал. Какви времена! Отива да мре доброволец 

за България, а никой не се погрижва за семейството му, когато 

остава без средства. Детето му умира от мизерия и без медицинска 

помощ. Поп Ерчо си спи на топло и печели пари, а властта нехае (…) 

Интересно какви попове е имало, а хората били набожни“ (Rusev 

1985: 104–105). 

Националната травма обаче може да се прожектира и на 

комедийния локален екран, както е в очерка на „погражданената“, 

но неграмотна търновка Мошка: „Когато почина народният поет Ив. 

Вазов, глашатаят съобщава пак с барабана, че Иван Вазов, поетът, 

умрял, Мошка, чула, не дочула, разбрала, не разбрала, отбива се при 

кака си Гина да ѝ съобщи за какво е бил барабанът и сърдито ѝ 

разказва: „Мари, Гино, халосват се. На Иван Ненов пуякът умрял, че го 

съобщават с барабан. Нямат си друга работа, ами се задяват с 

хората, амчи“ (Rusev 1985: 124). 

За мемоарния дискурс е типична синкретичността на фабулно, 

образно и стилово равнище. Там често отсъстват подредеността и 

завършеността. Това са свободно изградени, нерядко фрагментарни 

текстове, въпреки че зад тях може би стоят десетилетия обмисляне 

и писане. „Фрагментарни“ в конкретния случай обаче не означава 
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„атомизирани“5. Изданието на Русев е демократичен текст, изтъкан 

от спомените на мнозина, но обединен в продуктивната стратегия 

на автора, която някои чуждестранни изследователи биха нарекли 

„бриколаж“ (Serto 2002: 48). Сглобката на текстуалния корпус се 

осъществява чрез две средства: хумора и локалната пресечна точка 

на сюжетността и принадлежността на героите (имаме и 

„имигранти“ в това пространство, но те са или уседнали, или с 

краткото си присъствие на търновски терен са оставили своята 

забележителна следа). Привидно насипно-етюдният характер на 

книгата на Русев, чието съдържание се изчерпва с галерията от 

портрети на търновските „чешити“, всъщност е генеалогично, 

хронотопно и характерологично монолитен. Основно защото 

героите от този позабравен градски пантеон „проговарят“ с общ 

наративен, вербален и поведенческо-манталитетен код.  

Очевидно съчинението издига по ренесансов образец 

личността до център на локалната вселена. Така индуктивно, от 

пъстрата галерия на частните истории, се върви неусетно към 

качествени натрупвания у читателя, към изводи за цялостния 

характер и духа на града, а защо не и за България. И всичко това е 

решено ненатрапчиво, неусетно – някъде между битовизмите и 

добронамерената носталгична усмивка. 

Главните теми на книгата са само две, но напълно достатъчни 

в своята реализация – градът и неговият смях. Константа е мястото 

на действие – Търново – отправна, епизодична и/или финална точка 

                                                           
5 Не бива обаче да се забравя, че разпиляването на разказите е белег за 
разпиляването на помненото – процес, на който Сава Русев се опитва да 
противостои чрез съчинението си. Разпиляването все пак  прозира в 
„насипността“ на съдържанието на книгата.  
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на жизнения път на типажите. Териториалните „забежки“ извън 

града над Янтра в сюжетните линии са оправдани само защото 

героите в тях са търновци.  

От средата на XIX век българският град става по-доброто, по-

важното и по-интересното място, притегателен център за онези, 

които са стеснени от затворения, архаичен селски живот (Gavrilova 

1999: 23). В началото на XX век старата столица все още е неголям по 

размерите си провинциален град с доминация на патриархалното, 

който заради отсъствието на мощни урбанистични стихии 

пребивава в състояние на тотална и ненарушима приемственост 

между своите социални и културни пластове: „Един и същи град 

разполага в едно и също пространство различни епохи, предлагайки 

на погледа една утаена история на културни форми и вкусове. 

Градът ни се предлага едновременно за гледане и прочит“ (Rikyor 

2006: 159). Разтегнатият във времето разказ за градския живот се 

превръща в своеобразна археология на градското социално 

пространство, която, правейки дисекция на градския бит в 

диахрония, установява липсата на отчетливи хиатуси между 

„пластовете“ на „капиталистическо“ Търново.  

 „Онова, което е създало човечеството, е разказването“ (Пиер 

Жане, цит. по: Sertо 2002: 203). Разказите са основният „строителен“ 

материал на дискурса на колективната памет (Морис Халбвакс), 

която е изгубила вече своята „физическа“ опора и работи единствено 

с „призраци“. Какво по-подходящо „място на памет“ от споделения с 

поколенията спомен за предшествениците им: „Много къщи и 

дюкянчета от онова време стоят, макар и посъборени. Много криви 

улички и сокаци напомнят за стария вид на града. Няма ги само 
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хората. Хората, за които е драскал набързо своите бележчици вуйчо 

ми, съхранени и до днес. За тях, за буйния и весел нрав на старите 

търновци, повечето получили прякори от занаята или характера си, 

като бай Руси Табака – Индустрията, Ганю Пуяка, Лапай Майка, 

Руското куче, Оратора, Проклетото Белчевче, Христо Тенекето и 

други, повече от сто искам да разкажа в следващите страници“ 

(Rusev 1985: 20). 

Паметта на модерното племе вече не може да бъде 

съхранявана чрез устни разкази. Връзката между поколенията 

бързо и непредсказуемо се къса. Нужно е нещо повече. Нужна е 

помощта на писмото. Книгата, пълна със спомени (независимо дали 

на автора, или „присвоени“, нечии чужди), функционира като 

„капсула на времето“, тя е „живот в корици“, но и незаменима среда 

за трансмисия на знания (Tsvetkova 2012: 256–258). В природата на 

самата книга като „най-топлата“ медия е да изисква най-много 

усилия и „съучастие“ от страна на потребяващия я (Stoitsova 2004: 

90) и да разполага с най-голяма самостоятелност при съграждане на 

мрежата от смисли около нейното съдържание. 

За да възстановят или да установят избледняващата връзка с 

миналото, „Спомени“-те на Русев съвсем съзнателно търсят 

особените, отличителни за локалната култура и идентичност, 

„места на памет“ (Пиер Нора), разбирани както в конкретно-

„топографски“ смисъл, така и като непространствени „loci 

communes“, припознавани като свои от всеки носител на тази 

идентичност (Nikolov 2004): „Говорим за традиции, създаваме нови, 

но изпускаме онези наглед дребни прояви в един град, които го 
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различават от друг, които оставят отпечатък върху характера, 

морала и душевността на израсналите в него хора“ (Rusev 1985: 5). 

Книгата на Русев заема средищно място в „локалния текст“ 

(„свръхтекст“) за Търново. По дефиниция локалният текст е 

съставен в съответствие с „локуса“ и се формира от неговите 

семиотични ресурси. Той е винаги парадигма, т.е. вертикал  от 

„текстове за мястото“, построени около определена тематична ос – 

града, местността, края – и формиращи семиотично единство. 

Независимо че локалният текст е корпус от текстове, зад всеки от 

които стои различен автор, той има единно смислово ядро, под което 

се подразбира не само обектът на описание, но и обстановката на 

описанието или семантичната свръхзадача на авторите по 

отношение на описанието на мястото (Bayanbaeva 2016: 78). 

Стъпвайки върху чуждите записки и устни свидетелства, от една 

страна, и вграждайки се в последващите краеведски съчинения, от 

друга, „Спомени“-те на Сава Русев достойно защитават централната 

си позиция в локалния колективен текстов корпус. В тази си 

дискурсивна роля книгата се превръща в достоен обект на 

антропологичното изследване на града. 

Културното значение на урбанистичното пространство 

отразява опита да се разбере „значението на градските пространства 

през знанието на хората, живеещи в тях“ (Ротенберг, МакДоно, цит. 

по:  Low 1996: 400). В сърцевината на прагматиката на локалния 

текст лежи конструирането и репрезентацията на локалната 

идентичност. Така самият текст започва да функционира като 

„място на памет“ със задължителните за едно „място на памет“ 

измерения – материално, символично и функционално (Коrkunov 
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2014). Локалните текстове „възстановяват“ паметта на историята, 

защото историята утвърждава само удобните ѝ спомени и от 

полезрението ѝ често се губи образът на локалното и на делничното. 

Образът на мястото най-добре отразява потребностите на региона. 

В това се проявява важността на локалните екскурси: те придават 

пъстри, човешки, домашни черти на историческия наратив, 

пристрастен иначе към едрите щрихи и мащаби. 

В антропологически аспект възкресяването на миналото има 

отношение към „въобразяването“ на едно множество като социален, 

политически или културен колектив. Още Платон, съсредоточен 

върху „eikon“, говори за „присъстващата представа за нещо 

физически отсъстващо“ и имплицитно подкрепя обвързването на 

проблематиката на паметта с тази на въображението (Rikyor 2006: 

19).  

Въобразяването на колективното минало е сред 

характеристиките на нацията. По дефиницията на Бенедикт 

Андерсън нацията е въобразена политическа общност (Andersan 

1998: 21–22). Но за разлика от нацията, чиито членове не се познават 

и въпреки това поддържат жива представата за своята общностност, 

в малкия град всички се познават. В парадигмата на разтегленото 

време обаче на преден план излиза необходимостта от друг вид 

„въобразяване“, не по-малко трудно за осъществяване – между 

поколенията, постигано чрез интимизиране на облика на бащите и 

дедите. 

 „Въобразяването“ на колективното локално повтаря още един 

важен принцип, приписван на нацията. Нацията се въобразява като 

общност, защото независимо от неравенството и експлоатацията, 
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които могат да преобладават в нея, тя винаги е мислена като силно 

хоризонтално другарство. Това братство на национално равнище 

оправдава доброволната саможертва в името на абстрактни образи 

и каузи (Andersan 1998: 23), а на локално равнище стимулира 

местния патриотизъм и стремежа към общественополезна дейност 

в границите на родния град, разглеждан и като форма на принос към 

общонационалното6. 

Според Андерсън сред основните инструменти на 

въобразяването на националното, а защо не и на локалното, са 

преброяването, картата и музеят. Чрез тях държавата, от една 

страна, или родният край, от друга, налагат своя доминьон – 

природата на управляваните от тях човешки същества, географията 

на тяхното владение и легитимността на техния произход (Andersan 

1998: 171–172). Функциите на тези властови институции до голяма 

степен се припокриват с характера на текстове като „Спомени и 

анекдоти за великотърновци“, който полага разказа на родния град 

в празното хомогенно време чрез: 

- каталога на градските типажи, достатъчно на брой, за да се 

добие ясна представа за типологичния образ на търновеца от 

началото на миналото столетие; 

- белетристичното „картографиране“ на градското, очертано 

от човешките ежедневни траектории и предпочитаните 

локации на социална интеракция; 

                                                           
6 Описвайки сродни ситуации, Майкъл Билиг говори за „банален национализъм“ 
(banal nationalism), който е интернализиран чрез всекидневно възпроизводство, 
за разлика от т.нар. „горещ национализъм“ (hot nationalism), обичащ великите 
жестове и екстремумите (Dechev 2010: 25). 
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- документалисткия рефлекс, предизвикал създаването на 

текста като жива реконструкция на отминалото битие на 

града, основана на спомени, записки, устни свидетелства, 

събирани грижливо в продължение на десетилетия. 

Независимо от претенциите за автентичност и свидетелските 

позиции, на които авторът твърди, че стъпва, не може да не направи 

впечатление неравнопоставеното съотношение между времето в 

историческия му смисъл и пространството на локалното, 

залегнали в мемоарния разказ. Линейното време, хроносът, е 

второстепенен маркер по отношение на ежедневното битие на 

персонажите. Наблюдава се съвсем дискретно усилие да се върви 

постъпателно, като най-видимо е то при изясняването на родовата 

приемственост. Там наместо опорните историографски жалони 

функционира опорната линия на родовата генеалогичност (баща 

на…, син на…). Опитите за пресрещане на темпоралните пластове 

разчитат на географски и топографски маркери, което потвърждава 

водещата роля на пространството в локалния разказ: „Имаше 

техническо бюро там, където сега е магазинът за младоженци на ул. 

„В. Левски“ (Rusev 1985: 128).  

Трябва да се допусне и още едно основание за създаващото се 

усещане за безвремие, оправдано от устойчивия характер на 

градските всекидневни практики, от неизличимия градски 

манталитетен дух. Авторът провокира това впечатление чрез 

„жонглирането“ с глаголните времена и наклонения, докато 

представя свидетелски показания, преразказва или описва 

повторителни, рутинни актове и ежедневни жестове – всичко 

прелива едно в друго естествено, както при устната комуникация, 
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запазвайки очарованието на притчовия или на анекдотичния 

разказ. В него времевата парадигма на всекидневната цикличност е 

невнимателна, непрецизна в темпоралните си маркери: „По време на 

войната (коя война?)“ („Слави Злото“) (Rusev 1985: 64); 

„Напоследък бил и в Русия“ („Янко, на д-р Иванчо син“) (Rusev 1985: 

82); „Напоследък се преселил в София (…) и наскоро умрял“ („Янето“) 

(Rusev 1985: 63). Чрез локалния разказ читателят попада в друго 

време, което наподобява цикличността на легендата, където 

властват митичните бащи и културните архетипи.  

Осмислянето на човешкия живот също преминава през 

гравитационната сила на родното място: в своята житейска 

траектория Тенекето белязва с присъствието си много места, но 

последен пристан намира не другаде, а в родното си Търново (Rusev 

1985: 72). Така началото и краят се свързват в съвършения кръг на 

житейския път. Центростремителните траектории на 

индивидуалните житиета към родното представляват на 

символично равнище усвояване на това пространство: 

„Собственото“ е победа на мястото над времето“ (Serto 2002: 49). 

Обратният случай, „изкореняването“ от родното, както е при Янко, 

„на д-р Иванчо син“, означава и изкореняване от локалната памет. 

Над отдалечилите се времето тържествуващо хвърля своето було на 

забравата: „После бил в Америка, където се оженил за собственичка 

на аптека. Идвали с нея едно лято, стояли едни месец на колибата 

на доктора, заминали си за Америка и повече нищо не се е чуло за него“ 

(Rusev 1985: 83). 

Опространствяването (spacialisation) на локалното в този 

пантеон от фигури се случва благодарение на изгубените им стъпки, 



122 
 

които изтъкават тъканта на местата (М. дьо Серто). Пешеходните 

движения в тяхната фатичност образуват една от онези „реални 

системи, чието съществуване действително създава града“ (Serto 

2002:170, 182). Героят от градския пантеон на Русев: е …; живее на …; 

сутрин отива на …; вечер се отбива в … – въобще съществува в един 

протяжен, повторяем цикъл вместо в линейна, еднопосочна и 

необратима процесуалност, каквато се очаква от биографичното и 

социалното време на модерната епоха. Случайно ли с точно такъв 

„ахроничен“, почти библейски образ (Язаджоолу) се открива 

съчинението, давайки тон на упоритото маргинализиране на 

хроноса в цялото по-нататъшно съдържание: „Висок, строен, 

представителен старец, с брада, малко по-голяма от на Фердинанда, 

върви по средата на улицата, като бавно пристъпва в ръка с бастуна 

си. (…) Мине ли край Станчо Хитров, ще му каже „Добро утро, 

Станчо!“ (…) Язаджоолу ще се развесели и ще му светне лицето. (…) 

Така си живееше Язаджоолу спокойно, своеобразно. Сутрин в един и 

същи час като по часовник ще мине през кафенето. На обяд пак в един 

и същ час ще се прибере в къщи. Така си течеше животът му, без 

вълнения, без напрежение“ (Rusev 1985: 21).    

Наративните структури имат стойност на пространствени 

синтаксиси. Френският историк и социален философ Мишел дьо 

Серто в „Изобретяване на всекидневието“ отбелязва, че в Атина 

общественият транспорт се нарича „metaphorai“. За да отидат на 

работа или да се върнат у дома, гърците вземат една „метафора“. 

Разказите за миналото на края също биха могли да носят това 

красиво име: те прекосяват и организират местата; подбират ги и ги 
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свързват; съставят от тях изречения и пространствени маршрути 

(Serto 2002: 203). 

Приблизително половината от „портретите“ в книгата на Русев 

започват с конкретно указание за местообитанието или 

местоработата на персонажа. Потвърждение на правилото е и 

единственото изключение, което следва класическия биографичен 

модел: трите имена, дата на раждане и месторождение, кариера, 

обществена дейност: „Върбан Кънев Пенев от Ново село – 

Великотърновско, е роден в 1883 година. Заселил се във Велико 

Търново след първата световна война…“ (Rusev 1985: 121). 

Въведението му е във фрапиращ разрез с установената матрица на 

житейските разкази, нетърпеливи да ни насочат към мястото или 

към случката още в първия параграф. Тази неочаквано „рутинна“ 

рамка, в която е напъхан героят, получава още по-странно поетичен, 

почти ренесансов финал, който онагледява неподозираните 

вертикални измерения в координатната система на градското 

пространство. Бай Върбан, разгърнал обществена дейност на много 

фронтове, „се издига“ и започва да изпитва ограниченията на 

битовото. Налага се да отвоюва правото си на лично (и статусно) 

пространство по нестандартен начин: „Трябва вече и начина си на 

живот да промени. Къщата му е малка, няма за него самостоятелна 

стая. Решава и си прави стая от дъски върху клоните на ореха. 

Стаята е малка, с едно легло, а отпред с балконче. Качваш се по една 

стълба на балкончето и от там влизаш в стаята. Така си живееше 

бай Върбан като птичка в гнездо“ (Rusev 1985: 122). 

Пространството е един от основните концепти на всяка 

култура. Пространството в локалния текст е далеч от ролята на 
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декор. Поради тази причина то е и главният герой в книгата на С. 

Русев. Ако се приеме, че двата модуса на възприятие на 

пространството са „нютоновското“ – „нещо първично, 

самодостатъчно, независимо от материята и неопределяемо от 

материални обекти, намиращи се в него“, и „лайбницовото“ – „нещо 

относително, зависещо от намиращото се него обекти, определяемо 

от порядките на съсъществуване“ (Bayanbaeva 2016: 81), то в 

анализирания източник триумфира Лайбниц. 

По отношение на всекидневните градски практики Мишел дьо 

Серто прави и още едно важно за конкретния анализ разграничение 

– между „място“ и „пространство“. Място е редът, разпределящ 

елементите в отношения на съ-съществуване. Мястото е 

следователно моментна конфигурация на позиции. То предполага 

индикация за стабилност и при него е изключена възможността две 

неща да бъдат на едно и също място. Пространство има тогава, 

когато се разглеждат вектори за посока, количества, скорост и една 

променлива за време. Пространството е пресичане на подвижности 

и по отношение на мястото пространството е онова, което е думата, 

когато е изговаряна, т.е. когато е уловена в двусмислеността на 

осъществяването. Накратко, пространството е практикуваното 

място. Така улицата, геометрично и статично дефинирана от 

урбанизма, е преобразувана в пространство от ходещите. Точно 

такова пространство може да се наблюдава в описанията на Русев – 

населеното, оживеното, уплътненото от човешкото присъствие 

пространство, което някои изследователи неслучайно наричат 

„антропологично пространство“ (Мерло-Понти) (вж. Serto 2002: 

205–206). От „социалното производство на градското пространство“ 
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(Cottdiener 1994) произтича колоритът на градския образ – 

миризмите, цветовете, звуците, глъчката на будния град и тишината 

на съня му. Всичко това е материализация на паметта, която е 

невъзможна без участието на човешкия фактор. Липсващите места 

и липсващите хора са фантомите на обществото, но живите, 

динамичните истории, в които са участвали, конструират 

траекториите на градското пространство (Serto 2002: 103).  

Независимо дали ще бъде обозначена като проявление на „the 

history from below“ (преживяването на националната идентичност 

на всекидневно равнище), или – като „longue durée habitus“ (здраво 

вкоренен и въплътен в човешкия живот, противопоставен на 

чистата инвенция, на националната идеология, с фокус „отдолу“) 

(Dechev 2010: 12–14), книгата на Сава Русев като част от локалния 

текст за града постига ефекта на „културната интимност“ (Майкъл 

Херцфелд), или „интимизирането“, дефинирани като интегриране 

на мисленето за родното място в интимните неща, свързани с 

индивидуалното и колективно всекидневие, превръщането на 

интимните неща в общностно рамкирани и осмислени, в знаци за 

регионална или локална принадлежност и идентичност (Dechev 

2010: 8–11, 39).  

Повечето неща в локалния разказ  се случват на улицата. 

Улиците са артериите на града. Всичко е един комуникационен 

възел, чиито нишки се заплитат от траекториите на градските 

обитатели. Сюжетната конструкция на разказите потвърждава това 

– героите вървят, преминават, разговарят, подхвърлят реплики и 

шеги, търпят закачки и обиди. Често биографичното абдикира още 

в началото, отстъпвайки пред случката, пред бързия виц. 
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Разказите описват, но всяко описание е нещо повече от 

фиксация, то е „културно креативен акт“. То разполага дори с 

разпределяща власт и с перформативна сила и става основател на 

пространства. И обратно – там, където разказите изчезват или 

деградират в музеографски предмети, има загуба на пространство 

(Serto 2002: 213). 

Интересно е как текстът за миналото, от една страна, и самото 

минало, от друга, практикуват „реториката на обитаването“ (С. 

Островецки, Ж.-Ф. Огойар, цит. по: Serto 2002: 186), като се визират 

начините за присвояване на местата чрез аналогиите с езикови 

средства. Анализирайки „модерното изкуство на всекидневното 

изразяване“ в пространствените разкази, Ж.-Ф. Огойар различава 

като основни две стилистични фигури – „синекдохата“ и 

„асиндентона“ (безсъюзието). В действителност тези две фигури на 

ходенето отпращат една към друга. Първата разширява един 

елемент от пространството, за да го накара да играе ролята на 

„повече“ (цялост) и да го замени. Втората чрез елизия създава „по-

малко“, отваря отсъствия в пространствения континуум и задържа 

от него само избрани късове, реплики. Първата заменя тоталностите 

с фрагменти – една дреболия на мястото на друго по-голямо; втората 

ги отделя, премахвайки връзката и последователността между тях. 

Първата уплътнява: разширява детайла и смалява целостта. Втората 

реже: разрушава свързаността и лишава от реалност нейната 

правдоподобност. Пространството, така третирано и въртяно от 

практиките, се преобразува в раздути особености и разделени 

острови (Serto 2002: 187–188). Също като наративните острови в 

мемоарната колекция на С. Русев, където един типаж (на пръв 
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поглед чешит) репрезентира цели социални групи, а една случка –

социалните практики и нравите на епохата. 

Картографирането на паметта всъщност е социално 

картографиране на града. Основните сюжетни пулсации се излъчват 

от зоните на всекидневни взаимодействия, на преплитане и 

пресичане на личните траектории – от дома до работното място и 

обратно. „Брауновото движение“ на всекидневните тактики (Serto 

2002: 50) на оцеляване, взаимодействие или агоналност разчертава 

рутинния „кадастър“ на града. Преходни в своята изначална 

природна същност, героите „еднодневки“ успяват да намерят 

различни начини да изпредат своята лепта от социалната паяжина. 

Знаците на града са тези хора с техните истории, с техния профил, с 

тяхната индивидуалност, но и с тяхната социална типологичност7. 

Социалните парадигми като „вън – вътре“ в градското 

пространство (местен или пришълец), стъпалата на локалната 

социална стълбица, „център – покрайнини“, но най-вече „дом – 

улица“, са продуктивни маркери на авторовата селекция на образите 

и сюжетите. Нарушаването на интимното пространство на дома от 

летописния градски разказ пък позволява на читателя 

необезпокояван да навлезе в него, без да се чувства като нарушител, 

тъй като пропукването на границата със съкровеното и публичното 

                                                           
7 Дисциплината „антропология на града“ или „градска антропология“ (urban 
anthropology), започнала своето формиране към 1960–70-те години като 
самостоятелно направление в рамките на културната антропология, също се 
обръща към понятия като „символично пространство“, „образ на града“ и 
„наративно пространство“, като последният термин например обозначава 
разбирането, че всеки градски жител по своему „чете“ всеки елемент от общата 
градска среда, защото всяко място в града у всеки конкретен жител е свързано 
както със собствени спомени, така и със собствен привичен стил на отношенията 
с него (Antropologiya 2013: 4). 
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вече е сторено от самите обекти на разказа. Историите зад 

спуснатите кепенци, залостените врати или градинските порти са се 

изплъзнали още навремето и са се влели в потока на публичния 

дискурс, на обществения всекидневен разговор на героите.  

Градската митология взема отношение по всичко 

гореизброено, включително и по въпроса за социалната йерархия: 

„Веднъж същият (Спиро Язаджиев) разправял защо на старите 

родове във В. Търново нещо не им е в ред, нещо им хлопа. И колкото са 

по-стари родовете, толкова повече им хлопа дъската. Това той 

обяснява по следния начин. Когато има месечина, лъчите се 

отразяват във водите на Янтра като в огледало. И оттам отразени 

лъчите излъчват някаква радиация, която влияе на нервната 

система, най-вече на по-богатите“ (Rusev 1985: 22). Зад градската 

псевдолегенда, родена в ума на местния шегобиец (самият той с 

аспирации към аристократичната жестовост), се прокрадва 

критиката на социалното неравенство в болярския град.  

Джендър проблематиката също може да намери място в 

демографската рамка на локалния разказ. Следосвобожденско 

Търново, съвсем очаквано за епохата, е „мъжки“ град, в който 

епикурейското е територия, запазена за силния пол. Само три са 

главните героини в този стар албум със 121 пожълтели фотографии 

и тяхната селекция издава по-строгите рамки на благоприличието, 

които ограничават възможностите на жените да участват в 

„писането“ на забавната история на града. Смехът на града допуска 

до съучастие само „изключенията“, нестандартните женски 

персонажи: докачливата учителка – стара мома, вдовицата със силен 

глас и неграмотната, но с еснафски претенции каруцарска съпруга 
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Мошка. Мошка е „гранична“ по някои външни белези, които Русев 

старателно отбелязва, сякаш да подчертае комичността на 

бъбривия ѝ псевдоеснафски профил: „Мошка имаше среден ръст, 

силно черноока, с черни мустаци, които подстригваше с ножица. (…) 

Беше неграмотна, с много беден речник. Обичаше да употребява в 

разговора си градски думи, които изговаряше неправилно и понякога 

не на място“ (Rusev 1985: 123–124). Далеч повече са епизодичните 

именни и безименни героини, обречени да обслужват разгръщането 

на сюжетните линии или на персоналните образи на съпрузите или 

съседите си. 

Финалните текстове на съчинението не са посветени на 

личности, а на отличителни локации от градския пейзаж – ключови 

места на памет, маркери на градската цивилизованост: болницата, 

банята и ханът. Последният щрих е запазен за иманярството. 

Ханът и иманярството за сетен път затвърждават замисъла на 

текста, целящ да представи старите търновци като разноизмерен 

социум, общество в постоянен преход – нито вече селско, нито още 

градско в европейския смисъл на думата. Или може би общество, 

което някак примирява и двете състояния в своята типично 

балканска синкретичност.  

Градските трансформации обаче текат през целия сюжетен 

калейдоскоп; промяната е един от устойчивите признаци на града – 

театърът, киното, модерните хотели и ресторанти, танцовите 

вечеринки, серенадите, велосипедите, автомобилите и телефоните 

са само част от придобивките на цивилизоването. Но по логиката на 

Нютоновия закон силата на промяната винаги има равна на нея 

противосила и тя в конкретния случай се нарича „манталитет“: 
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опитът на „човека – институция“ Кольо Абаджийският хан да 

модернизира своята емблематична за тогавашно Търново сграда 

завършва катастрофално, тъй като губи постоянната си клиентела, 

свикнала на мръсотията и теснотията ѝ (Rusev 1985: 136–137). 

Венецът на този провинциален персонализиран калейдоскоп 

на градското минало е темата за иманярството. Това е най-големият 

сегмент в книгата (Rusev 1985: 138–145). В него традиционно 

свежданият до битовото си равнище микрокосмос на 

провинциалния град трескаво се устремява към „нишаните“ в 

щедрите на обещания за богатства предания. Съвсем очаквано 

преследването на мечтаните алтъни често приключва с 

разочарование или в кръчмата. Търсенето на ценните отломки от 

спомените за отминалите времена, затрупани нейде в отслабващата 

колективна памет, обаче продължава и до днес. 

 
ГРАДЪТ,  КОЙТО СЕ СМЕЕ 

 
Ярката червена нишка е изпредена и чрез атрактивния 

принцип на анекдотичното, използван при селекцията на 

персонажите и случките и подсказан още в самото заглавие на 

изданието. Градският терен е игрово поле, на което се разгръща 

агоналният характер на градските отношения – непрекъснатото 

погаждане на номера, присмехът и сеирджийството са част от чара 

на следосвобожденския град. Това е смешната история: на 

чичовците, нашенците, търновците…  

Смехът е горивото на тази градска латерна за истории. Гьоте в 

„Сродства по избор” казва: „Нищо не говори по-красноречиво за 

характера на хората от онова, което те намират, че е смешно” (цит. 
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по Dimova 2006: 25). Хуморът е своеобразен мироглед, житейска 

философия, концентрирана върху противостоенето на 

унифициращата стихия на нормата. Немската естетика например 

лансира тясната връзка между комичното и свободата, производна 

на пределния му субективизъм (Pasi 1993: 97–98). „По ъглите на 

усмивката може да се изчисли амплитудата на свободата“, казва 

Станислав Лец (цит. по Pasi 1993: 128). Ако последното е вярно, 

мемоарният албум на старо Търново е пълен със свободни хора. 

Според Анри Бергсон комичното изисква временна анестезия 

на сърцето, загърбване на емпатията към обекта на смеха (Bergson 

1991: 6). Но симпатията към комичния персонаж понякога се 

предизвиква от неговото чувство за смешно, а не от това, че той 

самият е смешен. В такъв случай вместо емоционално безучастие се 

проявява положителното емоционално отношение на аудиторията 

към твореца на смешното, автора на остроумието или осмиването 

(Pasi 1993: 78). Сава Русев описва търновци като смехотворци, което 

закономерно поражда емпатични импулси у читателя.  

Смешното обаче не е способно на поетизация и идеализация, то 

не възвисява, а принизява. Затова и съчинението на Сава Русев е 

текст, който скъсява дистанции – говори махленски, подхилква се 

лукаво или глуповато, има плътни физически и даже физиологични 

измерения. Той притегля с миризмата на вкусни гостилничарски 

кюфтета и уханието на сладкарница, хапе като гадинките в 

ханищата, гони кучетата и котките по улиците, подвиква като 

млекаря или бозаджията, гази из помийните локви, тръгващи към 

Янтра при всеки пороен дъжд, трака по калдъръма с копита, 

колелета, кондури или с кокетно бастунче, задява продавачките или 
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клиентите, подхвърля остроумия или се ядосва на тях, пее 

кръчмарски песни или изнася серенади на ученичките, крещи 

истерично след минувачите… Такава е панорамата на  ежедневието. 

В битовата му поетизация няма нищо героично, величаво, 

извънмерно. Но прозаичната баладичност на близкото родно е 

кръстопътят, на който се срещат романтиката, иронията и 

комедията, всички те създавани от хората на града. Това е 

„въобразяване“ на обитаемия град като жив, пулсиращ, движещ се 

организъм. Начините на употреба на градското са видими само в 

ежедневието. 

Всеки избран образ е въвеждан с едър, отривист рисунък на 

перото, определен е в телеграфен стил с точни поведенчески 

акценти. Авторът бърза да стигне до ситуационната поанта. Защото 

по природа анекдотът е кратък, вицът – още повече. Той налага 

„бързина, рязък преход, контрастна експресия“ в персонификацията 

на градското пространство (Pasi 1993: 92):  

„Бил едър, но слаб. Много пиел. На Файна брат. Можел да глътне 

цяла халба бира или вино наведнъж, като че я сипва в лалугерова 

дупка. Само затова го черпеха, поръчваха му халба вино да видят как 

ще я глътне наведнъж...“ (Rusev 1985: 83); 

„Адвокат, нисък, дебел, стар ерген. Нямаше писалище, 

защитаваше по-евтино селяните, затова имаше работа и пари. 

Къщата му беше до черквата „Св. Богородица“, горе на високото. 

Заградил я с дувар от камъни“ (Rusev 1985:  54);  

„Ганю Пуяка – живее в Долна махала, едър, висок, кокалест, 

купува и препродава кокошки, агнета и каквото му попадне друго. 
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Много обичал да краде и бил един от постоянните клиенти на 

полицията. Най-много обичал да краде пуйки“ (Rusev 1985: 49).  

Само две изречения са достатъчни, за да се добие 

многоизмерна представа за персонажа. Третото изречение вече  

„отключва“ сюжета на историята.  

Понякога есенцията на целия житейски смисъл придобива 

анекдотични измерения, какъвто е случаят с Иванчо и Трифончо: 

„(Трифончо) изучил добре търговията и с икономии забогатял. 

Направил си къща и лозе близо до града, а дюкянът му пълен със 

стока. През войната нямаше стоки. Но имаше в някои села или малки 

градчета непродадена стока. Трифончо ходел по тези места и 

изкупувал каквото намери. Влаковете не били редовни, имали големи 

закъснения. На Горнооряховската гара се чакало доста време и 

Трифончо, да не даде двадесет стотинки и да пие един чай на бюфета 

и да стои на топло, стоял на перона, изстинал и умрял от пневмония. 

Иванчо се оженил за жена му, влязъл в пълен дюкян със стока, пари и 

къща. Жена му казва: „Сега разбирам, че живея.“ След десетина години 

умря Иванчо от захарна болест – от угаждане и преяждане. 

Трифончо умря от скъперничество, а Иванчо от преяждане“ (Rusev 

1985: 70). 

Освен на повествователен, книгата се уповава и на 

персонажния шаблон, населявал родното място в минало. 

Доминиращият тип жител на Търново от първите десетилетия на XX 

век е средностатистическа съвкупност от следните характеристики 

(без претенции за изчерпателност и точност в изброяването): мъж, 

често стар ерген; проявява особеностите си в кръчмата, кафенето, 

пазара, чаршията, театъра, читалището (търновските „агори“); 
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„гастроном“, или иначе казано, чревоугодник; обича да си попийва 

или е неспасяем алкохолик; обича жените и градските забавления, 

най-вече хазарта; често е в двете крайности – стиснат или 

разсипник; обича да се шегува със съгражданите си, но нерядко е 

лишен от способността да търпи шегите на другите… 

Градът разчита на споделени кодове, на взаимен смях. И тъй 

като комичното и смехът са показател за групова принадлежност, 

налице е реализацията на тяхната инклузивна социална функция, 

която препотвърждава демаркационната линия между своето и 

чуждото, между вътрешното и външното пространство на 

конкретния град. Погаждането на номера е вътрешна необходимост 

на героите, но и колективно санкционирана като легитимна форма 

на агонално съперничество, на премерване на силите. Достойното 

приемане на поражението от равностоен противник на полето на 

шегата е част от етичния кодекс на епохата:  „И той разбрал кой го е 

направил, но не казал никому. Само когато двамата се срещнали, се 

смели много“ (Rusev 1985: 52). За днешния читател остава радостта, 

че тази и други „тайни“ истории някак са успели да се доберат до 

колективната памет! 

Всекидневието на търновци не е чуждо на играта, хитростта, 

изобретателността, защото всекидневието по правило се 

изобретява с хиляди начини на бракониерстване, а всекидневната 

креативност изплита в крайна сметка мрежата на 

антидисциплината (Serto 2002: 40, 43). Нерядко антидисциплината 

използва като тактически оръжия смешните маски и номерата ѝ 

някак естествено се интегрират в „оперативните модели на 

народната култура“ (Serto 2002: 90): „До неговия дюкян имаше 
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бозаджийница, държаха я двама дряновци. Имаха един кос, който 

свиреше тая песен: „Стамболов ни уверява, че имаме конституция“. 

Тая песен беше популярна, подиграваха Стамболов, че уж управлява с 

конституцията, а не с тоягата“ (Rusev 1985: 112). Не е учудващо, че 

в конкретните си интензивни реализации смехът на търновци се 

разпростира върху всички семантични субкатегории и полета на 

комичното като проява на интелекта, на афекта, на виталността и на 

моралната критика (Dimova 2006: 63–64). 

В „Изобретяване на всекидневието“ Мишел дьо Серто 

превръща двойка понятия в централни концепти на своята теория – 

това са „стратегия“ и „тактика“. Докато стратегията е присъща на 

властта, която самодоволно разчита на своята видимост, то 

тактиката не разполага със собствено, защитено пространство и е 

ограничена до правенето на отделни удари. Тя се възползва се от 

„случаите“ и зависи от тях, бракониерства и създава изненади. 

Накратко това е изкуство на слабия. Тактиката е „да се направи най-

силна най-слабата позиция“ (Serto 2002: 106–107). 

Много всекидневни интерсубектни практики – говорене, 

обикаляне на града, пазаруване и т.н. – са от тактически тип. Те са 

част от локалната стабилност, фиксирани са в оградената общност в 

един определен набор. Тези тактики показват също до каква степен 

интелигентността е интегрирана във всекидневните битки и 

удоволствия, които артикулира (Serto 2002: 49–50). В тази 

„практическа интелигентност“ или усет, обозначавани още у 

древните гърци като „métis“, се съчетават нюхът, проницателността, 

предвидливостта, гъвкавостта на ума, преструвката, находчивостта, 
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бдителността, усетът за удобния момент, най-различни 

похватности, един дълго трупан опит (Serto 2002: 82–83, 161). 

Една цяла област от всекидневните практики – употребата на 

езика в шегата – се опират на проблематиката на изказа. 

Реализирането, присвояването, вписването в отношения, 

ситуирането във времето правят от изказа, а на второ място и от 

употребата, възел от обстоятелства, неотделим от „контекста“, от 

който абстрактно го разграничаваме (Serto 2002: 88, 100–101). Само 

така може да бъде обяснена историята на прецедентното име на 

героя: „Като дойде някой в дюкяна му, ще му каже: „За оная макела 

съм дал седем гроша, а веднъж не се е завъртяла“, и му сочи с пръст 

тавана. Оня гледа тавана и търси къде е тая макела. Дядо Георги ще 

го бутне по брадата и ще каже „Б-р-р-р“. Оттам идва и неговият 

прякор дядо Георги Макелата“ (Rusev 1985: 112). Хронотопът на 

смеха, т.е. времевата и пространствената му съотнесеност, 

редуцират осезаемо неговата универсална аура (Dimova 2006: 30) и 

индивидуализират облика на  смеховата култура на локалните 

общности. 

Силно контекстуални се оказват историите зад прякорите, 

които градският човек получава. Наименуването на личността от 

колектива, кореспондиращо с алтерегото, определя, на свой ред, 

социалната следа на личността в колективното битие и родовата 

памет. Персоналните ономастични маркери всъщност са 

антропонимични маркери на пространството на града. Имената и 

прозвищата носят своята история, своя „гег“, неотделими от 
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историята на края8. Около личните имена и прякорите се изплитат 

мрежи от значения и сюжети, специфични само за Търново – това ги 

превръща в негови „места на памет“. Така „локусът“ за пореден път 

се оказва в привилегирована позиция – „името“ върви с „мястото“, 

става „име-с-място“, едновременно антропонимичен и топонимичен 

маркер. Историята на човека е съпътствана от всекидневните 

траектории на съществуването му. Ако се нанесат всички локации и 

траектории на неговите жители, те ще оформят ограниченото 

пространство на тогавашния град.  

Оплетен в тези траектории, градският човек все някога ще се 

окаже в ситуации, които социумът приема за характеризиращи 

уникалността му. Такъв е принципът на повечето случаи на 

прецедентни именувания, регистрирани в „Спомени“-те на Русев. На 

практика „етикетните“ имена на старите жители са форма на 

маркиране на градското пространство, на неговото усвояване и 

териториализация на зони на влияние на отделните субекти9. Те са 

част от „лингвистичния пейзаж“10 на града. В този „пейзаж“ най-

                                                           
8 Въпреки че принципите на генериране и „лепене“ на „етикети“ следват един и 
същ модел (видно при сравнението на прозвищата и прякорите, споменати от Сава 
Русев, и онези, използвани от Чудомир и Иван Вазов), индивидуализацията на 
човешкия етикетен „каталог“ в определен териториален ареал се определя 
преимуществено от историята зад името, фабулата на тази своеобразна 
номинативна „инициация“ на отделния субект. Приликата е в номинативните 
единици, а не в именуваните обекти (Tsepkova 2013). 
9 Фамилните имена в българската номинативна практика се появяват едва към 
XVIII век, като първоначално фамилията произлизала от прякора на основателя на 
рода (Кrasteva-Blagoeva 2010). 
10 Тук се употребява понятието като явление, без да се забравя за съществуването 
на субдициплина  със същото наименование – „linguistic landscape“, която по 
дефиниция обаче се занимава основно с градската среда, а не със самите жители – 
изучават се билбордовете, обявите и надписите по стените, графитите, рекламите 
и други семантични елементи в нея. Обектите ѝ на изследване в тази посока биха 
могли да се разширят към интерпретирането на човешкото присъствие в 



138 
 

силно действа социалният маркер на принадлежност към градското. 

Поради тази причина селяните, „фотографирани“ в епизодите от 

книгата, нямат имена и лица.  

Една от основните функции на прякора е да индивидуализира 

човека (Кrasteva-Blagoeva 2010). Прякорът „удостоверява“ 

инвестицията на индивида в колективния колорит. Но 

индивидуализацията на единицата чрез кръщаването с вторично, 

социално генерирано, име тръгва от стереотипите на колективния 

мироглед, от шаблона, с който колективът „мери“ членовете си. 

Отворен остава въпросът докъде се простира уникалността на 

местните реалии и откъде започва да действа унифициращата 

стереотипност на семантичните и текстовите модели, на които е 

стъпил общественият национален характер. 

Победата на „Аз“-а над тленносттта е в следата, в завещаното 

от неговия социално санкциониран и моделиран образ. Ситото на 

социалната памет обаче е скъпернически непропускливо. То често 

избирателно подбира не най-важната характеристика на човека, но 

със сигурност онази, която е в най-пряка връзка с основните 

социални ценности. „Прякорите са синтезирано обществено мнение, 

отразяващо възприемането на човека в социума. Изследването на 

прякорите е много интересно тъкмо защото отразява типичните за 

общността ценности, морал и мисловни стереотипи“ (Кrasteva-

Blagoeva 2010). Стереотипи, чрез които колективът оценява 

единицата и нейните особености, девиации, принадлежности, 

таланти, статус. 

                                                           
контекста на локалния разказ именно като „място на памет“, отличително за 
конкретния ареал. 
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Типизиращата схема, прилагана при „лепенето“ на прозвищата 

и прякорите, нерядко се обляга на навика като втора природа. 

Затова може да се говори за характерология на локалната общност – 

прякорите им обикновено произтичат от тяхната професионална 

рутинност или от присъщата им характерологичност в 

поведенчески, психологически или вербален аспект, какъвто е 

случаят с Макелата или Проклетото Белчевче. В последния пример 

прякорът действа като обществена санкция спрямо личността, 

свеждайки се до един-единствен признак от „бихейвиоризирания“ 

профил на личността. 

Сроден е случаят на „унаследяване“ на прякора. Този родов 

„капитал“ обаче невинаги се носи с удоволствие от поколенията. 

Механизмите на социализиране на прякора са мощни и устойчиви и 

опитите за разграничаване от нежелания прякор почти винаги са 

обречени на провал. Сава Русев разполага и с такава история в 

арсенала си: Ешекчиолу („Магарешки син“) едва умилостивява 

съгражданите си да го прекръстят на Шекерджиолу. Перипетиите на 

името обаче не спират дотам: „Негови приятели го посъветвали да 

направи един гуляй, да ги покани и го прекръстят от „Ешекчиолу“ на 

„Шекерджиолу“. Така и направили. През време на яденето и пиенето 

му викали „Шекерджиолу“, но когато да си отиват, някой му казал 

„Ашколсум бе, Ешекчиолу! Хубаво си хапнахме и сръбнахме!“. Все пак си 

сменил прякора и се казва „Шекерджиолу“. Синът му Стефан отива 

да следва право в Русия. Там русите му казвали: „Що такое турецкое 

Шекерджиев! Скажите по руски Сахаров.“ Оттогава се прекръстил и 

така се завърнал в България“ (Rusev 1985: 98). Подобни етикетни 
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„калки“ са рядкост и в ролята си на изключение от правилото 

намират място в градския наративен каталог. 

Сред полезните за колективната памет страни на мемоара е 

публичното разказване на историята около прякора, която 

„освобождава“ вица. Вицът обхваща всички полета на човешка 

дейност – от най-съкровените до най-отворените публични. Той 

нарушава табутата (Dimova 2006: 200), разкъсвайки воала на 

буржоазното благоприличие. Това обяснява широкия диапазон от 

локации, на които градският смях проявява своя специфичен местен 

нрав. 

Споменът дава „ключ“ за „кода“ на персоналното или родовото 

име, забравен с течение на времето. Към това се прибавя и 

естетиката на комичното, която в рецептивен план действа 

предразполагащо на аудиторията, отключва подсъзнателни 

механизми, позволяващи преодоляването на бариерите на 

недоверието или незаинтересоваността (Dimova 2006: 12). 

Психоанализата също приписва на хумора и смеха разтоварваща 

функция. Мартин Гротян в изследването си „За смисъла на смеха“ 

обвързва смеха с човечността: „Чрез смеха могат да се изразят 

безкрайно множество от емоции. Смехът се основава върху невинно 

освобождаване на агресии. Всяко такова освобождаване ни прави 

малко по-добри и по-способни да разбираме себе си, другите и 

живота“ (цит. по: Dimova 2006: 24). 

Анекдотът е граничен жанр, който присъства и в естетическия, 

и в публицистичния, и в историческия дискурс. Той мисли света в 

стереотипи с типизиращ характер, които имат много силно изразена 

обвързаност с историческата конюнктура (Borisova 2007: 262). 
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Според Евдокия Борисова употребата и рецепцията на жанра 

анекдот се интензифицират „във време на обществени кризи, 

колизии, когато общественото съзнание е особено чувствително, 

сетивата са изострени докрай и се поражда необходимост от 

мислене в стереотипите на националното“, което пък е  свързано с 

„атавистичния инстинкт за самосъхранение“ (Borisova 2007: 263).  

Хумористичният филтър на мемоарния наратив, към който 

стриктно се придържа Сава Русев, вероятно има и по-дълбок, 

стратегически характер. Редно е да се погледне на този късен 

социалистически опит за спомняне на буржоазното минало на града 

като форма на хитроумно заобикаляне на неодобрителния поглед на 

литературната цензура – така, уж шегувайки се с градските образи 

от „другото“, заклеймено от идеологизираната историография като 

неудобно, минало на Търново, авторът контрабандно популяризира 

това време и запълва белите петна в паметта на локалната общност. 

Универсалният и универсализиращият език на смеха, както и на 

конкретните му жанрови реализации в текста в лицето на анекдота 

и вица, позволяват преводимостта на образите и сюжетите както 

през различните епохи, така и през различните идеологически 

рамки, детерминиращи знака на рецепцията им.  

 

ЛИЦАТА НА ГРАДА: ПРАГМАТИКА НА ЕТИКЕТИЗАЦИЯТА 

 

В книгата на Сава Русев с неподправена топлота, искрена любов 

и възрожденска носталгия се систематизират не само спомените за 

колоритните личности в старата столица през първите десетилетия 

на XX век, но и се прави оригинален опит да се опишат традициите – 

онези наглед дребни прояви в един град, които го различават от 
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друг, които оставят отпечатък върху характера, морала и 

душевността на израсналите в него хора. Тъй като вниманието се 

фокусира именно върху жителите на следосвобожденско Търново, 

съвсем закономерен е изборът на С. Русев да оформи книгата си като 

поредица от 121 кратки текста, предхождана от твърде 

информативно в съдържателен план „Встъпление“. В написаните с 

нескрита симпатия художествени етюди чрез преплитането, 

наслагването, успоредяването, допълването, повтарянето на 

личните истории, на отделни случки, събития, отношения и пр. 

интригуващо, калейдоскопично, понякога – комично, друг път – 

сензационно, се разкрива атмосферата на малкия български град, 

който с единия крак е все още здраво стъпил в миналото, но с другия 

вече докосва новото време. 

Това, което веднага прави впечатление в прелюбопитното 

четиво на С. Русев, е използването на т.нар. инициална референция, 

т.е. въвеждането на фактите (референтите) от извънезиковата 

действителност в текстовата структура, които по този начин се 

превръщат в текстови референти. Те приоритетно са представени 

чрез имената на основните персонажи – само от собствени имена; от 

собствени + фамилни имена; само от фамилни имена; само от 

прякори (псевдоними). Тези лични имена често причудливо се 

комбинират или пък се съчетават със съществително нарицателно 

име, обозначаващо родствена връзка, произход, професия, звание, 

професия, възрастова характеристика, чин и пр.  

Споменаването за пръв път на текстовия референт в 

повърхнинната езикова структура е свързано с ключова теория в 

когнитивната психология (Rosch и кол. 1976) и в когнитивната 
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лингвистика (Lakoff 1987), наречена теория на категоризацията. 

Перцептивната категоризация е един от когнитивните източници 

на социалните предразсъдъци. Според Петър Иванов 

категоризацията в сферата на перцепцията представлява 

съвкупност от начини за опростяване, за бързо, лесно и спонтанно 

„поставяне в определена кутийка с надпис“ на човек или на група от 

хора. Когато познава обичайните характеристики на хората, 

попаднали в съответната група (кутийка), човек лекомислено и 

механично се произнася за обекта, поставяйки му етикет, според 

който той получава определен статус. Разбира се, има и друг, 

аналитичен, път за категоризиране на обекта, но той е досадно бавен 

и изисква значителни интелектуални усилия. Чрез перцептивната 

категоризация човек „вкарва“ другия или другите в съответна 

категория, като този акт става база за формиране на социални 

предразсъдъци. (…) Отношението и поведението на човек спрямо 

обекта се основават на тези предразсъдъци. Нещо повече – ако има 

факти, които да противоречат на вече създадените по този начин 

предразсъдъци, човек е склонен да ги игнорира (Ivanov 2007: 303–

305). 

Мнозина учени, при това не само лингвисти, аргументирано 

твърдят, че същността на всеки език е да класифицира и да 

разпределя по категории информацията, която постоянно и 

агресивно „бомбардира“ човек. Именно тази функция на езика го 

превръща в потенциален инструмент за въздействие върху 
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човешката психика, чиито универсалност, мащабност, ефективност 

(но и ефектност) са знакови11. 

Много преди да навлезе в дебрите на конкретния текст и да се 

потопи в битието и личностните характеристики на поредния 

търновец, читателят вече е „облъчен“ чрез „етикета“, който С. Русев 

е предпочел, за да обозначи колоритния си съгражданин. На единия 

„полюс“ са сериозно, рутинно и дори сухо звучащи имена като Петър 

Бобев, Борис Нанков, Илия Златев, Върбан Кънев Пенев (това е едно 

от малкото лични имена в текста, което има трисъставна структура 

– собствено, бащино и фамилно) и др. На другия „полюс“ са 

необичайно, насмешливо и скандално звучащи обозначения като 

Лапай Майка; Гурлито; Пандура; Котабанка; Посран Цоню; Гайдата 

и др. Между тези две крайности има преходни, междинни варианти, 

които са не по-малко интересни и от етнокултурна, и от 

социологическа, и от лингвистична гледна точка. 

Както вече стана ясно, книгата се състои от 121 кратки очерка, 

като за озаглавяването на 116 от тях са използвани имена, 

назоваващи лица. Освен представените чрез заглавията персонажи 

в отделните текстове се срещат имената на още толкова техни 

                                                           
11 В историята на цивилизацията информация за социалния статус на човека се 
получава не само от името му, но и от правото му на име. В древния Рим робите не 
са имали имена. Те са получавали „имена“ само когато са били продавани. 
„Кръщаването“ се е извършвало, като към името на робовладелеца се е прибавяла 
наставката -por (момче), например Lucipor (букв. „момчето на Луций“). За 
индианската култура е типично момиченцата да бъдат кръщавани с пожелателни 
имена веднага щом се родят. За разлика от тях момчетата получавали име едва 
тогава, когато го заслужат с достойни за уважение умения и постижения. 
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съграждани12. Тези около 230 лични имена са представени чрез 

следните варианти:  

1) собствено + фамилно име (22), напр.: Никола Сребров, 

Панайот Савов;  

2) само собствено име (8), напр.: Владимир, Киркор;  

3) само фамилно име (4), напр.: Чернев, Сахаров;  

4) само прякор (49), напр.: Файна, Наната;  

5) собствено име + прякор (25), напр.: Георги Макелата, Илия 

Майтапа;  

6) собствено и фамилно име + прякор (8), напр.: Иван Костов – 

Малината; Панайот Бостанджиев (Ноната); 

7) фамилно име + прякор (1), напр.: Церовски (Цванцика); 

8) прякор + собствено и фамилно име (14), напр.: Мечето 

(Стефан Денев), Тенекето (Христо Дончев);  

9) прякор + собствено име (5), напр.: Куция бербер (Тодор), 

Аврамоолу (Георги);  

10) прякор + фамилно име (5), напр.: Вапора (Вапорджиев), 

Даскала (Петков); 

11) нарицателно име + собствено име (20), напр.: дядо Стоян, 

доктор Иванчо; 

12) нарицателно име + фамилно име (17), напр.: доктор 

Бояджиев; народният артист Русков;  

13) нарицателно име + собствено и фамилно име (13), напр.: 

доктор Панайот Хитров, бай Киро Шаов;  

                                                           
12 Изрично се подчертава, че отчетените данни не отразяват цялата серия от 
различни обозначения на един и същ референт, т.е. всички елементи в 
номинативните вериги, а се визират само случаите на инициална референция. 
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14) собствено и фамилно име + нарицателно име (4), напр.: 

Атанас Пенев бакалина; Матей Попиванов – прошенописец; 

15) нарицателно име + собствено име + прякор (10), напр.: дядо 

Атанас Опълченеца, кафеджията Стоян Тъпанаря;     

16) нарицателно име + прякор (6), напр.: фотографът 

Дианата, цирковия артист Майтапа. 

В оригиналната галерия от образи на С. Русев има и персонажи, 

чиито имена не намират място в нито една от шестнайсетте групи. 

Така например един от тях е назован Хорозалията (Георги 

дърводелецът) (съчетание от прякор + собствено и нарицателно 

име); друг е Райското птиче (Нотата) (съчетание от прякор + 

прякор); трети е Петлето (учителя Кръстев) (съчетание от прякор 

+ нарицателно и фамилно име); четвърти е Индустрията – Руси 

Табака (съчетание от прякор + собствено име и прякор); пети – 

учителя бай Недялко Каранешев (съчетание от нарицателно име + 

нарицателно име + собствено и фамилно име); шести – портиера бай 

Христо Дрислата (съчетание от нарицателно име + нарицателно 

име + собствено име + прякор). 

Изключителното многообразие на използваните варианти за 

обозначаване на персонажите, което адекватно и сравнително 

пълно отразява динамиката при смяната на две 

културноисторически епохи, е доказателство както за отношението 

на социума като цяло спрямо отделната личност, така и за 

междуличностните отношения в следосвобожденско Търново. 

Предмет на тази част от изследването обаче не е богатството от 

средства и начини за създаване на инициалната референция, а 

ролята на апозитивните словосъчетания, т.е. съчетанията, 
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образувани от определяемо и приложение, при етикетизацията на 

текстовите референти. В българските синтетични трудове по 

синтаксис приложението рутинно се представя като една от 

второстепенните части на изречението, принадлежаща към 

именната група. То винаги се изразява чрез съществително име (или 

субстантивирана част на речта), което се прилага към 

определяемото, също изразено чрез съществително име, като го 

конкретизира и му дава друго (второ) наименование.  

„От структурна гледна точка апозитивните словосъчетания 

могат да се разпределят в три базови групи.  

Първата група се състои от две съществителни нарицателни 

имена, напр.: ракета носител; жена готвач; елен лопатар; самолет 

изтребител; страшилище лихвар; автомобили убийци; деца войници; 

принцип „кръпка по кръпка“; прякора „човек от народа“; джоджен 

(юзум); палаталност (мекост); глайд (glide) и др.  

Втората група се състои от съществително нарицателно име и 

съществително собствено име, което може да бъде и съставно 

наименование, например: река Янтра; аржентинецът Игуаин; 

генерал Попов; издателство „Фабер“; стрина Гина; комшията 

Георги; договорка Нинова – Доган; битката ДПС – ДОСТ и др. 

Третата група се състои от две съществителни собствени 

имена, като и двете съществителни може да са съставни 

наименования, напр.: Жоро Панамата; Стефан Стефанов-Брезински; 

Емил Димитров-Ревизоро; Иван Славков-Батето; Великотърновски 

университет „Св. св. Кирил и Методий“; Народен театър „Иван 

Вазов“; ПМГ „Васил Друмев“; Област Търговище; Ван Дейк (Van Dijk); 

Гюргево (Джурджу); Североизточното държавно предприятие 
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(СИДП); ПКК (Работническата партия на Кюрдистан) и др.“ (Getsov 

2017: 74–75). 

В настоящото изследване във фокуса на вниманието 

закономерно попадат апозитивните словосъчетания от втората и от 

част от третата група. За словосъчетанията, образувани от 

съществително нарицателно + съществително собствено, напр.: 

тят Змарайди; вуйчо ми Стефан Хаджисавов; бай Леон Филипов; 

доктор Стоенчев и пр., по традиция, установена под влияние на 

руските граматики, в българските трудове по синтаксис 

единодушно се приема, че съществителните нарицателни, с които се 

обозначават професии, титли, националности, специалности, 

роднински отношения, възрастови характеристики, звания, степени 

и пр., функционират като приложения, а съществителните 

собствени – като определяеми. Тази група апозитивни 

словосъчетания е маркирана в почти всички учебници по синтаксис, 

излезли през последните 80 години в България. Апозитивните 

словосъчетания, образувани от съществително собствено + 

съществително собствено, особено тези от тях, в които като 

приложение функционират прякорите и псевдонимите, напр.: 

Варлаам Копринарката; Иванчо Йотата; Мичо Бейзадето; Боне 

Крайненецът; Георги Стоянов-Бигор; Йордан Йончев-Гъмзата; 

Георги Георгиев-Гец и пр., са представени още по-пестеливо и 

символично дори. Още от граматиката на Стефан Младенов и Стефан 

Попвасилев, в която за първи път се описват тези съчетания, 

недвусмислено се приема, че прякорите, прозвищата и 

псевдонимите функционират като приложения, а личните 
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собствени имена – като определяеми (Mladenov, Popvasilev 1939: 

368). 

Ексцерпираният от книгата на С. Русев материал дава 

достатъчно добри възможности традиционно възприетите тези ако 

не да се оборят, то поне да се подложат на съмнение, което би могло 

да провокира тяхното преосмисляне и актуализиране. В настоящия 

анализ се отстоява позицията, че идентифицирането на функциите 

на компонентите в апозитивните словосъчетания трябва да се 

извършва, като се използва холистичен подход, в който се съчетават 

логико-семантичният, формално-синтактичният и функционалният 

подход. В зависимост от използването на различни съществителни 

имена предпочетените в книгата „етикети“ може да се разпределят 

в две основни групи. 

 

I. „Етикети“, образувани само с помощта на 

съществителни собствени имена.  

В тази група се обединяват три структурни типа: 1) само 

собствено и/или фамилно име; 2 а) собствено и/или фамилно име + 

прякор (псевдоним); 2 б) прякор (псевдоним) + собствено и/или 

фамилно име; 3) само прякор (псевдоним).  

1) Безспорно е, че когато в „етикета“ е налице само на собствено 

име, напр.: Владимир, Пеню, или само на фамилно име, напр.: Попов, 

Панов, за апозитивно словосъчетание не може да се говори. Що се 

отнася до дву- или трисъставните „етикети“, напр.: Ангел Каранешев, 

Ангел Рашев, Колю Иванов Фичето, Иванка С. Христова, нещата не са 

толкова елементарни и ясни, колкото изглеждат. Според 

наложеното твърде отдавна мнение в българската лингвистика 
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съчетанията от собствено и фамилно име или от собствено, бащино 

и фамилно име се приемат като съставни наименования, а не като 

синтактични словосъчетания. Тази теза обаче не е аксиоматична – 

най-вероятно в близко бъдеще тя ще бъде ревизирана и 

оптимизирана. Така или иначе в това изследване тези форми няма 

да бъдат специално анализирани.  

2) За категорично наличие на апозитивно словосъчетание, чрез 

което се етикетизират персонажите в разглеждания текст, може да 

се говори в случаите, когато в инициалната референция присъства 

прякор или псевдоним. Прякорът (псевдонимът) може да се 

позиционира по различен начин спрямо личното име, което, от своя 

страна, може да бъде разнообразно структурирано.  

2 а) На първо място като типични употреби (поне от 

съвременна гледна точка) могат да се посочат съчетанията от 

собствено име + прякор (25), напр.: Иван Хапото, Къню Фантазията; 

съчетанията от собствено и фамилно име (8), напр.: Никола Русев – 

Русевчето, Христо Караминков (Бунито); съчетанията от фамилно 

име + прякор (1), напр.: Церовски (Цванцика). В българските 

учебници по синтаксис почти без изключение се дават примери, 

подобни на тези. В тях и от граматическа, и от логическа, и от 

комуникативна гледна точка първият компонент, чрез който се 

назовава текстовият референт, се дефинира като определяемо, а 

вторият компонент, чрез който се дава второ (допълнително) 

наименование на вече назования обект, се определя като 

приложение. Дори без да е използван статистически подход, може 

лесно да се установи, че като елементи на номинативните вериги, 

следващи инициалната референция, се предпочитат най-вече 
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прякори (псевдоними); спорадично се срещат комбинациите от 

собствено и/или фамилно име + прякор; а съвсем рядко се използват 

само собствени и/или фамилни имена. 

2 б) Доказателство за оформянето и налагането на тази 

тенденция са „етикетите“, в които прякорът (псевдонимът) 

предхожда личното име. Установени бяха следните варианти: 

съчетания от прякор + собствено име (5), напр.: Буюклията Христо, 

Куцият бербер (Тодор); съчетания от прякор + собствено и фамилно 

име (14), напр.: Димитракито (Димитър Петков), Цеката (Стефан 

Герганов); съчетанията от прякор + фамилно име (5), напр.: Вапора 

(Вапорджиев), Даскала (Петков). В тази група като правило в 

номинативните вериги, чрез чиито членове се обозначава актантът, 

съдържат единствено прякора (псевдонима). Словоредната 

организация в тези апозитивни словосъчетания и фактът, че 

функционално по-натоварен е първият компонент в тях, дават 

достатъчно основания именно първият компонент 

(прякорът/псевдонимът) да се дефинира като определяемо, а 

вторият компонент (собственото и/или фамилното име) – като 

приложение. 

3) Макар че, както вече се спомена, е закономерно предмет на 

анализ да са единствено типовете, в които са налице и приложение 

(прякор/псевдоним), и определяемо (съчетание от собствено и/или 

фамилно име)13, би било груба грешка да се игнорира най-

                                                           
13 Основанието за тази констатация е добре формулирано от Иван Недев: „За 
приложение може да се говори само при наличие на словосъчетание, изградено от 
две съществителни имена чрез синтактична връзка прилагане, едното от които 
разкрива признак на предмета, означен с другото съществително име, като дава 
на този предмет друго наименование. Ако липсва словосъчетание, образувано по 
посочения начин, съществителното име не може да получи квалификацията на 
приложение…“ (Nedev, Sabev 1989: 65). 
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многочислената група. Тя обединява само „етикети“ прякори и 

наброява 49 имена, което е около една четвърт от всички 

наименования, използвани в книгата при въвеждането на текстов 

референт в езиковата повърхнина на текста. Освен това, въпреки че 

в повечето случаи авторът обяснява произхода на прякора или пък 

въвежда релационно обекта, при конституирането на 

номинативните вериги той не използва други собствени имена 

освен „етикета“, чрез който първоначално е въведен съответният 

персонаж. Например за Камбура С. Русев пише: „Не беше гърбав, а му 

викаха Камбурата. Навярно този прякор му беше останал от баща 

му или от дядо му“ (Русев 1985: 78); Ораторът е описан по следния 

начин: „Казваше се Ламби, но малко хора му знаеха името. Всички го 

знаеха Оратора“ (Rusev 1985: 57); първата информация за Млякото 

е: „На банкера Тодор Лазаров шурей. От добро семейство, здрав, 

набит, но разтурен. Може да се каже, че е бохем, моабетчия и 

шегаджия. Главната му професия била джамбазлък – посредник при 

покупка на добитък“ (Rusev 1985: 77); Файна е представен така: „Под 

къщата на Ферада имаше два дюкяна. В единия Ферада продаваше 

галантерия, а в другия беше гостилницата на Файна. Жена му Финка 

готвеше, а Файна обслужваше клиентите“ (Rusev 1985: 110–111). 

Дори съвременниците на тези търновци да са знаели или след 

известен размисъл да са се сещали за собствените и/или за 

фамилните им имена, за историята те си остават Камбура, Млякото, 

Ораторът, Файна, Ферада и пр. Различни житейски превратности, 

неизбежно съпътстващи съдбата на човек, са наложили „етикет“, 

който в развитието на текста последователно и устойчиво се 
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използва не просто като предпочитано, а като единствено 

наименование. Изконното собствено и/или фамилно име е заменено 

– трайно, необратимо и ефектно – от прякора, който закономерно 

изземва и функциите му. Така от типично средство за 

характеризация прякорът (псевдонимът) се превръща в уникално 

средство за идентификация. В случаите, когато инициалната 

референция е представена по друг начин, например от комбинация 

от прякор + собствено и фамилно име или от собствено и фамилно 

име + прякор, номинативните вериги имат синкретичен характер: 

Сиврията (Христо Сивриев) (в заглавието) – бай Христо (3) – 

Сиврията (4) – дядо Христо (7) – дядо Ристо (1) – дядо (2).       

Замяната на собственото и фамилното име от прякор 

(псевдоним) е процес, който притежава универсален характер и 

глобални измерения. Малцина днес биха могли да разпознаят 

хората, носещи имената Димитър Христов Чорбаджийски; Асен 

Петков Коларов; Димитър Иванов Стоянов; Ерик Артър Блеър; Анри 

Мари Бейл; Едсон Аранчис до Насименто; Рикардо Изексон дош 

Сантош Лейте; Фахрета Яхич Живойнович; Норма Джийн 

Мортенсън; Йоланда Джильоти; Анеза Гонджа Бояджиу; Съби 

Стойков Попович; Елисавета Любомирова Белчева и много други. Но 

дори за широката публика добре известни са хората, назовани с 

имената псевдоними Чудомир; Асен Разцветников; Елин Пелин; 

Джордж Оруел; Стендал; Пеле; Какà; Лепа Брена; Мерилин Монро; 

Далида; майка Тереза; Георги Стойков Раковски; Елисавета Багряна. 

Че е налице подмяна на ролите на изконното лично име и 

псевдонима, може лесно да се установи, като се приложи 

комуникативният подход. Изброените имена от първата група 
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задължително се нуждаят от допълнителни средства за 

идентификация, чрез които да се премахнат неизбежно 

възникналите трудности при декодирането на информацията. За 

имената от втората група добавяне на подобни средства не се 

налага, тъй като интерпретирането и осмислянето на „етикетите“ е 

адекватно, бързо и ефектно.  

Трансформирането на етнокултурните, социалните и 

лингвистичните функции на прякорите и псевдонимите, което ги 

превръща в едва ли не единствени наименования на лицата, отново 

провокира маркирания вече проблем. Когато се използва само 

прякор или псевдоним при етикетизация на конкретно лице, за 

апозитивно словосъчетание не може да се говори. Но когато 

„етикетът“ съдържа съчетание от прякор или псевдоним + 

собствено и фамилно име, апозицията е налице. Тогава в апозитивни 

словосъчетания от типа Чудомир (Димитър Христов Чорбаджийски); 

Джордж Оруел (Ерик Артър Блеър); Далида (Йоланда Джильоти); 

Димитър Осинин (Димитър Николов Попов) и др. кой от 

компонентите функционира като определяемо и кой – като 

приложение? Ако се следва коректно и последователно 

общоприетата в българските учебници по синтаксис дефиниция, 

според която приложението стеснява (уточнява, конкретизира, 

пояснява) обема на вече назования в текста референт, като му дава 

второ (допълнително) наименование, се налага изводът, че като 

определяеми трябва да се идентифицират първите компоненти в 

горните примери (Чудомир, Джордж Оруел, Далида, Димитър 

Осинин), чрез които референтите се назовават за първи път, т.е. 

първично се етикетизират, а като приложения – вторите 
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компоненти, чрез които тези обозначени вече референти се 

назовават допълнително, за втори път. От комуникативна гледна 

точка не може да има спор, че именно прякорът (псевдонимът) е 

изходният пункт в изказването, т.е. темата (или основата – В. 

Матезиус), а съчетанието от собствено и фамилно име е 

компонентът, в който е съсредоточена актуалната информация, т.е. 

ремата (или ядрото – В. Матезиус). 

Анализът на текстовете с оглед на избора на „етикетите“, 

използвани за обозначаване на персонажите на С. Русев, който до 

известна степен е и обективно предопределен, разкрива и друга 

важна закономерност. Авторът приоритетно използва само 

прякори, когато назовава простовати, бедни, нещастни хорица – 

т.нар. социални аутсайдери, предизвикващи най-често насмешка, 

присмех, ирония или съжаление у околните (прякори от типа на 

Инджето, Странджата са изключения). Ето как е представена 

Мошка – един колкото карикатурен, толкова и мил образ: „Дойде с 

мъжа си Велю от някакво село и се заселиха срещу Ловния дом. Велю 

беше каруцар, затова си направиха стая и кухня, а до нея яхър за коня. 

Мошка имаше среден ръст, силно черноока, с черни мустаци, които 

подстригваше с ножица. По цял ден ходеше из махалата или се 

разхождаше с Грошчо – детето им. Спираше се с всеки срещнат, 

защото обичаше много да разговаря. Говореше с тънък глас, свити 

уста и провлачваше думите глезено. Беше неграмотна, с много беден 

речник. Обичаше да употребява в разговора си градски думи, които 

изговаряше неправилно и понякога не на място“ (Rusev 1985: 123–

124). Само със съчетания от собствено и фамилно име са назовани 

или авторитетни, респектиращи с поведението, с професията, с 
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произхода или с нещо друго своите съграждани личности, или 

неатрактивни, слабо познати търновчани и гости на града. Като 

безспорен авторитет например е представен Никола Сребров: 

„Адвокат, бил е прокурор, председател на Окръжния съд, много 

подвижен, сербез и горд, минавал за царски човек. Когато идвал 

царят в Търново, Сребров се разпореждал и вдигал всичко на крак. При 

посрещането той вземал най-живо участие и придружавал царя през 

цялото време, докато бил в Търново“ (Rusev 1985: 38). 

Имената, образувани по моделите 2 а) прякор + собствено 

и/или фамилно име, и 2 б) собствено и/или фамилно име + прякор, 

заемат междинно положение спрямо имената, образувани само по 

моделите 1) само собствено и/или фамилно име и 3) само прякор 

(псевдоним). Необходими са множество целенасочени и 

задълбочени антропонимически и етимологически проучвания, за 

да се установят конкретните механизми и начини, по които се е 

трансформирала личноименната система по време на Възраждането 

и през първите десетилетия на XX век, но с оглед на целите в 

конкретното изследване е по-важно друго. Още Александър 

Теодоров-Балан пише в своята граматика, че: „От първични прилози 

(т.е. приложения) са произлезли нарицала, прякори и презимена на 

лица: изпърво Йоан, екзарх, а после Йоан Екзарх, (…), У Вазова: Генко 

Гинкин, Иванчо Йотата, Мичо Бейзадето, Тимо Стамболията, Ангел 

Двата гласа…“ (Teodorov-Balan 1940: 433–444). Това означава, че 

фамилните (а и бащините) имена, макар от съвременно гледище да 

се разглеждат като елементи на съставни наименования, от 

историческа гледна точка са със статус на компоненти на 

апозитивно словосъчетание с функция на приложение. Така 
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например апозитивното словосъчетание Христо Сиврията, 

образувано от собствено име + прякор, се е трансформирало в 

съставното лично наименование Христо Сивриев; Никола 

Селвелията – в Никола Селвелиев; Стефан Мерджана – в Стефан 

Мерджанов и пр. Освен това, ако в диахронен план имената, 

образувани с турските наставки -олу, -оглу, -овлу, напр.: Патеолу, 

Сарафоолу, Язаджоолу и др., се интерпретират като фамилни имена, 

в синхронен план се възприемат по-скоро като прякори (прозвища). 

В книгата има интересен пример още в самото начало – в първия 

текст бащата е представен като Язаджоолу (язаджия – писар, писач), 

а във втория текст синът е представен като Спиро Язаджиев. При 

ексцерпирането и анализа на материала от книгата на С. Русев 

„етикетите“, образувани само от фамилни имена с посочените 

турски наставки, се тълкуват и от автора като прякори, а не като част 

от личното име. Неслучайно летописецът се застрахова при някои 

инициални референции. Един от героите е въведен в текстовия свят 

като Аврамоолу (Георги). Ако авторът възприема първия компонент 

като фамилно име, съчетанието е нелепо – Аврамов (Георги). 

Очевидно е че в този случай става дума за апозитивно 

словосъчетание, в което първият компонент (прякорът) 

функционира като приложение, а вторият (собственото име) – като 

определяемо. Друг от героите е назован Патеолу (Стефан Патев). И 

тук става дума не за фамилно име, повторено алогично два пъти 

(Патеолу – Патев), а за идентично апозитивно словосъчетание. 

Единствената разлика е, че вторият компонент (определяемото) 

представлява не собствено име, а съчетание от собствено и фамилно 

име. Трети от персонажите е въведен само като Сарафоолу, но 
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авторът е пределно ясен, когато макар и косвено разкрива 

произхода на името: „Дюкянът му бил на Баждарлък, до аптеката на 

Славков. Правел сарафлък. По стипцилък никой не можел да го бие, 

даже и Фурнаджиев“ (Rusev 1985: 99). 

 

II. „Етикети“, образувани с помощта на съществителни 

нарицателни и съществителни собствени имена. 

В тази група се обединяват три структурни типа: 1) 

нарицателно име + собствено име; 2) нарицателно име + фамилно 

име; 3) нарицателно име + собствено и фамилно име.  

В българската лингвистика категорично се приема, че в 

случаите, когато съществителното нарицателно не е членувано, то 

функционира като приложение, а съществителното собствено – като 

определяемо, а в случаите, когато съществителното нарицателно е 

членувано, то функционира като определяемо, а съществителното 

собствено – като приложение14. В един от последните синтетични 

трудове по синтаксис Ивелина Савова, която коректно се придържа 

към превърналите се вече в традиционни схващания при 

идентификацията на компонентите в апозитивните 

словосъчетания, прецизно, ясно и кратко формулира ролята на 

словореда и на категорията определеност. Разглеждайки 

словосъчетанията, образувани по модела съществително 

нарицателно + съществително собствено, тя отчита факта, че 

                                                           
14 Критически преглед на мненията на български лингвисти относно 
коментираната теза се прави в студиите „Към въпроса за приложението – 
„Двуликия Янус“ в българския синтаксис“ (Getsov 2017: 71–90) и „Към въпроса за 
логико-семантичните отношения в апозитивните словосъчетания“ (Getsov 2017: 
246–254).  
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определеността на нарицателното име се изразява чрез пряко 

членуване, а собственото съществително име носи характерната за 

всички собствени имена индивидуална определеност, въз основа на 

което заключава: „Първото определено съществително име в 

словосъчетанието е определяемо (подлог, допълнение, 

обстоятелство и т.н.), а другото съществително име е приложение“ 

(Savova, Dobreva 2016: 99).  

Изведеното като правило твърдение не предизвиква 

възражения, когато съществителното нарицателно е членувано, 

напр.: актьорът Къванч Татлату, компютърният гений Бил Гейтс, 

архитектът Пламен Доков, планината Олимп и пр. В тези случаи 

актьорът, компютърният гений, архитектът, планината 

получават статус на определяеми. Това е в съгласие и със 

зависимостите, установени в словосъчетанията, образувани по 

модела съществително нарицателно + съществително 

нарицателно, напр.: блогърка(та) ловец, дете(то) чудо, жена(та) 

шеф, пещерняк(а) любител, в които първото съществително, 

независимо дали е членувано, или не е, се приема за определяемо.  

Дискусионно е тълкуването на случаите, в които 

съществителното нарицателно не е членувано и за които по 

традиция се смята, че именно нарицателното име функционира като 

приложение. Това е в явно противоречие с логико-семантичния 

подход, според който като определяемо се дефинира общото, 

родовото понятие, а като приложение – конкретното, частното, 

видовото, индивидуалното понятие. Напълно закономерно в 

Академическата граматика се твърди: „Приложението дава друго 

название, по-стеснено на определяемото си. В съчетанието вестник 



160 
 

„Труд“ определяемото съществително вестник означава надредно, 

родово понятие, а приложението „Труд“ стеснява обема на това 

понятие, то е вече индивидуално понятие, конкретизиращо обема на 

родовото понятие вестник (Stefanov-Brezinski 1983: 181). От 

логическа гледна точка в апозитивните словосъчетания, образувани 

по модела съществително нарицателно + съществително 

собствено, чрез съществителното нарицателно се назовава 

надредното, родовото понятие, а чрез съществителното собствено 

се назовава видовото понятие, което служи, за да се стесни, да се 

конкретизира и да се индивидуализира по-общото понятие. 

Единственият автор (поне засега), който не споделя трайно 

установеното схващане за идентификацията на компонентите на 

апозитивното словосъчетание, макар и от позициите на опорната 

фразова граматика (ОФГ), е Петя Осенова. Тя коректно отчита, че 

проблемът с решаването на опората в апозициите има универсален 

характер, но все пак твърди, че в тези словосъчетания: „… 

синтактичната опора е нарицателното, а не собственото име. 

Подобно на Hawkins (1978: 147) смятаме, че собственото име 

функционира като модификатор, който ограничава референцията 

на нарицателното до точно една. Освен това собственото име може 

да назове повече от един тип обекти: революционерът Г. С. Раковски, 

бул. „Г. С. Раковски“, училище „Г. С. Раковски“. В подобни случаи е 

важна информацията от първата съставка. Втората носи 

първичното си название на човек дори при свързването си с други 

обекти“ (Osenova 2009: 160). 

За разлика от структурните типове от първата група 

структурните различия в „етикетите“ от тази група не се съпътстват 
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със значими семантични особености. В количествено отношение 

най-фреквентни са съчетанията от нарицателно име + собствено 

име (20), напр.: бюфетчика Иван, дядо Стоян, доктор Иванчо; 

следват ги съчетанията от нарицателно име + фамилно име (17), 

напр.: доктор Бояджиев, фелдфебелът Билалов, социалиста 

Габровски; а съчетанията от нарицателно име + собствено и фамилно 

име (13), напр.: синът му Стефан Сахаров, неповторимия наш 

великотърновец Асен Русков, учителя Иван Йорданов, без да са със 

спорадична употреба, все пак не са толкова честотни.      

Съществителните нарицателни от тази група най-често 

означават роднински имена напр.: баба ми Кини, Братя Шопови, 

брат му Михал; възрастови характеристики, напр.: дядо Стоян, тят 

Фроса, баба Недка; професии, напр.: учителя Атанасов, поп Тодор, 

аптекар Славков; служебни, колегиални и съседски отношения, 

напр.: Фичеолу ефенди, бай Христо, комшийката Гина и др. 

Оправдано внимание сред „етикетите“ от втората група 

предизвикват именните фрази, в чийто състав влизат 

съществителните нарицателни бай и хаджи, напр.: Хаджи Славчо, 

Хаджи Петкоолу, бай Иларион, бай Киро Шаов. Те провокират 

изследователския интерес не само поради широкото си употреба, но 

и поради своя амбивалентен семантичен статус. 

Що се отнася до думата бай, нейният произход е сравнително 

ясен: „БАЙ, мн. няма, м. Разг. Съкр. от байо. В съчет. с мъжко 

собствено или фамилно име – за интимно, свойско назоваване на по-

възрастен мъж или за обръщение към него; бате, батко, бае, байко, 

байно, байо, байчо, банко, батьо“ (RBE 1977: 379). Не е невъзможно е, 

но е твърде рисковано да се търсят етимологични връзки или 
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синхронни съответствия с турските думи бей и ага. В някои 

източници без достатъчно сериозни основания се твърди, че думата 

бай задължително се съчетава с мъжко собствено име или пък че 

замества официалното обръщение господин. Първо, някои от 

формите ѝ (байо, байно, байчо) не само се употребяват 

самостоятелно, но тази употреба е редовна практика15; второ, тя 

може да се тълкува като синоним на официалната форма господин 

само в съчетание със собствено и фамилно име, и то в определен 

контекст. Освен това думата бай нито е роднинско наименование, 

тъй като е разширила значението си, нито е показател за възрастова 

характеристика, тъй като съществува практика тя да се използва и 

спрямо по-млади адресати. По-скоро тя може да се тълкува като 

пределно разширило семантичния си обем съществително 

нарицателно име, който се актуализира чрез различни свои 

значения в конкретен комуникативен акт. Няма съмнение, че 

имената, образувани с помощта на нарицателното име бай, са 

апозитивни словосъчетания. Трудно е да се установи функцията на 

компонентите на тези словосъчетания – да се обяви рутинно, че бай 

е приложение (каквато е досегашната практика), е примамлива и 

съблазнителна идея. Да се настоява, че бай е определяемо, е все още 

несериозно и неприемливо. Нужни са задълбочени и мащабни 

проучвания, и то не само върху това „приложение“, които да дадат 

добре аргументиран и състоятелен отговор на въпроса за 

                                                           
15 Така например за феновете на футболната игра във Велико Търново е 
достатъчно да чуят или да прочетат думата Байо, за да свържат това обръщение, 
трансформирано във времето в прякор, с дългогодишния треньор през 60-те 
години на местния отбор „Етър“ Иван Кръстанов. Той е наричан и бай Иван 
Кръстанов, и бай Иван, но именно с „етикета“ Байо видният деятел е най-
разпознаваем сред футболната общественост. 
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синтактичния статус на подобни нарицателни имена като 

компоненти в апозитивни словосъчетания. 

Другата дума (хаджи) също е с ясен произход. Тя идва от 

арабската дума хадж, която значи поклонение. Борислав Георгиев 

обяснява стремежа към подражание у нашите първенци в края на 

турското робство по следния начин: „Българските първенци не са 

искали да падат по-долу от османските първенци и така както 

мюсюлманите ходят на поклонение по светите за всеки 

мюсюлманин места, така и нашите християни тръгват на 

поклонение – както се казва – до Божи гроб, т.е. до Иерусалим и до 

светите за всеки християнин места около Иерусалим. По този начин 

се е осъществявало изравняване в културно и религиозно 

отношение между християните и мюсюлманите, населяващи 

Османската империя. Ето защо думата хаджилък развива в 

български и второ, разширено значение – хаджилък е също така 

поклонение на православните християни от балканския регион в 

Иерусалим и местата около него“ (Georgiev 2004). Фактът, че С. Русев 

навсякъде изписва думата хаджи с главна буква (за разлика от бай), 

може да се обясни с това, че в мюсюлманската традиция хаджи се 

използва и като собствено име, и като фамилия. В проникновените 

етюди на С. Русев се редуват ту старинни форми като Хаджи 

Петкоолу, Хаджи Минчо, Хаджи Цаню Абаджията, в които думата 

хаджи се възприема именно като лично име, ту осъвременени форми 

като Косьо Хаджиславчев, Стефан Хаджисавов, в които думата 

хаджи е част от фамилното име. В съвременния български език е 

наложена именно тази практика – думата хаджи да се изписва слято 

с фамилното име. Самостоятелната употреба не е изключена, но 
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тогава думата задължително е членувана, напр.: „Повикали 

хаджията – арменец кафеджия – да го прочете“. Така 

кодификацията автоматически решава проблема с 

идентификацията на синтактичните функции в евентуално 

апозитивно словосъчетание, който е налице при съчетанията от бай 

+ собствено и/или фамилно име. 

В оригиналния паноптикум на С. Русев се срещат и „етикети“ с 

уникална структура, които като относителен дял съставляват около 

15% от всички инициални референции. Те условно биха могли да се 

поставят в трета група, която обаче не може да се разглежда като 

равностойна на двете основни групи, тъй като основанията за 

обособяването ѝ са различни. С двусъставна структура са 

съчетанията от нарицателно име + прякор, напр.: прякора „Руското 

куче“, албанеца Мишката, цирковия артист Майтапа, в които 

първият компонент (съществителното нарицателно) изпълнява 

ролята на определяемо, а вторият компонент (прякорът) – на 

приложение. С подобна структура са и съчетанията, образувани от 

два прякора, напр.: Райското птиче (Нотата), в които не само чрез 

словореда, но и чрез комуникативната значимост на компонентите 

(осмислена в контекста) се идентифицират синтактичните функции 

на компонентите на словосъчетанието – първият компонент е 

определяемо, вторият – приложение.   

С трисъставна структура са съчетанията от нарицателно име + 

собствено име + прякор, напр.: кафеджията Стоян Тъпанаря; баба 

Денка Мочоолу; млекаря Жоро Македонеца и др. За да се установят 

синтактичните функции в тези сложни апозитивни словосъчетания, 

трябва да се извърши анализ по непосредствено съставящи. Така 
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например в словосъчетанието кафеджията Стоян Тъпанаря на 

първото ниво на членение се обособяват два компонента: 

нарицателното име кафеджията, което функционира като 

определяемо, и съчетанието от собствено име и прякор Стоян 

Тъпанаря, което функционира като приложение. На второто ниво на 

членение в словосъчетанието Стоян Тъпанаря се обособяват също 

два компонента: собственото име Стоян, което функционира като 

определяемо, и прякорът Тъпанаря, който функционира като 

приложение. 

Подобна процедура се прилага и при останалите сложни 

апозитивни словосъчетания, напр.: портиера бай Христо Дрислата; 

художниците проф. Лозенски, Асен Момчев и Ангел; учителя по 

история Попгеоргив – Дългия; Слави Злото (Слави Русев); Донски 

(Димитър Донев – адвокат); Папа Нуч (Костов – бивш банков 

чиновник); Петлето (учителя Кръстев) и др.   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Всяка част от настоящия „диптих“ – контекстуално-

културологичната и лингвопрагматичната линия на анализа на 

дискурса – може да съществува автономно. Всяка говори на своя 

език. Всяка мери с привичния си „аршин“. В своята 

комплементарност обаче тези части се опитват да очертаят първите 

щрихи на мултидисциплинарната колекция от анализи върху 

ресурсната база, предложена от един-единствен източник. Всеки 

сегмент от тази бъдеща колекция трябва да се надгражда върху с 

останалите или да диалогизира с тях.  
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Нуждата от комплексен поглед върху краеведското книжовно 

наследство произтича от възможността реконструкцията на 

миналото да се интерпретира едновременно и равнопоставено в 

историческо, лингвистично, антропологично, културологично, 

етнографско и философско отношение. Всяко от тези 

дисциплинарни полета подпомага пълноценното систематизиране 

на познанието за онова, което стои зад статистиките, 

генерализациите, теориите, анонимните тенденции. 

Пълнокръвният дискурсивен модел на града е невъзможен без 

ежедневната, делничната история на града, изписана от 

необикновените му обикновени жители.  

Разказите за местата, по думите на М. дьо Серто, са 

измайсторявания, направени от остатъците на наименования, 

таксономии, героични или комични предикати – въобще, изградени 

от фрагменти от разпръснати семантични места (Serto 2002: 195). 

Тяхното пресрещане и анализ могат да се случат най-ефективно по 

пътя на интердисциплинарната колаборация. 

Пресечната точка на града, паметта и смеха е езикът. Той е 

онази универсална и всеобхватна система от знаци и смисли, която 

позволява на мемоара за „говори“ едновременно исторично, 

лингвистично, културологично и в медийно-комуникационен 

ракурс. Той е онова хиперуниверсално поле, което позволява 

сцепление на смислите и конотациите, от които е изплетена 

градската тема. 

Градът е не само специфично организирано пространство, а 

сложно социално съобщество, осъществяващо жизнената си дейност 

в дадено пространство. Културната специфика на всеки конкретен 
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град може да се охарактеризира само с помощта на мозайка 

(система) от образи и идентичности (Antropologiya 2013: 5). Части от 

културния код на града, функциониращи дори като елементи от 

културния ландшафт, са онези етикети, които едновременно 

индивидуализират и типизират конкретните обекти, положени в 

рамката на собствения им социум. 

През първите десетилетия на XX век е налице ясно изразена 

тенденция прякорите, чрез които са „етикетизирани“ някогашните 

търновци, да се превръщат от средство за характеризация в 

средство за идентификация. Съчетанията, в които „етикетът“ се 

състои само от прякор, са 50, а съчетанията, в които прякорът е част 

от „етикета“ са около 90. Т.е. прякорите, без да се лишават от 

характеризиращата си функция, се трансформират в единствено 

средство за идентификация. 

Текстът на С. Русев е красноречиво доказателство за 

значимостта на апозитивните словосъчетания при 

конституирането на инициалните референции в краеведската 

литература. От използваните от автора около 230 инициални 

референции съчетанията от собствено и/или фамилно име са 35; 

съчетанията от прякор + собствено и/или фамилно име са 25; 

съчетанията от собствено и/или фамилно име + прякор са 35; само 

прякорите са 50; а съчетанията от нарицателно име + собствено 

и/или фамилно име са 55. Останалите около 25–30 „етикета“ 

представляват сложни апозитивни словосъчетания, в които 

собственото и/или фамилното обикновено е съчетано с прякор (или 

прякори) и/или с нарицателно име (или имена). За апозитивни 

словосъчетания (поне засега) не може да става дума само в две групи 
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– съчетанията от собствено и/или фамилно име (35) и прякорите 

(50). В останалите групи (около две трети от всички инициални 

референции) етикетизацията се извършва чрез апозитивни 

словосъчетания, в които обикновено първият компонент 

функционира като определяемо, а вторият – като приложение. 

Разбира се, спорните случаи нито са малко, нито са маловажни, 

затова проучванията в тази насока ще продължат. 
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МАЛКА ГРАДСКА МУЗИКАЛНА ДЕПРЕСИЯ –  
КАК СИАТЪЛ ЗАВИНАГИ ЕМИГРИРА В БЪЛГАРИЯ 

 
Гергана Райжекова 

 
SMALL TOWN MUSIC DEPRESSION –  

HOW SEATTLE FOREVER IMMIGRATED TO BULGARIA 
Gergana Rayzhekova 

Аbstract: The year is 2018, and the music scene in Bulgaria is yearning for 
1994. Depression, the Seattle spirit and sound for more than 25 years have been 
dominated by the musical rock scene in the country. MTV's identity is the reason 
for several waves of alternative musicians to strive to emulate a past style, finding 
the club a place for its Seattle regression. The article looks at the rise of the Seattle 
wave of the Bulgarian rock scene, its development over the years, and explores the 
reasons for its rise in the background of the decline of the rock scene in Bulgaria. 

Keywords: alternative music, musical-spatial transposition, club 
suggestion, identity emigration, value cover 

 

...у нас има единствено две автентични култури, които се развиват от 

само себе си – меланхолията и попфолка. 

Александър Симов 

 

Годината е 2018, но музикалната сцена в България жадува да 

е 1994-та. Депресията, сиатълският дух и привидната апатия на 

музикантите на сцената към публиката повече от 25 години владеят 

рок сцената в страната. Внушената от MTV гръндж идентичност е 

причина няколко вълни алтернативни музиканти да се стремят да 

подражават на един отминал стил, строейки алтернативни острови 

от меланхолия. Музикантите рядко се обличат специално за 

концерти, не се стремят да правят шоу, не комуникират с публиката, 

която е дошла да ги види, дословно повтарят мелодии и вносни 

мрачни послания, имитират починали гласове. Настоящата статия 

ще се занимае с развитието на Сиатъл вълната в България, нейните 
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поддръжници и български Сиатъл групи, както и ще обясни някои 

от първопричините за настоящата музикална кататония на 

алтернативната сцена. 

„На 8. IV. 1994 се самоуби Кърт“ 
Годината е 1994 г., когато Гергана Райжекова се разхожда в 

родния си град Хасково. Още е невръстно дете. Очите ѝ спират на 

графит в центъра на града с неясно послание. С големи букви е 

изписана тъжна констатация: „На 8. IV. 1994 се самоуби Кърт“. 

Гергана не познава Кърт и предполага, че може би е някой родом от 

Хасково, който е решил да сложи край на живота си и за когото някой 

в град Хасково искрено страда… Но как Кърт Кобейн и 

алтернативната музика стигат до Хасково толкова бързо? И преди да 

отговорим на този въпрос: Как алтернативната музика и нейните 

представители добиват световна популярност?  

Снимка: Гергана Райжекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Come As You Are“ – откъде започва гръндж вълната? 

Коренът на алтернативната музика като стилово 

направление в рокмузиката е в САЩ, щата Сиатъл. Алтърнатив като 
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жанр е подразделение на рок музиката, който още е наричан гръндж 

(grunge) или шугейзинг (shoegazing – „гледам си в обувките“) заради 

крайно непретенциозното облекло на музикантите, както и 

нихилистичното и самовглъбено поведение на групите на сцената, 

откъдето идва и терминът шугейзинг. Що се отнася до текстовете на 

песните, се залага на теми като депресия, самоубийство, смърт, като 

за първи път подобни теми преобладават до такава степен в 

музикален стил. Примери за гръндж групи са Mudhoney, Temple of The 

Dog, Alice In Chains, Pearl Jam, Nirvana. Заедно с тях действащ лейбъл 

по това време е SupPop Records, който обединява под шапката си 

много от тези банди. Този локален феномен – гръндж музиката – 

остава скрит от световната сцена до момента, в който Nirvana и 

други добри банди подписват договори с по-големи лейбъли. 

Фактът, че гръндж музиката също се нарича алтърнатив или 

алтернативна, идва от обстоятелството, че почитателите по това 

време търсят нещо различно от рок бандите с големи коси (big hair 

bands – Jon Bon Jovie, Poison и други) или поп звездите като Майкъл 

Джексън и Мадона. По думите на Тойнби „новата музика е в борба с 

всичко и с всички“ (Toynbee 2003). Именно това е една от каузите на 

алтернативната музика – новата музика, която всички отхвърлят, а 

след това обожават. Нейната мисия е да бъде жадуваната 

алтернатива.  

Постепенно терминът „алтернативен“ започва да обхваща 

колежански рок, рап, траш, метъл и индъстриъл и има колкото 

варианти, толкова и поддръжници, привличайки все по-широка 

аудитория. Днес „алтернативен“ не означава вече нищо. 

„Алтернативна музика е чисто и просто музиката, която децата 
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слушат днес“ по думите на Шукър (Shuker 2006: 7). Според него 

такава широта прави „алтернативен“ абсурдно и неясно понятие, 

което обаче като лейбъл има важна маркетингова роля за 

музикалната индустрия, защото индикира съответно „отношение“, 

което е придружено от специално внимание към вътрешната борба 

с демони, за разлика от други жанрове музика, където фокусът е 

върху обществено-политическата среда например (Shuker 2006: 7). 

Друг проблем произтича от факта, че тази музика преминава в 

мейнстрийм, което е в противовес на ценностите, върху които 

алтернативният жанр полага основите си. Казано накратко, „от една 

страна, алтернативните групи се борят срещу комерсиализацията и 

мейнстрийм културата, а от друга – директно се включват в 

мейнстрийма“ по думите на изследователя на алтернативната сцена 

в Югославия и страните от пост-Югославия Жабева-Папазова 

(Zhabeva-Papazova 2010: 311). Във втория случай по-горе до голяма 

степен остава конотацията на музикална различност, която 

терминът „алтернативна музика” носи. При всички случаи 

алтернативната музика може да се счита за продукт на 

постмодернизма и оттук следва една от главните ѝ характеристики 

да е в постоянен процес на инкорпориране на съществуващи 

артистични елементи в нови и нови конфигурации (Fairchild 1995). 

В зависимост от контекста на появяване на дадена миксация се 

случват преливания от хардкор през метъл до пост-пънк и инди рок. 

„Инди“ е съкращение от английската дума independent 

(„независим/и“) и е термин, който независимите издателски къщи в 

Англия налагат впоследствие върху следващите алтернативни 

вълни, които получават световна популярност. Покрай нашумелите 
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нови стилове много български групи се ориентират към догонване 

на новите моди и тенденции чрез стиловата самоидентификация. 

Така обаче парадоксът при алтернативните български групи още 

повече се задълбочава. Както констатира респондент Л., музикален 

журналист: „Неловко им е на инди групите в България. Искат да са 

мейнстрийм, а са ъндърграунд“ (Интервю с Л., музикален журналист, 

София, 22.01.2015 г.). Тук е пресечната точка между българските 

алтернативни групи и Сиатъл сцената от 90-те години – и двете 

сцени са все още неизвестни, ала талантливи. Това е и причината в 

следващите страници да чертаем паралели с дъждовния Сиатъл и 

меланхоличния град София. 

 

“In Bloom“ ф – Сиатъл музиката в България 

Причината да говорим за алтернативна сцена и алтернативна 

музика в България е, че много групи, които в момента са активни, 

самоопределят себе си именно като алтернативни. В своите Фейсбук 

страници в раздел жанр те посочват масово алтернативния жанр, 

явно привлекателен и оразличаващ ги от останалите групи в рока. 

Примерите, които следват, са обобщение на данни от Фейсбук, които 

съответните групи сами са попълнили в раздел „Информация“ на 

своите страници. Жанр алтернативен са посочили групите Affection, 

която в своята Фейсбук страница се определят стилово за 

„Alternative, Grunge Rock“, при група Der Hunds посоченият жанр е 

„Alternative, Rock, Metal“, при група Анимационерите – „Alternative 

electronic“, при група Awake – „Rock, Alternative“, при група Apemen – 

„Indie, Alternative, Indietronica“, при група Bears and Hunters – 

„Alternative/Indie Rock“, при група P.I.F. – „Alternative/Pop-Rock“, при 
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група Panican Whyasker – „Rock Alternative“ и група Soundprophet – 

„Rock, Alternative, Hard Rock“. Група Остава дори решава от своя 

страна да доуточни стила си с пояснението: „Alternative rock from 

Bulgaria“ (алтернативен рок от България). Една от най-активните 

групи на клубната сцена към момента Jeremy? в графата 

„Информация“ е поместила няколко коментара от различни статии 

и интервюта, където редом със самопреценката на групата, че 

жанрът ѝ е „Rock, Indie, Alternative“ стои коментар на Виолета 

Николова от популярното онлайн издание www.avtora.com, че 

говорим за „алтърнатив банда“, един „достоен символ на 

британската сцена в София“1. Други групи избират само един жанр, 

с който да се самоопределят, като групите Macrophone, Hayes&Y, Jin 

Monic, които посочват, че са инди-рок групи. Групата Doesn’t Frogs се 

заявява още по-конкретно със стила си „noisepop“. Трети 

категорично отказват да влязат в познатите рамки, определяйки 

жанра, в който творят, за „COSMOS“ при групата Babyface Clan. 

Въпреки споменатите различия,всички изброени по-горе групи 

обитават едни и същи пространства на клубната сцена в София и 

страната. Както се изразява музикантът Г. Д., „…българската сцена е 

като селска дискотека. Всички отиват там – метъли, пънкове, всички 

са заедно и всички се познават“. 

Въз основа на казаното дотук излиза, че българската алтернативна 

сцена придобива нови смисли и конфигурации единствено и само на 

база адаптиране термина „алтернативен“. Това е резултат от 

привнасянето на смисли от едно исторически музикално богато 

                                                           
1 Jeremy?: Информация, Facebook, 
https://www.facebook.com/pg/jeremyband/about/?ref=page_internal, , последно 
посетен на 30.06.2017. 



177 
 

минало в настояще, което по думите на Анджела Макроби е 

„аисторично настояще“ (Mcrobbie 2005: 47-54). Според музикалния 

журналист и диджей М. А., алтернативната музика в България по 

начина, по който бива предлагана на аудиторията, не е 

алтернативна, а „адекватната музика“ (Интервю с М.А., радиоводещ 

и музикален селектор, София, 18.10.2016 г.), което потвърждава 

казаното по-горе от Shuker. Отивайки една стъпка встрани, ако 

перифразираме Фуко и Герин, алтернативната музика в България 

като стил не се намира в световното поле на алтернативната музика 

и алтернативната музикална сцена, а де факто обитава полето на 

алтернативно-социалната среда. Групите, които са сочени за 

алтернативни, всъщност водят различен, алтернативен начин на 

живот, аутсайдери са спрямо останалата музикална сцена, 

аутсайдери са и що се отнася до общоприетите норми в обществото. 

Граничната работа между стилове, която извежда на преден план 

термина „алтернативен“, всъщност идва от социалната сфера и 

прелива в музикалната. Светоусещането на музиканта, че е 

различен, води след себе си заключението, че и музиката, която 

произвежда, е различна и алтернативна, в смисъла на различаваща 

се от всичко останало наоколо, визирайки рамките на социалния 

живот. Посочените от музикалния критик М. А. истински 

алтернативни банди на българската музикална сцена със 

специфичен стил са групите Виолетов Генерал, Воцек и Чугра, Pista 

mashina, Анимационерите и група Voyvoda, които на общия фон не 

пасват на нищо останало. Като обобщение на всичко казано дотук 

излиза, че много български алтернативни банди са де факто ретро, 

залагат на гръндж звучене, послания и символика, но пред 
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публиката използват по-всеобхватния и щадящ термин 

„алтернативна музика“, премествайки себе си като стил напред във 

времето. Това е и причината за разцвета на Сиатъл музиката в 

България, и още по-конкретно благодарение на отрицанието, че 

този феномен съществува, той е успял да завладее и все още владее 

рок сцената в страната.  
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“Breed“ – нови сиатълски общества и събитието Seattle 

Night в България 

Ападурай вижда локалността като „основно релационна и 

контекстуална, отколкото стъпаловидна или пространствена“ 

(Appadurai 1996: 178). Тоест дадена музика ни харесва не защото е от 

същата географска дължина и ширина или защото споделя общ 

корен с друг близък до нас музикален идиом, а защото пасва на 

дадена житейска ситуация, в която се намираме, и се съотнася към 

нея. В основата на локалността е „сложно феноменологично 

качество, което е основано на серия от връзки между чувството на 

социална неотложност, технологиите на взаимодействие и 

относителността на видовете контекст“ (пак там). По същия начин, 

както писмеността и пътищата по време на Римската империя 

довеждат до „промяната на социални групирования и формацията 

на нови общества” (McLuhan 1994: 90), достъпът до MTV след 1989 г. 

в България ражда именно нови 

общества, където „социалните 

системи се изкореняват“ или „се 

отменят“, за да се претвори „нов трети 

вид процес на изкореняване – този на 

повтаряемото появяване на 

транснационална глобална медийна 

публика (Mey-hui Yang 2002: 189). При 

гръндж вълната има едновременно 

глобална принадлежност към 

глобална медийна публика, която 
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като действие концентрира енергия в локални събития и локални 

преводи на вълната.  

Такъв превод е ежегодният фестивал Seattle Night, който 

представлява трибют вечер на групите от алтърнатив вълната от 

началото на 90-те години на ХХ век – Nirvana, Alice in Chains, 

Soundgarden, Pearl Jam, Mother Love Bone, Stone Temple Pilots. 

Събитието вдъхновява на свой ред създаването на няколко 

български банди, пряко вдъхновени от Сиатъл вълната. Това са 

групите Skre4 (на плаката вляво), Jeremy?, Soundprophet, Der Hunds, 

Awake и други. В разговор с Ивайло Петров-Пифа, един от 

инициаторите и постоянен организатор на Seattle Night в България, 

той разказва за вече четиринайсетте години на организиране на 

трибют събитието. Първата Сиатъл вечер се провежда през 2003 г., 

което е почти десет години след края на гръндж вълната в Америка. 

Връщайки се към Анджела Макроби и произвеждането на история 

там, където тя липсва (Mcrobbie 2005: 47-54), се потвърждава тезата, 

че българската сцена не проявява носталгия, тъй като такива 

събития и групи са липсвали на локално ниво, а може да се говори за 

неизживяна музикална история, която се наваксва повърхностно, 

внасяйки световна история на локално равнище, което носи своите 

негативни последици за сцената и де факто поставя в парадокс на 

съсъществуване актуални и неактуални групи. 

Николай Костиков споделя за Сиатъл вълната, нейната 

безпрецедентност и устойчивост през годините, че „…това, което се 

случваше с Nirvana по MTV, това е пълен прецедент! (...) Ти си пускаш 

91-ва година MTV и гледаш Nirvana, след което виждаш Майкъл 

Джексън и това време никога в историята няма да се повтори!“ 



181 
 

(Интервю с Николай Костиков, ивент мениджър и собственик на 

бившия клуб „Lebowski“, Пловдив, 28.06.2015 г.). Неразбирането на 

тези процеси обаче довежда до възприемането на съответния 

прецедент за норма и, както Костиков допълва, „99% от хората не 

успяха да обработят какво означава тази информация и след 

петнадесет години ние ставаме свидетели на трибюти!“. 

Респондентът обяснява постоянните трибюти и кавъри като 

„…някаква любов и някаква носталгия към онова нещо (...) по-

ъндърграунд и че всъщност удовлетворява тяхното желание за 

постановка на личността в пространството. Аз не слушам Майкъл 

Джексън, аз слушам Nirvana.“ Венцислав Дреников, музикант от 

група Субдибула, също не разбира крайните поведения на 

идентичностна емиграция у много алтернативни български 

музиканти. Тук въвеждаме термина идентичностна емиграция за 

вид емиграция, която цели изграждане на нова идентичност на 

базата на виртуален подбор на самоличности, пребиваващи във 

виртуалното пространство, където индивидът въобразява нови 

истории за себе си с цел отблъскване на минали идентичности и 

скъсване с тях. По този повод Дреников задава риторичния въпрос: 

„Но защо има хора, които се смятат за Кърт Кобейн в България?... 

Повечето от песните, които чуваме днес, е една много добра 

имитация на Nirvana. Все това чуваме – едни и същи парчета, едни 

провлачени, тежки и на английски и не е ясно какво се пее. Няма 

послание, няма собствен почерк“ (Интервю с Венцислав Дреников, 

група Субдибула, София, 14.06.2017 г.). Думите на двамата експерти 

на алтернативната сцена подчертават имитационния стадий, в 

който много от българските групи са попаднали като в капан. Това е 
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пропуснатият момент ученикът да се превърне в майстор, 

изоставяйки старите модели и заявявайки своя собствена 

символика и послание, отхвърляйки на свой ред авторитетите. В 

морето от трибюти и имитации се оформя през годините едно 

стабилно ядро от фенове, чиято общност онлайн се развива в 

публика на български Сиатъл банди офлайн, настоявайки за повече 

събитийност.  

 

“In Bloom” – сиатълски вечери и ретро находчивост 

Сиатъл събитията, както стана ясно, са медиаторът между 

една отминала музикална сцена в САЩ и настоящата алтернативна 

сцена в България. Ако цитираме Антоан Хенион и терминът му за 

медиатор, ще допълним, че това е „…пасивен посредник, който 

просто свързва две различни равнища на реалността. Медиаторът се 

ситуира динамично между двете, спомага за открояването им, 

регулира преливанията на едното в другото“ (Hennion 1993). 

Именно организаторите на тези събития взимат важните решения 

кои групи да представят за сиатълски и кои не, дали да се представят 

нови групи, или да има акцент само върху 4-5 имена, кои родни 

групи да изберат, за да направят стойностни кавъри, в смисъла на 

кавъри, които получават допълнително устойностяване именно 

поради факта, че се доближават възможно най-близко до 

оригиналното звучене.  

В предишно свое изследване на тема „Строеж и конструкции. 

Строене на музикални моди и движения от клуб Строежа. 

Britspotting и Суинг партита“ бях насочила изследователския си 

поглед върху ситуацията на влияния и преливания на реалности в 
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Студентски град в клуб „Строежа“ и изследвах обстойно плодовете 

на една ползотворна клубна сугестия, свързана с две партита и 

развиването на фен общества около тях. Споменатото по-горе 

изследване визира квартал Студентски град в София, където, 

заплашени от ситуации на предвиждана нестабилност и дори 

конфликт, „различните“ или „алтернативно-слушащите“ индивиди 

от масата избират да се фиксират в някаква идентичност (Young 

1995). От една страна, практикуваната хомогенизация действа като 

„лепило” за обитаващите алтернативни места младежи, където се 

сформира общност с общи възгледи и музикални интереси. От друга, 

обаче, извън това пространство и далеч от хомогенизиращия 

елемент, тези единици се превръщат в свободни електрони, които 

остават маргинализирани на общия фон. Стабилност те получават с 

целенасочено конструиране на традиции, за да се привлече точно 

определена аудитория, която спокойно може да наречем 

„динамична група, представители на „активните малцинства“. 

Разглеждайки подобни малцинства и техните събития тук именно се 

забелязва необяснимата фиксация върху трибют партита като 

Seattle Night. Тъй като малцинствата се движат „от силна потребност 

за идентичност, чувството, че то (малцинството) е застрашено, го 

прави свръхактивно (Petev 2009: 120). Всъщност феновете на 

грънджа, застрашени дори и от други по-популярни и модерни 

стилове в рока, често спират своето развитие, за да се установят в 

една повтаряема, свръхпозната и безопасна музикална среда, 

състояща се от събития и очакването за събития. Де факто 

развитието на Сиатъл сцената в България е едно развитие в 

абсолютен застой. Пикник насред потъващо блато.  
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Сплотяване между Сиатъл феновете има освен по време на 

Seattle Night събитията, които се проеждат два пъти в годината, още 

чрез използването на общи мейлинг листи, тайни Фейсбук групи и 

чатове, което засилва общото очакване за нещо познато, засилва и 

емоцията. Главният момент тук е, че социалните канали за общуване 

се поддържат чрез „емоционални привързаности, а не чрез 

логически дебати“ (Freeman 2000: 421). Стъпвайки на тази нотка 

относно важността на емоционалния музикален стимул, който 

създава доверие в общността и вродената, утилизирана нужда от 

музика, стигаме до скрития престиж и значението на музиката и 

песента в заобикалящия ни свят. Музиката и видовете внушения 

като текст, послание, интонация, призив, емоционален грозд са 

неразривна част от стимулите, които движат едно общество в 

растеж или обратно, музиката сплотява или разединява, гради 

доверие или разцепва на лагери една група индивиди. Това е 

свързано с изграждането на чувство на доверие, в чиято основа е 

предсказуемостта, която ритъмът създава, било в музикално 

произведение, в ежегодни концерти и фестивали, където всички 

участници в музикалното събитие очакват и се движат в 

съответствие с техните очаквания (Freeman 2000: 420). Точно това 

движение създава навика и налага статуквото първо на музикалната 

сцена и после в музикалната общност. Сребърната нишка на 

музикалната сугестия и как тя създава и кохезира една общност е 

важен изследователски момент. Липсата на разбиране от 

мейнстрийм общността относно емоционалните привързаности на 

останалите музикални малцинства носи депресията на Сиатъл 

общността, чийто депресивен отпечатък допълва триумфално 
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нужното усещане, за да си Сиатъл фен – че ти си неразбран, 

низвергнат, търсещ своя гръндж остров в музикално скучноватия и 

(уж) пропаднал откъм алтернативни събития град. 

 

 
Снимка: Райжекова 

 

“Heart-Shaped Box” – от новатори до „лидери на социална 

промяна” 

За да се случи Сиатъл вълната, цитирайки Тодор Петев в 

книгата му „Комуникационната спирала-трансформации и 

конфликти“, имаме нужда от няколко слоя участници. Това са 

новатори (2,5%), лидери на мнение (13,5%), ранно мнозинство 

(34%), късно мнозинство (34%) и изоставащи (16%) (Петев 

2012:115). Най-важната роля тук са на новаторите и лидерите на 

мнение, които в дадения случай са Ивайло Петров-Пифа (новатор) и 

Мартин Михайлов (лидер на мнение). Както Петев подчертава, 

ключовата роля е на лидерите на мнение, които „притежават 

способността да влияят върху социалните нагласи и поведението на 

другите в желаната посока“ и са наричани още „лидери на социална 
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промяна (change leaders)” (Petev 2009: 120). За да се задържи една 

вълна, било то вълна от стойностни кавъри, трябва да има 

равновесие между удобство и удоволствие. Тибор Скитовски, 

цитиран от Ивайло Дичев, „…противопоставя двете измерения на 

потреблението: удобство (comfort) и удоволствие (pleasure). Според 

него драмата на потреблението е в това, че тези двете са в 

противоречие – удоволствието предполага отказ от удобство, 

готовност за риск, за временно неудоволствие.“ В същата посока се 

развиват сиатълските вечери и ретро находчивостта на 

производителите на тези забавления – новаторите и лидерите на 

мнение. Този казус е решен по следния начин: всяка година те са в 

различни клубове и различна обстановка, което създава риска на 

неудоволствието – някъде алкохолът е по-скъп, другаде звукът не е 

толкова добър. За четиринайсетте години, в които се провежда 

събитието, то се е помещавало в клубовете Маската, Строежа, 

Алкохол, Петното, Конюшните на Царя, Терминал 1, Sofia Live Club, 

Backstage, Thin Red Line, както и в Шкорпиловци и в Лондон, 

Великобритания. Мигрирането из сцените показва търсенето на 

разнообразие не в съответния стил, а в обстановката. Друг такъв 

опит за разнообразие е създаденото правило да се свирят на вечер 

по 25-30 парчета общо, като всяка група може да предложи и 

няколко авторски продукта при съотношение едно към три в полза 

на кавърите. Неминуемо това, което Seattle Night произвежда, са 

български групи, звучащи като Сиатълски групи. Пример за което са 

групите Soundprophet, които звучат като Alice in Chains, Der Hunds, 

които звучат като Audioslave като стилът на Der Hunds самата група 

определя като „Сиатълски рок“. Илюзията за пространствено 
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движение добавя именно удоволствието, че нещо е различно, движи 

се и е разнообразно. В разрез с тези усещания е удобството, което е 

противоположно на удоволствието, асоциирано с движение. 

„Удобството те закрепва в определена позиция“. Тук именно 

действат така наречените просуматори по Тофлер (производители + 

консуматори) (Toffler 1991), „консуматори, които съучастват в 

допроизвеждането на продукта най-вече в посока на неговото 

индивидуализиране“ (Dichev 2009:31). Просуматорите в случая са 

групите самоопределили се като сиатълски алтернативен рок в 

България. Тяхната роля е именно поддържане на удобството. 

Популярността на Seattle Night варира, като Сиатъл феновете и 

тяхната отдаденост е в пряка взаимовръзка с условието да са 

посетили някои от първите такива събития. При седмото издание на 

Seattle Night петстотин човека успяват да влезнат, докато двеста 

остават навън. При други случаи няколко години по-късно в клуба 

присъстват по-малко от петдесет човека. За продължаващото 

присъствие на събитието на българската сцена Иван Неделев от 

Петното обяснява икономическия аспект на събитието, а именно, че 

„трибют е съвременното извинение за това, че свириш кавъри“, но 

че зачестяването на трибюти и кавър вечери е чиста експлоатация 

на дадена музикална филия, тъй като „не може да трибютваш нещо, 

което е толкова активно“ в случая с нарояването на трибюти на 

активни групи като Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age и други 

(Интервю с Иван Неделев, управител на клуб „Петното“, Пловдив, 

29.06.2015 г.). Икономическите облаги от провеждането на кавър 

вечери и трибюти стигат до такъв момент, че се появява клуб, 

посветен само на провеждането на трибюти, а именно клуб JoyStation 
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в Студентски град, чиито билети за трибюти се предлагат на касите 

на веригата супермаркети „Фантастико“. Или казано с вече 

споменатата метафора, блатото се разширява, привлича нови и нови 

фенове в една безпочвено-безсмислена музикална среда.  

Това постоянно връщане назад във времето и 

пространството и боравенето със съответните символи, появили се 

на друго място и в друг контекст, представлява един вид 

„пространствена транспозиция“. Силата на въображението, 

съчетана с високия престиж на сиатълските групи и 

самовнушението на музикантите, ражда отъждествяването на 

споменатите по-горе български групи със западните до степен на 

изгубване на локална самоличност. Кейд Кричко, жител на Сиатъл и 

турист в България през юни 2017 г., отбелязва наблюденията си за 

музикалната сцена по следния начин: „Сякаш съм в Сиатъл през 90-

те. Чувам повече класически парчета от моя роден град, отколкото, 

когато съм там – групи като Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. Тук се 

слуша повече Сиатъл, отколкото в Сиатъл“ (Разговор с Кейд Кричко, 

американец от Сиатъл, София, 13.06.2017 г.). Групите в своята 

съзнателна и несъзнателна имитация бса в състояние на музикално-

пространствена транспозиция, което ще рече, че те не творят за 

българската публика и пазар, а за Сиатълската сцена, но в нейното 

застинало положение от средата на 90-те. Т.е. творят за сцена, която 

не съществува вече. В това отношение българските гръндж групи са 

се преместили отвъд времето и пространството, но за съжаление в 

посока, обратна на музикалното развитие и на актуалните процеси 

на световната музикална сцена към момента.  
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Съответният трибют продължава да се случва въпреки 

споделеното от Ивайло Петров-Пифа в интервю, проведено на 05 

септември 2016 г., желание тези събития да спрат да се провеждат 

поради дългото им съществуване на сцената и изчерпване на самия 

жанр. 

 

“Nevermind”. Без обобщение, а с обвинение: 

Нищо ново за едни 30 години преход. 

Николай Костиков обобщава връзката между общество и 

музикална култура с думите: „Изкуството е част от общността, то не 

е нещо отделно. То не е аз да отида в гората и да правя сайкъделик. 

То е от хората, за хората и в хората като общество. То е част от 

обществото, то е продукт на обществото и ако обществото е надолу, 

няма как то да е нагоре“. 

 

Снимка ляво: Недева-Воева 1985 г., снимка дясно: Райжекова 2017 г. 

 

В статията беше разгледано зараждането на Сиатъл вълната в 

България, нейното развитие, особености и специфики, както и 

проблематиката на ретро афинитета на българската музикална рок 

сцена. Бяха въведени и обосновани термините алтернативна 
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музика, музикално-пространствена транспозиция, клубна сугестия, 

идентичностна емиграция, стойностен кавър. Всички термини са 

публикувани и обосновани в предишни статии и публикации на 

автора. Всички снимки са публикувани с разрешение на техните 

автори.  
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КРАСОТА, МУЗИКА, ПОЛИТИКА И МЕДИИ В ГРАДА 

(ПРАЗНИКЪТ НА РОЗАТА В КАЗАНЛЪК И КАРЛОВО) 

Жана Попова 
 

BEAUTY, MUSIC, POLITICS AND THE MEDIA IN THE TOWN 

(THE ROSE CELEBRATIONS IN KAZANLAK AND KARLOVO) 

Zhana Popova 

Abstract: The paper presents the results from a study on the annual rose 
celebrations held in the towns of Kazanlak and Karlovo. The study focuses on the 
stories about the towns of Karlovo and Kazanlak told by the media and the 
museums of the rose, as well as on the way the beauty contest and music are used 
in the stories on a local holiday that the whole nation prides itself on. 

Key words: power, media, memory, beauty contest, music 
 

Медиите показват красотата на розата, розоберачки в 

„автентични“ одежди пълнят кошници в кадър, „новите траки“ 

вдишват аромат от „дъжда от рози“ над Казанлък, разпръскван от 

делтапланери, а в Карлово кукери скачат по измитите с розова вода 

улици. Розовият ентусиазъм отеква и в София. През май 2015 г. на 

Терминал 2 на летището доброволци раздават розови цветове на 

пристигащите у нас, а през 2014 г. Ботаническата градина на БАН в 

София експонира многообразието от рози в „Дни на розите“, докато 

в Казанлък и Калово се борят за уникалността на казанлъшката 

маслодайна роза. Това показват междинните резултати от първата 

година на двегодишно изследване1 на медийните публикации по два 

                                                           
1 Изследването е направено чрез анализ на открития архивен материал за 
празничните практики по време на Празника на розата в Историческия музей в 
Казанлък и в Историческия музей в Карлово, събрани рекламни материали за 
събитията в периода 2000–2017 г. и чрез анализ на публикации в 12 местни и 
национални (както и базирани само онлайн) медии.  
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конкретни казуса – честванията на юбилеи и празничността по 

време на ежегодните празници на розата в Казанлък и Карлово.  

 

Розовата долина става Долината на розите и тракийските 

царе 

След 2003 г. репортажите в новините на националните 

телевизии са от различни места в района на Карлово, Казанлък, 

Стрелча, но в тях основни актьори са политиците, забелязали 

ресурса на розата като национален символ. Местните медии 

обаче разкриват детайли за поддържането и съхраняването на 

традициите и чрез форми на oнова, което би могло да се нарече 

„общински наратив“, изграждан чрез обръщенията на кмета, 

решенията на Общинския съвет, документите на местната власт. 

В репортажите на националните медии „Розовата долина“ 

изглежда като исторически и туристически топос, в който хората са 

трудолюбиви, уважават съседите си и живеят за Празника на розата 

през май. Но анализът на новините и интервютата в местните медии 

показва, че в Казанлък и Карлово „Розовата долина“ постепенно 

избледнява като название след 2011 г.  

През 2014 г. по поръчка на Министерството на икономиката и 

енергетиката е разработена Концепция за туристическо райониране 

на България. Министерствата (по-късно и формираното 

Министерство на туризма) изпълняват новия Закон за туризма от 

2013 г. Така се раждат 9 туристически района, в които държавата 

насърчава „формиране на регионални туристически продукти и 
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осъществяване на регионален маркетинг и реклама“ (Zakon za 

turizma, 2013). След представянето на първоначалното райониране 

именно отделянето на туристически район „Розова долина“ и район 

„Тракия“ предизвиква спорове (Marinov i dr. 2015: 22-23) През 2017 

г. обаче на интернет страницата на Министерството на туризма 

районът се нарича „Долината на розите и тракийските царе“. 

Анализът на местните вестници и телевизии в Карлово и Казанлък 

обаче показва, че докато Министерството на туризма през 2016–

2017 смесва траки и рози, в новия „туристически регион“ се 

поддържат (или възникват именно след намесата на държавата) 

отношения между общините, които показват напрежение между 

местни структури на управление и оспорване на културни практики 

в двата града.  

През 2015 г. се заражда нов туристически топос – 

„Долината на розите и тракийските царе“, който заменя 

названието „Розова долина“. През 2017 г. на страницата на 

Министерството на туризма рекламират „културноисторическа 

дестинация“ „Казанлък – Скобелево – Карлово – Старосел – Стрелча“, 

която „обединява две от богатствата на България – нейното красиво 

и ароматно лице – розата и богатото тракийско наследство“2. В 

периода 2016–2017 г. главно чрез говореното на представители на 

община Казанлък местните медии приемат новото название, но в 

репортажите на националните телевизии все по-упорито говорят за 

красотата и празниците в Розовата долина, която разширява 

границите си и включва нови селища на розопроизводството. 

                                                           
2 Вж. Ministerstvo na turizma 
<http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/kulturno-istoricheski-
destinacii/dolinata-na-rozite-i-trakiyskite-care> [02.2018]. 
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Община Казанлък през 2012 г. настойчиво започва утвърждаването 

на Казанлък като „столица“, „най-важен град“, „основен град“ на 

Долината на розите и тракийските царе.  

С помощта и на държавната политика в областта на туризма 

община Казанлък използва по особен начин „паметта“ като ресурс за 

налагането на града като туристическа дестинация. Етнографското 

научно знание на Музея на розата към Историческия музей на 

Казанлък е използвано за утвърждаването на Казанлък като място, 

в което за първи път е празнуван Празникът на розата. Спорът 

къде най-напред е станало това – в Казанлък или в Карлово – е 

стимулиран и от държавните политики в областта на 

културното наследство и туризма.  

През 2013 г. Празникът на розата е превърнат във Фестивал 

на розата и продължителността му е не една седмица, а месец май и 

началото на юни. През 2017 г. Карлово също кани чрез рекламна 

брошура на Фестивал на розата, а не на Празник на розата. През 2015 

г. по време на гостуване в Казанлък Ирина Бокова (тогава генерален 

председател на ЮНЕСКО) предлага община Казанлък да 

кандидатства Фестивалът да бъде признат за световно 

нематериално културно наследство. Темата обаче изчезва от 

медиите с изтичането на мандата на Ирина Бокова.  

 

От хигиена към красота. Как от паметта за празника 

отпада милосърдието 

В изследването си „Културният феномен Празник на розата в 

Казанлък. Исторически корени и съвременно развитие“ Анна 

Кожухарова проследява историята на празника на града. „Първи 
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казанлъчани в знак на благодарност за поминъка в Розовата долина 

организират изричен празник в чест на розата, цветята и 

плодородието, на красотата и силата на упорития труд“ 

(Kozhuharova 2017а: 21). Тя смята, че „от традиционен народен 

обичай розоберът се превръща в светски празник някъде в края на 

XIX век“, а към празника „проявяват интерес и гражданите, които се 

обличат с най-хубавите си облекла и се снимат с розови венци“ 

(Kozhuharova 2017а: 31). 

Историческите и етнографските студии обаче не дават 

точна година, в която Казанлък или Карлово честват Празника 

на розата. Анна Кожухарова следва проучването „История на 

българското розопроизводство“ на д-р Косьо Зарев от Историческия 

музей „Искра“ в  Казанлък. Той пише, че най-разнороден празник на 

розата гражданите на Казанлък организират през 1903 г. (Zarev 

1996: 153). Но празнуването на розобера, без да е обособено като 

градски празник, се отпраща още по-назад във времето. 

Изследването на Кожухарова показва, че празникът е свързан 

с изграждането на две специални места в града – Розариума и жп 

гарата за връзка с града. На 25 май 1912 г. във вестник „Казанлъшки 

градски-общински вестник“3 е популяризирана идеята за 

създаването на Розариума като особено място, което да привлича 

гости в града след построяването на железницата, свързваща 

Казанлък с други градове в България (Kozhuharova 2017а: 34). 

Според авторката „празник на розата“ се споменава като 

словосъчетание в същия вестник месец по-късно, на 25 юни 1912 г. 

                                                           
3 Тук и по-нататък в текста са посочени цитатите от двете публикации на Анна 
Кожухарова, която описва всички броеве на местните вестници, свързани с 
празника на розата – Kozhuharova 2017а и Kozhuharova 2017b. 
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В една от рубриките на вестника се съобщава, че „Дружеството за 

обществена хигиена „Милостъ“ е превърнато в клон от Дружеството 

за борба против охтиката в България, а един временен комитет е 

решил да организира „празник на розата“ на 29 т. м.“. И по-нататък: 

„Площадът ще бъде окичен със знамена; в средата му ще бъде 

построена една палатка, където ще стават записванията на членове 

на дружеството; там ще бъде и главната квартира на организацията, 

складът на розите, касиерите и пр. До 11 ч. вечерта ще свири 

военната музика, ще има народни хора. През всичкото време 

услужливи госпожици и господа ще продават рози на всички 

посетители… Един окичен автомобил и 4-5 файтона с дами ще 

кръстосват града и ще продават рози на гражданките и гражданите, 

които нямат възможност да отидат на площада. Ще има осветление, 

ракети, бой с конфети и пр.“ (Kozhuharova 2017а: 33). Парите са били 

предназначени за колония за слаби деца.  

През 30-те години в празника се включват местните 

благотворителни дружества. „През 1936 г. вече говорим за 

Казанлъшка гостоприемна седмица по случай розобера, като за 

периода от 30 май до 7 юни гостите на града ползват 70% намаления 

на билетите по БДЖ“ (Kozhuharova 2017а: 36). През този период се 

заражда и карнавалното шествие, което е основен елемент от 

празнуването и след 1960 г. до 2017 г. Розовите масиви са 

унищожени по време на двете световни войни и са превърнати в 

стопански приоритет през 60-те години на XX в (Zarev, 1996; 

Kozhuharova 2017а).  

През 1971 г. с решение на Министерския съвет празникът в 

Казанлък е обявен за национален. Провеждат се културни, спортни, 
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научни и обществени събития в Карлово, Казанлък, Павел баня по 

време на тържества с национален характер. (Kozhucharova, 2017: 38) 

От 70-те до 1990 г. повтарящите се елементи са „розобер“ и 

„розоварене“ – ритуали, изпълнявани с участието на  фолклорни 

ансамбли, избор на лична розоберачка4 и приветствие от страна на 

Царица Роза, възможност за чуждестранните гости да наберат сами 

своите кошнички от дъхав цвят, дегустация на розово сладко и 

ракия, виене на венци от рози и розоварене с примитивна розоварна, 

завършващо с получаването на розова вода, избор на Царица Роза и 

коронясването ѝ (срв. Kozhuharova 2017a: 38-39). Карнавалното 

шествие, измислено от организационния комитет за празнуването 

на празника на розата от 30-те години, е превърнато през 1968 г. в 

празнично шествие на младостта, веселието, красотата и цветята 

(Kozhuharova, 2017а: 42). Шествието води от Царица Роза и Севт III. 

През 80-те години на XX в. основно място за организиране на 

събитията е градският стадион, но той е изоставен през 90-те 

години след неуспешния опит да се превърне в сцена за естрадни 

концерти с висока цена на билета по време на празника. 

 

Честването на юбилей като практика за набавянето на 

памет за първата дата 

Историческите изследвания не съдържат сведения кога 

празникът на розата престава да бъде „национален“ празник, но 

сочат, че на 4 февруари 1999 г. Общинският съвет в Казанлък избира 

Празникът на розата да бъде празник на град Казанлък 

                                                           
4 Конкурсът „Лична розоберачка“ се появява след 1990 г. само веднъж в новина от 
1994 г.  
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(Kozhuharova 2017а: 42). Две години по-рано общината създава 

Фондация „Българска роза“, чиято основна функция е да организира 

и провежда Празника на розата. А през 2012 г. община Казанлък 

спира да го нарича Празник на розата и го назовава Фестивал на 

розата, традициите и изкуствата. Необходимостта от това 

преназоваване е спечелен проект от общината. Анализът на 

местните медии показва, че датирането кога за първи път се 

празнува Празник на розата става не чрез историческото знание, а 

чрез една друга културна практика на празника – юбилея. Учените 

от Музея на розата към Историческия музей в Казанлък посочват 

1903 г. като година, в която се провежда най-разнороден празник в 

града, но тя е приета като начална година на празника. През 1993 г. 

се провежда концерт по случай 90-годишния юбилей. През 2003 г. 

община Казанлък кани за патрон на празника, по случай 100-

годишнината от началото на традицията, тогавашния министър-

председател Симеон Сакскобургготски. През 2013 г. общината 

обявява решението си да отбележи 110 години от Празника на 

розата. Изоставя се броенето на празниците от вестниците през 60-

те и 70-те години на XX в., въпреки че Анна Кожухарова го посочва в 

„Хрониката на Празника на розата“. Според тази хроника, 

основаваща се на вестникарските публикации, през 1960 г. по 

инициатива на Градския комитет на Българска комунистическа 

партия, есперантското дружество „Роза вало“ и градските 

ръководства на масовите организации на 12 юни – неделя, за първи 

път в града се урежда Празник на казанлъшката роза (Kozhuharova 

2017а: 67-68) Но през 1966 г. и 1968 г. отново се говори във вестник 

„Искра“ за провеждането за „първи път“ на такъв празник. 
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Анализът на вестниците след 1990 г. показва, че 

независимо коя партия управлява в общината практиките за 

усвояване на празничността и утвърждаването ѝ са едни и същи 

за кметове от опозиционни в парламента партии. А защитата на 

местните интереси се използва за изграждане на партийния 

имидж. Всички управляващи партии след 1990 г. черпят от 

ресурса на този празник. Местната власт упражнява режими на 

забрава и пропускливост в паметта за традициите по 

отношение на някои елементи от „празничния комплекс“ 

според обществените нагласи на местно ниво. Възраждането 

например е пренебрегван период в историята за 

розопроизводството за сметка на античността и особено на 

разказите за „тракийската роза“, които се появяват и през 

социализма, и след 1990 г. в печата. Възраждането и героиката на 

възрожденския период Казанлък оставя на подбалканските градове 

Карлово, Сопот, Клисура… Още през 1990 г. отпадат митингът и 

манифестацията на розопроизводителите, характерни за 

празнуването по времето на социализма. Но дори когато в началото 

на 90-те години СДС управлява община Казанлък, една традиция, 

въведена от БКП – коронясването на Царица Роза – е запазена като 

важна част от празника, но с настояване за прозрачност на избора.  

В историческия си обзор Анна Кожухарова свързва 

церемонията по коронясване на Царица Роза с годините преди 1912 

г., когато жени от различни краища на страната са се събирали, за да 

работят на полето. „Затова и до днес неотменна част от Празника на 

розата в Казанлъшко е ритуалът розобер и розоварене. А изборът на 

Царица Роза е онзи мост през времето, който напомня за сръчните, 
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млади и красиви розоберачки, дошли да подпомогнат семействата 

си и омайващи жителите на долината със своята младост и 

трудолюбие“ (Kozhuharova 2017а: 27). Връзката с традицията, 

въведена през 1968 г. от градския комитет на БКП, е изоставена.  

Чрез юбилеите община Казанлък обявява публично 1903 г. 

като година, в която за първи път се чества този празник, въпреки 

че историческият разказ говори за първото най-разнородно 

празнуване. През 2017 г. общината се подготвя за избирането на 50-

ата Царица Роза през 2018 г., приемайки 1968 г. като година, в която 

е избрана първата5 Царица Роза на бал с маски. Общината 

отбелязва 2013 г. като първата година, когато Празник на розата 

се заменя с Фестивал на розата, в рамките на който се отбелязва 

градският празник на Казанлък, наред с Деня на Ботев и други 

годишнини.  А 1999, единствената година, в която Празникът на 

розата е признат и оповестен за градски празник на Казанлък, 

остава забравена.  

За общинската власт в периода 2011–2018 г. остава без 

значение обявяването на Празника на розата за празник на града от 

1999 г. Годината по-скоро пречи в съревнованието между Казанлък 

и Карлово за автентичност и първенство в отбелязването на този 

празник. Община Карлово избира 18 юли – рождената дата на Васил 

Левски – за празник на града. Но Празникът на розата е неизменна 

част от календара на общината и се търсят изворите на празника 

редом с изобретяването на нови празници на земеделски култури. 

                                                           
5 Според хрониката на празника на розата през 1960 г. е представена първата „Мис 
на вечерта“ Стефка Таралежкова по време на бал във Военния клуб в Казанлък. Но 
назоваването Царица на розата се появява за първи път през 1968 г. (Kozhuharova 
2017б: 70). 
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През 2014 г. е поставено началото на Празник на лавандулата в края 

на юни. Плакат на празничната програма на XXVII Народен събор 

показва как отбелязването на 181 години от рождението на Васил 

Левски а се пренася и върху Празника на град Карлово, който е по-

нов градски празник.  

Анализът на вестник „Искра“ от 60-те и 70-те години на XX в. 

показва, че празничността се поддържа, когато има свое място в 

града, откъдето да произлизат редовно повтаряни всяка година 

културни практики. От 1968 г. празничността има отредено място – 

Музей на розата.  

Назоваването: В началото на XIX в. празникът на розата 

възниква като празник на младостта и милосърдието. През 

следващите години обаче милосърдието отпада от названието му. А 

в края на 60-те години, когато той отново се появява като Празник 

на казанлъшката роза, вече е празник на младостта, красотата и 

трудолюбието. След 2012 г. събитието е превърнато във Фестивал 

на розата, традициите и изкуствата.  

След 2013 г. не организаторите, а медиите връщат 

фестивала към „хигиената“. Коронованите като Царица Роза след 

2013 г. абитуриентки участват в чистенето на България, 

организирано от bTV. Това е една от каузите, с които общината 

осмисля празничните дни на избраницата и подгласничките ѝ.  

 

Музеят на розата – употреби на паметта за превръщането 

на града в „столицата на Долината“ 

Медийните публикации показват как паметта за начина на 

живот на жителите на един общински град влияе върху 
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градоустройството, как чрез символичен празничен календар се 

формира и променя градът, как чрез промените в града се 

утвърждават промени и в помненето на начина, по който е 

празнувало населението в Казанлък и Карлово.  

През 1968 г. е основан Музеят на розата, който е част от 

Историческия музей, но се помещава в сградата на Института по 

розата и етеричните масла. През 2016 г. Музеят на розата е 

преместен в самостоятелна сграда в „Розариума“, като площадът 

пред музея се превръща във втори център на празнуване (наред с 

централния площад „Севтополис“). Още в средата на 90-те години на 

XX в. изчезва едно от местата на социалистическия празник – 

стадионът. 

Площадът в розариума пред Музея на розата е удобно място 

за посрещане на делегациите при посещенията на държавния глава 

или министър-председателя и министрите, както и на 

международните делегации, които се увеличават значително след 

2003 г. и 2004 г. Музеят на розата трябва да пази паметта за градския 

празник. Медийният разказ за този процес след 2012 г. показва 

мисленето на местната власт за празника като културен продукт, 

като интелектуална собственост. През 2012 г. „Общинският съвет в 

Казанлък предоставя правата по организацията, провеждането и 

финансирането на Празника на розата на Община Казанлък на 

сесията си от 13 февруари, с което лишава дългогодишния 

организатор Фондация „Българска роза“ от тези ѝ права“ 

(Kozhuharova 2017b : 142). 

През 2012 г. започва и „национална инициатива“ на общината, 

назована „В името на розата“, за преместването на Музея на розата и 
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изграждането на новата сграда. „Първи подкрепят кампанията 

ученици и преподаватели от Националната гимназия по пластични 

изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ в Казанлък с изложба в 

Народното събрание в края на май, когато започва Фестивалът на 

розата, да призоват народните избраници да предложат конкретни 

мерки за достойно представяне на националния символ“ 

(Kozhuharova 2017b : 142). Ето как проектантът на Музея на розата 

арх. Ивелин Недялков описва процеса на внасяне на „автентичност“ 

в архитектурата: „предвидено е да се монтира в геометричния 

център на двора, в обкръжението на розовия цвят, инсталация за 

варене на гюл, което за хора, които за първи път виждат такава 

система, е не само много атрактивно, но и те ще добият представа 

какво е било водещото в икономиката на нашия град много години 

назад“.6  

Следват редица кампании, чрез които община Казанлък търси 

утвърждаването на ролята си като „столица“ на туристическата 

карта на една от областите – Долината на розата и тракийските царе. 

Медийният разказ в местната преса след 1990 г. показва, че 

Празникът на розата е бил важен за имиджа на политическите 

фигури, като до 2003 г. е отбелязван най-вече от президентите. 

Всеки демократично избран президент е участвал по различен 

начин в т. нар. „патронаж“ на Празника на розата или на отделни 

инициативи. Най-напред това прави Желю Желев, който изпраща 

поздравление към организаторите на Международния фестивал на 

изкуствата. Президентът Петър Стоянов е патрон на празника за 

определен период от време, след това Георги Първанов два пъти 

                                                           
6 Според gradat.bg, 15.12.2014. 
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гостува на градския празник, като в града са и министри от 

правителството. Преди Георги Първанов обаче министър-

председателят Симеон Сакскобургготски е първият премиер, който 

е патрон на празника след 1990 г. Той е в града като почетен гост 

през 2003 г. по време на отбелязването на 100-годишнината от 

първата дата, на която е организиран празник на розата. Два пъти в 

празника участва и държавният глава Росен Плевнелиев, гостуват и 

министрите на регионалното развитие Лиляна Павлова, на 

земеделието и храните Десислава Танева, други ресорни министри. 

Според архива от местни вестници на народните 

представители от града е отреждана друга роля – те са 

председателствали или са били членове на журито за избор на 

Царица Роза. Почетни гости са Благовест Сендов през 1999 г. и Цецка 

Цачева през 2012 г. като председател на Народното събрание. През 

2012 г. гостува министърът по управлението на средствата от ЕС 

Томислав Дончев, а през 2013 г. европейският комисар Кристалина 

Георгиева. Новата сграда на Музея на розата е открита през 2016 г. 

от  министър-председателя Бойко Борисов. 

Но вместо историята и експонирането ѝ да се 

съсредоточат в новата сграда на Музея на розата, след 2013 г. до 

2018 г., с помощта и на общините, започва роенето на 

„етнографски комплекси“ и „музеи“ край Казанлък. Медийните 

публикации показват, че практикуването на история, сглобена с 

подръчни материали, е по-важно и от разказването и показването ѝ. 

Всяка частна сбирка започва да се назовава „музейна експозиция“, а 

частна гюлпана с ресторант и хотел вече е „етнографски комплекс“. 



206 
 

За това разрояване на историята допринасят и Министерството на 

туризма, и местната власт.  

За Музея на розата в Казанлък в медиите се пише като за 

„музейния кът за розопроизводството в Казанлъшкия край“. 

Създаден е от С. Дончева, етнограф от Историческия музей „Искра“. 

Същевременно в Института по розата и етеричните масла, на чиято 

територия е Музеят на розата, учени поддържат знанието за 

развитието на маслодайната роза. Основното изискване през 70-те 

години на XX в. е Институтът да произвежда разсад за рози, които 

дават „висококачествено розово масло“. През 90-те години обаче 

този продукт е оставен на пазарната икономика и Институтът 

постепенно става топос на паметта, на знанието как в миналото се е 

правило розовото масло. След 2007 г., с увеличаването на розовите 

насаждения и лавандуловите полета в района със средства от ЕС, 

различни браншови организации се опитват да договарят с 

производителите, че ще доставят „висококачествена суровина“.  

Според сведенията във вестник „Искра“ още през 1969 г., 

освен място за музейна експозиция, Музеят на розата става и 

мястото, което поддържа веднъж годишно ритуала „розобер“ в 

градините на Института (Kozhuharova 2017а: 68) В етнографския 

комплекс „Кулата“ в града се пресъздава другият  ритуал – 

„розоварене“ в гюлпана. През 1969 г. празникът е започвал от 

стадиона, с концертна програма и спорт, следвали са демонстрации 

на розобер и розоварене, а е завършвал с карнавално шествие и 

коронясване на Царица Роза.  

 През 1995 г. за първи път във вестник „Искра“ се съобщава за 

„официалния ритуал „Розобер“ и за „частен ритуал“. В частни масиви 
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с насаждения през юни 1995 г. „за около стотина френски туристи“ е 

организиран ритуал „розобер“ в с. Горно Черковище  (Kozhuharova 

2017b: 96) В същото време „официалният ритуал розобер“ е 

показван от Музея на розата в градината на Института по розата и 

етеричните масла.  

През 2004 г. ритуалната техника „розобер“ е „изнесена“ извън 

Института и кметът на Казанлък изиграва празничния ритуал пред 

поканения държавен глава Георги Първанов в с. Черганово. Тъй като 

туристите се увеличават всяка година, градската управа пренася 

„изиграването“ на историята на по-обширно място – полето с рози. 

Селският масив е предпочетен като по-подходящ за церемонията по 

розобера за държавния глава, тъй като Музеят на розата е в 

подземието на Института. 

Следващият кмет, макар и от опозиционна партия, разгръща 

и двете линии. Първата е да бъде построена специална сграда и 

Музеят на розата да се превърне в самостоятелно туристическо 

място, което да поддържа „историята за града на розите“. Нещо 

повече – да започне да изгражда „историята за столицата на 

Долината на розите и тракийските царе“. Но наследява и опита с 

„изнесения на село, извън града ритуал“, който след 2012 г. е 

умножен в повече села. 

Въпреки че Музеят вече не е в подземния етаж на Института, 

а в самостоятелна мащабно разгърната сграда, ритуалите „розобер“ 

и „розоварене“ са изнесени извън града. За работещите в Музея на 

розата са предвидени демонстрации – ден след ден в рамките на 

календара на новия Фестивал на розата. Уникалността на ритуала е 

превърната в рутина. Медийните текстове показват, че 
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икономическото развитие в района започва да променя паметта 

за празника на града. Бюджетът на общината за организирането на 

празничните дни зависи от спонсорството и рекламодателите, сред 

които своето място заемат и розопроизводителите и 

производителите на козметика. Нови розопроизводители започва 

да възстановяват миналото пред смаяния от аромата турист. 

Интересен е медийният разказ за изоставеното място, в 

което преди това се е помещавала историята за „националния 

символ“ маслодайната роза – приземния етаж на Института по 

розата. Институтът по розата и етеричните масла, градското място 

на симбиозата от етнографско и селскостопанско научно знание от 

периода 1969–2013 г., е оставен без роля в празничния календар. 

Появява се през 2018 г. в медиите, защото в приземния му етаж се 

заражда ново градско-национално-световно място на памет. 

Фирма „Алба-Груп“ – Скобелево основава „Музей на етеричните 

масла“, който е рекламиран като „единствения в света“. Назован е 

„комплекс“ и е определен от създателите му като „постоянна 

експозиция на етерично-маслени продукти, предимно масла, която 

е уникална с това, че освен информативно и илюстративно, 

предоставя възможност на посетителите да опознаят продуктите 

непосредствено чрез сетивата си.“7 

Основните думи тук са „тестване“, „потапяне“, „можете да 

осъществите контакт с растението в непосредствената му среда“. 

„Комплексът е създаден наскоро, но стъпва върху дългогодишната 

традиция и разчита на опита и знанията на Института на розата и 

етерично-маслените култури от близкото минало, който е 

                                                           
7 Muzey na eterichnite masla. 2018 < https://eomuseum.com/> [02.03.2018]. 
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единствен по рода си в света.“ Създателите на комплекса искат да 

превърнат посетителя на „музея“ в колекционер и предлагат 

отнасянето на „спомена“ в специални опаковки конкум от 4 грама с 

шест натурални етерични масла от мента, базилум, салвия, 

лавандула, хвойна и бор. Розовото масло тук е „в специална луксозна 

дървена опаковка, с обвита в кадифе вътрешност“.8 Други 

колекционери са приканени да купят розов конкрет и розово 

абсолю. Снимката на сайта е на сградата на Института, а фокусът е 

върху – годината на основаването му. Институтът „прелива“ почти 

100-годишна история върху начеващата история на един нов 

градски обект, назован „Музей на етеричните масла“. Снимките 

показват място за сувенири, които туристите да отнесат за спомен. 

Със спомена и спомнянето е свързан още един музей, който 

общината открива през 2015 г. – Музея на фотографията. 

Медийните публикации показват, че основният мотив за 

изграждането му е силната „фотографска гилдия“, която трябва да 

има свое място в града.  

Медийният разказ за музеите обаче показва, че след като 

държавата въздига Музея на розата като централен градски топос 

от приземния етаж на Института, за няколко години възникват 

„саморъчно направени“ комплекс след комплекс, които се назовават 

„етнографски експозиции“, наричат се „музеи“, без да са със статута 

и смисъла на музей. 

 

Блоговата памет за града: преживяното в Казанлък и 

Карлово в „пътеписните“ блогове 

                                                           
8 Muzey na eterichnite masla. 2018 < https://eomuseum.com/> [02.03.2018].  



210 
 

След разрояването на сцените за демонстриране на 

традиции, пренесени в селата край Казанлък от 2011 г. нататък, 

се увеличават и туристите. Разказите в блоговете на онлайн 

творящи пътеписци показват зараждането на опозицията туристи – 

местни, като туристите смятат, че без тях Казанлък (а такова е 

отношението и към Карлово, Стрелча, Брацигово) е мъртво 

място, съществува само за да посреща гости и туристи, а с лошото 

обслужване на местните прокужда хората, идващи специално дотук. 

По-рядко срещан, но все пак наличен в някои блогове е разказът на 

„местните“ за неблагодарните туристи, рушащи градското 

българско богатство. Тук особен акцент се поставя върху туристите, 

които практикуват пътуванията в „групи“, които разчитат на 

„скриването в групата“, за да рушат „патриотични знаци“ и символи 

на „национална гордост“. 

В Казанлък държавата сякаш „следва“ онова, което правят 

частните фирми. Частна фирма „Дамасцена“ назовава мястото си 

„етнографски комплекс“, „етнокомплекс“, „дестилерия/етнографски 

комплекс“. След това държавата отваря „Музей на етеричните 

масла“ в града. Това е процес на сглобяване на „частно“ знание за 

градската история, което общината не възпрепятства, защото 

самата тя не отговаря за опазването на границите на етнографията 

и етнологията. Разказването на историята на розопроизводството е 

„общинско“ право, съчетано с „частна инициатива“. На интернет 

страницата на Министерството на туризма през 2017 г. се открива 

информация за „Етнографски комплекс „Дамасцена“, показващ 
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„музейна експозиция“9. Там е посочена още една частна розоварна 

„Лема“, в която може да се видим ритуалът розоварене през май. 

Министерството на туризма уточнява, че до месец април няма такса, 

а „от месец май ще има платен вход в размер не по голям от този на 

Казанлъшките музеи“ (запазен е правописът на интернет 

страницата на Министерството на туризма)10. В същото време през 

2018 г. за гробницата „Голяма Косматка“ Министерството на 

туризма не обновява информацията, а оставя съобщението „Към 

момента е временно затворена, поради ремонтни дейности“11.  

В репортажите в националните издания и телевизии от 

различни места в Розовата долина след 2013 г. се дава превес на 

„частния“ псевдоетнографски разказ. „Правенето на миналото“ в 

туристически обекти обаче изисква практики, за които не достига 

работна ръка. Репортажите в националните медии, правени по 

време на празника, не показват, за разлика от пътеписите в онлайн 

медии и блогове, че освен липсата на розоберачи туристическият 

район изпитва затруднения с намирането на работна ръка и за 

обслужването на туристите.  

 

                                                           
9 Ministerstvo na turizma. 
<http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/kulturno-istoricheski-
destinacii/dolinata-na-rozite-i-trakiyskite-care> [14.02.2018]. 
10 Ministerstvo na turizma. 
<http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/kulturno-istoricheski-
destinacii/dolinata-na-rozite-i-trakiyskite-care> [14.02.2018]. 
11 Ремонтът на могилата започва през 2016 г., след като през 2015 г. гробницата е 
затворена за посетители след свличане на земни маси при течове. В медиите също 
липсва информация кога е отворена отново могилата „Голяма Косматка“, но 
според страницата на Историческия музей в Казанлък тя може да бъде 
посещавана всеки ден от 9 до 17 ч. през 2018 г. <http://www.muzei-
kazanlak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=68&lang=e
n>. Според пътеписите в блоговете след 2016 г. пък могилата отваря при 
предварителна заявка на по-големи групи.  
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От колоездачната обиколка до „новите траки“ на площада  

До 1990 г. празничните „ритуали“ включват състезание за 

момичета и церемония за коронясването на Царица Роза, но има 

осигурени емоции и за момчетата като участници чрез 

разнообразни спортни състезания. След 1990 г. най-трудно се 

осигурява повторението на цяла една група от културни практики 

като спортните състезания, надпревари и демонстрации. 

Спортистите напускат Казанлък заради по-добрите условия за 

развитието им в големите градове или в чужбина. И ако 

общинското училище е основната институция, чрез която 

празникът набавя участнички в конкурса за красота, спортната 

школа в града е важна за организирането на състезания между 

младежите в региона.  

Анализът на медиите показва, че чрез различни 

институционални инструменти община Казанлък се опитва да 

създаде нови „уникални“ културни практики, които да рекламират 

града като туристическа дестинация. А новите практики създават 

нови „места на паметта“ (Nora 2004) в града и се изоставят 

традиционни „места на паметта“. Колоездачният критериум за 

Купата на розата започва да се провежда по време на Празника на 

розата от 1972 г. (Kozhuharova 2017b: 73). Това символично 

прекосяване на Розовата долина препраща към смисъла на 

Обиколката на Франция, макар и в локален размер. Историята на 

празнуването в Казанлък показва опити да има традиционен двубой 

между местния футболен отбор „Розова долина“ и други отбори, да 

се провеждат състезания по скално катерене, делтапланеризъм и 

екстремни спортове. След като изчезват колоездачите, са 
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организирани два пъти маратон, щафета и състезания по лека 

атлетика. През 2006 г. медиите проследяват посещението на 

президента Георги Първанов и официалното откриване на 

ремонтираната волейболна зала до стадиона от тогавашния 

министър на транспорта Петър Мутафчиев, в  която Българската 

волейболна федерация организира представителен двубой. Но нито 

един от тези спортове не се задържа продължително в календара на 

празнуването, колкото колоездачната обиколка. Нейният символен 

характер обаче се оказва безсилен пред отслабеното развитие на 

колоездачната школа в града, която се поддържа, макар и трудно, от 

ентусиасти и с усилията  на общината през годините след 1990. Към 

купата „Георги Коев“ през 2014 г. е добавена още една награда – 

„Купата на Долината на тракийските царе“, която привлича 

вниманието към маршрутите край Казанлък. През 2017 г. в 

календара на Фестивала на розата се включва състезание по 

планинско колоездене, организирано обаче от софийски клуб. 

Основният извод е, че спортните състезания са заменени с 

друг вид надпревара – танцовото надиграване. От 2011 г. се 

провежда Националното надиграване на танцови състави „Тъпан 

бие, хоро се вие“ на площад „Севтополис“ в града. Школите за 

народни танци са заменили  школите за спорт за хора от различни 

възрастови групи в градовете. В Казанлък тази роля е приета от 

няколко клуба, но най-вече от читалище „Жар“. 

Една от най-ясно забележимите разлики в дейностите от 

празничния календар е включването още през 1991 г. на 

„демонстрации на източни бойни изкуства“. Танцът е станал 

спорт, а спортовете са заменени с модата на бойните изкуства. 
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Школите съществуват от края на 80-те години на миналия век, но 

празничните демонстрации пред публика в Казанлък се появяват 

през 1991 г. През 1994 г. е проведена „демонстрация по източни 

бойни изкуства „кендо“ и „карате-до“. А през 2013 г. наред с Панаир 

на тракийските изкуства и занаяти в града се провежда спектакълът 

„Новите траки“, „изпълнен с древни бойни изкуства, истории и 

обичаи, атрактивно показани от клуб „Багатур“ (Kozhuharova 2017b: 

98). 

През 1970 г. Празникът на розата включва Карнавално 

шествие, което се предвожда от Севт III и Царица Роза. В края на 90-

те години на XX в. фигурата на Севт III остава сякаш незабелязана в 

част от медийните публикации за шествието за кратък период от 

време, за разлика от Царица Роза. През 1993 г. облечени като „траки“ 

актьори излизат от декор с Казанлъшката гробница в юбилейния 

спектакъл в културния дом на „Арсенал“. През 2013 г., за следващ 

юбилей на Празника, в града е разположен тракийски стан, а новите 

траки демонстрират „тракийски бойни изкуства“, докато вървят 

„стрийт парад“ и „дискотека под звездите“, наред с „артфест 

мултимедия с фотографии“. За празника в Казанлък е представено и 

част от Рогозенското съкровище. Изобретената през 70-те години на 

XX в.  церемония по коронясването на Царица Роза също е прекроена 

в спектакъл с „тракийски ритуал“ през 2018 г. „С пресъздаване на 

тракийски ритуал за силата на Богинята майка, изпълнен с нейните 

жрици – извор на възраждането и новото начало започна 

спектакълът по коронясване на 50-та  Царица на Долината. 

Символично пречистване на енергията извършиха древни тракийци 

с факли, а след тях момичета с цветя подготвиха посрещането на 
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Царица Роза12. Всички тези „тракийски“ възстановки се смесват с 

естрадната музика от  времето на социализма.  

 

Царица Роза и музиката – медийните продукти на 

градския площад 

Вместо мита за тракийския владетел в предавания на 

националните телевизии и онлайн издания се оформя като 

постоянен след 2007 г. образът на един нов герой – „успелия 

българин в чужбина“ или „успелия българин от столицата“, които са 

били „на върха на кариерата си“ и са се върнали като новите 

казанлъшки розопроизводители. Медиите разказват биографиите 

на завърналите се в града „наследници на гюлопрозводителите“. В 

местните медии „родовата памет“ е впрегната в утвърждаването на 

„градската памет“. Точно възвръщенците розопроизводители обаче 

посочват в интервютата си един от най-важните социални проблеми 

в града – че трудно се намират берачи на рози. Розоберът се 

извършва предимно от цигани, които се наемат на договори, 

сключвани ден за ден. Така медийната романтика за градския 

празник с празнично облечените моми розоберачки се сблъсква с 

разказите за напускащите млади хора от страната, за „пазаренето“ с 

розоберачите относно заплащането на труда им, което намалява 

приходите за розопроизводителите.  

След 2011 г. наследници на казанлъшки родове почват да се 

появяват като членове на журито, което избира Царица Роза. През 

годините след 1990-а журито нa един градски ученически конкурс 

за красота се превръща в инструмент за уголемяване на 

                                                           
12 BTA, 2 June 2018. 
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обществената значимост на местни фигури. Историята показва, че 

журито, посочвано от общината, е набъбвало до 13-членно дори 

когато кандидатките са били само 13.  

Преди да възникне проблемът с липсващите розоберачи, още 

през 1999 г., в местните медиите се повтаря друг мотив – 

намаляващият брой  на желаещите да символно да влязат в ролята 

на красивите момичета в Розовата долина в конкурса за Царица Роза. 

Налага се „доброволното“ участие в конкурса за красота да се 

насърчава от общинската власт чрез промяна в регламента през 

2000 г., като всяко училище е призовано (задължено) да излъчи 

победителка, която да участва в надпреварата. През 2012 г. има 

„кампания за разясняване на ползите от конкурса“. От 2013 г. се 

провежда още един конкурс – „Мис Роза на Долината“, в който 

участват ученички от селищата край Казанлък. Карлово обаче 

запазва собствен избор на своя Царица Роза.  

Телевизията също изиграва значение за връщането на 

интереса към конкурса. През 2000 г. за първи път конкурсът за 

Царица Роза е излъчен по една от регионалните кабелни телевизии 

„Емотон“. Години наред след 2000 г. вотът на телевизионните 

зрители е обявяван специално при коронясването на 

абитуриентката. Журналистите в града няколко пъти през годините 

призовават за по-ясни правила, за прозрачност, а през 2004 г. – за 

изработването на „статут на конкурса“.  

През 1992 г. за първи път надпреварата обхваща и детските 

градини, като е проведен конкурс „Мини Мис Роза“. Предложението 

тогава е на директорката на детска градина „Буратино“ Галина 

Стоянова (Kozhuharova 2017а: 41). Така Празникът на розата започва 
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да се „преподава“ не само в училището, но и в местните детски 

градини. През 2011 г. Стоянова печели изборите като кандидат на 

ГЕРБ и става кмет на Казанлък.  

Изборът на най-красива ученичка се прави по време на 

спектакъл, за който са отделяни средства от бюджета на общината 

до 1997 г. През 1990 г. водещ на конкурса за Царица Роза е Миодраг 

Иванов. На 5 юни 1990 г. сдружение „Българка“ организира друг 

конкурс – „Мис Казанлък‘90“, а събитието е с водещ Петър Вучков, 

популярен тогава от предаването „Минута е много“ на Българската 

телевизия. На този конкурс са поканени също югославският 

естраден изпълнител Зоран Миливоевич, народната певица Валя 

Балканска, Мери Кокарешкова и др. (Kozhuharova 2017b: 84-85). През 

1993 г. е организиран концерт на Тото Котуню на стадиона в града, 

а през 2006 г. е поканена отново чуждестранна „звезда“ – Весна 

Змиянац. 

Това обаче са изключения. Всяка година площадът или залата 

на фирма „Арсенал“ се превръщат в естрада. Телевизионните 

водещи Миодраг Иванов, Петър Вучков, Ники Априлов, Къци 

Вапцаров, Део, Руслан Мъйнов, Димитър Рачков, Богдан Томов и 

журналистката от местна телевизия Деляна Бобева водят спектакли, 

които общината, от 1997 г. Фондация „Българска роза“, а след 2012 

г. отново общината организират. Още през 1990 г. е направен опит 

да има музика за всички интереси – през годините се канят 

рокизпълнители, както и нашумели чрез телевизионните 

музикални проекти ричности. Но основните изпълнители остават 

естрадните музиканти.  
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Празничната площадна естрада има нужда не от 

включвания с отделни изпълнения, а от музиканти, които могат 

да правят концерти. Родените от телевизиите попизпълнители 

нямат репертоар на български език, с който да участват в 

увеличаващото се време на Фестивала на розата, предвиждащ 

концерт всеки ден. 

Когато концертите са повече, чрез музиката се търси подход 

към различни публики, които имат шанса да се оформят като групи 

в обществото. Но за целта са нужни, първо, градски места, на които 

тези публики да намират отделни сцени за своята музика, за да се 

чувстват алтернативни на площада; и второ, регулярност и 

устойчивост във фестивалния календар. Засега общината прави 

опити, но те са еднократни и календарът отново се връща на 

централния площад със Славка Калчева и Веселин Маринов. 

През 2011 г. еднократно е проведен „Hope Music Festival“, 

който събира в Казанлък изпълнители и групи като „Светльо&The 

Legends“, „Уикеда“, The „Pomоrians“, „Остава“, „Last Hope“, „Default“, 

„As soon as possible“, „PIF“, „100 Кила“, Стенли и др. (Kozhuharova 

2017b: 130). Те „съжителстват“ в историята на празника със Славка 

Калчева, ансамбъл „Българе“, ансамбъл „Пирин“ и т. н. През 2013 г. 

кметът на общината амбициозно обявява две музикални линии – 

„ЕтникаФЕСТ“ и „ОпеРОЗА“. Поканени са „Булгара“, „Оратница“, 

Елица Тодорова и Стоян Янкулов-Стунджи, „Двуглас“ (Kozhucharova 

2017a: 138). На сцената гостуват Теодосий Спасов с проекта си 

„Небесни струни“ и „Арабеск“ с „Нестинарка“.  

През 2013 г. председател на журито за избор на Царица Роза е 

Нешка Робева, а един от членовете е от ТВ7. Нешка Робева участва 
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със спектакъла си в празничната програма. Това се случва година 

преди Робева да подкрепи Николай Бареков за участието на 

партията му в изборите през 2014 г. 

Но през годините най-много са изпълнителите на естрадна 

музика. В Казанлък и в Карлово гостуват почти всички музиканти, 

познати от сцената преди 1990-а година. Конкурсът за избор на 

Царица Роза и естрадната музика по време на концерта в града 

свързват празника на розата със социалистическото му минало. 

Не би било очаквано точно празниците на града да родят нови 

песни, но е показателно, че за местната публика е по-важно 

името на изпълнителя, а не какви песни пее. Новите музиканти 

също разчитат на шлагери и на кавъри на хитове вместо да 

създават нова музика.   

В първите години след прехода към демократизация 

бягството от естрадната музика води до привличането на чужди 

изпълнители като Зоран Миливоевич и Тото Котуню. Но интерес 

към звездата на италианската сцена проявяват едва 1000 души. В 

началото на 90-те е направен опит да се комерсиализира 

празникът, като организаторите очакват печалба от 

традиционния празничен концерт. Но в същото време се виждат и 

опитите организаторите да отварят сцената за всичко „актуално“ и 

„модерно“, както го наричат медиите. Така през 1993 г. друг център 

на „юбилейната програма“ за 90-та годишнина на празника е 

електронната музика на Симо Лазаров. Много от телевизионните 

музикални звезди след 2004 г. получават казанлъшкия площад като 

сцена. В периода на управление на СДС в града са канени Васил 

Найденов, Нели Рангелова, а през 1995 г. в организирания Младежки 
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рок фестивал е включват Графа, „Роял флаш“, „Зелен хайвер“ и 

„Остава“ (китаристът на групата Георги Георгиев е от Казанлък).  

От 1996 г. естрадата завладява площада – през май е 

поканен Веселин Маринов. Кмет на изборите през октомври става 

Иван Гороломов от БСП. Следват няколко мандата за БСП, а в 

празничните концерти участват „Тоника“ през 1997 г., отново 

Веселин Маринов през 1998 г., дует „Ритон“ през 2001 г. Тони 

Димитрова през 2001 г., Силвия Кацарова и „LZ“ през 2003 г., отново 

„Тоника“, Нона Йотова и Драгомир Драганов, през 2004 г. (когато 

президент е Георги Първанов, но премиер е Симеон 

Сакскобургготски) гостуват група „Максимум“ и Есил Дюран, през 

2006 г. на церемонията по коронясването на Царица Роза пеят Дони 

и Нети, а на площада – Весна Змиянац. След 2006 г. концертите са без 

участието на известни музиканти и едва през 2010 г. вестниците 

съобщават за идването на Маргарита Хранова и Искра Радева. 

Веселин Маринов участва за трети път, като му е отделено 

специално време от празника „На чаша вино с Веселин Маринов“.  

През 2011 г., въпреки амбициозния музикален фестивал с 

други изпълнители, в спектакъла за коронясването на 

победителката участва отново дует „Ритон“. Група „Епизод“ 

присъства два пъти в празнична програма, когато 2 юни съвпада със 

седмицата, в която се празнува Празникът на розата – през 2004 г. и 

2011 г. (това са двете години, когато в събитието участва и 

президентът Георги Първанов). Следват години – от 2012 до 2014 

г., в които общината търси музикални алтернативи на 

естрадната музика. Но през 2014 г. наред с Жана Бергендорф е 

поканена в града и Йорданка Христова. През 2015 г. в присъствието 
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на президента Росен Плевнелиев, министрите на регионалното 

развитие Лиляна Павлова и на земеделието и храните Десислава 

Танева на площада пеят в различни часове група „Сигнал“ и Славка 

Калчева.  

През 2016 г., когато министър-председателят Бойко Борисов 

открива новата сграда на Музея на розата, концерт на 2 юни има 

група „Канарите“, Стефан Диомов и „5-те сезона“ правят концерт на 

3 юни, а Веселин Маринов е назован „любим изпълнител на всички 

поколения“ и концертът му е на 4 юни. През 2017 г. в различни 

прояви от Фестивала участват „Хоризонт“, Шкумбата, Поли Паскова, 

ансамбъл „Чинари“, а в концерта за коронясването на Царица Роза 

участва Ирина Флорин. Един от следващите дни от празника е 

отреден за хитовете на „Диана експрес“. Градският площад и 

конкурсният спектакъл са сцена, на която през годините се 

поддържа връзката между политическите партии и 

музикантите, а тя е видима и в избора на изпълнители за 

празничните концерти. 

 

Заключение 

Изследването показва, че Казанлък, за разлика от Карлово, се 

променя след 2011 г. благодарение на идеята за изграждането на 

ново място в града – Музея на розата, открит през 2016 г. Следват 

основаването на Музей на фотографията през 2015 г. и на комплекс 

„Музей на етеричните масла“ през 2018 г. 

Анализът на вестниците след 1990 г. сочи, че всички 

управляващи партии след 1990 г. използват Празника на розата. 

Затова местната власт изпада в режими на забрава и 
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пропускливост в паметта за традициите по отношение на 

някои елементи от „празничния комплекс“, ако е допустим 

компромис с обществените нагласи.  

Градът се променя и заради разрастващия се брой на 

събитията в календара на Празника на розата, който през 2013 г. е 

превърнат във Фестивал. Новият празничен календар изпреварва 

появата на Музея и привлича туристи в града, за които общината 

търси нови места забавление чрез възстановки на традиционните 

ритуали „розобер“ и „розоварене“. Така празникът е изнесен извън 

града, в съседните села. Възникват частни „етнографски комплекси“ 

и още музеи. Музеят на розата е натоварен с особена функция – 

обслужва гостите на града с извършването на рутинни 

демонстрации на розоварене ден след ден през май вместо да има 

специален ден за розоваренето, както е бил ритъмът на празника в 

миналото според етнографския разказ.  

В това време в селата край Казанлък се събира такса за 

„частни ритуали“ на розобер и розоварене. Общината обаче използва 

това роене на псевдоетнографски разкази, тъй като целта след 2015 

г. е Казанлък да се утвърди като „столица“ на Долината на розите и 

тракийските царе. В тази си цел местната власт е насърчавана от 

Министерството на туризма. Община Карлово няма толкова 

амбициозни цели, но повтаря голяма част от практиките, чрез които 

Казанлък поддържа празничността. На Карлово е отредена ролята 

да съхрани празничните практики, свързани с героиката на 

Възраждането. Изпреварващо обаче Карлово разроява празниците 

на земеделски култури, като вече има Празник на лавандулата. И 

Казанлък, и Карлово канят на Фестивал на розата. Но фестивалната 
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форма започва да убива „уникалността“ на ритуалите и общините са 

изправени пред още по-големи трудности как да запълват 

календара със събития. От друга страна, още в края на 90-те години 

на XX в. една тенденция подсказва, че най-големият проблем за 

региона не са градските места, а недостигът на работна ръка. Най-

напред конкурсът за избор на Царица Роза показва, че намаляват 

младите хора в града, няма кандидати дори за участие в тази 

символична игра, които да влязат в ролята на лични моми на 

празника. През 1999 г. конкурсът почти замира. Интересът към него 

е възстановен чрез институционалната употреба на общинските 

училища и детски градини. 

Медиите показват, че благодарение на европейски субсидии 

по различни програми през първото десетилетие на XXI в. в 

Казанлък и Карлово розови насаждения и лавандула садят 

завърналите се потомци на стари родове розопроизводители. Но не 

се завръщат потомците на розоберачите от социалистическото 

минало, които са напуснали градовете през 90-те. През 2011 г. 

розопроизводителите се оплакват от трудностите при намиране на 

розоберачи въпреки доброто заплащане. Държавната политика за 

насърчаване на временната заетост е закъсняла и все още не 

подпомага сезонен бизнес като този. В същото време разказите в 

блоговете с пътеписи показват липсващите хора и в новите места за 

празничен туризъм. Собствениците на туристическите обекти няма 

как да наемат повече хора за един месец, колкото трае сега 

Фестивалът на розата в Казанлък, а туристите са се увеличили в 

сравнение с предходни години. 
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След 2016 г. Казанлък вече има два площада, на които се 

провеждат карнавалното шествие, танцовото надиграване, 

международният фолклорен фестивал; има два музея, в които може 

да подрежда изложби от художествените и фотографските пленери; 

селата са превърнати в ритуални плошадки, тракийските гробници 

очакват посетители. Но тези умножени места на празничност 

изискват човешко участие, и то творческо участие. Празничната 

площадна естрада има нужда от изпълнители, които могат да правят 

многочасови концерти, а не да участват в сборни изяви. Новите 

изпълнители не са готови за увеличаващата се продължителност на 

Фестивала на розата. Същевременно изборът на музикантите, 

независимо коя партия е на власт в града, е използван в разказа на 

общността по един и същ начин – да разказва чрез музиката за 

избирателите в града. Докато не се появят алтернативните на 

площада места за музикалните разкази на различни групи в 

общността, Казанлък ще се връща към възстановки на тракийски 

ритуали с безлични статисти. Но пък е възможно „разказването“ на 

псевдоисторически разкази на отделни групи да доведе до по-

различна празничност, която няма да е предназначена за 

събирането на тълпа от слушатели на площада, когато няма да има 

вече кой да пее. Може би тогава местната власт ще повтори опитите 

си да търси различни изпълнители за нов вид „празнично изкуство“, 

въпреки че първия път публиката не е показала интерес. 
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БЕЗ ПАМЕТ ЗА ШАРЛ 

(АФЕРАТА „ШАРЛ-ЖАН“ И ОБРАЗЪТ НА РАЧО ПЕТРОВ 

В АРХИВИТЕ НА ШУМЕНСКАТА ПЕРИОДИКА) 

Ася Асенова 

 
WITHOUT MEMORY FOR CHARLES 

( THE „CHARLES AND JEAN“ JOBBERY AND THE PUBLIC IMAGE OF 

RACHO PETROV IN THE NEWSPAPER ARCHIVES OF SHUMEN)  

Аsya Asenova 

Abstract: The paper focuses on the mutual influences between the 
executive authority and the "fourth estate" in the context of a large corruption 
scheme taking place in the first decade of the 20th century known as the “Charles 
and Jean” jobbery. The focus lies on the media coverage of the speculation in the 
newspaper archives and on the public image of Racho Petrov in the newspapers of 
his hometown of Shumen. The paper does not claim to be exhaustive. It focuses on 
the cyclicality of social processes and the analogy with the present events. 

Key words: media, archives, Charles and Jean, Mir newspaper, authority 
 
  

Не е необходимо позоваване на нарочно изследване в 

подкрепа на твърдението, че съществува обществено единомислие 

по въпроса за негативните явления, резултат от взаимодействието 

между икономическата и политическата система в днешното 

съвремие. Сериозна роля в обществените трусове е отредена и на 

участието на медиите. Усещането за среда, доминирана от 

нарушения на общоприети правила и норми, непрозрачност и 

корупционни практики, е съпроводено от периодично оповестявани 

класации, които нареждат страната на незавидни позиции по 

обобщени показатели като свобода на словото, икономическа 
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свобода, индекс на човешко развитие, индекс на неравенство между 

половете, индекс на щастието и пр.  

Ако се пренебрегнат маркерите за актуалност и уникалност, 

отнесени към настоящия времеви хоризонт, прави впечатление, че 

обществените кризи са съпоставими. С други думи, както при 

повечето явления, независимо дали са част от живата или неживата 

природа, се наблюдава цикличност. Публичните слоеве са се 

размествали по сходен начин назад в годините. Аналогията с 

миналото е необходима, за да се изясни обстоятелството, че „този 

път не е различно“1. Един от възможните подходи за възприемане, 

анализ и тълкуване на настоящето, както и за извличане на 

оптимални решения (или поуки) при справяне с кризи, е прочит на 

миналото. Съхраняваната информация във фондовете2 на 

българските периодични издания  безспорно съдържа ценен архив, 

пазещ памет за събития, които смущаващо кореспондират с 

настоящата политическа и икономическа ситуация и са показателни 

за корелациите в метафоричния триъгълник власт-медии-пари.   

Публикацията разглежда темата за спекулативна търговска 

сделка, ръководена от задоволяването на лични финансови изгоди 

                                                           
1 Авторите на хронологичното изследване „Този път е различно. Осем века 
финансови безумия“, съсредоточено върху  финансовите кризи в техните отделни 
проявления по света, К. Райнхарт и К. Рогоф вземат решение за заглавието на 
книгата след като В. Райнхарт, дългогодишен служител на Федералния резерв на 
САЩ, споделя за случай, свързан с любопитен анекдот. По време на среща между 
надзорници от централната банка и представители на пазарни институции, 
борсов експерт споделя на всеослушание, че: „Има четири думи, заради които 
хората са загубили повече пари, отколкото под дулата на оръжията. Тези думи са: 
„Този път е различно.“ (Raynhart, Rogof 2013: 23). 
2 За процеса по подготовка на настоящата статия са разгледани поредици от 
периодични издания, съхранявани в дигитален формат и на материален носител 
във фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 
Централната библиотека на БАН и РБ „Стилиян Чилингиров“ в Шумен. 
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за сметка на обществения интерес, известна като аферата „Шарл - 

Жан“. На 10 март 1906 г. уводна статия от страниците на вестник 

„Мир“ дава гласност на случая, превърнал се в христоматиен образец 

за злоупотреба с държавни средства. Основните роли са 

разпределени между генерал Рачо Петров3 (Шарл), министър-

председател в двадесет и шестото правителство на България, и 

военния министър Михаил Савов (Жан). Целта на настоящата статия 

е да се направи опит за обзор на медийното отразяване на аферата 

„Шарл-Жан“, за да се подчертае нейната актуалност, съотнесена към 

аналогии с настоящата реалност, както и да очертае образа на 

родения и израснал в Шумен генерал Рачо Петров в архивите на 

местните вестници.  

В контекста на събитията от началото на новия ХХ век, 1906 

година е част от  „златното десетилетие“ или „десетте тлъсти 

години“ (1902-1912 г.)4. Двете понятия се отнасят до състоянието на 

общия фон, който се характеризира с прогресивен икономически 

растеж. В първия том от хронологичното изследване на 

икономическата култура през периода от 1878 г. до началото на 40-

те години на миналия век  -„Комуналният капитализъм“, Румен 

Аврамов определя десетилетието като изключителен случай на 

                                                           
3 Генерал Рачо Петров (12.02.1861-22.01.1942) е роден в Шумен. Живее в родния 
град до 17-годишна възраст. Професионалният му път е свързан със званията: 
офицер, генерал от пехотата (1936 г.), народен представител, военен министър, 
министър на вътрешните работи, министър на външните работи и 
вероизповеданията, министър-председател. 
4 Парадигмата за златното десетилетие не е лишена от критичен прочит. В 
изследването „Брутният вътрешен продукт на България 1870 – 1945 г.“ М. Иванов, 
изследвайки количествените оценки на националния доход, определя „златното 
десетилетие“ като „чисто градски разказ с повече пожелателен, отколкото 
действителен заряд" (Ivanov 2012: 108), вземайки под внимание растежа на БВП, 
който не очертава тенденция на ускорение.  
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симетрия между развитието в икономически, обществен и 

политически аспект: „Навлизането на българската икономика в 

„златното десетилетие" е ознаменувано с емисията на 

облигационния заем от 1902 година. С него започва динамичен 

фрагмент в стопанското развитие на страната, слага се началото на 

растеж и финансова стабилност, прекъснати с влизането на 

България във войните. Този успешен период за българската 

икономика би бил немислим без притока на чужди спестявания 

(капитали) в страната.“ (Avramov 2007: 41).  

Съвсем логично, наред с икономическата експанзия, през 

периода се наблюдава динамика и в областта на периодичния печат. 

За първите години на десетилетието е характерен и друг процес, 

водещ началото си от последните години на XIX век – вече 

формирани, основните политически партии започват да издават 

вестници, застъпващи идеите на конкретна политическа структура. 

В този период се отпечатва и първият брой на най-дълго излизалия 

български вестник „Мир“ (1894-1944). В историята на българската 

журналистика той остава като „списван по примера на големите 

вестници, често наричан българският „Таймс“ (Panayotov 2008: 159). 

Необходимо е уточнението, че вестникът извоюва редакционната си 

независимост и авторитета си в периода след 1923 година, когато 

става непартиен. Дотогава е орган на Народната партия и изпълнява 

функцията по разпространение на партийна идеология и възгледи, 

а основната тема в съдържанието му е перманентната критика към 

политическите опоненти. В този смисъл стилистиката на изданието 

се придържа повече към тона на емоционална експресивност, 

отколкото към хладния обективизъм.   
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Това личи и в уводната статия на брой 1795 от 10.03.1906 г., 

носеща заглавието „Стамболовския цинизъм“. В нея са назовани 

имената на двете високопоставени фигури, скрити зад 

псевдонимите Шарл (Рачо Петров) и Жан (Михаил Савов), имащи 

водеща заслуга за финансови злоупотреби, свързани с 

осъществяването на сделка по покупко-продажбата на 15 000 000 

патрона от австро-унгарската фабрика „Манфред Вайс“ за нуждите 

на военното министерство. „Тоя Шарл и тоя Жан са двамата 

книяжески министри: Рачо Петров и Михаил Савов. Днес ние им 

посочихме имената. Днес ние им дадохме всичките доказателства за 

получаването на подкупа, ако искат нови, нека ни предадат на съд. 

Но те (официозът „Нов век“ – б.м., А.А.) не искат да направят това, 

както не искат да загатнат на двамата княжески хора да си 

отидат. Те ще млъкнат, както са млъквали всякога, когато сме ги 

обвинявали. Те се отличават с неустрашимостта на най-

закоравелите престъпници. Те и след настоящата статия пак ще ни 

кажат, че тях леке не лови“ (М/10.03.1906). 
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Фигура 1. Вестник „Мир“, бр. 1795, год. XII, 10.03.1906 г. 

 

За да се разбере същността на обвиненията от статията, е 

необходимо да се обърне внимание на цялостния контекст на 

събитията и на съдържанието на по-ранна публикация във вестника 

от 05.03.1906 г. През 1903 г. е отпуснат милионен свръхсметен5 

кредит в отговор на нуждата на армията от боеприпаси. Военното 

министерство се свързва с представители на фабриките за патрони 

„Келер“ и „Рот“, с което е дадено начало на преговорите (Kostov 2004: 

170). Същевременно дългогодишният представител на фабрики (в 

случая на „Манфред Вайс“) – търговецът Илия Киселов, с цел да 

подсигури запазването на личния си интерес, както и интереса на 

фабриката, търси съдействието на трето лице, което се ползва с 

                                                           
5 Свръхсметен е кредитът, гласуван с цел увеличаване на разходната част на 
държавния бюджет в определени параграфи, когато приходната му част 
превишава очакваните постъпления. Подсилването може да се осъществи и за 
сметка на други разходи (без да е налице повишение в приходната част). 
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протекции и добра репутация в управленските среди. Той се обръща 

към Добри Петков, подпредседател на Народното събрание (1903-

1907 г.), на когото обещава „да предостави 20% от своята 

комисиона“ срещу осигуряване на съдействие за включване в търга 

на конкретната фабрика (P/21.03.1906). Предложението е прието и 

в края на май 1906 г. Киселов получава солидна препоръка от Петков 

в Министерството на войната, след което е телеграфирано до 

патронната фабрика „Манфред Вайс“ с цел изпращане на покана за 

участие в търга, който се провежда през юли същата година. В 

резултат от него доставката на патроните е възложена на „Манфред 

Вайс“, комисионер е Илия Киселов (Panayotov 2002: 65). 

В един последващ етап Илия Киселов е заменен от Добри 

Петков в процедурата по представителство на будапещенската 

фирма, поради възникнал конфликт между фабриката и Киселов. 

След развоя на така стеклите се обстоятелства новият представител 

на фабриката, Добри Петков, оспорва полагаемия размер на 

възнаграждението, което не желае да раздели с Илия Киселов и 

взема решение да потърси правата си по съдебен път, 

претендирайки за пълния размер от полагащата му се комисионна.  

В хода на съдебния процес, сред доказателствата в своя 

подкрепа, Петков представя писмо, написано от Киселов на 

16.08.1903 г. и заверено в Министерството на външните работи, 

чийто адресат е „Малфред Вайс“. В него търговецът поставя въпроса 

за повишаване на дължимата комисионна, тъй като е задължен да 

предаде сериозен размер от възнаграждението си на Шарл и Жан. 

Въпросното писмо е стигнало и до редакцията на в. „Мир“ и на 

05.03.1906 г. е публикувано на първа страница на вестника в 
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уводната статия, озаглавена: „Делото Добри Петков – Илия Киселов. 

Един документ, който говори“. 

 
Фигура 2. Факсимиле на писмото от Киселов до „Манфред Вайс“ 

Вестник „Мир“ бр. 1791, год. ХII, 05.03.1906 г.  
 

Реакцията от страна на „Нов век“ – вестникът, който застъпва 

политическите идеи на управляващата партия, не закъснява. След 

публикацията на писмото от Киселов официозът публично обявява 

искане „Мир“ да публикува имената, стоящи зад шифрираните в 

писмото псевдоними. Така се стига до 10.03.1906 г., когато 

вестникът не закъснява с отговора и публично оповестява имената 

Рачо Петров и Михаил Савов, отбелязвайки се, че „Нов Век“, 

„обикновено избягва да говори по вътрешните работи на страната 

и до сега не се е опитвал да опровергае почти нито едно от хилядите 

обвинения, които българският печат ежедневно формулира срещу 

министри и депутати, в последния си брой е направил изключение, 

което не трябва да замине неотбележено и неразгадано“ 

(M/10.03.1906 г.).  
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Вестник „Мир“ не пропуска да резюмира минимум една 

публикация дневно6  във връзка с казуса. В статия, озаглавена 

„Кражбите на военното министерство“, анализирайки причината 

спекулата да стане обществено достояние, редакцията на вестника 

(статиите не са подписани) стига до следния извод: „Добри Петков и 

Илия Киселов нямаха никакъв интерес да компрометират себе си и 

съдружниците си; те не биха издали работата, ако не бяха се скарали 

за размера на рушветите7“ (M/12.03.1906 г.). 

Любопитно обстоятелство в случая е, че  не  журналистите от 

„Мир“ се сдобиват първи с информация за финансовата злоупотреба. 

Колегите им от вестник „Пряпорец“ (1898-1931), орган на 

Демократическата партия, първи правят заявка за оповестяване на 

подробности около аферата на Шарл и Жан. Това се вижда в 

хрониката на втора страница от брой 66, публикуван на 5.10.1905 г. 

„Пряпорец“ пише, че разполага с информация около процеса между 

Петков и Киселов, която би привлякла вниманието на обществото, 

но няма да предприема действия преди края на делото, „понеже 

процесът е в свръзка с разкрития, които бихме могли да направим, но 

ние ще се въздържим засега от подобни, за да не дадем повод да ни 

обвиняват в желание да въздействаме чрез това върху съдийската 

съвест“ (P/05.10.1905).  

                                                           
6 От 1905 година вестник „Мир“ става всекидневник (Panayotov 2010: 42). 
7 Подходяща тук е аналогията, свързана с коментарна статия, публикувана в 
„Дневник“ във връзка с фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) през 2014 
г. Тя е озаглавена „Триумфът на задкулисието или фалити по български“ и 
обобщава банковата криза като резултат от личен конфликт между политика Д. 
Пеевски и банкера Цв. Василев чрез следната метафорична конструкция: „В един 
момент Пеевски се сби с Василев и... Василев вече няма банка“. Пълният текст на 
статията е достъпен  на адрес:  
https://www.dnevnik.bg/analizi/2014/06/21/2328107_triumfut_na_zadkulisieto_ili_f
aliti_po_bulgarski/  
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Близо половин година след тази статия не следва друга 

публикация по темата от страна на „Пряпорец“, дори напротив – 

изданието отправя укор към „Мир“ с аргумента, че е избързал с 

дописките за Шарл и Жан, „за да обере само той лаврите“ 

(M/17.05.1906). В статията „Опозиция на опозиция“ и в отговор на 

„Пряпорец“, „Мир“ се защитава: „Ние дълго време чакахме „Пряпорец“ 

и хората около него, от октомври 1905 г. до февруари 1906 г. чакахме, 

докато узнахме, че делото между Киселов и Петков в Софийския 

апелативен съд е прекратено с писмено заявление по спогодба на 

страните“ (M/17.05.1906). 

Впечатление правят отношенията на противопоставяне 

между редакциите на двата вестника. Разминаването между 

позициите на двете редакции е породено не толкова от устрем за 

конкурентно предимство, колкото от обстоятелството, че те са 

партийни печатни органи. В тази връзка е необходимо да се 

отбележи, че до март 1906 г. комисионерът Илия Киселов членува в 

Демократическата партия.  

На 21.03.1906 г. в уводната статия на брой 132 вестник 

„Пряпорец“ разяснява защо не е публикувал анонсираните в брой 66 

подробности за финансовата злоупотреба: „Г-н Илия Киселов се 

отказа от намерението си да прави разкрития, отказа ни правото 

да се ползваме от неговите документи, а най-главно да ни ги 

коментира, с което ни лиши от възможността да направим пред 

обществото едно пълно разкритие“, като публикацията завършва 

със заключението, че „в съзнание на всичката отговорност, която 

лежи върху ни, но и на дълга, който ни се налага като на обществени 

дейци, ние ще кажем, че именуваният Шарл е министър-председател, 
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министър на външните работи, Рачо Петров; именуваният Жан е 

министър на войната, генерал Михаил Савов (P/21.03.1906). 

Отзвукът в публичното пространство не закъснява и темата 

за аферата „Шарл-Жан“ е актуална между страниците на вестниците 

„Вечерна поща“, „Дневник“, „Ден“, „България“, „Демократ“ и др. 

Особен интерес представлява реакцията на  хумористичния 

„Българан“, „който обединява около себе си широк кръг писатели, 

художници, артисти и публицисти начело с Александър Божинов. 

Създава трайни и злободневни карикатури и художествени 

произведения, които осмиват лицемерието, „филистерството“, 

назадничавостта в обществото“ (Panayotov 2008: 160).  

Заглавната страница на броя от 27.03.1906 г. е посветена 

изцяло за непочтената търговска сделка.  

 
Фигура 3. Вестник „Българан“, бр. 91, год. III, 27.03.1906 г. 
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Карикатурата, носеща френско заглавие в синхрон с 

шифрираните псевдоними, е озаглавена Les affaires sont les affaires 

(бизнесът е бизнес). Представлява очертанията на мъж и жена, заели 

поза на интимност на пейка в парка. Рисунката е придружена от 

следния саркастичен диалог: „Тя: Ах, как ви тупти сърцето! Като че 

ли около него играе една комисиона от 175,000 лева!“  Подписаният 

автор е А. Павлов. 

Сатирата, насочена към политическите фигури, продължава и 

на втора страница, където е изложена кратка поредица от афоризми 

под формата на извадка от дневника на Шарл и Жан:  

- Давай винаги половината от комисионата на ближния си, 

ако искаш да ти е добре на земята;  

-„На вълка му е дебел вратът, защото сам си върши 

работата.“ Блажен да е този, които пръв го изрече!;  

- Не е крив оня, дето дава, а тоя, който даденото не може да 

прикрие. Подписаният под записките е Сашка Поликраев8 

(Б/27.03.1906). Както в миналото, така и днес карикатурата, 

ироничното перо, саркастичният коментар остават универсална и 

въздействаща съпротива срещу порочните практики, проявление на 

различни  дефицити в социалния и в човешкия морал.  

 Публикациите от март, свързани с аферата „Шарл-Жан“, 

предизвикват съдебен процес срещу в. „Мир“ за клевета. 

Представените доказателства и показанията на свидетелите водят 

до благоприятен завършек за Рачо Петров и Михаил Савов 

(несъмнена роля оказва мълчанието на Киселов). Присъдата е 

                                                           
8 „Сашка Поликраев“ е комедия, написана през 1902 г. от журналиста, писател и 
преводач Никола Василев, познат под псевдонима Бойчо Липовски. 
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произнесена в края на април – тя се изразява в един месец затвор и 

глоба от 200 лв. за отговорния редактор Васил Христов. Няколко 

месеца по-късно, през октомври, Рачо Петров се разделя с поста 

министър-председател. Оттеглянето му не се свързва пряко с 

аферата „Шарл-Жан“, особено след оправдателното съдебно 

решение. Причините, които обуславят решението на монарха да се 

раздели с Рачо Петров, са „главно от външнополитическо естество“ 

(Kostov 2004: 180). Шарл и Жан остават значими повече в паметта на 

общественото недоволство, отколкото в дневния ред на 

политическите решения. 

 Несъмнен интерес предизвика въпросът за медийното 

отразяване на аферата в Шумен и, респективно, информацията, 

която пазят за генерала медийните архиви в родния му град. 

Любопитен е фактът, че новината за спекулата на Шарл и Жан не 

стига до страниците на шуменските вестници. За да се обясни това 

обстоятелство, е необходимо да се отбележи състоянието на 

медийния ландшафт в града през 1906 г. 

 Справка в географско-хронологическия показалец, част от 

третия том на анотирания библиографски указател „Български 

периодичен печат 1844-1944“, дава информация, че през 1906 г. 

периодичните издания, отпечатвани в Шумен, са три: в. „Обществен 

глас“, в. „Народна борба“ и литературното списание „Струя“. Вестник 

„Народна борба“ е местният печатен орган на Народната партия, 

отпечатван в периода 1900-1906 г. В този смисъл е изненадващо, че 

липсват коментари и публикации по темата. „Обществен глас“ е 

седмичен политически лист, отпечатван в периода 1906-1915 г. 

„Струя“ е литературно списание, чиято тематична насоченост по 
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обективни причини не представлява интерес за настоящето 

наблюдение. 

 В един по-широк времеви хоризонт обаче прави впечатление, 

че архивите на шуменската периодика пазят памет за образа на 

генерал Рачо Петров. За времето до 1944 г. той присъства в 

медийното съдържание като именит шуменец, без внимание 

относно проблемите в политическите дела и обществената му 

репутация от началото на века. Отчасти това се дължи и на 

обстоятелството, че в последните години от живота си се отдава на 

благотворителност, както отбелязва Марин Калинов в книгата 

„Десетте шуменци на ХХ век“: „подарил на общината в Белово 

средства за постройката на здравен дом, на родния си град подарил 

500 000 лева за образованието на девиците в Шумен, а също така и 

вила с двор на морския бряг във Варна за летовище на шуменските 

деца, имотът е оценен на 400 000 лв.”(Kalinov 1999: 69). 

Благотворителната активност не остава незабелязана, а 

очертаният медиен образ е на щедър дарител. На първа страница на 

в. „Шуменски общински вести“ в брой 65 от 15.04.1942 г. е поместена 

статия, озаглавена „Шуменското женско благотворително 

дружество „Родолюбие“ и дарението на ген. о. з. Рачо Петров“. 

Областният обществено-политически и културен вестник, орган на 

шуменската община, отразява подробно протокола на събитието, 

провело се навръх Благовещение – патронният празник на 

дружество „Родолюбие“: „Централният въпрос на това тържество 

е прочитане на дарителното писмо, изпратено от дарителя генерал 

от запаса Рачо Петров, с което си писмо той съобщава за подаряване 

от негова страна на дружеството на сумата от 500,000 лв., 
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изказвайки едновременно мнение част от тая сума да се употреби за 

построяване на пансион за девиците и пр.“ (SOV/15.04.1942). На 

страниците на същия вестник, няколко дни преди официалното 

събитие, е поместено кратко съобщение под заглавието „Един 

щедър дарител“, което информира, че „Рачо Петров, шуменецът, 

живеещ в София, е връчил на министъра на търговията д-р Загоров 

чек за 500,000 лв. в дарение на женското благотворително 

дружество „Родолюбие“ (SOV/ 08.04.1942). 

На 03.02.1942 г. новината за кончината на Рачо Петров идва с 

некролог на първа страница на седмичника „Шуменски общински 

вести“: „Отиде си един от тия наши големи синове, които със своите 

широко държавнически разбирания създадоха Третото българско 

царство. [...] Шумен и шуменци най-много обичаше и затова ги и 

покровителствуваше и им помагаше“ (SOV/03.02.1942 г.). Снимката 

му е отпечатана в горния десен ъгъл. Генералът е обърнал поглед 

вляво, право към портретната снимка на цар Борис III. Площта 

вдясно е запазена за съобщение по повод честванията на  рождения 

ден на царя. Никой не предполага, че следващата година (30.01.1943 

г.) за последен път царят ще приема поздравления, а вестникът ще 

помести обзор на празненствата в негова чест. Двете снимки на 

първа страница са символични  - за началото на края на една епоха.  
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Фигура 4.  „Шуменски общински вести“, бр.98, год. III, 03.02.1942 г. 

 

Годишнините след смъртта на Рачо Петров през 1942 г. са 

отбелязани с биографични хроники. Подчертан е пътят на 

професионалното му развитие: офицер, генерал от пехотата (1936 

г.), народен представител, военен министър, министър на 

вътрешните работи, министър на външните работи и 

вероизповеданията, министър-председател.  

 В обобщение следва да се отбележи, че аферата „Шарл –Жан” 

поставя въпроси за ненаучените уроци от миналото. Тя е 

показателна за злоупотребата с политическа, икономическа и 

медийна власт. Днес актуалните проблеми са сходни: за 

корупционния фон, икономическата свобода, финансирането на 

медиите, редакционната независимост и пр. Аналогията с 

настоящето не е трудно откриваема. Достатъчен е и преглед на 

заглавията в медиите от последната година: „Джи Пи Груп: Гранд 

корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски 

фирми“ (B/10.09.2018); „Комисията „Грипен“ стигна до 
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„самолетгейт“ с намеци за корупция към Радев“ (MP/05.10.2017); 

„Рекордният подкуп: разследването срещу кметицата на „Младост“ 

продължава“ (N/19.04.2018); Шефът на Агенцията за българите в 

чужбина получи обвинение (DN/30.10.2018).  

Както при макроикономическата теория, така и тук, 

наличието на различни колебания показва, че общественото 

равновесие се осъществява в условия на нестабилност. 

Периодичното повтаряне на колебанията говори за цикличност в 

развитието, при която последователно се редуват спадове и подеми. 

В този смисъл опасенията за константна обществена криза или 

всеобхватен институционален крах са ако не необосновани, то поне 

прибързани. В доказателство на твърдението е достатъчен поглед 

назад към годините. Потвърждава се сентенцията, че няма нищо по-

актуално от стар вестник, а може и да се перифразира: няма нищо по-

актуално от вестник на 112 години.  
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РОЛЯТА НА ВЕСТНИК „ПОДЕМ” В ПЕРИОДА 1940-1941 

ГОДИНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА 

ДУХОВНИЯ ЖИВОТ В СИЛИСТРА  

Румяна Лебедова 

 
THE ROLE OF THE NEWSPAPER PODEM 

 TO RESTORE SPIRITUAL LIFE IN SILISTRA  

IN THE PERIOD 1940-1941 

Rumyana Lebedova 

Abstract: The object of observation in the text is the role of the "Podem" 
newspaper for the restoration of the spiritual life in Silistra in the first year after 
the return of South Dobrudzha to Bulgaria under the Treaty of Craiova (1940). It 
presents cultural objects and events, which become symbols of the city, have a key 
role in ethno-consolidation processes,creation of cultural memory and are 
projections of nationalism as a cultural phenomenon. An attempt has been made 
to highlight the role of the printed word in the creation of the national community 
and the spiritual values which affirm the identity in border regions. 

Keywords: nation, education, culture, ritual, newspaper, ethno-
consolidation, spirituality, state, city, border 

 
Историята на граничните градове и отношението на държавата 

като институция към икономическия и културния живот в тях е 
идеологическа проекция на доминиращите тенденции и на 
ценностната йерархия  в конкретната социокултурна ситуация. 
Посоките на въздействие в пограничните региони са разностранни 
– в политически, икономически, културен и психологически план. В 
този смисъл всяко населено място се откроява със своята уникална 
история, формира своя социокултурна система, предвид 
географските и историческите обстоятелства, създава свои символи 
и чрез тях разкрива ролята на държавата като регулатор и на 
културния живот. 

Пограничните селища не са само пространствено маркирани  
географски обекти с конкретни очертания, а и духовни 
пространства. В тях социалните общности се отличават със 
специфични етнокултурни особености, защото са формирани в 
своеобразни контактни зони, където се срещат и си взаимодействат 
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различни влияния. При което е особено изострен проблемът за 
идентичността. Националната идентичност, чиито опорни ядра са 
“специфичен език”, “специфични чувства” и “символика”, e  свързана 
с осмислянето и възприемането на национализма “не просто като 
идеология или политическо явление, а като културен феномен” 
(Anderson 1998: 20), който оказва влияние върху създаването на 
емблематични образи и събития, определящи характерологията на 
Града и придаващи самобитност на културния живот в него.  

В настоящия текст ще насочим вниманието си към ролята на 
вестник „Подем“1 за осъществяване на държавната политика в 
Силистра в първата година след възвръщането на Южна Добруджа 
към България (1940-1941) – период, в който печатното слово 
направлява и активизира етноконсолидационните процеси, участва 
в създаването, разпространението и опазването символите на 
нацията, посредством които очертава духовния хоризонт на живота 
в настоящето и създава памет за бъдещето. Чрез медийно 
популяризираната информация целенасочено и избирателно се 
назовават авторитетите, определят се етичните координати, 
утвърждават се императивите, конкретизират се приоритетите  – 
този именно процес онагледява как се моделират адекватни към 
сегашните условия представи, които се коренят във вече познат от 
Възраждането културен и исторически материал, но използван на 
ново равнище – не като пробуждане и утвърждаване на митични, 
предполагаемо естествени единици, а като създаване на нови 
такива, подходящи за настоящата социокултурна ситуация (Gelnar 
1999: 69).  

Вестник „Подем“ (1940-1944г.)е с подчертано 
националистически характер  – още в брой първи от 29 декември 
1940 г. се заявява като вестник за „национална култура“, „орган на 
Българщината, национален страж на държавата и нацията“. А в бр.4 
от 5 февруари 1941 г. в редакционна бележка е  конкретизиран и 
най-висшият авторитет: 

...Още първия ден на Освобождението на Силистра – 1 октомври 
1940 г., Н.В. Царят е отправил голяма и прочувствена телеграма, в 
която Той е дал израз на особената любов и симпатия, които има 
към Силистра, жителите на която той сърдечно поздравява с акта 
на освобождението им и приобщаването им към майката родина. 
Ние от своя страна, още в първия брой благодарихме на любимия си 

                                                           
1 Вестник „Подем“ с главен редактор Драгомир Божинов излиза в периода 1940-
1944 г.  
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Цар и му обещахме вярна, честна, българска служба. Царят 
подари на бедните силистренци сума от 10000 лева. 

В първия брой е публикувано Изложението от общоградския 
комитет за културно повдигане на Силистра. С изключителна 
патетика е заявена вярата в „светлата звезда на гордия ни народ“ и 
е отправено уверение към Царя в любов и преданост, изразени и 
чрез пожеланието „да украси царствената си корона с нови 
български брилянти и да създаде всички условия и предпоставки за 
идващия нов Златен век на великия Симеон III“. Тематиката, 
императивите, оценъчния регистър на събитията и реториката, 
характерна за в. „Подем“ са израз на това как чрез културата се 
изгражда система от ценности, способстващи за самоопределяне на 
личността и колектива в социалното и в духовното пространство на 
нацията. Изданието е „орган на Общогражданския комитет за 
културно повдигане на Силистра“, чиято цел е чрез всеотдайна, 
безкористна и неуморна работа градът  да се утвърди като духовна 
столица на Южна Добруджа. Подчертана е готовността чрез своя 
вестник „Подем“ силистренци да ратуват за „подем, възход и 
просвета“, посредством духовното, националното и военното 
възпитание и укрепване духа на  българското гранично население 
в една „социално справедлива, горда и мощна българска държава“. В 
съпоставка, обусловена от геополитическата ситуираност на 
Силистра и Видин – двата български дунавски „края“ – са визирани 
общите им  задачи, предвид  тяхната същност и роля – „военни 
крепости, културни и духовни центрове от историческото минало, а 
днес – бранители и стожери на българизма“. Общите исторически 
спомени и общата воля за просперитет в настоящето са двата 
основни стълба, около които се структурира информацията. 
Патетичният изказ, категоричността на формулировките, 
патриотичните призиви и моралните напътствия са израз на 
националистичен тип съзнание, за което е характерен стремежът да 
се възпитава, да се вменяват етически отговорности и да се укрепва 
единството на нацията. Държавата бди над този процес, тя го 
координира и поддържа жизнеспособността му чрез грижи за 
състоянието на “високата” (писмена) култура и формирането на 
определен културен стил. Той визира конституираните от 
общността норми, които чрез медиите стават публично достъпни, а 
не са привилегия само на определена група. Консолидиращата роля 
на печатното слово, което “има способността да създава общности от 
типа хоризонтални-светски-пресичащи времето”(Anderson 1998: 51) 
и да поражда напълно нови представи за едновременност, 
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предоставяйки чрез романа и вестника технически средства за 
нацията, обстойно изследва и аргументира Б. Андерсън във 
„Въобразените общности /Размишления върху произхода и 
разпространението на национализма“. Авторът подчертава 
способността на “печатните езици” да изграждат унифицирани 
полета за обмен и комуникация – в този смисъл да въвеждат “ред в 
хаоса” и да направляват обединителните процеси, като открояват 
каузи, емблематични за просперитета на нацията. Акцентувайки 
върху способността им да създават образ на националната общност, 
който не винаги се отъждествява с реалния,  но винаги с нужния в 
конкретния момент и възжелания по принцип, той  откроява и друг 
аспект на изява – възможността им да правят националните 
символи част от живота на всеки индивид и така да заличат 
“разделението между частната и локалната сфера и националната 
сфера”(Anderson 1998: 154). Като специфични езици те моделират 
специфични чувства чрез определена символика и така 
консолидират общността, регулират баланса и интензитета на 
спойващите елементи, контролират моделите им на съотнасяне, 
направляват механизмите за взаимодействие – функции, които са 
израз на способността на пресата да създава непосредствена 
комуникация и чувство за съпринадлежност към общност, която е 
по-мащабна от местната. 

Една от най-важните предпоставки за просперитета на всяка 
общност е образованието. Високото ниво на образованост 
обуславя развитието на духовния и на икономическия живот, а 
едновременно с това – формирането на ясни идентификационни 
параметри и укрепването на патриотичния дух. В младата българска 
държава след 1878 г. текат динамични процеси на хомогенизиране 
на  пространството в административно и в културно отношение. 
Един от аспектите на този стремеж е създаването на мрежа от 
образователни институции и разгръщането на активна просветна 
дейност. Особено важно е това целенасочено усилие в пограничните 
региони, където населението е етнически разнородно и се 
наблюдават интензивни миграционни процеси. Светското 
образование е предпоставка за опазване на възрожденската 
просветителска традиция и едновременно с това за доближаване до 
постиженията на европейските страни. Чрез просвета се съхраняват 
възрожденските идеали, създава се национално самочувствие и 
колективна памет. Доброто образование обаче очертава и нови 
хоризонти на знанието, провокира потребност от приобщаване към 
общочовешката култура, дава възможност за вписване в по-широк 
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културен контекст. Съчетаването на знание за себе си и за другите е 
една от най-работещите стратегии за изясняването и укрепването 
на идентичността в години, когато родното и чуждото са в активен 
диалог, при което редица представители на интелигенцията, 
образовали се в големите европейски университети, се завръщат в 
Родината, за да се посветят на просветителска дейност. Израз на 
тази културна тенденция е създаването на Педагогическото 
училище в Силистра – един от символите на кграйдунавския град. 

Поради историческите обстоятелства (окупирането на Южна 
Добруджа от Румъния в периода 1913-1940 г.) достигналите до нас 
документи, свързани с учредяването и дейността на 
Педагогическото училище, са твърде оскъдни. В един от тях – „Отчет 
на Силистренското държавно педагогическо трикласно и образцово 
училище за учебната 1899-1900 година“, са  проследени етапите и 
трансформационните процеси, в резултат на които се създава 
образователната институция, изиграла изключително важна роля в 
културния живот на града2.  

Създаването на Силистренското педагогическо училище е плод 
на съвместните усилия и плодотворното сътрудничество между 
гражданството и властта.  

 През учебната 1890-1891 година в открития първи 
педагогически курс постъпват 27 ученици от Източна и от 
Североизточна България –Еленско, Тревненско, Дряновско, Ломско, 
Балчишко, Варненско, Русенско, Габровско, Силистренско 
                                                           
2 На 21 май 1880 г. на 40-тото заседание на Второто обикновено народно събрание 
се приема предложението на министъра на народното просвещение Иван Гюзелев, 
според което правителственото четирикласно училище в Пазарджик  (Добрич) се 
превръща в учителска семинария и се премества в Силистра. Първият, назначен 
от Министерството на народното просвещение, директор на учителската 
семинария е Стоян Заимов. Решението е обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 45 
от 28 май 1880 г. (Кратък исторически преглед на училището от 1880 до учебната 
1896/97 година – В: Отчет на Силистренското държавно педагогическо трикласно 
и образцово училище за учебната 1899-1900 година. Русе, 1900, с. 24). С Указ № 756 
от 18 декември 1880 г. правителствената учителска семинария в Силистра се 
трансформира в трикласно правителствено училище и остава такова до 1890. Така 
училището в пограничния регион се оказва „най-старото измежду 
съществуващите трикласни училища и най-младото от педагогическите 
училища“. През 1890 г., след сливането му с новооткритото педагогическо 
училище, то е именувано “Държавно педагогическо мъжко трикласно образцово 
училище”. Така  се поставя началото на педагогическото образование в Силистра 
и училището се превръща в един от трите главни центъра на педагогическото 
образование в страната – Казанлък, Лом, Силистра. 
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(Буюклиев 2006, с.147). 16 от тях са стипендианти. Една част от 
стипендиите били осигурени от държавата, друга – основана по 
инициатива на педагогическия съвет – чрез набиране на дарения от 
изнесените литературно-музикални вечери. През следващата 
учебна година числото на учениците се увеличава на 74, за което 
принос има  и фактът, че местното население се ангажира с подкрепа 
и активно подпомага курсистите с дрехи, учебни помагала и 
финанси. И не само.  

По инициатива на Дянко Коджабашев – кмет на Силистра, и на 
Петър Чаушев – председател на Окръжната постоянна комисия 3, 
населението в Силистра събира средства за изграждане на 
самостоятелна сграда на Педагогическото училище в града.  

На 4 март 1889 година гражданите били събрани в салона на 
общинското управление за обсъждане на въпроса за отваряне на 
подобно (педагогическо) училище. Събранието, като взело предвид 
необходимата нужда, налагана от положението на града и окръга, 
взело решение и избрало една комисия, която да събира помощи от 
гражданите и българското население от окръга: първите ще внасят 
пари, а вторите материал (дърва, камъни и др.). От протокола се 
вижда, че събранието взело решение от града да се събере една сума 
от 10 000 лв. И от правителството да се иска 35 000 лв.4 

Протоколът е изпратен в София. В Силистра пристига 
министърът на Народното просвещение Г. Живков, запознава се с 
предложенията на силистренската общественост, одобрява 
избраното за строеж пространство и внася искането за откриване на 
педагогическо училище в Силистра на заседание от 12 декември 
1889 г. в Петото обикновено народно събрание.  Инициативата 
получава морална и материална подкрепа от правителството на 
Стефан Стамболов. Строителната дейност продължава година и 
половина и от 1 септември 1892 г. учебните занятия се водят в 
новата сграда на Педагогическото училище (днес сграда на 
Художествената галерия).  

 

                                                           
3 В юбилейния сборник Прослава на Силистренското педагогическо училище за 50-
годишен живот 1891-1941, София-Силистра те са представени като „строители на 
Педагогическото училище” (Darjaven arhiv - Silistra, F.112а, а.е.3/2). 
4 Първи годишен отчет за състоянието на учебното дело на Силистрeнското 
държавно трикласно педагогическо и първоначално училище за през 1896/1897. 
София, 1897, с. 17. 
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Сградата на педагогическото училище днес  е сграда на 
Художествената галерия Силистра 

 
Тя е проектирана по плановете на виенски архитект в бароков 

стил, с 9 големи класни стаи, с 3 салона за рисуване, гимнастика и 
пеене, стаи за кабинети по физика, химия, естествознание, 2 
библиотеки, 4 стаи за образцови отделения, стая за 
метеорологически наблюдения (Boyadjiev 2000: 9). На 15март 1900 
година придворният фотограф Иван Карастоянов прави големи 
художествени снимки на сградата, на гимнастическия салон и на 
работилницата, които биват изложени в българския павилион на 
Всемирното изложение в Париж през 1900 година. На прелома 
между двата века в един пограничен град на Новата българска 
държава, окачествен като „занимателен градец с полубългарска 
физиономия“, се създава училище, достойно за представяне в 
европейската столица на културата! Как се случва това?  

В спомените на д-р Ст. Н. Аврамов –директор на 
Педагогическото училище в периода (1898-1905) г. Силистра 
изглежда така: 

 
...над път и под път се говори и турски, и български, и румънски, 

и гръцки, и татарски, и ерменски, и еврейски, и руски, и...цигански, па 
даже и маджарски и немски...Отворих статистиката и намерих: 
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5770 българи, 4430 турци, 870 татари, 560 ерменци, 525 турски 
цигани, 490 евреи, 130 гърци и гагаузи, 75 румъни, 25 ромски цигани, 20 
руси староверци, 8 поляка, 8 маджари, 6 чеха, 5 италианци и 2 
германци.13 000 жители с 13 езика...вавилонско смешение! Не е ли 
интересен този конгломерат от народности и езици особено за 
човек, който иде от места, дето освен български, друг език не се 
чува...5 

Онова, което променя облика на града само за едно 
десетилетие, е всеотдайната работа на учителите в Педагогическото 
училище. Като манталитет, като убеждения и гражданска позиция 
те имат самочувствието на мисионери, които осъзнават и 
осъществяват призванието си да бъдат реформатори в 
образованието и създатели на културно-просветния живот в града и 
в региона. Тази тяхна дейност – израз на възрожденски дух, 
градивност и позитивизъм, ги представя като социален посредник 
на държавата, чиято цел е да създаде и утвърди у българите 
поведенческия модел и ценностите на образован и културен народ.  

Преподавателите от Педагогическото училище търсят 
обществена изява чрез творческата си дейност и имат 
изключителен принос за развитие на музикалната, на театралната, 
на издателската дейност и на музейното дело в града. С плодовете 
на съзидателния си труд те допринасят за превръщането на 
Силистра в културен и просветен център на Добруджа: 

• През 1891 г. към Педагогическото училище е устроена 
Метереологична станция. 

• През 1896 г. Матей Рибаров основава ученолюбиво дружество 
„Доростол”, което през 1901 г. се слива с читалището6. 

• През 1897 г. Спас Зелков основава дружество “Добруджански 
юнак”, преименувано по-късно в “Доростолски юнак”. 

• От март 1899 г. се открива музей, чийто устав е утвърден от 
министъра на народното просвещение – Иван Вазов 
(Бояджиев 2000, с. 151). Музеят се обогатява чрез дарения на 
ученици, учители и граждани. 

• Карел Махан създава ученически хор и оркестър, черковен 
хор; издава първото българско сериозно списание за 
музикална култура – сп. “Кавал” – от трети брой с променено 

                                                           
5Avramov 1899: Avramov, S. Otchet na Silistrenskoto darzhavnopedagogichesko 
triklasno i obrazcovo uchilishte za uchebnata 1898-99 godina (Treta). Ruse: Pechatnica 
Maldjiev, 1899, p. 5. 
6 100 godini obrazcovo narodno chitalishte Dorostol, 1870 – 1970, p.12. 
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заглавие – “Музикално списание”; създава и издава учебници 
по пеене, предназначени за педагогическите училища. 

• В началото на учебната 1895-1896 г. Тодор Недков създава 
голям струнен оркестър, който изнася концерти с 
благотворителна цел. 

• През 1898 г. Тодор Карагеоргиев основава първото музикално 
дружество в града – „Гайда”, включващо хор и оркестър. 

• През 1908 г. Петър Бояджиев основава музикално дружество 
“Седянка” с хор, оркестър, балетна и оперетна трупа. 

• В периода 1892 -1898 г. Н. Кефсизов, Мл. Синигерски, Ив. 
Миланов издават списание с методическа насоченост 
„Училищна сбирка”, в което поместват преводни статии. 

• В периода 1906-1909 година Никола Блажев ръководи 
ученически и граждански черковен хор и подготвя 14 броя от 
„Музикална библиотека за деца и юноши”. 

• Към края на 1900 година училищната библиотека разполага с 
около 2000 тома... 

Чрез дейността си за развитието на просветната дейност, на 
музикалната култура и на музейното дело в града учителите и 
учениците от Педагогическото училище изразяват своя стремеж 
към духовното. Той не е просто част от националния романтизъм на 
Възраждането, той е израз на духовна възмога особено през 
годините на съзидание. Просветителството, национализмът и 
демократизмът са отличителните черти на Българското 
възраждане според Симеон Радев. Печатането на книги, строежът на 
училища и развитието на културата са първата крачка и в „новото 
битие“ на българите. Тази тенденция е съхранена и развита от 
строителите на новата българска държава с особена грижа за 
граничите градове.  

Ангажираността на държавата със съдбата на Педагогическото 
училище – като институция – символ на българската духовност, е 
неизменна и в периоди на изпитание, пред които добруджанци са 
поставени, предвид превратностите на историята. След 
окупирането на Южна Добруджа от Румъния през 1913г., при новите 
обстоятелства – под чуждо политическо господство7, се избира 

                                                           
7 Сградата на Педагогическото училище е превърната в префектура, учебните 
материали – по заповед на румънския префект (окръжен управител) – разпиляни 
или унищожени. Учителят Матей Рибаров заедно с библиотекаря Диоген Вичев 
събират книгите от училищната библиотека в чували и ги укриват по мазетата и 
таваните на силистренци. 
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училищен комитет в състав: Васил Патронов, д-р Тодор Габровски, 
Неделчо Знаменов. Негова грижа е съдбата на училищата в Силистра 
в условията на румънска окупация. В новооткрития румънски лицей 
правят опит да привлекат български учители, но всеки подава 
подписана лично декларация със следния текст: 

 
Аз, подписаният, съм ангажиран и служа на българското училищно 
настоятелство, поради което ми е невъзможно да изпълнявам и 
други, освен тия на настоятелството, нареждания 8 . 

 
Започва тежък период на работа в емиграция –  през 1914 

година ученици и учители емигрират в Русе; през новата учебна 
1915-1916 Педагогическото училище, трансформирано в 
Силистренска гимназия, се пренася в Свищов (Lipchev 2010: 450). 
Броят на учениците непрекъснато расте, тъй като прииждат 
младежи от цяла Добруджа. През 1916г., когато започва войната с 
Румъния, Силистренската мъжката гимназия се премества в Ловеч, 
а девическата – в Дряновския манастир. 

Румънската окупация не успява да обезбългари града и да 
сломи патриотичния дух, въпреки опитите за национална и 
културна асимилация на местното население. След подписване на 
Крайовската спогодба през 1940 година, по силата на която Южна 
Добруджа се възвръща към България,правителството взема бързи 
мерки за стопанското и за културното стабилизиране на региона. 
Южна Добруджа се приобщава към Отечеството институционално и 
духовно. В този процес образованието и ценностите, които създава 
то, са изключително важни. Значимостта им в случая е подсилена и 
от факта, че педагогическото образование в Силистра вече има 
устойчив корен, създало е добри плодове, утвърдило е завиден 
авторитет. По тази причина един от символичните актове, с които 
се чества свободата, е свързан с отпразнуване на половинвековния 
юбилей на Педагогическото училище, сякаш за да се сакрализира 
съдбата му, защото „историята на всяко възраждане е история на 
едно мъченичество” (Ст. Михайловски). Изключително активна роля 
по отношение на организацията и информацията около събитието 
има вестник „Подем“, по страниците на който многократна се 
подчертава, че „Добруджа е жадна за наука, просвета и напредък“. 

                                                           
8 Из спомените на Иван Кръстев „Из миналото на Силистренското педагогическо 
училище. Спомени и бележки. - В: Прослава на Силистренското педагогическо 
училище за 50-годишен живот 1891-1941, София-Силистра. 
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Участието в подготовката и провеждането на юбилея е прието като 
въпрос не само на дълг, а и на чест. Обединяват се енергията, 
ентусиазмът и патриотизма на народни представители, културни 
деятели и общественици от цялата страна. Още в бр. 2 от 15 януари 
1941 г. е съобщено, че тържественото честване на юбилея е 
инициирано от д-р Донев и Петър Бояджиев. За почетен председател 
на Юбилейния комитет е поканен проф. Богдан Филов – министър-
председател и министър на народното просвещение, 
съпредседатели са: Никола Мушанов – народен представител в ХХV 
народно събрание; Иван Дочев –кмет на Силистра; полк. Козаров – 
началник на гарнизона; секретар - д-р Ст. Донев. В комитета са 
включени и Хараламби Стефанов, д-р Васил Манов, Петър Бояджиев, 
Асен Господинов, Димитър Нейков, Иван Кръстев, д-р Димитър 
Гинев, Александър Великов и Тодор Бахнев. Създава се и местен 
акционен комитет9.Редакционният екип на в. „Подем“ многократно 
приканва гражданите да се включат в подготовката на 50-
годишният юбилей от създаването на Педагогическото училище, 
като изпратят свои спомени, снимки, статии... На възстановяването 
на Педагогическото училище се гледа като на възстановяване на 
учителската и на културната традиция в Силистра. Подчертава се, че 
„завидната слава на Силистра“  се дължи именно на него, защото то 
привлича „елита на учителството“ в граничния град и е основна 
причина за културните постижения в него. Във връзка с юбилея е 
изготвен и отпечатан юбилеен сборник „Прослава на 
Силистренското педагогическо училище за 50-годишен живот“10, в 
който са включени спомени за създаването му като образователна 
институция, за традициите, които създава и утвърждава, за духа и 
личностите, градили авторитета и достойнството му през годините. 
В него е поместен и фрагмент от тържественото слово на почетния 
председател на Юбилейния комитет: 
...Силистренската гимназия е била в продължение на 50 години, 
въпреки всички повратности на съдбата, огнище на българската 
просвета и култура. Сега, когато Добруджа се върна отново към 
България, пожелавам на гимназията още по-усърдна и плодотворна 
дейност за сполучливото изпълнение на нейната културна и 
историческа мисия! 

                                                           
9 Podem, Vol. 2., 15.01. 1941.
10 Сборникът ередактиран от Никола Атанасов и Слави Чаушев. 
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Проф. Богдан Филов – министър-
председател и министър на народното 
просвещение 
 

 
 

 
 

Създава се памет за тези, които първи разорават браздите на 
духовната нива. Убеждението, че познанието за миналото е 
критерий за самоуважение и условие за самоопределяне, обуславя 
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популяризиране делото на редица културни деятели. Съобщава се за 
честване на дългогодишната учителска, обществена и патриотична 
дейност на българските учители – сега пенсионери: Тодор Бахнев, 
Матей Рибаров, Иван Константинов, Петър Кожухаров, 
Александрина Атанасова, Станка Константинова и др.11 От бр.45 
(21октомври 1941г.) във вестник„ Подем“ е учредена рубрика 
„Културни строители на Силистра“, в която са представени 
личността, делото  и приносът на обществени личности към 
културното развитие на града: Матей Рибаров, Цвятко Железаров, 
Методий Джонов Божинов, Петър Чаушев, Дянко Коджабашев и др. 

 
 

На 1 октомври 1941 година се провеждат тържества във връзка 
с честване на три ключови събития – първата годишнина от 
освобождението на Южна Добруджа, 50 години от създаване на 
                                                           
11 Podem, Vol.2, 15. 01. 1941. 
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Педагогическото училище и освещаване новосъздадения паметник 
на Стефан Караджа12, дело на Павел Метеоров, създаден със 
средства, събрани от гражданите на Силистра.  

 

 
 

Поздравително слово  от проф. Л. Йоцовкъм силистренци по повод 
първата годишнина от освобождението на Южна Долруджа и 50-

годишният юбилей на Педагогическото училище 
 

 

                                                           
12Още в първия брой на в. „Подем“ е заявено намерението на силистренската 
общественост да се издигнат паметници на падналите за обединението на 
България силистренци, както и паметник на Караджата, който символизира 
борбата на добруджанската емиграция и организация за освобождението на 
Добруджа. 
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50-годишен юбилей на Педагогическото училище. 1 октомври 1940 г. 
На снимката – част от преподавателите и учениците на 

Педагогическото училище 
 

 
Откриване на паметника на Стефан Караджа на 1 октомври 1941 

г., дело на Павел Метеоров 
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Поклонение пред паметника на Стефан Караджа на 1 октомври 
1941 година 

 
Къщата на Павел Метеоров, пред която е паметникът на Стефан 

Караджа 
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Тези събития са детайлно отразени от „Подем“ – в бр. 38 
(1октомври 1941г.). На уводната страница са поместени портретите 
на Н.В. Цар Борис III – Освободител и Обединител на България и на 
проф. Богдан Филов – министър-председател и министър на 
Народното просвещение. Между тях – графично откроени и 
формулирани в патетичен стил, са изведени послания, които 
очертават значимостта и приноса на Силистра в национален мащаб: 
„Българска Силистра желае и ще остане един от духовните стожери 
на народа ни!“, „Българска Силистра, която съществува от 
хилядолетия, е била и ще бъде духовна и политическа столица на 
българската държава!“ Символното присъствие на монарха като 
представител на държавността, както и опосреденото участие на 
личности, които персонифицират институции, емблематични за 
светската власт, внасят елемент на церемониалност, която слага 
отпечатък върху вербалната комуникация, насища с идеологически 
заряд разказа за събитието и го разгръща в контекста на 
националното битие. Така отпразнувано и представено градското 
събитие надскача локалното си значение и добива национална 
стойност. Белязано с особено емоционално значение, то представя 
Града като духовно пространство, в което се осъществява 
приемственост и чрез изразената почит към личности, събития и 
институции – носещи характера на емблеми, които създават 
културната памет на общността и пространства със символно 
значение. В конкретния случай – сградата на Педагогическото 
училище и паметникът на Стефан Караджа, където са съсредоточени 
тържествата, вестникът представя като топография на „свети“ 
места, които имат своята връзка с историята, но и с настоящето. Те 
се превръщат вритуални пространства, където чрез общото 
преживяване се осъществява идентификацията в персонален и в 
общностен план. Медийният образ превръща това пространство 
чрез вербален и визуален разказ в съсредоточие на символи, които 
имат и ритуален аспект. Честването на половинвековния юбилей на 
Педагогическото училище е израз на идеята за непрекъсваемост на 
едно духовно дело, което акцентира върху българското 
самосъзнание в граничното селище, откроява значимостта му в 
национален мащаб, импулсира и направлява общи чувства, които 
осигуряват приемственост на ценностите. Ритуалът на честването е 
всъщност обединителен акт, своего рода обвързване с ключови 
моменти и събития от националната памет, но приложени към 
актуалния момент. Чрез тях се оповестява нов цикъл, бележи се 
преход към по-висше ниво в стремежа към постигане на 
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националното обединение. Оптимистичната им и мобилизираща 
енергия допринасят за легитимиране на ритуалите като 
институционализиращи актове. Общото социално пространство се 
превръща в ритуална площадка, преживяното заздравява 
социалните връзки и уплътнява чувството за единство и 
празничност, при което всеки по отделно и всички заедно всъщност 
градят духовното си битие и вземат участие “в живота като мит” 
(Cambel 2001: 265), в който цикличността на „вечното завръщане“ 
осъществява и гарантира оцеляването и просперитета. 

На 8 октомври 1941 година Педагогическото училище бива 
преобразувано в Учителски институт за първоначални учители с 4-
годишен курс на обучение над пети гимназиален клас “Цар Борис 
III”13. Ритуалът е съпроводен с водосвет в присъствието на ученици, 
учители, видни граждани и представители на държавни 
учреждения. В „Подем“ са изложени причините за трансформацията. 
Акцентът е поставен на социалните основания и патриотичните 
подбуди, които са гарант за новия цикъл от битието му: 

• Граничният пункт Силистра ще се издигне като висок 
културен център с могъщо национално съзнание. Питомците 
на учителския институт ще бъдат най-добрият разсадник, 
най-живият пример на това съзнание. 

• Институтът ще привлече младежта на Южна Добруджа, 
която ще предпочете да учителства в родния си край. 

• Институтът, с привличане на външни ученици, ще допринесе 
за запазване на стопанския уровен на града, осъден на упадък 
след откъсване на част от жизненото му пространство. 

• Ще се възстанови старото положение и ще се унищожат 
видимите следи на робството. 

• Ще се повдигне самочувствието на гражданството и то ще 
бъде приобщено още по-силно към майката родина.14 

 
Грижата на държавата за национално единство е свързана не само с 
образованието, а и с общата споделена култура. Един от културните 
символи на Силистра е певческото дружество „Седянка“, чиято 
дейност е органична част от духовния живот на града. Верен на 
мисията си – да работи за укрепване духа на българщината, в. 

                                                           
13През 1945 г. името се променя  - „Димитър Благоев“, като резултат от промяната 
на обществените и идеологическите трансформации. 
14Podem, 28.03. 1941. 
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„Подем“  представя историята на „Седянка“15, припомняйки 
личностите, които имат най-важна роля в утвърждаването и в 
авторитета му.  Певческото дружество, първоначално с името 
„Кавал“,  е създадено през 1895 г. от елита на музикалната 
силистренска младеж със съдействието на диригента Тодор 
Карагеоргиев -  учител в Педагогическото училище. Най-значима 
роля в творческите постижения на „Седянка“ има Петър Бояджиев, 
който започва своята дейност с реорганизирането на дружество 
„Кавал“ и през 1908 г. го преименува  в музикално дружество 
„Седянка“. Той издига нивото му, обогатява репертоара, разширява 
жанровия спектър и търси многопосочност на творческите изяви на 
хора, оркестъра, балетната и оперетната трупи. Именно авторитетът 
на Петър Бояджиев и постиженията на „Седянка“ са една от 
причините през 1910 г. в Силистра да се проведе събор на хоровете 
от крайдунавските градове под егидата на тогавашния министър на 
просветата П. Мушанов. 
 

 
Паметник, посветен на Първия събор на хоровете от 

крайдунавските градове, проведен на 25 май 1910 г. в Силистра 
 

                                                           
15Podem, Vol. 8, 7.03. 1941. 
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В статията се открояват заслугите на „Седянка“ за опазване на 
българското национално самосъзнание: чрез  „Седянка“ се създава 
училищната духова музика, която  „разпалваше огъня в сърцата на 
всички българи, напомняйки им с бодрите си маршове славата на 
българската армия и българския дух; в годините на окупацията 
„Седянка“ взема участие във всички светски и религиозни празници 
– най-вече в честването на Коледа и 24 май – така се превръща “в 
една от твърдините, о които се разбиваше румънската агресивна 
асимилация“. „Седянка“ е в първите редици при посрещането на 
българските войски в Силистра на 1 октомври 1940 г. и песните й са 
най-висш израз на всеобщата радост. В такава атмосфера всичко 
българско се превръща в индикатор за святост, а песента има 
интегрираща сила, защото музиката е психофизическа основа на 
синхронизираното преживяване. „Подем“ разгръща инициатива за 
събиране средства за пиано на „Седянка“ и насочва усилията си най-
вече за организиране на Втория музикален събор в България през 
1941 г. именно тук, където е бил и Първият събор на хоровете от 
крайдунавските градове през1910. Идеята е в този събор да участват 
всички хорове от България, Царският симфоничен оркестър, 
Българската филхармония и най-видните музиканти и музиколози. 
Така би се създала традиция и в музикалния живот на града, към 
който „Седянка“ прибавя и нов аспект - организира църковен хор, 
който пее всяка вечер в църквата „Св. Петър и Павел“.
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„Седянка“ посреща българската освободителна войска на 1 

октомври 1940 г. в Силистра 
Във връзка с укрепване на духовния културен живот се 

организират и художествени изложби, при което освен естетически 
ефект е търсен задължително и патриотичен. В бр. 11 на в. „Подем“ 
има съобщение за голяма художествена изложба от 150 табла на 
фото журналиста П. Савинов, посветена на Рилската обител – един 
от емблематичните символи на българската духовност. В няколко 
броя се съобщава и за изложба на Павел Вълков, който излага пред 
силистренската публика над 70 картини аквафорте. Художникът е 
учител в смесената гимназия и това е шестата му художествена 
изложба от цветни гравюри – акватинти със сюжет от Бургаското 
пристанище и стария Ловеч. Изложбата има и благотворителна 
родолюбива цел – съобщено е, че при входа се събира такса в полза 
на бедните ученици от гимназията. 

Културният живот в града  е обогатен и чрез дейността на 
новосъздадена театрална трупа. Неин почетен председател е полк. 
Козаров, а ръководството й е поето от директора на гимназията  г-н 
Л. Бояджиев. В управлението на трупата се включват  литератори, 
филолози, любители артисти и видни граждани. Вестник „Подем“ 
популяризира тази информация16  и  поставя акцент върху тезата, че 
театралното дело в Силистра при настоящите обстоятелства е със 
значение художествено, културно, но и национално. Настойчиво се 
обсъжда  въпроса за построяването на читалище и сграда за театър. 
За управата на града съзиданието и укрепването на духовността  са 
мисия и дълг, подчинен на националната политика. Затова още в 
първия месец след възвръщането на Силистра към Отечеството 
                                                           
16 Podem, Vol.7, 3.03. 1941. 
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Общогражданският комитет обявява конкурс за написване на 
музика и текст на химн на Силистра, както и конкурс за герб на града 
-основни идентификационни атрибути. През 1942 г. художникът 
Павел Метеоров – автор на новооткрития паметник на Стефан 
Караджа, създава и герба на Силистра. 

 

 
Гербът на Силистра с автор Павел Метеоров. 1942 г. 

Българската нация е от “вертикален” тип - етническите връзки 
укрепват и заличават социалните различия, когато е необходимо 
“преградите пред чужденците да станат по-високи”(Смит 2000, с.76). 
Тази тенденция се проявява най-отчетливо при конституирането на 
Българската държава и добиването на суверенитет (1878), при това 
най-отчетливо в региони, които са приобщени териториално и 
политически по-късно към нея, защото са били под чужда 
зависимост. При новите обстоятелства(след възвръщането на Южна 
Добруджа към България през 1940 г.) държавата укрепва 
единството на нацията чрез редица икономически, 
административни, културни и образователни процеси, целящи 
бързо, безболезнено и максимално интензивно интегриране на 
отделеното досега население. В известна степен бюрократичен, този 
подход е консолидиращ и градивната му същност е особено ясно 
изразена в същината на механизмите за пълноценно и 
многопосочно приобщаване. Населението от тези пространства, с 
което духовната връзка не е прекъсвана през годините, преминава 
през своего рода инициация – целенасочено се работи върху 
“пречистването” от напластяванията на чуждото влияние, така че 
българската общност в града да бъде еманципирана и да може да се 
превърне в органична част от политическа общност от равноправни 
граждани. Провеждат се инициативи, които да променят позицията, 
активността, начина на отстояване на националната идентичност. 
Ако до този момент самосъхранението в условия на румънска 
окупация се основава на съзнателното оразличаване, то при новите 
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условия – възвръщането към майката-отечество  настойчиво се 
търсят мостове за приобщаване. В процеса на това търсене и 
изковаване на ново самочувствие възлова роля има 
интелигенцията. Тя е призвана да осигури “географски карти” на 
общността, в които са сакрализирани и природни, и исторически 
обекти, както и да открие (създаде) “поучителни драми”, които ще 
вдъхновяват и ще поучават поколенията. Именно в нейната дейност 
се съчетават познавателното и емоционалното и чрез определяне на 
съотношението и конфигурацията им се създават и специфичните 
за времето доминанти в етнокултурното пространство. 17 
Използването на национализма като “език-и-символика” и 
“съзнание-и-стремеж” се оказва своего рода културна матрица, 
която формира целите, определя и приоритетите на държавата при 
приобщаване на жителите от добруджанския град към нацията в 
настоящето. Вестник „Подем“ взема най-активно участие в този 
процес, отнесен конкретно към гранична Силистра, както чрез 
популяризиране на информация, така и чрез императивите, които са 
идейно и етично подчинени на общата цел. По страниците му са 
отразени основните тенденции за: 

• побългаряване на имената на местности – предложени 
са варианти за замяна на топонимите: Меджиди Табия – 
с Орлово гнездо; Араб Табия – с Велможа; Кючук Мустафа 
– с Албена; Инджилик кьошк – с Аглика; Аккарджето – 
със  Сърнето; Конфарата – с Гълъбец18; 

                                                           
17 Още в първите броеве на новосъздадения в Силистра вестник “Подем” една от 
ключовите теми е дългът и мисията на интелигенцията. “Пропита от свят 
национализъм и от патриотична чест и гордост”, тя трябва да е изпълнена с 
“любов и вярност към народа си”, да служи на “Нацията и Държавата, “да общува с 
масите”,  да “предлага безвъзмездно и безкористно на своите събратя” знанията 
си. Интелигенцията има ключова роля при осъществяване на “върховните 
държавни задачи”, защото е „солта на един народ“. „ Без интелигенция няма нация 
и държава!” и неин неотменен дълг е да “укрепва вярата в българското величие, 
да работи трезво, искрено, човечно за българската културна свръхмога. Откроена 
е особено настойчиво задачата на така наречената “изпълнителна, провеждаща 
интелигенция”, която работи в провинцията и чиято задача е много по-трудна: 
“Хиляди безименни строители на българщината са впрегнати в строежа на своя 
народ в една трудна, но благородна работа. На тези пионери - не хвала, а 
съчувствие, подкрепа и специални грижи, за да ги опазим от оеснафяване, 
обедняване и др. нерадостни явления (например иронизиране тяхната “наивност, 
сантиментализъм, глупав идеализъм, непрактичност, напразно похабяване”). 
18Podem, Vol.14, 18.04. 1941. 
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• утвърждаване на националното самосъзнание чрез 
припомняне на събития от историческия и културния 
живот на българите и личности, чиито дела създават 
духовното битие на народа ни - във вестника (1-14 брой) 
има рубрика “Българи, помнете!”, както и карета, в които 
графично са откроени призиви, които експлицират 
идеята за отстояване на българската идея за обединение 
и формулират основните задачи, които вестникът си 
поставя: “Българи, пазете се от продажници, шпиони и 
провокатори! (бр.3, 30 януари 1941); Българи, пазете се 
и считайте за врагове всички, които ви говорят за чужди 
или интернационални идеали! (бр. 4, 5 февруари 1941); 
“Девизът на нашето дело в Добруджа е: Отечество, Нация 
и Държава! Дълг, труд и воля!” (бр.5, 10 февруари); 

• формиране на ново отношение към земята – не само като 
към “професионален обект и извор на блага”, а като към 
„свещена българска територия” (”Подем”, бр. 11, 28 март 
1941), към горите като към “духовна ценност” и “най-
здравата броня на нашата земя”  (”Подем”, бр.20, 30 май 
1941); 

• използванев общуването само на български език – 
(“Подем”, бр.17, 9 май 1941) г.;  

• организиране на теренни проучвания, свързани с 
материалната и духовната култура, характерни за 
региона –  в бр. 26 от 11 юли 1941г. на в. „Подем“ се 
съобщава, че  от 10 юни до 10 юли група учени от 
Етнографския музей в  София  (в състав: Хр. Вакараелски, 
Кацарова-Кукудова, г-ца Тодорова, г-н Л. Антонов) – са 
посетили силистренските села и са записвали 
особености на езика, носиите, строежите, както и 
поверия, гатанки, пословици, празненства... 

Всички тези действия имат подчертано националистичен 
характер – явно самата геополитическа ситуираност на града и 
непосредствената близост на етнически чуждите “натиска спусъка 
на етническите инстинкти на местните хора“ (Бауман 2003, с. 124), а 
те, в стремежа към самосъхранение и етноидентификация – 
активизират стратегии, целящи идеологическа мобилизация. Тъй 
като белег за национална идентификация е споделената култура, 
посредством историята, литературата, изобразителното изкуство, 
езика, фолклора, образованието се утвърждават, легитимират, 
разпространяват и охраняват ценностите и символите на града, но с 
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акцент върху тяхната свързаност и значимост за националната 
култура. От в. „Подем“ те са представени като резултат от грижите, 
които Държавата полага за укрепване на образователната и 
комуникативната системи, както и като плод на усилията да бъдат 
създадени оптимални условия за функционирането им. Това 
отношение  визира осъзнаването на тяхната ключова роля при 
формиране на нацията. Те не просто създават и моделират 
националното съзнание, а направляват и контролират проявите му, 
оперират с кодове и системи, които са артефакти на човешкото 
съзнание, обуславящи идентифицирането на субекта, начина на 
общуване и избора на поведенчески модел. Тяхното въздействие 
често е определящо за посоката, в която е съсредоточена духовната 
енергия на личността и общността. Това е целенасочена дейност, 
която чрез стремежа да се постигне определено ниво на грамотност 
и чрез планирана работа на специализирани кадри облагородява, 
усъвършенства спонтанното (предавано от поколение на поколение 
човешко знание за себе си и за другите) и го полага в границите на 
определена нормативност, формирана от историческото познание. В 
тази дейност медиите имат ключова позиция – вестникът 
мултиплицира разказите за идентичността, създава фигури на 
спомена, материализирани в конкретни събития и пространства 
(Асман 2001, с.35) и така създава памет чрез комуникацията - израз 
на което е и ролята на в. „Подем“ при възстановяване на духовния 
живот в Силистра в един преходен период, когато позоваването на 
общите корени и на общите цели е всъщност израз на волята за 
приобщаване към майката – отечество. За добруджанци – сбъдната 
надежда. 
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ЛИТЕРАТУРНИЯТ ЧОВЕК И ЛИЦАТА НА ГРАДА 

 
                                               

КОТОР 

Светлозар Игов 
 

KOTOR 

Svetlozar Igov 

Abstract: This text fluctuates between the genres of Travel Literature, 
„Physiological Story", Anthropological Analysis, Satire and Parody, Publicistic 
Feature. The main focus of the „action" is Kotor's bay - the so-called  Boka Kotorska, 
where The Nobel laureate Ivo Andric spent the three happiest years of his life with 
Milica Babic. The author Igov had the fortune to know Andric and is the author of 
the only literary interview in Bulgarian with the great Balkan writer. This text 
reflects on the purpose and philosophical depths of literature, but also on the 
meaning of creative and human existence in general. The satirization and the 
philosophical understanding of the concept of "conference tourism" (the journey as 
knowledge and narrative) and the scientific benefits from it falls completely within 
the optics of the topic of memory and literary cities. That is, the cities that inspire 
literature. The text reflects on the architecture of the cities as linear and radial 
projections (under Leroa Guran), in which the story moves. The idea of literary 
tourism, which supposedly reconstructs authors, works and memory, is being 
explored. 

Key words: feature, anthropological analysis, Andric, Kotor, science, 
memory topics, travel, memory 
 

        На път за  летището в Тиват, спряхме в Котор.  

        Връщахме се от симпозиум за Иво Андрич в Херцег Нови. 

Напоследък не обичам да пътувам и все по-рядко участвам в научни 

форуми, но пожелах да отида в Херцег Нови, за да видя вилата, която 

Андрич си построява през 1963 г. и в която умира съпругата му 

Милица Бабич. Когато писах дисертацията си за него в Белград, го 

видях съкрушен след смъртта й през март 1968 г. След нейната 
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смърт Андрич никога не посещава Херцег Нови. А вилата днес е 

превърната в музей.  

        Строго погледнато  научните конференции нямат много  общо с 

науката. Научните текстове се подготвят и пишат в тишината на 

библиотеките и кабинетите  и също се четат в уединение и тишина. 

А научните конференции  са по-скоро конферентен туризъм и са 

част от бизнес сферата, което ще рече – принадлежат повече  на 

икономиката, а не толкова на науката. Всичко значимо за науката 

може да стане и без тях. Което не значи, че те нямат някакъв  

социален и човешки смисъл. А този смисъл е в това, че дават 

възможност на хората, които работят в една област да се срещнат и 

общуват  помежду си, а и да опознаят местата, където се провеждат 

научните форуми. Може, разбира се, в разговорите между учените да 

се родят нови идеи, да бъдат импулсирани нови научни текстове. Но  

това може да стане и без конферентния туризъм. Включително и 

разговорите между заинтересованите от тях учени – те могат да се 

осъществят и чрез  писмовна или интернет връзка.    

           За превръщането на научните форуми в туристическа 

атракция допринася и една  важна тенденция на нашето време, 

което Ги Дебор нарича „общество на спектакъла”. Нашата наука, 

литературознанието, е посветена на  писменото слово, което след 

Гутенберг става и печатно и в което са важни писането и четенето. 

Конферентните  форуми обаче са място на слушането, пишат и четат 

само докладчиците. А публичното слово, говорено и слушано,  е вече 

спектакъл, за да не кажа и – шоу. Това превръщане на научните 

форуми в спектакли и шоута е характерно за нашето време  и за  

инвазията на спектакуларността в науката. Неслучайно  най-голям 
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успех на тези конференции имат не авторите на най-задълбочените 

научно доклади, а най-зрелищно ефектните  публични говорители. 

Което не значи, че понякога и най-задълбочените учени не се 

държат, тоест – не са принудени да се държат  като шоумени зад 

катедрите. Но не всички от големите учени имат тази възможност. 

Някои от големите учени на нашето време – например Стивън 

Хокинг или Михаил Бахтин - не биха имали успех, ако се появяха  в 

инвалидните си колички на такава конференция. Макар че биха 

получили искрени аплодисменти, те биха били не за мъчителната 

гледка на физическото им присъствие, а за невидимите  в 

присъствието им научни приноси. 

          Има и още една причина за не особено доброто ми мнение за 

научно-конферентния  туризъм. Кариерното израстване на 

съвременните учени до голяма степен се измерва квантитативно – 

освен по броя публикации и по участието им в конференции и 

въобще - по измерими показатели. А измеримо е именно 

количеството, качествените критерии са не само неизмерими, но и 

неясни. Същото е не само с научните книги. И художествените книги 

днес  се измерват по топлистите, които публикуват медиите. В тях се 

правят класации на най-продавани книги, но най-продавани рядко 

значи и  най-хубави. Шедьоврите не винаги са бестселъри. А и 

митологията за търсенето и предлагането отдавна е развенчана. Не 

вече търсенето определя предлагането, а предлагането заменя 

търсенето. Живеем в свят на рекламата, която по различни пътища 

прониква и в най-чистата наука и изкуство.  

         Самото кариерно израстване на учените впрочем има по-скоро 

админстративно-бюрократичен, а не строго научен характер. 
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Самото съставяне на проекти и отчитането им, количеството 

отчетена научна дейност, хорариуми, заемани длъжности, брой на 

студенти, дипломанти и докторанти, участия в научни форуми, като 

че оставя на заден план  качеството на  научната продукция, за което 

също няма ясни критерии. Общо взето развитието на науката все 

повече води до създаването на онези научни общности, които Томас 

Кун нарича „нормална наука”. А важните нови идеи се раждат 

именно чрез научните революции, които взривяват „нормалната 

наука”.  

         В полза на това разбиране за туристическия характер на научно-

конферентните форуми говори и следното – на тях докладите биват 

слушани, но и със слушането работата не е съвсем наред, защото ако 

не всички, то поне повечето от участниците следят не особено 

внимателно докладите, дори когато ги слушат. В това отношение 

всеки от участниците на такива форуми преминава през два етапа –  

първия, до прочитането на своя доклад,  дори когато е вече написан 

(а знайно е, че мнозина   пишат докладите си в нощта преди да им 

дойде реда да ги прочетат),  e изпълнен с напрежението, 

предхождащо всяка публична изява, и втория, когато – вече 

освободени от това напрежение – голяма част от участниците  бягат 

от конферентните зали за да се отдадат на отдих или разговори из 

околните заведения  или в някоя хотелска стая, където вербалните 

общения преминават в телесни. Да, не е тайна и това, че на такива 

форуми възникват и интимни връзки, някои от които преминават и 

в брак. Аз лично не смятам връзките и особено браковете между хора 

от една специалност за  подходящи, защото не мисля, че интимната 
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връзка  трябва да бъде съперничество или  сътрудничество, ако 

въобще между тях има ясна граница.  

           Както и да е, работната част на нашата конференция беше 

преминала и всички свободно можехме да се отдадем на 

туристическата.  

          А градът, в който бяхме спрели на път към летището, Котор, бе 

един от най-впечатляващите световни туристически обекти. 

         Льороа Гуран  разграничава два основни вида пространство – 

линейно и радиално, първото присъщо на културите на номадските 

народи, второто – на уседналите народи. Заселеността  в залива Бока 

Которска показва пълната зависимост на историята и културата, в 

случая – на градоустройството,  от географията. Селищата на 

уседналото тук население имат линеен характер определен от 

географията и по-точно от разположеността им покрай брега. 

Поради стръмните планини, спускащи се почти отвесно над залива, 

градчетата  тук са могли  да се разрастват единствено по бреговата 

линия и днес те представят едно дълго селище разположено по 

ивицата на брега и свързано от един общ крайбрежен 

булевард/магистрала. В скоро време и малкото останали незаселени 

места  ще  бъдат линейно застроени по  крайморската ивица. 

           Тези селища днес имат изцяло курортен характер и местното 

население е заето единствено в  курортната индустрия – 

хотелиерство, ресторантьорство, производство и продажба на 

сувенири.      

         Котор и Херцег Нови са градчета в залива Бока Которска на  

черногорското адриатическо крайбрежие. Но различна е тяхната 

красота. Херцег Нови е  хоризонтално селище – хотелите и 
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обслужващите курортистите заведения, както и множеството 

частни вили, потънали в пъстра тропическа зеленина,  са изцяло 

разположени край брега. За разлика от тази хоризонтална 

проснатост, Котор е един уникален  вертикален град – малкото 

хоризонтално триъгълно пространство  на старинния град в 

ренасансов италиански стил, разположено зад крепостните стени 

между водите на Которския залив и канала Шкудра,   е оградено на 

югоизток от почти вертикалния склон на варовиковите планини, и 

този отвесен склон е също обграден от крепостни стени, по 

дължината на които на известни интервали има крепостни фортове, 

църкви  и манастири. Така градът е изцяло обграден, затворен в себе 

си и напълно непревземаем. 

           Компанията ни влезе през централната порта на Оръжейния 

площад, където се намира часовниковата кула от 1602 година. Оттук 

всички посетители на града се разпръсват по тесните лабиринтови 

улички в различни посоки,  

водени от гидовете или от удобните карти с макет на градчето, на 

който бяха изобразени  всички негови сгради – църкви, манастири, 

дворци, музеи, фортификационни съоръжения, арсенали, крепости, 

кули …  

           И  тук се разделих с компанията.  

           Избрах да седна в най-близкото кафене, срещу часовниковата 

кула. Трите ми по-млади колежки  вече знаеха навиците ми и с 

почтително – поне така се лаская да мисля -  разбиране ме оставиха 

сам. Нито годините, нито здравето ми позволяват уморителни 

разходки. Но, да си призная, не са само те. И когато бях по-млад и 

напълно здрав предпочитах да седя в някое кафене вместо да 
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препускам из „туристическите обекти”. В това отношение напълно 

споделям възгледа за кафенетата, който развива романистът 

Адалберт на Лизавета Ивановна в новелата на Томас Ман „Тонио 

Крьогер”.  

           Човек трябва да пътува докато е млад, а на мен още през 1968 

година ми забраниха да пътувам зад граница. А когато вече можех да 

посетя Париж или Флоренция, не ги посетих. А и да ги бях посетил, 

нямаше да разгледам нито Лувъра, нито Уфици. Пък и да бях влязъл 

в тях,  нямаше да търча из залите заедно със стадата туристи. 

Скърцането на паркета и тропота на хорските  тълпи ме дразнят, а 

мисля дори и че шедьоврите в музеите изглеждат някак жалки в 

сравнение с  копията им при равнището на днешната репродуктивна  

техника. Общо взето всичко, което можеш да научиш и видиш в 

музеи, галерии и всякакви други туристически обекти, които днес е 

модно да се наричат места на паметта,  може да се научи, и то по-

добре, от книги, пътеводители, албуми и други източници, които 

може да ползваш,  излегнал се на дивана у дома или пред 

писалището в кабинета.  

           И така – седнах до една маса в най-близкото кафене, дори не 

запомних името му, ако въобще го научих (ако пиша пътепис или 

някакъв друг faction текст, не е трудно да го проверя, но аз не пиша 

документалистика),  поръчах си кафе и минерална вода и се отдадох 

на любимото си dolce far niente, което обикновено не е правене на 

нищо, а правене на много и най-различни неща. Дори при най-кратко 

пътуване, вземам със себе си поне три книги. Имам, освен пълните 

им съчинения,  и малки джобни издания на любими поети – 

Хьодерлин, Блок, Ахматова, Рилке, Христич, Сеферис, афористика 
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или фрагменти –  Пол Валери, Андрич, Канети, Камю, Чоран, и роман 

–сред тях по-често са поредните криминалета или политически 

трилъри и ги чета  в превозното средство, в хотелската стая или по 

кафенетата.  

             Този път бях решил да не вземам нищо за четене, само една от 

книгите, свързани с доклада ми. И на път, и не на път, редовно 

купувам нови или антикварни книги, и този път бях накупувал вече 

доста, но бяха опаковани в багажа ми. А сега имах в плика, който 

носех,  разни карти, и разбира се – местни вестници. Предстояха ми 

три часа кафеджийско безделие и след като позяпах малко се 

отдадох на четене на вестници и разглеждане на карти.   

            Картата на стария музеен Котор всъщност беше изрисуван 

макет на града с точното име и хронология на всяка отделна сграда 

от ІХ до началото на ХХ век. Имаше няколко сгради от времето на 

Шекспир и Сервантес. След четенето отново се зазяпах – 

туристическия поток пред мен не секваше. Макар че големи групи, 

семейства и самотни туристи се сливаха, все пак внимателния 

поглед различаваше отделните малки общности. Имаше най-много 

японци, те  бяха напълно вестернизирани не само в облеклото, но и 

лицата  им изглеждаха евроизбелени, издаваха ги само тесните 

наклонени очи. Групите от бялата раса  бяха почти неразличими, с 

еднакви облекла и неизменни – като  при японците - фотоапарати. 

Така и не разбрах  от какви народности  са, защото не чувах езика на 

който говорят, най-вероятно повечето бяха германци. По някое 

време забелязах, че  азиатците не са само японци. Особено ме 

впечатли един, който не беше така буржоазно облечен като 

японците и имаше  спечено като теракота лице – в очите му видях 
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някаква завинаги  застинала смърт, навярно още като дете я е 

срещнал очи в очи.   

           Въпреки пейоративните конотации на думата „стадо”, не 

намирам друга дума за сравнение на тези групи, още повече че на 

няколко пъти виждах не само да ги предвождат хора с някакви 

вдигнати знаменца в началото, но  подбутвани и отзад от хора с 

вдигнати тояжки, досущ както овчарите подкарват стадата си. И по 

какво се отличаваше този „втълпен народ”, ако си послужа с една 

фраза на Йовков,  от  тълпите, които помня от манифестации, 

паради, митинги и събрания от идеологизираните тоталитарни 

времена? 

            По някое време си помислих дали тези стада не са също 

участници в някаква незнайна нам конференция? Интересно колко 

ли конференции се провеждат в един и същи ден в целия свят. А под 

конференции разбирам всякакъв вид научни и обществени форуми, 

наричани и „симпозиуми”, „срещи”, „кръгли маси”, „конгреси” и 

какво ли още не. Нашият форум също бе обявен като „симпозиум”, 

чието платоново значение е угощение, пир. Този гастрономичен 

аспект на конферентния туризъм също не бива да се подценява. 

Някои ходят по такива  места главно за да похапнат и пийнат.  И не 

само учени. През 90-те години виждах на няколко  коктейла някакъв 

непознат, който определено не беше литератор, по-късно разбрах от 

двама приятели, един отдал се на политиката литератор и един 

лекар, че го виждали по коктейли на техни мероприятия. Човекът 

явно бе решил проблема с прехраната си с ходене по коктейли. А как 

бе решил въпроса  с поканите и пропуските ли?  С Румяна Узунова и 

неколцина приятели бяхме решили и това още през 70-те години – 
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важното е да влизаш  и където не си поканен с важен и самоуверен 

вид. 

           Реших все пак да направя малка разходка из музейното градче 

и поех  по една тясна уличка, където хората едва се разминаваха, 

някъде високо  висеше пране, съвсем като в италиански 

неореалистичен филм. Дори  по-пустите тесни улички  бяха пълни 

със сувенирници, но и с  бутици  за маркови дрехи и  златни накити. 

Продавачките  гледаха да придърпат всеки минувач  към магазина 

си, но щом отминеха,  започваха  да си говорят привични махленски 

клюки. Беше  приятно  да слушаш славянска реч в този град, който е 

бил под какви ли не власти, а тази реч тече тук още от осми-девети 

век. И ние сме стара страна, но при нас старините са под земята, 

археология, а тук са видима архитектура. В Черна гора, впрочем, е 

първата славянска печатница, само няколко десетилетия след 

Гутенберг, в Цетинйе.  

          Разходката ми не бе дълга, открих бързо видяната  на плана 

църква на Свети Трифун и влязох в нея. За разлика от тълпите вън, 

тук нямаше никой и постоях  няколко минути  в  утихналия 

прохладен здрач.  Обичам  да се уединявам така в тишината на 

отдалечени църкви… 

          В уречения час колежките се завърнаха от разходката си и 

компанията се отправи на обяд, оживено коментирайки анекдотите 

от своето пътуване из града. След което излязохме през централната 

порта  на крайбрежната улица към пиацата за таксита, за да тръгнем 

към летището. Посещението ни в  Котор бе приключило. Потоците 

от хора  се движеха в странен танц в часа на най-топлото, почти 

тропическо слънце  под рехавите палми  на алеята между  синьото 
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море  и патинираното  сиво на крепостните стени опасващи града. 

Макар че  по крайбрежната улица почти не минаваха коли,  хората 

търпеливо чакаха обратното броене на червените цифри на 

светофара - „осем…седем…шест”. Престоят  ни вече бе приключил, но 

имах чувството, че нещо още не се е случило. 

          Нулата щеше да отбележи края на един етап от пътя ни, а 

зелените цифри началото на новия, на завръщането. Още малко -  

„три…две…едно…ну…” 

         И тогава ги видях. 

         Винаги ги виждам.  

         Най-напред погледът ми спря върху тънко изрязания 

помургавял глезен под бледите  ленти на  леките сандали. Момичето 

бе опряло пръстите на краката си о каменната настилка  и погледът 

ми се вдигна по очертаните  под окъсаните избелели дънки стройни 

нозе към яркоцветната почти прозрачна блуза без ръкави към 

лицето й, закрито от гъст тъмнорус  кичур. С изящно движение тя го 

отметна и видях светлите й очи върху почернялото от слънцето 

лице. Сякаш очакваше с поглед някого. И той се появи. Момчето беше 

на нейната възраст, около петнайсет-шестнайсет годишно.  С тъмни 

очи и коса, още по-мургаво лице, със слаби, мускулести нозе в  къси 

панталони. Очите му засияха радостно,  когато я видя. Изглежда се 

бяха изгубили в тълпата, но щом се намериха, натиснаха здраво 

педалите на велосипедите си и изчезнаха   отново в тълпата покрай 

алеята с палми на крайбрежния булевард, из Адриатика ги наричат 

„рива”. Лицата и на двамата сияеха от щастие, което  още не 

осъзнаваха. Тяхното щастие озари и мен, но аз ги бях видял поради 
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някаква тревожна тръпка, защото усетих по лицето на момчето 

нещо, което още не беше станало.  

          То бе белязано от близка смърт. Не от естествената смърт, 

която дебне всички ни, а от военна смърт, която също дебне всички 

ни, но не е естествена, а причинена от човешка ръка, от куршум или 

бомба.  

          Спомних си множество романи, филми, стихове, спомени от 

навечерието и на първата, и на втората световна война. Колко 

щастливи и безгрижни са били хората в последните дни, месеци и 

дори часове преди да започнат кървавите касапници, в които 

загиват милиони,  и даже в първите дни на войните, когато всички 

са мислели, че ще приключат ако не за дни, за седмици. Мнозина и 

днес  мислят, че третата световна война е започнала. Макар и не като 

формално световна, а като поредица от локални войни, 

терористични актове и дори неща, които не  приличат на войни. Но 

дебнат всички. Днес е актуален въпроса за бежанците. А те бягат от 

войни, от лош живот, от преследвания. И най-простото решение е не 

да бъдат принудени да бягат от местата, в които живеят, а просто 

като местата, от които са прокудени,  станат удобни за живот, за да 

няма нужда да се бяга от тях. Но това не става. Защо? Мнозина 

смятат, че войните са предизвикани от исторически териториални  

претенции, политически съперничества за надмощие, етнически 

омрази, битки за енергийни суровини и пр. Но това са само поводи и 

то изкуствено създавани. Истинската причина за войните е 

производството на оръжие. Защото то носи не само най-големи, но и 

най-бързи печалби. Дори  у нас, уж незасегнати от войните, когато в 

Розовата долина бяха почти унищожени розовите насаждения, 
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фабриките за оръжие продължаваха да работят. За да живеят, хората 

трябваше да произвеждат оръдия за смърт. 

           И неочаквано  спомних един епизод от Андричевата проза. 

Спомних си го не тогава, в Котор, а сега,  когато пиша това. След 

победоносното завършване на една местна война  ходжата съобщил 

от минарето колко са убитите от противниковата страна. И когато 

някой запитал „а колко са убитите от нашата страна” му отговорили, 

че това ще каже ходжата от другата страна. Днес вестителите не са 

ходжи, а медиите. И ако четете, гледате или слушате различни 

медии, ще научите съвсем различни неща, при това  казани с 

убеденост в собствената  правота. Като не говорим за това, че 

навярно има събития, и може би по-важни, за които никои медии не  

уведомяват.  

            Момчето и момичето, които бях видял, се изгубиха сред 

тълпата в мига, когато светофарът светна зелено и аз, заедно с 

компанията, пресякох улицата към таксито, което щеше да ни 

отведе към аерогарата на Тиват… 

           През нощта в хотела се пробудих  внезапно  от нещо тревожно.  

           И отново ги видях. 

           Момчето и момичето бяха същите, в същия жест на разменени 

погледи. Но напълно отделени от околния свят, като статуарна 

група, която може да се пренесе и в друг пейзаж.  

           Не бяха част от някакъв прекъснат сън, защото имах чувството, 

че ги видях след като се пробудих. Видях ги така живо както и 

първия път през миналия ден. Но тогава бяха част от околния свят, 

а сега? Ако не са сън, какво са? Запалих светлините и станах. В стаята, 

разбира се, нямаше никой.  
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           Защо се появиха отново? Не са остатък от някакъв  сън и 

защото за пръв път ги видях посред бял ден. Или имах дневни 

сънища? И какви бяха – местни юноши или летовници? Реални хора  

или привидения? Ако  бяха истински живи хора не проектирах ли 

върху тях някакъв свой спомен или мечта, което ще рече – не ги ли 

епифанизирах в смисъла, в който Джойс употребява това понятие. А 

ако не бяха живи хора, то от кой свят бяха дошли? Не вярвам в  

пришълци от други светове. Но тогава – откъде? Може би се 

появяват само на границата между два свята, видимия и невидимия?  

           Но какъв смисъл има да се питам за неща, които никога няма да 

разбера. Не казва ли поетът да почитаме  онова, което не можем да 

разберем? 

           И дали наистина бях дошъл на тази конференция в Херцег 

Нови, за да  видя вилата на Андрич,  която той бе построил на 

старини и бе идвал само няколко пъти  за пет години? Но аз не 

вярвам, че да видиш местата, където е живял един писател помагат 

да разбереш, обикнеш и тълкуваш творчеството му.  

Няколко от най-добрите –както аз смятам – критически есета за 

писатели, за които съм писал – Чехов и Кафка – нито съм могъл да 

познавам, нито  съм виждал местата, където са живели.  

           Или бях дошъл на Адриатика заради спомена от  далечните ми 

млади години?  По едно време в Херцег Нови дори помислих дали да 

не отида до Дубровник и Цавтат, където преди половин век бях 

преживял щастливи мигове, беше на по-малко от 20 километра. 

          Казват, че престъпниците се връщали винаги на 

местопрестъплението. Но дали човек се връща  и на местата на 

някогашното си щастие?  В есето „1968”, което Тончо Жечев 
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публикува в своите „Летописи” в августовската книжка за 1990 

година,  припомням един мой слънчев ден в Цавтат, който  прекарах  

на брега на морето с „Лятото” на Камю  и „Морското гробище” на Пол 

Валери.  

        Тогава мислех, че щастието ме очаква някъде напред, а след  

години разбрах, че  щастието е било в онова очакване, което от мечта 

се бе превърнало в спомен. 

         Или бях дошъл под медитеранското слънце,  несъзнавано  

надявайки се, че ще ги видя отново. 

          И  ги видях. 
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(У)ТОПОНИМИЯ  

Младен Енчев 
  

(U)TOPONYMY 

Mladen Enchev 

Abstract: The paper comments on the journalistic and literary images of 
the so-called Children’s City which had to be built nearby Sofia. The idea stemming 
from the memory of the cities in the literary utopias came about at the end of the 
40s of the past century. The realization of the classical utopian dream of the perfect 
town this time profiled in the context of children had to illustrate in a physical way 
the human cosmogony of the defeated social system as well as the objectivity of the 
propaganda postulate about the performativity of dreams at the time of 
communism. However, after the announcing media fanfare, the work on the 
Children's City had faded away and the city of dreams remained just a dream city, 
a utopian illusion, as if to signal the future of the wonderful communist dream of a 
just and harmonious world. 

Key words: Children’s City, childhood, ideology, dream, utopia 
 
Блянът по идеалния топос, по съвършения град – 

архитектурно и социално построение с взаимно свързани и взаимно 
зависими елементи, призвано да осигури хармонично и пълноценно 
съществуване на пребиваващите в него, вероятно споделя възрастта 
на най-ранните съзнателни представи за човешко общество. Този 
блян има своята емотивна аргументация в митологичната памет за 
Златния век, в наивните аналогии между рая и емпиричния локус на 
своето1; той може да се проследи в християнските представи за 
Небесния Ерусалим, да се прочете в „Държавата” или в „Критий” на 
Платон, в класическите утопии на Томас Мор и Томазо Кампанела, да 
се види в романите на Рабле („Гаргантюа и Пантагрюел”) и Суифт 
(„Пътешествията на Гъливер”)2.  

Утопичният (в смисъл на трансцендентен по отношение на 
действителността – К. Майнхайм) блян по идеалния топос е топос в 
практиката на мечтаещото (философски мечтаещото или 
мечтателно философстващото) съзнание, копнежът по идеалния 
град – форма на неговото проявление.  

                                                           
1 Някои примитивни племена изграждат селата си по план, повтарящ 
организацията на небесното селище, смятано за прародина на племето. 
2 За корените на утопията и за някои от класическите ѝ прояви вж. Dimcheva 1981. 
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Идеалният град обаче, както знаем, никога не е просто място. 
Не е и просто архитектура. Той е хармонично единство от ландшафт, 
архитектура и населяваща го общност. Въпреки номинативния 
акцент върху пространственото – (у)топос – утопичният град е най-
малко съзнаван като пространство. Утопиите по презумпция се 
интересуват от социалното, от безупречната структура, от 
съвършеното управление и функциониране на човешкото общество. 
Архитектурата е само функция на подобно съвършенство. Затова 
идеалният град не е просто идеално обиталище, а много повече – 
идеално обиталище за идеални (или на първо време поне идеално 
организирани) обитатели.  

Комунизмът с неговите представи за съвършено общество, 
основано на нов тип социални отношения, не крие дълбоките си 
връзки с ренесансовите утопии. И Мор, и Кампанела охотно се 
включват в родословното дърво на комунистическия обществен 
идеал, макар че не по-малко забележими, а в някои отношения дори 
и по-преки са съответствията му с Платон. (Паметта за него, както и 
латентната памет за рая обикновено се премълчават, доколкото 
комунизмът, както помним, предполага неподлежащ на колебания 
материалистически и атеистичен мироглед.)  

Подобна генеалогия не изглежда особено изненадваща. 
Връзката между утопия и идеология е толкова забележима, че 
понякога (най-вече при подчертаване на едно от значенията на 
утопията3) създава впечатлението за практическа тъждественост. 
Естествено утопия и идеология са различни понятия, но те 
съсъществуват в несъмнена диалектична връзка. „Утопията – пише 
Н. Капдевила – е вътрешно идеологическа”, като нерядко тя „е само 
формата, която трябва да приеме идеологията, за да стане 
приемлива” (Capdevila 2000: 3-4).  

Макар комунистическата идеология също да създава свои 
литературни утопии, големият ѝ принос към историята на утопиите 
са опитите за тяхната реализация4 в практиката, осъществявани 
                                                           
3 Според Нестор Капдевила утопията има четири основни значения, които 
взаимно се привличат и отблъскват: утопия – негативност, утопия – мечта, утопия 
– проект, утопия – илюзия. „Четвъртото значение подлага на съмнение 
позитивността на утопичния проект. Най-общо, тъкмо в тази перспектива биват 
отъждествявани идеологията и утопията” (Capdevila 2000: 3).  
4 К. Манхайм смята реализацията за релевантен критерий в различаването на 
утопия и идеология. Според него реализацията потвърждава „утопичния” 
характер на даден „трансцендентен на битието” проект, обратно, невъзможността 
той да бъде осъществен го отпраща в понятийната сфера на идеологията (вж. 
Маngeym 1929). 
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най-вече в годините, когато комунистическите принципи са 
принципи на държавно управление в СССР и по-късно в страните от 
т. нар. Източен блок. В рамките на подобни опити влиза и 
построяването на напълно нови (и съвършени) градове за жителите 
на един нов свят – градове, изразяващи новото качество на 
обществената структура, новите отношения между хората 
(Димитровград е българският принос към тази практика). 

Детството, макар и ограничено до някои негови аспекти, е 
неизменен предмет на идеални построения още от зората на 
литературната утопия. Такова внимание изглежда напълно логично 
– децата като част от социалния колектив са естествен елемент от 
въображаемата визия за него. Същевременно те са и бъдещето на 
утопичния град, негова същност и негова гаранция, поради което 
възпитанието им става почти задължителен обект на мечтателно 
рисуващи идеала разсъждения. Въпреки интереса на утопиите към 
детството обаче трудно може да се намери (или поне авторът на тези 
редове не може да намери) утопия, чийто основен предмет да е 
детството5.  

Литературната липса на същностно детски утопос (град, 
държава) обаче изглежда не е препятствие пред прицелилата се в 
реалността комунистическа мечта за него. Съветският пионерски 
лагер „Артек”, върху чиято огромна площ на брега на Черно море са 
разположени сгради с жилищни, административни и културни 
функции заедно със спортни обекти, предназначени за летуващите 
там деца, неофициално е наричан  Пионерска република, Република 
на червените връзки, Република на децата. Подобни названия 
получават и специално построени за целта детски лагери в ГДР 
(Пионерска република „Вилхелм Пик”), Унгария (Пионерската 
република), Югославия (Пионерски град).  

България, естествено, не може да направи изключение от 
братското семейство (доловилите иронията към клишето не са 
сгрешили, но ще сгрешат, ако я отнесат само към миналото) и също 
решава да възпроизведе матрицата. Пресата приписва решението на 
Георги Димитров, но дали е негово авторството на идеята е трудно 
да се каже: в тогавашното общество всички са свободни да 
предлагат, перформативното демиургично слово обаче може да 
бъде артикулирано единствено от вожда.   
                                                           
5 За своеобразно изключение от тази констатация (при това с твърде много 
уговорки) може да се приемат „Крал Матиаш Първи” на Корчак, робинзоноидната 
дистопия на Уйлям Голдинг „Повелителят на мухите” или „Незнайко в Слънчевия 
град” на Николай Носов.  
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Първите дни на май 19486 зачеват самобитната история на 
българския Детски град. Съзнателно или спонтанно вестта за него е 
предварително подготвяна с публицистични материали за 
прецедентите му в СССР и други страни, обърнали се след Втората 
световна война към социализма. В рубриката „Писма от чужбина” 
например вестникът на септемврийчетата помества материала 
„Детски град в Унгария”, който съобщава: „В някогашния военен 
лагер край с. Хайдухадхаза в красивата унгарска равнина е уреден 
детски град. В него са събрани около 250 деца сираци от войната. Те 
сами се грижат за своя ред“ (С 12/1947). В същия брой може да се 
прочете и публикацията „Радостта на Титовите пионери”, 
разказваща за „най-младия град на света, града на югославските 
пионери, пионерския град“ (С 12/1947).  

„Малката Сталинска железопътна линия” (С 5/1948/49)  пък е 
заглавието на само един от поредицата текстове за детската жп 
линия в Днепропетровск7. Публикациите вдъхновено споделят как 
линията принадлежи на децата, как всяка една длъжност по нея се 
изпълнява от тях (само най-висшият ръководител е възрастен) и 
колко естествено и хармонично си партнират там детската игра и 
детското възпитание. Материалите за съветската детска железница 
са в донякъде опосредствана, донякъде пряка връзка с нашия 
Детски град, доколкото гвоздеят в неговото урбанистично 
въобразяване е подобна железница, която ще го свързва със София. 
Такава линия, както вече е съобщил в. „Септемврийче”, има и в 
Титовия пионерски град8 (С 12/1947). (Няма да изоставаме от 
челния опит, я! Поне докато приемаме югославския като челен. 
После, когато ни (подс)кажат, ще обърнем плочата, но засега тя все 
още се върти, бодро припявайки „Сталин, Тито, Димитров”.)  

След своеобразния задграничен медиен пролог в брой 35 от 6 
май 1948 г. на титулната страница на вестника им се появява и 
                                                           
6 Интересно е, че в материал за двегодишния Стопански план, публикуван във в. 
„Септемврийче” 1/1947 (септември), се изброяват заложените в този план 
строителни обекти, но сред тях липсва Детския град. Вероятно решението е взето 
по-късно. 
7 Железницата е изключително популярна. За нея пише и Джани Родари, чието 
стихотворение „Детското влакче” е  най-добрият (особено заради финала си) сред 
посветените ѝ и познати на мен текстове.  
8 Примерите потвърждават, че публицистиката ни не крие, а в духа на 
идеологическия канон съзнателно афишира факта, че родният ни детски град има 
своите високи прецеденти. Малко по-късно в. „Септемврийче” ясно ще повтори: 
„Започнат е строежът на Детския град край Панчарево. Той ще бъде построен по 
подобие на съветския град Артек и на пионерския град в Югославия“ (С 41/1948).   
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първото съобщение за бъдещия град на българските 
септемврийчета. Материалът бърза да разпръсне евентуалните 
съмнения в достоверността, но и в действителността на факта (или 
по-скоро използва този ход като реторичен похват) с информацията, 
че за там вече са заминали първите бригадири, които в момента 
копаят водопровода от с. Бистрица.9 Текстът подробно запознава 
читателите си със започналата реализацията си урбанистична идея:  

Градчето ще бъде разположено между селата Горубляне и 
Панчарево. Там сега мястото е празно (...) Но след три години на това 
място ще израстне10 чудно, приказно градче! Откъм гара Подуене ще 
пухти детски влак. Той ще докарва жителите на градчето. 
Началникът на гарата, кондукторите, железничарите, ще бъдат 
наши другари – септемврийчета. 

Градът ще бъде разделен на осем жилищни квартала. В 
слънчеви хигиенични жилищни блокове ще живеят по 100-150 деца. 
Ще бъдат построени сгради за управлението, за домакинството, 
поща и др. Във вътрешната част на града ще бъде културният 
център. Тук ще има сгради със салон и сцена, голяма библиотека, 
читални, клубове, стаи за занимания и др. 

Ще се ширне голямо игрище, достъпно за децата от всички 
квартали.  

По-нататък материалът продължава с допълненията, че 
градът ще има свое широко езеро, парашутни кули и площадка за 
безмоторно летене.  

Специално място е отделено на възможностите, които 
градчето дава за детски труд:  

В градчето ще се научите и на полезен труд: ще пее триона в 
ръцете на малките техници! А вън от града ще се шири 
стопанството. Малките градинари ще копаят зеленчука, ще берат 
плодовете, ще поливат цветята. Други ще отглеждат кравите, 
овцете, кокошките. За всички ще има работа в краварника, в 
свинарника в птицевъдното стопанство. 

Съобщението скрупульозно посочва и точния брой на 
жителите на Детския град. Те ще живеят в него на смени от по 5000 
човека. Назовава се и предвиденият срок за завършването му – 
„всичко това трябва да стане до 1950 година“. 
                                                           
9 Около месец по-късно вестта за Детския град получава солидната медийна 
подкрепа на „Народна младеж”. В броя от 12 юни 1948 е отпечатан репортажът 
„Отредът на Яко Грациани строи водопровода за детския град между Горубляне и 
Панчарево” (НМ 48/1948).9 
10 Тук и по-нататък е запазен правописът на оригинала. 
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Може би за да придаде допълнителна убедителност на 
информацията, вестникът мултиплицира темата още в същия брой. 
Под красноречивото заглавие „Към детския град – напред” е 
поместен репортаж от заминаването на бригадири на обекта, 
тяхното тържествено изпращане с въодушевяващи слова от 
ръководителите („Вие ще построите детския град – мечтата на 
нашите деца... Вие ще направите нашата страна градина за най-
малките граждани на републиката“) и патетични обещания от 
името на бригадирите („Ние ще завършим обекта преди срока“) (С 
35/1948). 

Няколко броя по-късно изданието вече информира от 
мястото на събитието. В белетризирания репортаж за посещението 
на детски агитгрупи на обекта обаче център на внимание не е 
работата по изграждането на селището, а самата среща между 
пионерската агитка и бригадирите. Темпоралният акцент на 
сътворяващото действие отново е поставен върху бъдещето, докато 
днешното присъства главно с искрения си ентусиазъм и вярата в 
деятелната сила на лозунгите: „С пот строим, с кръв ще браним!” – 
ярко се белеят лозунгите пред входа, които няколко другари още 
довършват. Бодри поздрави и „ура” отекват от мястото, където 
след години упорит труд ще заблести мечтаният град“ (С 39-
40/1948). 

Средищно място в текста заема разказът на командира на 
бригадата, който екстериоризира мечтата:  

Там... ще заблести голямо синьо езеро. До него, на мястото на 
зелените върбалаци, ще има просторна градина с фонтани и цветя. 
(...) А в останалата част ще построим града с големи светли сгради, 
в които ще има образцови занимални, салони, кабинети за вашите 
любими кръжоци. Всяко здание ще представлява един от големите 
ни градове: София, Варна, Пловдив и др. Между тях ще има паркове, 
игрища... За най-голяма радост на момчетата ще построим ж.п. 
линия до столицата. Управлението на железницата, общината, 
пощата и др. ще се изпълнява от септемврийчета (С 39-40/1948). 

Финалът на репортажа почти синестезийно трансформира 
слуховия образ в зрителен, при което успява и да го премести във 
времето. Така текстът (най-малкото) граматически реализира 
разказаната мечта, прави я факт от видимата реалност на 
настоящето: „Далече между разкъсаните облаци слънцето залязва. 
Светлината облива голите хълмчета и поляни като в приказка. Пред 
очите на септемврийчетата и бригадирите израства мечтаният 
град: чист, хубав, светъл!“. 
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(Струва си да запомним този темпорален детайл. По-късно 
отново ще стане дума за него.) 

Логично е да се очаква, че в мечтателното си публично 
говорене един командир на бригада ще се ограничи до фактите, в 
конкретния случай до онова, което съдържа официалната версия за 
проекта. Журналистиката (и тогавашната) обаче може да си позволи 
повече. Разбира се, тя не може да си позволи много повече: не може 
да добавя, нито да променя, но има свободата да детайлизира. Така 
генералната линия (официалната версия) добива „плът и кръв”. Ето 
пример за подробно журналистическо описание, с което 
комсомолският орган „Народна младеж” се включва в 
разработването на темата за Детския град. В материала градът е 
вече завършен и чета септемврийчета отива да го посети. Четата 
пътува с електрически влак по детската железница (също готова) – 
„...няма дим, влакът е чист като стъкло. Милиционери-
спетемврийчета се грижат за реда на гарата. (...) Машинистът-
септемврийче весело разговаря с началника на влака, също 
септемврийче”.  

Репортажът посочва точното местоположение и площта на 
града: 

На 12 клм. от София, в землището на селата Горубляне и 
Панчарево, надясно от шосето София – Самоков, край Искъра, в една 
чудно красива начупена повърхност от около 5.000 декара. (...) Ето и 
градът.(...) Погледите бързат да откраднат още от тая 
действителност. Влакът спира. Бурни потоци белоблузи деца с 
червени кърпи се гонят из широките улици на града. Едно 
септемврийче – дежурен член на щаба, предупреден за посещението 
на чета „Левски”, чака на перона на гарата. Построена, с песен 
четата се отправя към щаба, който се намира в „Дома на културния 
център”. Това е грамадна сграда, в която се помещават всички най-
важни служби на града. В сградата има кино, театър, библиотека, 
музей, зали за кръжоци по техника и строителство, игрални и 
просторни салони. 

Разходката из града среща гостите с „площад, широк булевард“ 
между „шпалир от цъфнали дървета“, който отвежда в централния 
парк. Там са „...издигнати паметници на народни герои. В градината, 
под сенките на големите дървета, сред цветята почиват и мечтаят 
септемврийчета. Високоговорителите ехтят и плашат 
сърничките, зайчетата, козичките към гъстака на гората. 
Поточета бъбрят край храстите“. От високото се вижда „езеро от 
10-15 декара, наподобяващо Черно море и градовете край него“.  Има 
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корабостроителница, в която „септемврийчетата – жители на 
града – строят лодки, моторници и малки корабчета, които те сами 
карат в „морската шир”. Има зона за селскостопански труд („край 
Искъра се намират кошарите, там е нашето стопанство“), открит 
театър, поща. 

Най-интересният детайл на разказа обаче не илюстрира 
неговия предмет, а се отнася до повествователното/репортажното 
време, и по-точно до темпоралната гледна точка на повествователя. 
Разказът съзнателно, убедено и настойчиво използва сегашно време 
и едва последното изречение разкрива, че така описаният излет е 
въображаем. Той обаче бърза да посочи, че въобразеното не е 
фантазия, а само поглед в бъдещето, продукт на посветеното в 
комунистическата провиденциалност зрение и ранна фаза от 
неизбежната му материализация11: „Такъв ще бъде (подч. мое – М. Е.) 
градът на септемврийчетата, в който мислено се разходихме в 
днешния слънчев пролетен ден и тъй хубаво и радостно прекарахме“ 
(НМ 33/1948). 

Сегашното време (което одеве си казахме, че не бива да 
забравяме) в тези текстове далеч не е само стилистичен похват. То е 
дълбоко заложено в адекватното преживяване на утопичните 
обещания от страна на убеденото в тяхната реалистичност 
съзнание. По отношение на „игрите с времето” журналистическите 
разкази от края на 40-те години на миналия век напомнят 
религиозния екстаз в преживяването на хилиаста. По думите на 
Манхайм ежедневието на вярващия в християнската утопия за 
хилядолетното Христово царство на земята „не е запълнено с 
оптимистични надежди в бъдещето, нито с романтични 
възпоминания, тук става дума за очакване (подч. мое – М.Е.), за 
постояннна готовност”, затова „единственият пряк признак на 
хилиастическото преживяване е абсолютното пребиваване в 
настоящето” (Маngeym 1929: 183). 

За християнската памет в мечтата за Детския град обаче ще 
продължим по-късно. 

Преди това нека разширим обекта на наблюденията си, 
доколкото истински уютната територия за бленуващото 
въображение не е публицистиката, а литературата. Вероятно поради 
това и по-голямата част от публицистичните материали за бъдещия 

                                                           
11 Да си спомним, че според Синявски социалистическият реализъм „вижда 
недостъпните за обикновеното око „зрими” черти на комунизма“ (Теrts 1957).  
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детски град издават склонност към белетристичен маниер на 
общуване с читателите си. Появяват се и недвусмислено 
литературни произведения, интерпретиращи темата. Още в броя, 
който оповестява идеята за неговото построявяне, в. 
„Септемврийче” отпечатва разказа на Елин Пелин „За детския град”. 
Творбата се опитва, с други комуникативни средства, да доведе до 
детското съзнание информацията за решението да се издигне 
селище, чиито жители и стопани ще са малките българчета. Знаците 
на своята възрастова адресираност текстът малко банално вписва в 
зооперсонажната си система. Съобщението за града, за неговото 
местоположение, за структурата и спецификата му са дадени в 
разговор между кучето Белка (чиято стопанка е септемврийче), едно 
коте и едно врабче. Кучето не може да си намери място от радост 
заради предадената му новина, че ще се строи детски град, защото се 
надява да отиде там със стопанката си. Пред смаяните непосветени 
(котето и врабчето) то споделя и собствената си версия за него. В 
главни линии тя повтаря официалната (и вече публицистично 
споделена на същата вестникарска страница) версия, но носи и 
субективни кучешки, нюанси:  

И тя ще иде в този град, ще живее там. В малка хубава 
къщичка, с дворче, с градинка, сама стопанка, сама къщовница... И 
мене там ще заведе... Да, и мене там ще заведе. Така ми каза, така ми 
обеща. Септемврийчетата обичат животните. Аз ще й бъда другар 
и помощник. Когато тя е на училище, или когато е в някоя 
работилница, или когато е бригадирка – аз ще пазя къщата.  

Иначе градът наистина е описан така, както в 
нехудожествените медийни материали:  

Нов град! Детски град. Най-хубавия град на света. По-голям и 
по-хубав от Москва. Ще има хубави сенчести улици, цветни градини, 
къпални, фабрики, работилници, училища. Само за деца – деца 
септемврийчета. 

Разказът документално повтаря пространствените 
координати на селището – „между Панчарево и Горубляне, край река 
Искър“. Съобщава за плажовете и къпалните, с които то ще 
разполага, без да пропусне и прословутата железница:  

– Пък аз ще отида с влака – рече гордо Белка. От там до София 
ще се построи влак. Сами септемврийчетата ще си го направят. Те 
ще бъдат началници, машинисти, стрелочници. Марийка ще бъде 
кондукторка, ще проверява билетите. 

Въпреки отделни проблясъци – все пак негов автор е Елин 
Пелин – разказът не претендира за висока художественост. Чисто 
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естетическите качества на литературния материал очевидно са 
отстъпили пред прагматиката на породилата го необходимост. Този 
въпрос обаче не е важен за настоящата работа. Тя се интересува само 
от словесните образи на детския град, от тяхното изграждане и 
медийно налагане в общественото съзнание. 

В този процес поезията за деца не отстъпва на прозата. 
Николай Марангозов актуално развива темата в изцяло 
провокирано от нея стихотворение. Тенденцията е заявена още в 
заглавието му – „Приказен град” – и последователно потвърдена от 
обуславящия го текст, който лирически повтаря най-споделяните 
качества на бъдещото детско селище. Стихотворението 
художествено посочва неговата необичайност и изключителност 
(„град// едва ли виждан в този свят!“),  привежда пространствени 
(„Край стрехите прихлупени// на селото Горубляне// наскоро ще 
изникне град“) и времеви („След две години на шийките// ще цъфнат 
септемврийките// и с майски марш пред Димитров// ще влезете в 
града готов!“) свидетелства за неговата достоверност, подчертава 
подобието му с чудото на приказките и с хармонията и блаженството 
на рая („Като във чудна приказка// днес младежта димитровска// 
ще отпочива, ще играй// във своя собствен детски рай!“).  

Макар на хуманния жилищен екстериор („най-модерните// 
почивни станции, къщя// със инженерна красота:// с просторни 
цветни дворчета,// със слънчеви прозорчета// и всяка къщичка ще 
спи// в гора от дъхави липи“) да е отделено подобаващо място, 
истинските архитектурни емблеми на града са сградите за масово 
предназначение – стадиони и спортни площадки, читални, театър, 
обща трапезария. Те са места на споделената социалност, места на 
детското възпитание, затова значението, което им се придава в 
архитектониката на града, превъзхожда значението на всичко 
останало.  

Детският град на Марангозов следва вече разказаната 
приказка за града на реалните чудеса. Тук (лирически) е, разбира се, 
и вече познатото голямо езеро, в което „ще бликат цветни гейзери“ 
и чийто бряг ще наподобява брега на Черно море, тук е и 
същностното качество на този град – неговата възрастова 
автономност: „Край него ще се возите// и вий ще сте матрозите// 
на параходния трафик// Бургас и Варна и Балчик“. Тук е и чудото на 
чудесата – детската „железница с локомотив – Най-скъпото 
съкровище// на вашето летовище“ (С 35/1948).  

Някои биха видели в подобно разножанрово мултиплициране 
на темата (при това наблюдавано и в един отделен вестникарски 
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брой) своеобразен информативен плеоназъм, други биха казали, че 
повторението е майка на пропагандата. Каквото и да означава, този 
факт свидетелства за изключителната обществена важност на 
въпроса и за готовността на медиите да участват в публичното 
утвърждаване на един социален проект, пропагандирайки неговите 
ценностни аспекти.   

Запознатите с особеностите на българската детска 
литература от годините непосредствено след Втората световна 
война вероятно вече си задават въпроса защо в това утвърждаване 
още не се е включил Асен Босев – поетът, готов да ретранслира 
поетически всеки сигнал от действителността, подсказващ 
перспективите на новия живот и възможностите на 
социалистическото общество като гарант на тяхната реализация. 
Нямат причини за притеснения. Още в същата 1948 г. в поемата му 
„Това е то социализъм” сред многото национални белези на този 
обществен строй се появява и Детският град. Неговият поетичен 
образ не е лишен от убеждаваща (в достоверността му) конкретност 
– топографска („Днес зад Горубляне е пусто.// В ливадите овце 
пасат,// но нявга тръпки ще почувстваш// от приказния детски 
град“)  и фактологична („Строителите бригадири// основите 
копаят там...“). Но за въздействието си образът разчита не толкова 
на нея, колкото на емоционалното внушение за изключителността 
на детския град, постигнато с подчертаването на красотата и 
светлината, на близостта до идеалното като присъщи негови черти 
(„където хубав ще се ширне// след време слънчев град-мечта“). 
Някъде в тази редица трябва да се прибави и обстоятелството, че и 
текстът на А. Босев не пропуска почти задължителната аналогия с 
приказката („приказния детски град“). 

Забелязани в лириката и епоса, литературните присъствия на 
Детския град несъзнавано постигат своята жанрова всеобхватност с 
появата си и в драмата. Празничната сценка на Асен Босев „Новата 
година в нашата дружина” (С 13/1948/1949) представя колективно 
тържество, на което децата посрещат добрия старец, носещ 
подаръци. Важна част от празника, както знаем от опит, е 
традиционният разговор по темата „Какво искате да ви донесе Дядо 
Мраз?”.  

Ето какво си пожелават героите от сценката:  
 
Дядо Мраз  
– Кой какво мечтае 
да ми каже тука! 
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Всекиму желая 
радост и сполука! 
 
Децата: 
І група: 
– Язовири сини 
и безброй кумини. 
 
ІІ група: 
– Трактори в нивята. 
Да блестят селата. 
 
І група: 
– Детски град прекрасен 
под простора ясен. 
 
Тук ще оставим без коментар автентичната детскост (казано 

другояче, искреността) на подобни желания: все пак това е детска 
литература и тя трябва да възпитава – в случая да се мечтае (и 
желае) в мащабите и съобразно морала на колективното. По-важна 
за нас е поредната поява на темата в художествената словесност, 
показваща, че литературата охотно партнира на журналистиката в 
осъществяването на присъщи за нея цели. Пропагандата не е 
иманентна цел на художествената литература, тя е по-скоро 
амбиция на публицистиката. Както виждаме обаче литература и 
публицистика съвместно атакуват съзнанието на читателя, за да 
пропагандират един проект, утвърждаващ принципите на новия 
обществен строй и гарантиращата го власт. Причините за подобно 
сътрудничество несъмнено черпят енергия и от предишни негови 
прояви в историята, но в конкретния случай произтичат и от самата 
специфика на творческия метод, към който литературата ни 
(включително детската) се придържа след Втората световна война. 
Достатъчно е да си спомним, че Д. Добрев красноречиво поставя този 
метод, чийто автоним е социалистически реализъм, (за да посочи 
близостта му с естетическите доктрини на други тоталитарни 
общества) в по-общата категория пропаганден реализъм (Dobrev 
2014: 181). Да не забравяме и че същност на метода, според 
цитиращия Устава на съветските писатели Синявски, е правдивото, 
исторически конкретно изображение на действителносттта в 
нейното революционно развитие (Terts 1957), а журналистиката по 
дефиниция (и етимология) е призвана ежедневно да наблюдава тази 
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действителност, обективно и вярно да описва (като информира) и 
коментира актуалните ѝ прояви.  Следователно, забелязаното тясно 
публицистично-литературно сътрудничество по отношение на 
налагането на утопичната мечта за Детския град в съзнанието на 
читателите е напълно естествено и в определен смисъл даже 
закономерно явление в културата ни от първите години след 
Втората световна война. Обстоятелството, което прави впечатление 
в това сътрудничество, е на пръв поглед асиметричният характер на 
връзката – литературното видимо е придърпано от 
публицистичното, най-вече защото му е целеподчинено, първо, 
заради пропагандата, второ, заради подчертаната познавателна 
информативност на художествените съобщения.  

Тази асиметрия обаче със сигурност променя своята 
конфигурация, ако погледнем към литературното в нея в по-дълбок 
исторически (и в по-широк жанров) контекст. Тогава бихме 
забелязали колко много публицистичното е повлияно от 
литературата, при това дотам, че да формира усещането за стилова 
близост с произведенията на художествената писменост 
(белетризирането на текста в чисто журналистически жанрове). 
Вероятно въпросното влияние не е пряко, вероятно не е и съвсем 
съзнавано, а произтича спонтанно от литературната памет на 
провокиралата го тема. Защото Детският град без съмнение е версия 
на идеалния град от утопиите, а утопията е не само философски, но 
и литературен жанр.  

Както отбелязва И. Дичев, „Градът трябва да имитира друг 
град” (Dichev 2005: 18), и това правило очевидно се отнася не само 
до реалните, но и до идеалните градове. 

Визията за Детския град, който българската публицистика и 
българската детска литература споделят, натрапчиво напомня 
онова, което Платон, Мор и Кампанела вече литературно са 
построили като идеален град.  

Подсказките за близост могат да бъдат забелязани, наистина 
при малко повече свобода в търсенето на съответствията, още в 
ландшафта: в приютилата проекта за идеалното селище начупена, т. 
е. хълмиста, местност – Градът на Слънцето е „построен по полите и 
билото на хълма“ (Kampanela 1971: 32), а Амаврот, емблематичният 
за Утопия град, е „разположен върху лек планински наклон“ (Моr 
1970: 122); морският залив на Утопия „има вид на голямо езеро“ (Моr 
1970: 117), Амаврот е на брега на широко разливаща се река; 
соларите, жителите на Града на слънцето, се занимават с 
мореплаване. Приликите с многократно споменаваните в 
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материалите за Детския град река Искър и широкото езеро, което, 
огледално на Утопия, наподобява (Черно) море, трудно могат да 
бъдат отминати без подозрение.   

Още по-забележими са тези прилики в архитектурата. 
Разделението на квартали (кръгове), акцентът върху социалните 
градски пространства и техните качества: широките улици, 
административните сгради, зоните за труд, средищата на 
колективен културен живот, спортните съоръжения, както и 
фактът, че жилищните сгради не са частна собственост и дори 
периодично сменят своите обитатели със смените в обитаването на 
Детския град (срв. обичая на утопийците „по жребие“ да сменят 
къщите си на десет години – Моr 1970: 124), създават засилващото 
се усещане за отношения, подобни на отношенията между образец и 
копие.  

Пълната и убедителна представа за копие обаче налагат 
съответствията в социалните характеристики (организация, 
управление, принципи, цели и форми на обществен живот) на 
класическите утопични градове и на българския град на 
семтемврийчетата. Макар че може да е съвсем случайно, впечатлява 
и съвпадението между числеността на населението в лелеяния от 
Платон град – 5040 души (Еdelman, Ru 1997: 6) – и жителите на 
късната му (и детска) социалистическа версия – на смени от по 5000 
деца. Автономността си (принадлежи на децата и се управлява от 
деца) българското градче пряко наследява от автономността на своя 
утопичен първообраз. Пак там отвеждат и корените на същностната 
му свръхорганизираност.  

Утопична памет на Детския град, аргументираща близостта с 
урбанистичните му предтечи, е особено подчертана в отношението 
към детството. Независимо че в класическите образци градовете са 
възрастово аморфни, а родният град е възрастово детерминиран, и 
в двата случая детството е затворено в значението му на 
подготвителна фаза от човешкия живот. То се мисли единствено 
като време за изграждане на бъдещия човек, като благодарен 
период за възпитателно въздействие. Самите деца пък са 
представени в качеството им на социален капитал, на обещаващ 
материал12 за съвършеното общество на бъдещето. Именно затова 

                                                           
12 Трудно е да се освободим от аналогиите между детските градове на социализма 
и йезуитските мисии сред американските индианци (децата на природата). И 
едните, и другите, се опитват да осъществят Царството на справедливостта на 
земята, обръщайки се към най-малко обременените с досегашен, т.е. с 
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Детският град разкрива като своя урбанистична същност пълната 
доминация на колективното. Това е град за масова употреба, за 
живот с другите и сред другите, с просторни обществени сгради, 
широки булеварди и големи площади. Това е град без интимни места 
(кътчета), защото интимното е частно, а в един морал, 
остойностяващ колективизма, всяка проява на частното е порочна. 
Детският град е град на откритото, и значи предразположеното към 
контрол, пространство, град на директното, нескончаемо и 
вездесъщо възпитание, в крайна сметка – град на властта. (Да си 
спомним например гротесковостта на високоговорителите в 
смешния с идиличността си парк, в който човекът, в качеството си 
на септемврийче, едемски хармонично съжителства със зайчета, 
сърнички и козички.)13 Отговаряйки на нейните, а не на същностно 
детските нужди, всяко едно пространство в идеалния детски град по 
замисъл се оказва пространство на възпитанието. И читалните, и 
спортните площадки (т. нар. физическо възпитание също има свое 
минало в утопиите), и театърът служат на идеята за правилното 
идейно формиране на бъдещия член на съвършеното общество. 
Подчертано общо място във възпитателните модели на античните и 
ренесансовите утопии и в нашата идея за детски град е 
изключителната роля, която се възлага на труда в моралното (а, 
специално се посочва, и във физическото) израстване на индивида. 
В Утопия например:  

Всички мъже и жени имат едно общо занятие – земеделието, 
от което никой не е освободен. Още от детски години всички се 
обучават на него, отчасти в училище като теория, отчасти на 
близките до града ниви като игра. Но там те не само наблюдават, 
но и работят, за да упражняват тялото си (Моr 1970: 127).  

Българският Детски град също е функционално белязан от 
„полезния труд”. В него ще има работилници, според Елин Пелин и 
фабрики (на едно място се отваря дума и за корабостроителница!), а 
„...вън от града ще се шири стопанството. Малките градинари ще 

                                                           
препятстващ реализацията на идеята, социален опит (и затова най-
предразположени към революционни възпитателни резултати) човешки групи. 
13 За какво точно служат високоговорителите и защо са безспорен атрибут на 
властта не са нужни кой знае какви разсъждения, но си струва да припомним как 
пропагандата се самопропагандира във финала на вече цитираното 
Марангозовото стихотворение: „а вечер като палнете// кълбата на читалните,// 
ще заучавате науст социализма златоуст! – (...) а радиото ще реве/ /Вапцаровите 
стихове!“. 
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копаят зеленчука, ще берат плодовете, ще поливат цветята. Други 
ще отглеждат кравите, овцете, кокошките. За всички ще има 
работа в краварника, в свинарника в птицевъдното стопанство“ (С 
35/1948). 

Специалното внимание и на родния утопичен проект към 
земеделския труд със сигурност не е случайно. Присъствието му във 
визията за идеалния детски град не е резултат само от спецификата 
на домашната стопанска реалност, нито е просто конюнктурен 
реверанс на въображението към идеологията, към съюза между чука 
и сърпа, но е и жанрово-исторически предпоставено от неизменното 
му подчертаване в класическата утопия. Достатъчно е да се върнем 
към току-що цитираното от книгата на Мор или да се позовем на 
Кампанела, според когото децата на соларите също „излизат и на 
полето за земеделски труд, и на пасбището, за да наблюдават и да се 
учат на труд“ (Каmpanela 1971: 48). 

Както коментирахме, детското възпитание (включително 
трудовото) е важна функция на класическия утопичен град. Когато 
става дума за утопичен детски град обаче, то се превръща в негова 
същностна, целенасочена и целеобемаща функция. Самият идеален 
детски град се строи с възпитателни намерения, проектира се и 
израства не от някаква урбанистична необходимост, а от 
потребностите на идеологията.  

Публицистично и художествено споделената идея за родния 
Детски град нерядко директно подчертава тази негова 
функционалност („В тоя град децата ще се възпитават в преданост 
и любов към народа и др. Димитров“ (С 35/1948); „ще заучавате 
науст// социализма златоуст!“). В много по голяма степен обаче 
идейно-възпитателното присъства разтворено в цялостния 
урбанистичен проект за града, в обособяването на неговите 
пространства и насищането им с атрибути. Тук не става дума само за 
паметниците на героите в парка, където „отпочиват и мечтаят 
септемврийчетата“, нито за развяващите се над театрите байраци 
и площадите с ревящи високоговорители – това са откровените, 
видими и преки, може да се каже дидактични, атаки на 
възпитателното. Дълбокият смисъл в създаването на детски град е 
друг. В него възпитанието трябва да бъде реализирано във формите 
на играта. Целият въобразен Детски град е всъщност една голяма 
играчка, умален модел на комунистическата представа за съвършен 
нов свят. Детският град е своеобразен център за симулация на 
бъдещето, призван да подготви неговите (тогава вече възрастни) 
съвременници за  безпроблемно пребиваване в една радикално 
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различаваща се от настоящето среда. Детският град е урбанистична 
функция на идеята за неговите граждани, идеологически сведени до 
„утрешна смяна” на своите родители, наливащи основите на 
социализма. Затова и игрите, които той проектира, са ролеви игри 
на възрастни, само че на възрастни в тяхната комунална, мащабна, 
масова социалност. Това са възрастните, въвлечени в процеса на 
здравословното функциониране на един цялостен и хомогенен 
обществен организъм, възрастните в служебната им подчиненост на 
общественото благо. И детската железница, заедно с обслужващите 
я звена на реда (милиционера дете от приведения по-рано текст), и 
детските корабостроителница, пристанище и флот (вж. същия цитат 
с художественото допълнение на Марангозов „вий ще сте 
матрозите// на параходния трафик“) са създадени, за да онагледят 
тезата, че в играта децата ролево усвояват своето бъдеще. Бъдещето 
им обаче, както изглежда, е изчерпано в тяхната професионална 
битност. Те са преди всичко утрешни машинисти, кондуктори, 
милиционери, корабостоители и моряци, редуцирани са до полезни 
детайли, до зъбни колелца, необходими за безотказната работа на 
един целеподчинен механизъм. Тук няма игри, които разиграват 
частно социални, да речем, семейни, роли. Напротив, самата идея за 
детския град е алтернатива на семейното. В града децата са 
отделени от родителите си и живеят в общност от връстници – 
обстоятелство, припомнящо утопичната класика, положила 
основите и на нашия Детски град. Точно паметта за нея разкрива 
дълбоките мотиви на тази своеобразна сепарация на детството, 
далечно асоциираща се с примитивната практика на 
посветителните обреди.  

Ето как обяснява тези мотиви Платон:  
Всички деца в държавата и които са над 10 години, ще се 

изпратят в селата. Като отделят децата от нравите, които имат 
техните родители, ще ги възпитават според обичаите и законите 
(на идеалната държава, бел. моя – М. Е.), които разгледахме вече. По 
този начин най-бързо и най-лесно създадената държава и нейната 
управа, за която говорихме, сама ще бъде щастлива и ще принася най-
голяма полза на народа, сред който би се осъществила” (Platon 2014: 
339). 

 Детският град (както и всеки град утопия) е построен, за да 
разделя „преди” от „после”. Засега той е само игра на „после”, но игра, 
която се опитва да заличи съзнанието за себе си. Неслучайно 
неговите играчки не са умалени макети, а повтарят мащабите и 
материала на реалните си първообрази, неслучайно липсва граница 
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(излизане/влизане) между игра и реалност – септемврийчетата 
живеят (а не играят) в града. Така игровото „после” поставя акцента 
си не върху игровото, а върху времевото. Детският град е призван да 
изгради картина на утрешния свят с неговите пространствено-
материални и с неговите социално-духовни същности. Затова не 
изглежда странно, че едни от най-често използваните за 
окачествяването му изрази са приказен град и град мечта, 
обикновено употребявани в един и същ текст. И двете определения 
имат за цел не да посочат неговата нереалност, а само да подчертаят 
принципните му различия с настоящата реалност, с реалността 
преди „нейното революционно преобразуване”.   

Знаем, че по своята темпорална ориентация приказка и мечта 
са обичайно антиномични. Самата комунистическа доктрина, 
респективно социалистическият реализъм като неин естетически 
сегмент, се отнася подозрително към приказката. Несъмнено 
ценностният фаворит на тази естетика е мечтата, осмислена като 
първа фаза в революционната промяна на света. Мечтата е 
легитимната форма на фантазиране в нейната система, 
класицистично остойностяваща реалистичното. Защото, за разлика 
от бляна или приказната измислица, тя се смята за натоварена с 
деятелност, комунистическата мечта е перформативна.  

В нашия случай примерът за това би могъл да бъде един пасаж 
от „В града на спетемврийчетата”: Влакът полита (...) Радостта и 
песента понасят младостта на волните си криле към мечтите. 
Мечти, които Отечественият фронт и любимият учител и приятел 
на децата, др. Димитров, превърнаха в действителност (НМ 
33/1948). 

На фона на тези разсъждения равностойното оприличаване 
на Детския град с приказката и мечтата може и да изглежда малко 
странно, но такова е то само на пръв поглед. Всъщност тук 
приказното присъства единствено със своята релевантна спрямо 
познатото от опит семантика. Приказното е сведено до признака си 
„чудесно”, а чудото е нещо изключително, но възможно. Детския 
град е приказен не защото е взет от (или напомня градовете от) 
приказките, а защото е чудо по отношение на познатото – „едва ли е 
виждан досега“, както ни убеждава Марангозов. 

Стана дума обаче, че ако досега той не е виждан, със сигурност 
е вече провиждан – в утопичните построения на Античността. 
Всъщност върху това дали е виждан, или не е, също може да се 
поспори. Ако подходим към Библията с аргументите на вярата, 
сигурно ще се съгласим, че идеалният град се е разкрил пред 
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човешките очи в съзерцавания от Йоан Небесен Ерусалим (Оtkr. 21: 
10-27, 22: 1-5). Именно неговите райски (разбира се, заедно с 
дадените от Платон), не толкова външни черти, колкото същностни 
качества, ще следва градът на литературните утопии, както ще ги 
следва и нашият Детски град. Вероятно подобията си с Небесния 
Ерусалим той наследява от утопиите посредници. Факт е обаче, че 
тези подобия съществуват и това съществуване изгражда около 
образа на Детския град особен контекст, придаващ му една нова 
прагматика.  

Да опитаме да видим някои от приликите. 
Първата е подобието по съвършенство, но тя се подразбира от 

само себе си, затова не се нуждае от коментар.  
Веднага след това прави впечатление общата роля на новия 

град – детския и небесния. И двата са знак за началото на един нов 
свят, за свършека на пълното със страдания, пороци и злини минало 
и за възхода на вечното добро: 

И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и 
предишната земя бяха преминали... 

2. Тогава аз, Йоан, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ от 
Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. 

3. И чух висок глас от небето да говори: ето скинията на бога 
с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат негов народ а сам Бог 
ще бъде с тях – техен Бог. 

4. И ще отрие Бог всяка сълза от очите, и смърт не ще има вече, 
ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото 
предишното се мина (Оtkr. 21:1-4). 

Трето, и Детският град, и Небесният Ерусалим са градове на 
светлината, макар светлината им да е мотивирана с различни 
аргументи. Библейският град дължи това си качество на Божието 
присъствие в него, поради което там няма нощ (Оtkr. 21: 25), докато 
„светлите” аспекти на града на децата произтичат от медицинската 
целесъобразност на архитектурата му, хуманно въплътила 
достиженията на техниката –жителите му „ще живеят в слънчеви, 
хигиенични блокове“, в къщи „със слънчеви прозорчета“, а нощта ще 
отстъпи пред сиянието на електрическите лампи („кълба“)14.  

Друго подобие се крие в обстоятелството, че и двата града 
нямат история. Те не са просто „нови”, те се раждат – слизат от Бога 
или от (Словото на) вожда – новоготови, веднъж завинаги 

                                                           
14 Да си спомним определението на Ленин за комунизъм – „съветска власт плюс 
електрификация”. Подобно на рая, комунизмът е свят на победената тъмнина. 
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завършени, в цялата си прелест, сякаш за да убедят, че стоят на ръба 
на историята, че са свидетелство за нейния край и за началото на 
лелеяната и блажена вечност15. 

Най-сериозната им прилика обаче се съдържа в отношението 
към жителите. И небесният, и земният град поставят условия за 
допускане в лоното си. Това са градове за избраници. Там могат да 
попаднат само най-заслужилите. В небесния град „няма да влезе (...) 
нищо нечисто, нито, който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, 
които са записани в книгата на живота при Агнеца“ (Оtkr. 21: 27), 
мястото е запазено за блажените, „които изпълняват заповедите 
Му“ (Оtkr. 22: 14). В Детския град, по вестникарска информация, 
„сигурно (...) ще могат да бъдат най-добрите по успех и поведение, 
най-смелите, най-достойните септемврийчета“ (С 35/1948) и, 
забележете, оня, „който слуша  родителите, учителите и 
ръководителите“ (НП 33/1948) (не е много по-различно от 
изпълнява заповедите Му).  

Режимът на допуск в разказа на Елин Пелин изглежда малко 
по-либерален, но не по отношение на критериите – те са железни: в 
мечтания град отиват само „...деца септемврийчета16. Най-умните, 
най-добрите деца, които нямат в училище бележки по-долни от 
шестицата“. По-голямата свобода третира единствено биологията 
на избраните – освен „добри и примерни септемврийчета“ там се 
допускат и „добри и примерни птички и котета“, сигурно за да може 
компромисът с биологичното да подчертае безкомпромисността на 
другите „встъпителни” критерии. 

Въпросът за избраничеството на населяващите идеалния 
град е съществен аспект от инвариантната му аналогия с рая; 
подкрепата от страна на допълнителни прилики подсказва като че 
ли търсения, съзнателния характер на подобна връзка. Идеята за 
Детския град, както стана дума, също носи споменатата аналогия в 
себе си, но за разлика от класиката старателно опитва (и 
публицистично, и художествено) да я скрие. Парадоксалното е, че 
този стремеж не постулира отказ от употреба на „райска” лексика, а 

                                                           
15 На същото обръща внимание и Р. Димчева, отбелязвайки „смелия оптимизъм на 
ранните утописти, пожелали чрез едно умствено усилие да възсъздадат историята 
и да спрат нейния ход при статичното съвършенство на сътворените във 
въображението идеални светове” (Dimcheva 1981: 111). 
16 Да не забравяме, че по онова време членуването в организацията на 
септемврийчетата все още не е задължително и не са малко децата, които не са 
септемврийчета, така че те са лишени от възможността да попаднат в Детския 
град единствено по организационно-членски причини.  
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още по-малко на „райска” семантика. В „Приказен град” например 
Николай Марангозов директно нарича Детския град „свой собствен 
детски рай“. Разбира се, много по-често райските свойства на града 
са вписани в значенията на градината, в хармоничното съжителство 
на човека и животните, в изключителната светлина и красота, във 
вече посочения мотив за заслуженото с добродетели избраничество.  

Тези факти не дискредитират твърдението, че 
публицистиката и литературата за Детския град премълчават 
аналогията му с рая, защото артикулираният от тях урбанистичен 
проект всъщност ползва подобието не като логическа, а само като 
естетическа операция. Подобието встъпва и функционира в 
текстовете им не като когнитивен модел, а като метафора. 
Метафоричното редуцира употребата на рая до художествен образ, 
извежда понятието от строго религиозния му дискурс, за да го 
сподели като универсален културен знак за красота, уют и 
съвършенство.  

При малко по-внимателно вглеждане обаче ще открием, че 
този „собствен детски рай“ не е чак толкова съвършен. От една 
страна, той много напомня бюрократизирания рай на соларите от 
„Градът на слънцето”, пренаселен от длъжностни лица, които 
направляват и контролират и най-малката подробност от социалния 
живот (Кampanela 1971: 37-46). Както съобщава в. „Народна 
младеж”, в „...красивото детско градче (...) септемврийчетата ще 
заемат и ръководят най-отговорните обществени служби. Те ще 
бъдат домоуправители, началници на станции и гари...“ (НМ 
48/1948). Цитатът е категоричен в своята прямота – тук става дума 
не за професии, а именно за служби.  

Но макар и директен, приведеният цитат не впечатлява 
толкова, колкото едно друго, наглед невзрачно изречение. То е част 
от белетризирания репортаж „В града на септемврийчетата” и, по 
скромното ми мнение, е връх в свидетелствата за  
бюрократизацията на града. Свързано е с желанието на 
организирано пристигналите пионери да се повозят с лодка из 
„морската шир” на знаменитото езеро край него и гласи: 
„Септемврийчето-ръководител на корабостроителницата 
отпуска една моторница за четата...“ (НМ 33/1948). За мнозина 
съвременни читатели подчертаната дума може да не казва нищо 
друго освен себе си, но хората от моето поколение ще прочетат в нея 
възкресената стилистична памет на чиновническото клише заедно с 
една от най-съдбоносните му конкретни реализации, издаваща 
самодоволната власт на бюрократа. 
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От друга страна, Детският град не е толкова съвършен и 
заради своята хиперорганизираност, създаваща усещането за 
ограничена свобода, и заради тоталната си колективност, която 
води до недостиг от интимност и, вследствие на това, до недостиг на 
уют.17 В него, противно на структуриращия го принцип „децата 
сами...”, (ако си позволим известна спекулативност) нищо не може да 
се извърши „сам”. Може без (физическото присъствие на) 
възрастните, но не може без перманентното присъствие на другите, 
на връстниците. Детският град е материален израз на духовния и 
физическия триумф на организираното колективно тяло. В 
пределите му дори четенето, един от най-интимните човешки 
актове, е колективизирано – става в читалните. В неговите 
екстериори, но и в интериорите му, всеки жител е непрестанно пред 
очите на съгражданите си. 

Публичността на поведението, разбира се, има в аксиологията 
на коментираното време морален акцент, възприема се 
положително, защото демонстрира позицията: аз съм честен, прям, 
открит, нямам какво да крия от своите приятели, съученици, 
родители, учители и т.н. Този акцент обаче не е в състояние да 
заличи или дори да прикрие същностно властовата мотивировка на 
тоталната публичност18. Зад моралната ѝ патина прозират 
функциите на предпоставка, на условие за по-лесен и по-пълен 
контрол върху личността. Така перманентната видимост на 
неговите жители превръща Детския град от собствен детски рай в 
рай за надзираващата власт, позволявайки ѝ манипулативно да 
управлява детството, като своевременно коригира евентуалните 
негови отклонения от доктриналната норма. 
                                                           
17 Може би интуитивно усетил това, а може би и защото не умее да мечтае в 
категориите и в мащабите на новото време, Елин Пелин се опитва да интимизира 
градския рай на септемврийчетата. Той предлага един малко рустикален негов 
модел, по нещо напомнящ „Ането” на Каралийчев. Официално заявените слънчеви, 
хигиенични жилищни блокове за по 100-150 деца, репликират с интимното 
пространство, в което ще живее неговата героиня Марийка – малка хубава 
къщичка, с дворче, с градинка, сама стопанка, сама къщовница. Предполагаемото 
присъствие в къщата на куче и котка допълват идилията, макар очевидно да се 
разминават с високата санитарна репутация (хигиенични жилищни блокове) на 
идеологически въобразения Детски град. 
18 Тук можем да се позовем на И. Дичев, който привежда становището на Анри 
Льофевр за разделението на пространството на пространство, създадено от 
живото тяло, и пространство, което произвежда властта. Ако първото е свързано 
с криене и оцеляване, чисто визуалното пространство на властта е 
ексхибиционистично (Dichev 2014: 16). 
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Зависимостите между Детския град и Небесния Ерусалим са 
особено забележими и в още една посока – в маниера на тяхното 
комуникативно споделяне. Библията разказва Божия град в жанра 
на класическия апокалипсис, описанието на града на 
септемврийчетата, особено в публицистичните материали, оставя 
впечатлението за потисната негова жанрова реминисценция, 
наподобява формалния силует на смътно различимите християнски 
откровения и видения. Макар в Откровението си Йоан да представя 
нещата като вече видени, тоест като случили се и затова изговорени 
в граматическото минало (видях, чух), а текстовете за детския град в 
повечето случаи да го рисуват с глаголите на бъдещето, и единият, и 
другият от градовете всъщност предстоят. Тяхното състояване 
обаче не е заплашено от условия, от възможни отклонения или 
обрати на историята. То е несъмнено и закономерно. Защото 
идеалните градове/светове с идеалните си общества са смисълът на 
тази история – както в християнската, така и в комунистическата ѝ 
интерпретация, те са нейна цел и нейно оправдание. И неин край, 
доколкото с появата им започва блажената вечност на 
съвършенството. По тази причина и апостолът, и артикулиращият 
идеологията български журналист или писател от средата на ХХ век 
са напълно убедени в достоверността на своите „откровения” за 
бъдещето. Защото това бъдеще е снето от една вече съществуваща 
„другаде”, съществуваща трансцендентно вечност, до която 
християнинът може да се докосне с посредничеството на Бога, 
атеистът с посредничеството на мечтата. Условието и за двамата 
обаче е едно и също – да вярват. Защото вярата не само планини, но 
и времена премества, позволявайки едно въобразено бъдеще да се 
превърне в настояще, а построенията му – да се приемат за реалност. 

Да се разчита единствено на вярата за преместването на 
планини, а очевидно и за построяването на градове, обаче изглежда 
доста рискована тактика. Доказва го историята на българския 
Детски град. След възторженото медийно оповестяване на идеята, 
след празничния шум от първите копки и интензивните 
вестникарски репортажи „от мястото на събитието” изграждането 
на обекта между Горубляне и Панчарево (а в резултат на това и 
журналистическото му отразяване и подкрепа) постепенно губи 
енергия. Със сигурност не е поради липса на вяра – по това време тя 
е в изобилие – най-вероятно не е достигнало друго, може би онова, 
от което се строят реалните градове.  

Всъщност има и други причини.  
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Потърсилата осъществяването си мечта се проваля отчасти 
заради своите грандиозни мащаби, отчасти заради разочарованието 
от несъвпадението между въобразеното и видимите му 
материализации, отчасти заради появата на нови, още по-прекрасни 
мечти, които настояват за обществен (държавен) приоритет в 
рализирането си19. Каквито и да са причините обаче, в крайна сметка 
българският Детски град, такъв, какъвто го провиждат 
официалните политически речи, какъвто го прокламират 
публицистиката и литературата, остава непостроен. Не само в 
рамките на обещаните три години – той не се изгражда никога.  

Днес споменът за славното му минало (което никога не е било 
настояще)  самотно доизтлява в няколко невзрачни постройки и 
един топоним. Sic transit gloria urbi!  

Подобно на хората, и градовете са свободни да отминат с 
гордо презрение иронията на потомците, приемайки я за банална 

проява на лекомисленото и непридобито със заслуги 
превъзходство на родения по-късно. За разлика от иронията на 

потомците иронията на съдбата се преглъща значително по-
трудно. Особено когато коварно се е прицелила в името ти и го е 
запазила във времето само за да може да го превърне в обект на 
потенциални подигравки. Точно това се случва и с прословутия 

приказен, чуден, красив, съвършен Детски град – топонимът, 
охраняващ остатъчната памет за него, днес назовава не селище, а 

местност. Същата, която по идея би трябвало да го приюти и от 
природа да се превърне не просто в култура, а в съвършена 
култура. Между Горубляне и Панчарево – резервата на фата 

морганите, Бермудският триъгълник на официалните мечти. 
И още доза ирония (на съдбата): когато търсих в Мрежата 

информация по темата, първото и едва ли не единственото, което се 
появи, бяха обяви за продажби на „парцели в местността Детски 
град”. Прозвуча ми като триумфален реванш на частната 
собственост, шумно демонстрираща жизнеността си в центъра на 

                                                           
19  Вж. публикуваните под общия гриф „Добруджа ще разцъфти” материали във в. 
Септемврийче, брой 51 от 1951 г. Те се появяват точно в годината, в която по 
обещание трябва да бъде предаден за ползване готовият Детски град и по 
тематика и патос много напомнят писаното за него. Прочетени днес, текстовете 
оставят впечатлението, че в тях красивото бъдеще сякаш се мести в 
пространството, може би за да замете следите на своето неслучване (например 
при Горубляне и Панчарево). 
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едно (въобразено) пространство, някога окончателно отменило 
нейното съществуване.  

Очевидно днес названието Детски град е обречено да води 
двуликия живот едновременно на топоним и на утопоним. Подобно 
на двойниците на Е.Т.А. Хофман в материалната реалност то 
назовава местност, вилна зона, където практични собственици 
отглеждат зеленчуци или организират парти с барбекю и бира, 
докато в духовните пространства на въображението именува чуден, 
приказен град на децата, град на социалната хармония, чието 
съвършенство е обещание за бъдещо съвършенство на целия свят. 
Трудното преживяване на тази двойнственост е може би изкупление 
за горделивата профетична самоувереност на една социална 
доктрина, позволила си да роди топонима преди раждането на 
топоса, и, същевременно, то е форма на напомняне, че 
реализирането на утопиите е занимание коварно.  

Коварно е, защото е потенциално застрашено от провал, а 
провалът не само дискредитира конкретния идеален проект, но 
отхвърля и характера му на утопия. Това се случва, тъй като точно 
„реализацията” на даден трансцендентен по отношение на 
действителността проект, както твърди Карл Майнхайм, разкрива 
вътрешната връзка между утопия и идеология и е „достоверен 
критерий” за тяхното различие. Именно ретроспективно 
регистрираният провал на подобни проекти сваля утопичната им 
маска, зад която се открива голото лице на идеологията20 (Маngeym 
1929: 165-166). 

Така несъстоялият се Детски град би могъл да се разглежда не 
просто като метонимичен аргумент за състоятелността на големия 
доктринален комунистически проект за свят, но може да се 
привлече и като улика, разкриваща го много повече като идеология, 
отколкото като утопия. 
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БАЛКАНСКИЯТ ГРАД КАТО ГЕОГРАФИЯ НА 

ИСТОРИЯТА И АРХИТЕКТУРА НА ЛИТЕРАТУРАТА 

        Евдокия Борисова 

 
THE METAPHORS OF THE CITY. 

THE BALKAN CITY AS GEOGRAPHY OF THE HISTORY AND 

ARCHITECTURE OF LITERATURE 

Evdokiya Borisova 

Abstract: The paper explores the tangible presence of the city as a topic in 
history and art, as a topos of culture and everyday life in some texts from different 
Balkan literary sources. The development of the city in the different stages of 
civilizations is considered in relation to the Balkan cultural experience. The lines of 
argumentation used to support the thesis include some academic, anthropological 
and cultural studies of Pierre Nora, Fernand Braudel, Vesna Goldsworthy, Božidar 
Jezernik, as well as journalist and fiction works by the authors: Vera Mutafchieva, 
Boris Aprilov, Atanas Dalchev, Elias Canetti, Nikos Kazantzakis, Vladislav Bajac, 
Orhan Pamuk. The city is interpreted through the thematic metaphors of the 
sunken-lost city, the city-chimera, the city-painting, the city-hammam and the city-
temple. 
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Нови места не ще намериш, ни 
морета други. 
Градът след тебе ще върви. 
Все в този град ще стигаш ти. За 
друг не се надявай... 

       Константин Кавафис     
 

Балканският град. „Реалността, от която сме изградени, е 

неосезателна: Наследство, Историография, Пейзажи” – твърди Пиер 

Нора, обосновавайки представата за „архетип на национален 

пейзаж” (Nora 2004: 181), като дава за пример полегатите склонове 

на Франция. А съществува ли въобще такава конструкция за единен 

пейзаж, особено на Балканите? Дали нашият балкански пейзаж 
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наподобява поне малко на френския, например: „осеян с руини и 

средновековни силуети”, преоткриващ „празните пространства” на 

градовете? Та нали именно те, градските ландшафти, а не 

природните пейзажи, са местата на паметта. Това са те, вековните 

„улички, стари пътечки, останки от старинни маршрути” (Nora 2004:  

391). Улици, булеварди, авенюта и площади, малки криви сокаци..., 

те напомнят на браздулиците в паметта ни. Магистрали и слепи 

ъгли, задънени улички и широки площади таят образите на нашата 

памет. Главите ни са градове на собственото ни съществуване, 

колективно и частно. 

Градът е жив организъм, който изследваме по аналогия с хода 

на историята на видовете, както и на човешката история. Така 

разсъждава Итало Калвино в есето си „Божествата на града”. 

Ненапразно Калвино е един от най-цитираните автори винаги, 

когато се заговори за културноантропологична и семиотична 

топография на градските пространства. Защото неговите блянове от 

„Невидимите градове” са в пъти по-зрими и реално очертаеми от 

множество пътеписно-мемоарни или документални картини на 

градове в литературата. Какво е Градът? Преди всичко трябва да го 

изчистим от всякакви наслоени представи и да обединим 

разпръснатите от него фрагменти, за да конструираме отново 

цялото. Защото той еволюира. „Мислим си, че гледаме същия град, 

но той е вече друг” (Kalvino 1990: 218). Неговата програма ще 

преоткриваме всеки път отново и отново. Трансцендентният живот 

на града са усещали по интуиция древните, изобразявайки духа на 

мястото посредством някаква географска особеност (река, 
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растителност, планина) или митологично същество (основател на 

града). Тези образи го персонифицират. 

Градът има пряко отношение спрямо представата за нация, 

раса и държава. Градът, това са хората, които го населяват. В тази 

посока разсъждава Ернст Ренан. „При племената и градовете от 

античността фактът на расата е имал много голямо значение. 

Племето и градът тогава са били просто разширения на семейството. 

В Спарта и Атина всички граждани са били роднини…” (Renan 2012: 

594). Вероятно затова градът като художествен образ в балканските 

литератури е сюжетно пряко обвързан с жанра на романа и с 

характерните романови теми за непосредствените отношения 

между род, фамилия и личност. Градът често е критичният топос, 

хронотоп, но и паралелен, еманципиран персонаж в литературната 

монада. Градът се интерпретира като проводник на злото, като 

провокация срещу индивидуалитета или родовата хармония. Или 

пък напротив – като съперник, който трябва да бъде победен; 

любима, която трябва да бъде обладана; царство, което трябва да 

бъде завоювано. В този смисъл можем да съположим диаметрално 

различното усещане за образа на града в повестта „Гераците” на 

Елин Пелин например или пък на героите на Георги Райчев, на 

Георги Стаматов, дори на Вазов (градът навсякъде поражда 

негативни конотации) – спрямо балзаковските амбиции на героите 

от романа „Джевдет бей и синовете му” на Орхан Памук, в прозата на 

Андрич, при Решат Нури и др. Това са само единични примери, които 

могат да обяснят повечето български литературни и 

цивилизационни комплекси не само на краевековието, но и на целия 

двайсети век. Градът в български, но и в балкански план често е 
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виждан в библейските му конотации на блудница, на гробница, на 

чудовище или на господар. „Формирана отначало чрез насилие – 

обяснява Ренан, – а по-късно поддържана от взаимен интерес, тази 

огромна агломерация от градове и провинции, напълно различни 

едни от други, е нанесла най-тежкия удар върху идеята за расата” 

(Renan 2012: 594). Градът утвърждава личността, но консолидира 

общността, националните общности, формира граждански светове и 

общества, но разгражда родовите идилии. Той е отчуждение, което 

сглобява идентичности. Затова неговите прочити в отявлено 

патерналистични култури, каквито са балканските, са 

контрапунктно противоречиви. 

Градът живее пълноценно по етажите на цивилизациите, но 

на равнището на културите той е едва загатнат. На подобно 

съмнение пък залага Фернан Бродел. Въпреки решаващата роля на 

античния град (полисът държава), а след това и на средновековния 

и ренесансовия град във формирането на цивилизационния проект 

на Азия и Европа. Градовете на Балканите имат уникални 

двойствени лица – те много се различават, но и като двойници си 

приличат и се уподобяват един на друг, свързва ги обща съдба. 

Оглеждат се един в друг, напомнят си един на друг, съперничат за 

първенството на съществуването си, борят се за любовта на своите 

деца. Това са гражданите, които ги населяват, но и онези, които 

бленуват за тях. Градът е ключов концепт в балканските 

литературни светове. В българската литература, на фона на 

балканските литературни контексти, той е по-скоро отсъстващ като 

зрим и осезаем локус на всекидневието с позитивен ценностен знак, 
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повече е метафизичен и въобразен. Вкусовете към чужди 

пространства, земи и пристанища, като че ли надделяват. И все пак... 

 „Градовете са острови на стагнацията на изостаналите им 

страни. Те са предобрази на обществото и цивилизацията, които са 

някъде в бъдещето” (Brodel 2014: 61). Срещата на ислямския Изток с 

християнския Запад тук, на Балканите, рефлектира особено 

осезаемо именно върху архитектурата на градското пространство, 

върху бита и всекидневието на неизбежното мултикултурно 

съществуване, върху парцелирането на център и периферия, на 

квартали, религии, раси и езици. Градът е микромодел на 

империята. Ето как описва вавилонското проклятие в сарая на 

османския падишах през 1651 г. Пол Рико: „…суматоха, в която се 

чували различни гласове и езици. Едни крещели на грузински, други 

на албански, босненски, мингрелски, турски или италиански. (...)  

Хубав пример!” – заключава Бродел, обобщавайки представата за 

балканския град като еквивалент на източния град въобще (Brodel 

2014: 113). 

Градовете са двигатели на мощното културно и икономическо 

придвижване, на размяна на ценни блага и идеи, защото всичко 

минава през тях: стоките, товарните животни, хората. „Градове, 

пътища, кораби, кервани, поклонничества – това е едно цяло: това са 

снопове от движения, силови линии на мюсюлманския живот – 

твърди Луи Масиньон” (Brodel 2014: 129). От Ориента към Европа 

пътуват „далечни растения, копринени буби, хартия, компас, 

местните цифри, барут, едновременно с много развитата медицина 

и микроогранизмите на най-ужасните епидемии… холерата и 

чумата” (Brodel 2014: 116). Това са даровете на Изтока към Запада. 



317 
 

Някои от тях са дарове на влъхвите, други са даровете на Пандора. 

Те са акредитивните писма, които си разменят цивилизациите. 

Цивилизациите, повече условно обособени на Изток и Запад.  

На Балканите като че ли най-близо до бленуваната Европа се 

намират не континенталните градове (центрове и столици), а 

пристанищните градове. Водата притежава невероятния талант да 

свързва по-охотно от сушата, твърди Бродел. Това е естествено, 

защото водните пътища са били по-евтини и бързи (днес не е така). 

За добро или зло обаче пристанищните градове по-лесно се 

модернизират, при тях цивилизацията идва по-бързо. А модерността 

ги унифицира. Въпреки забелязваната трайна приемственост във 

вековете между османско и предосманско наследство например 

възприемането на ислямския релеф до голяма степен оприличава 

градовете на балканите един на друг. Балканската култура е 

подчертано градска, като съществува своеобразен пиетет към 

големия градски център, съдържащ основния храм, храмове, 

двореца, чаршията, пазара, при почти липсващи периферни 

центрове. Може би затова съвършеният проект на такъв град е 

Константинопол – Истанбул. Още от византийско време империята 

се идентифицира с него, той е нейното сърце, всичко отвъд него е 

провинция. На това отгоре той заема средищно местоположение 

между вода и суша, разполовен е на два континента. Уникален и 

безконкурентен център на Балканите  е именно той (Todorov 1972). 

Балканският град е криволичеща картина от очарователни 

тесни улички и ниски или средни на височина сгради, организирани 

в квартали и махали, пръснати между внушителни зелени площи – 

градини, гробища (погребенията се извършват сред градовете), а 
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чаршията е средоточието, центърът на оживен, кипящ градски 

живот. Задънените улици пък са характерна част от градския 

ландшафт и това е алегория на балканската душа на фланьора в 

литературата.  

Градовете си приличат помежду си, твърди Божидар 

Йезерник в книгата си „Дивата Европа през погледа на западните 

пътешественици”, не само на Балканите, но особено много там. Там 

градовете вечно искат да се уподобят на своите по-големи и красиви 

западни или източни побратими, а те пък успяват да ги видят 

обикновено в най-непривлекателния им вид. „Малките Парижи и 

Големите Букурещи” обичат да ги титулуват. Всички те преживяват 

своите „истории и митологии, които често са преднамерено 

преплетени” (Yezernik 2014: 237), своите комплекси, наследени от 

древните гърци. Проектирани по ориенталски и европейски модел, 

балканските градове,  и особено Букурещ, „градът от светлина”, 

стават онази „точка на пресичане, в която европейските и 

ориенталските обичаи се срещат”. Съвсем по гоголевски по улицата 

дефилират „шапки и палта”, съпровождани с „калпаци и шуби” (по 

описанията на Уолш), „хусарски куртки”, „бели кашмирени 

панталони, гарнирани със златни ширити” (по думите на Слейд), 

забулени жени, къси голфове, кожуси и фесове. А колкото повече 

ориенталски дух носи един балкански град, толкова по-

разточително е склонен да го загуби, прахоса, да се прости с него 

завинаги. Когато вълната на модерността го помете. С него умира и 

старият балкански дух на толерантността и нормалния начин на 

живот, „като че ли Вавилонската кула току-що е паднала” (Yezernik  

2014: 239, 256, 270). 
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„В този процес – отбелязва Йезерник – митологията заменя 

историята, а толерантността и мултикултурализмът са неговите 

първи жертви”. Пътешественици свидетелстват например колко 

изрядно внушителен ориенталски облик има София със своите 

ханове, кервансараи и изящни хамами. В края на ХІХ век обаче от 

един малък Константинопол само за броени години тя губи 

източния си лик дотолкова, че заприличва на пълната 

противоположност на Истанбул. Нещо повече – днес вече самият 

Истанбул рискува да изгуби органичния си облик, поддал се 

лекомислено на онзи „добре планиран маскарад”, който е в 

състояние „да придаде дори на наместника на Пророка нелеп вид” 

(Yezernik 2014: 262, 265). 

 Бродел, за разлика от балканския си колега Йезерник, е малко 

преднамерен, обобщавайки едва ли не цялостния вид на 

медитеранския полис като проектиран от Всевишния по следния 

начин: „тесни улички в наклон, естествено към морския бряг, 

накъдето са устремени, но и за да се отича дъждовната вода”, с къщи 

на по два-три етажа, защото „ислямът забранява къщите на повече 

етажи – белег на горделивост от страна на собствениците, сам по 

себе си омразен” (Yezernik 2014: 116). Град се строи обикновено 

около вода – река, море, езеро. Има и такива градове обаче, които 

носят злощастието на сухоземната си съдба. Но, когато е устремен 

към морето, щастливият град е построен именно според етажирания 

принцип на Бродел. Тогава, като в чаша, там долу, близо до водата, 

се утаяват ароматите му, чийто дъх се чувства обаче най-силно горе, 

на високото. Защото градът е парфюм от аромати на паметта, на 

историята и всекидневието. „И до днес – пише Бродел – в България 
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се усеща една екзотична, богата на силни парфюми цивилизация. И 

до днес нейните градове разказват какво е било това претопяване: 

градове от Ориента с дълги улички, обградени с плътни зидове, 

пазар, тесни дюкянчета, дървени кепенци, пъстроцветни носии, 

хора, стоки…” (Brodel 2008:125). Така би могъл да изглежда всеки 

подбалкански български градец или пък голям и древен град: 

устремен към една река (Филибе – Пловдив, Търново), към цели три 

реки (Адрианополис – Одрин), към езеро (Охрид) или море (Одесос, 

Месемврия). Не е случаен изборът да се строи град на брега на море 

или река, защото географията е ключов фактор в историята. „Реките 

са водели нациите напред, планините са ги задържали. Първите са 

насърчавали движението в историята, докато вторите са го 

ограничавали” (Renan 2012: 594). Планината е крепост, бастион – тя 

е уседналостта, консерватизмът и предпазливостта на 

отбраняващия се. Водата обаче е прогресът. Така поставени, речни и 

морски, изглеждат най-важните градове на Балканите: Пловдив, 

Истанбул, Белград, Одрин, Охрид, Солун, Атина, Скопие, Букурещ, 

Дуръс. 

 Всъщност, говорейки за древната памет на градовете и 

цивилизациите, знаем, че Пловдив е най-старият жив град в Европа. 

Преминавайки през южните български земи, пътешествениците 

споделят следното: „…човек пътува към Пловдив през безкрайни 

поля, изпълнени с градини, лозя и ливади, покрай селища, населени 

с християни. Равнината била хубава, осеяна с много кладенци...” 

(Velchev 2014: 207). Има вода, има река, значи има живот. 

Дубровничанинът Феликс Петанчич описва в свой трактат посоката 

на военния път от Белград за Константинопол, по който през ХVІ век 
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минават почти всички западни пратеничества. „През стръмните и 

непроходими подстъпи на планините (проходът Траянови врата) за 

два дни се преминавало в равнината на Пловдив или в Романия, през 

която някога пътували римляните, когато отстоявали властта си 

над Азия” (Velchev 2014: 207-223).  

Белон льо Ман пристига в Пловдив през 1547 г., като преди 

това е обходил местата от Лемнос и Тасос, Света гора, Солун, Кавала, 

Силиврия до Константинопол. Всички пътища в началото или в края 

водят натам, към Вечния град. Описвайки стълпотворението от 

кервансараи, мостове, джамии, хамами, имарети, пазари, „построени 

за обществена полза, за покриването на чиито разходи се грижела 

раята”, той коментира порядките в тях така: „В кервансараите могъл 

да пренощува безплатно всеки, получавайки месо и хляб. Никому... 

не се отказвало – било той евреин, християнин, езичник или турчин”. 

Описано е изобилие от хранителни продукти – месо, яйца, хляб, 

сирене. Но и обилие от примери на мултиетническа пъстрота и 

толерантност: „Въпреки че в един османски град живеят няколко 

християнски народности, ...когато някой арменец се помине, само 

арменци съпровождат тялото му... Хората от една религия... с нищо 

не се бъркали на хората от друга... Било позволено на всяка 

християнска вяра... да има отделни свои черкви...; турчинът въобще 

не се тревожел за душите на покорените народи – достатъчно било 

те да си плащат данъците. Тук не съществуват, както в европейските 

градове, тесни роднински връзки... И никой не се срамувал от 

произхода си... Имало равнопоставеност на жените в брака – 

робинята била равна на султанка. А всеки – и свободен, и роб, и 

мюсюлманин, и немюсюлманин, ...син на рибар, селянин или овчар... 
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можел да заеме който и да е пост в държавата, дори да стане велик 

везир... само защото е способен” (Velchev 2014: 229, 218).   

Космополитизмът на пищния или на по-камерния балкански 

полис, провокиран от мултиетническия му състав, е насърчен от 

едно особено усещане за вътрешна свобода, което рефлектира върху 

социалните отношения, поставени върху странна за 

средновековието, почти равноправна основа. Животът в османския 

свят и в частност в балканските градове имал голямото предимство 

на присъствието на имарети, ханове и кервансараи; тук гладът бил 

непознат гостенин, а всеки друг, различен е свят и приласкан.  

„В безплатните пловдивски имарети можел да се нахрани 

всеки” (Velchev 2014:218). Имаретите и хановете, както и 

кервансараите, като същински крепости с цялостни комплекси от 

търговска част, бани, чаршии, обори, гостилници, са важни 

социокултурни, комерсиални средища и благотворителни 

учреждения. Те са, по думите на Хюсеин Мевсим, „нещо като град в 

града”, нещо и като запазена територия за милосърдието и почитта, 

себапа, добротворчеството (Mevsim 2013: 133). Хенри Блаунт 

забелязал пък, че „Одрин е по-голям от Орлеан, а пазарите тук 

приличали на панаира в Сен Жермен... оттук започват българските 

земи.” Но Пловдив е тяхното сърце, тяхната стихия – „красив град, 

сносно изграден с твърде приятно разположение... малко по-голям 

от Сен Дени” (Velchev 2014: 218).  

Пловдив обаче е много повече от екзотичен ориенталски свят, 

от пиршество на античния дух. Да си спомним как само е запечатан 

в българската литература той, чрез Дебеляновата тъга по „този 

скръбен град/ едничък дом на мойта скръб бездомна...”. Или като 
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апокалиптичния лилиевски град на страшния съд, като кипящ котел 

от страстите на тълпите: „На страшен съд/ вървят тълпи/ кипи/ не 

спи/ градът”. В балканските литератури образите на града като 

концепт, знак и символ диаметрално се противопоставят, но и 

парадоксално се уподобяват. Градът таи грижата, ароматите, 

звуковете (викове, смехове, молитви, музика, шумове) и тоновете на 

живота в едно цялостно впечатление; в един цялостен компактен 

спомен. „В Пловдив и останалите градове на Балканите човекът на 

Запада смесвал с виковете на мюезините от местните минарета и 

спомена за звъна на камбаните в своите градове (...) И колкото и 

разнообразно да отеквал, понякога продължавайки с часове, без да 

се смесва с нищо, черковният звън неспирно се извисявал над 

всички останали градски шумове, въздигайки множествата в 

сферата на истински ред и спокойствие” (Velchev 2014: 218). 

Истинска балканска симфония, ще добавим ние, от шумове, акорди и 

арпежи, асонанси и дисонанси, съпроводени с нюанси, багри и 

миризми от запад и изток, от север и юг. 

Пловдив е градът на носталгията и любовта на поета и 

дипломата Яхия Кемал. В спомените му той възкръсва като 

Едемския рай, като неизличимия зелен спомен от личния му златен 

век. „Пловдив беше град, който до мозъка на костите си бе пропит с 

моята култура. Липсваше ми този град. (...) Колко красиви са тези 

места! ... сърцето ми винаги се изпълваше с тъга. Винаги съм си 

мислел, че бих могъл да живея вечно в този край..., където с кошници 

се продаваха ябълки и грозде. (...) Пловдив... гледка, напомняща за 

Бурса. (...) Едно парченце от някогашния живот... (чешмата с 

откъртения османски надпис  като рана) ... потънало в зеленина...” 
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(Kemal 213: 52-53). Кемал рисува питореските на своето минало, а 

градът заживява в имагинерните очертания на бляна. По-късно така 

ще види и опише Царицата на градовете Орхан Памук в своя роман 

„Истанбул. Спомените и градът”. 

 Безподобният град.  В града човек може да се влюби, твърди 

Вера Мутафчиева, в селото – не. В конкретния, не във всеки град се 

влюбваш като в жив човек. Голямата любов на Балканите се нарича 

Истанбул. Градът мираж, но и раят клоака е видян в спомените на 

Теофил Готие, които твърде много напомнят на многобройните 

впечатления на френски и английски пътешественици. А те се 

впечатляват от парадоксалните тесни и криви улички, издадените 

напред къщи, между чиито еркерни прозорци човек спокойно може 

да прекрачи и това създава усещането за  клаустофобично социално 

пространство. За свят консервативно затворен за погледа на другия, 

но и безпардонно разтворил врати и прозорци към другия. Свят с 

разрушени вътрешни стени на личното пространство на човека. 

Готие и Дю Монт не могат да асимилират този парадокс, защото 

физическото пространство е налично: „градът е пълен с градини,... 

обширни площади и вътрешни дворове,... които са абсолютно 

безполезни” (Yezernik 2014:234, 263). А Апуърт обобщава: „…този 

град е средновековна гледка, магически съхранена до наши дни. Ние 

се намираме във вълшебна страна, в Хиляда и една нощ, а злият 

джин е омагьосал тази страна. Нека ходим на пръсти, за да не 

притесним омайния сън на спящата красавица от гората...” (Yezernik 

2014: 235,263). Архитектурата и географията на балканския град са 

показателни за вътрешния пейзаж на душата на балканския човек. 
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В този план проектът на всеки наш град би трябвало да напомня на 

Истанбул (?!). 

„За балканския човек съществува град, особен по значението 

си за нашия препатил полуостров. Византион, Константинопол, 

Цариград, Истанбул. ... завинаги престолнина остава той. В Истанбул 

не отиваш, ами се завръщаш – едно мистично потъване към 

дълбокото минало, запомнено от кръвта ни. (...) пъпна връв между 

два континента” (Mutafchieva 2009: 143). Подобни пътувания и 

завръщания към Истанбул преживява в собственото си творчество и 

самата Мутафчиева: от романа „Летопис на смутното време” (1965) 

до пътеписната книга – обяснение в любов (по собствените ѝ думи) 

„Белият свят” (2008). Цели петдесет години. В романа „Летопис на 

смутното време” персоната на града сменя различните си сезонни 

лица. Сиво-зеленото от облаците и чимширите на пролетта лице на 

Стамбул бързо се променя в самия край на март, когато избухва 

новата зеленина, крещяща и сочна. „Гладко като джам лежи морето 

в нозете на Стамбул и човек би могъл да види в него целия град: 

тънките бели минарета, високите тъмни дувари с нахлупени 

сивокеремидени покриви, изрисувани от лишеи и закичени с бурен, 

тъй много разточителна е влагата край морето, че дори по 

покривите никнат треви” (Mutafchieva 1984: 163). Акварелът на 

града, видян в перспективата на огледалото на водата, носи 

типичните черти на онова, което десетилетия по-късно Орхан Памук 

ще определи като прочутия турски хюзун. Безкрайната турска тъга 

по миналото величие на Града. А покрай пролива, откъм Румели 

Хисар, вече се чуват гласовете му, които нашепват за оптимизма от 

промяната в тревожната душа на шехзаде Селим. Дълго време той 
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черпи мъдрост от книгите, но истинското му прозрение идва именно 

когато се носи в празничната си ладия по вълните на Златния рог и 

съзерцава в огледалото на водите отраженията на „безброй лалета и 

зюмбюли, стръмните склонове на Пера и Стария град с джамиите и 

къщите им, с кипарисите и младите им лози, а над всичко това – 

пролетното ярко и прозрачно небе” (Mutafchieva 1984: 175). 

Интимното общуване с персоната и пейзажа лик на Града Селим е 

готов да замени с мъдростта на света. Сетивното познание надмогва 

рационалното. По-късно неговият двойник по съдба и идентичност 

Кара Фейзи ще влезе в Стамбул като победител и господар, 

оглеждайки го цял „през зелените вълни на житата, над сините 

вълни на залива” от високия хълм. В краката му са водните 

отражения на кулите. Този миг героят улавя с фаустовски 

драматизъм: „…искаше му се да трае дни. Срещата със Стамбул – 

среща на стихията с вечността” (Mutafchieva 1984: 537).  

Градът обаче остава непроницаем за своите чада, за своите 

завоеватели също. „Стамбул мълчеше. Селим хан горчиво се бе 

убедил, че няма власт над него. Стамбул живееше свой живот – вечен, 

въпреки умората, твърде голям, за да го тревожат човешките победи 

и поражения. Селим хан... му се доверяваше: последните години 

доказаха, че Стамбул знаеше повече от султана си” (Mutafchieva 

1984:540). Така е видян той от разказвачката: като Константинопол-

Цариград-Стамбул, като „кръстопът между Изтока и Запада, каймака 

на богатството”, средище, където се „решаваше съдбата на стария 

свят”. И тя възкликва: „Този град никога и никъде не ще се повтори” 

(Mutafchieva 1984: 545).  
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Велико преживяване е пристигането в Истанбул по море, 

когато пред очите ти се откриват като на плаваща сцена изпод 

мъглите водните пари и облаците, заоблените форми и стройните 

остроноси профили на Вечния град. Едмондо де Амичис, Гюстав 

Флобер, Пиер Лоти, Умберто Еко – всички те се прехласват още от 

палубата на своя кораб по града на всички балкански и световни 

градове. „Вечността му ти говори задушевно, сякаш прокудено дете... 

няма място за нас в Цариград, днес Истанбул. Той вече не 

принадлежи на Балканите, той е само част от тяхното минало. От 

борда съзираш  стотината му минарета; те не принадлежат към 

изконния профил на града, където било провъзгласено източното 

християнство... Минаретата ти напомнят дръжки на кинжали, 

забити в умъртвената му гръд” (Mutafchieva 2009: 143-145).  

Но защо ли тогава винаги тръгваме към този град като на 

поклонение? Вероятно защото заминаването напомня на завръщане 

у дома. Тук в хода на безначалното време Европа и Азия се срещат, за 

да разменят съдбите и животите си, времената и надеждите си. 

Малко рязка и несвоевременна е алегорията на Вера Мутафчиева, 

визираща минаретата като дръжки на кинжали, проболи свещената 

плът на града с мъжко име: Константинопол, Цариград, Стамбул, 

Истанбул. Значително по-мека е метафората на Далчев в „Малка 

Цариградска мозайка”: „Отсреща, настръхнал с копията на своите 

минарета, се изправяше високият бряг на Стамбул и сякаш се 

мъчеше да повдигне прихлупеното февруарско небе” (Dalchev 1994: 

164). Подобно на рицар на кон той подпира с копията си небесата. 

Тук, в този далчевски „акварел”, ключовият образ на равновесието 

обаче е мостът, който възвишава града и уравновесява света. На 
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фона на поклащащите се закотвени корабчета на Еминюню 

обитаваш пространството между земята и водата, но всъщност си 

във въздуха, стъпил на моста, те танцуват под нозете ти, а бреговете 

на Стамбул, Пера и отсреща Скутари изглеждат спокойни. Небето е 

мрачно, водата огледално се поклаща. Мостът е вечността. Малко в 

повече тогава ни идва прокрадващото се недоверие на Мутафчиева, 

съвсем в духа на Йосиф Бродски, към този вечен град „прекрасен и 

неверен, изящен и безвкусен” (Brodsky 2013: 73), който ревнува 

всяка култура, дръзнала да си го присвои. И като изневяра 

тълкуваме променливата негова столикост във вековете. 

 Но защо ли тогава дори Казандзакис опоетизира стройния 

профил с минарета като подпори, които държат небето над главите 

на всички вярващи, подобно на древните Атласи, които крепят 

земята. Оказва се, че в семиотичната трактовка на тази специфична 

градска архитектура неминуемо сме обезоръжени от предразсъдъка 

на етно- и религиозноцентричното мислене. От едната страна е 

метафората на Мутафчиева, от другата – на Казандзакис. От третата 

– героите на Ахмед Юмит, които гледат Истанбул откъм морето, през 

призмата и патоса на Мутафчиева, де Амичис, Еко... През оптиката на 

естета и чужденеца. Юмит еманципира метафората с кинжалите 

така: „Небостъргачите, безсрамно изпънали се пред нас като 

кинжали, забити в самото сърце на града... мостовете като окови, 

нахлузени върху морските длани...” (Юмит 2014: 556). Минаретата 

въоръжават града. Високите сгради пък го обезоръжават? 

Минаретата се са обикновени сгради.  

Потъналият град. Казандзакис вижда Истанбул като 

потъналия град:  „Гръцките брегове останаха зад нас и една сутрин, 
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сред мътния хоризонт от небе и море, се появи съвсем блед, 

Цариград. Валеше леко, снежнобелите минарета и черните кипариси 

пронизваха мъглата като мачти на потънал град. Света София,  

Дворците, полуразрушените императорски стени се губеха сред 

тихия потискащ дъжд. – Проклета да е, курвата ѝ недна, спи с 

турчина! – изрече един от нас... – Пак след години, след време, пак наш 

ще бъде – прошепна друг. Но аз чувствах, че сърцето ми не трепна. 

Днес като отражение на копнението ми, много далечно, много 

невероятно, ми се стори този легендарен град, като някакво 

същество от мъгла и въображение. Доволен бях, че вали, та не можах 

да го видя... Валеше, Цариград все повече потъваше, морето беше 

станало съвсем зелено и полека лека вълните му се смаляваха... 

Минахме Босфора... и навлязохме в страшното Черно море” 

(Kazandzakis 2011: 525-526). 

Във фантазията на героите на Казандзакис, радикално 

разкъсвани от противоречиви страсти, от любов и омраза, гняв и 

възхищение, сласт и погнуса, този град е потъналата Атлантида на 

балканите, на историята ни, на света. Полис е съдържание,  

равносилно на град. Тук се подразбира мъжкото име и лице на 

Цариград, но на гръцки е в женски род, ще уточни самият 

Казандзакис в „Рапорт пред Ел Греко”. Симптоматична е 

колебателната употреба: той, градът, е едновременно тя, градът 

блудница. 

Но на полуострова „дишат пълнокръвно и други немлади 

градове”. Това е Атина с белите ѝ улици, с двата велики хълма 

Акропол и Ликавитос. „Да не беше тъй многолюдна и сбита, 

прекалено динамична, напечена до бяло, Атина щеше да бъде най-
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поучителният град на Балканите” (Mutafchieva 2009: 145). 

Преобладаващо ориенталският ѝ някога изглед с минарета, 

кипариси, руини и колони, джамии, бързо е преодолян, за да се появи 

„младият феникс на Гърция” (Yezernik 2014: 243), възкръснал от 

дедите си. Градът музей на Елада сбъдва балканската мечта да 

пътува на запад и да бъде запад, уви, твърде печално. Турците го 

плячкосват, но венецианци и англичани решават да го „спасят” 

(западното ограбване се назовава спасение, кима иронично 

Мутафчиева) – първо Моросини и венецианците, а след това и лорд 

Елгин отнасят във Венеция и Лондон шедьоврите на Акропола, 

Пропилеите, Минервиния храм и мрамора на Фидий. „Всеки 

поклонник на несравнимите творби на безсмъртна Елада трябва да 

се чувства дълбоко задължен на Негова светлост, който, запазвайки 

тези красиви фрески, направи услуга на творците от всяка страна”, 

лицемерно признава Е. Спенсър (Yezernik  2014: 247). 

Пирея е глътката море и бряг на Атина. Тя е прастаро 

пристанище, което „все ще намери с какво още да те зарадва, със 

среднощна песен и тънки морски мезета, с тежко вино, което дъха на 

егейска смола” (Mutafchieva 2009: 147). Тези градове и пристанища 

са нещо повече от просто отправна точка на балканския 

пътешественик на юг. В пътеписния роман на Борис Априлов 

„Цикладските острови” Пирея „мига сънливо в зараждащия се 

съботен ден” преди отплаването към Цикладите, а човекът, тръгнал 

на път, я наблюдава отвисоко и твърде меланхолно. Впрочем героят 

му е отделил в плановете си за великата Атина само някакви си два 

дни, „люлеейки се в люлката на нищото” и преглеждайки картата на 

островите. Атина му е омръзнала, но напускането на материка си е 
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плод на „чисто човешки фатализъм”. И все пак решението е взето и 

героят на пътуванията по море (екзотична рядка птица за 

българската литература) отплава или отлита на юг, „подобно 

пеперудите, които усещат кога трябва да отлетят нанякъде, за да 

снесат яйцата си и да умрат”. И, усетил „тръпката на 

пътешественическата наркоза”, той вече дълбоко съжалява за 

дните, прекарани на континента, в Атина (Aprilov 1988, 2016). 

Да не пропускаме сред урбанистичните перли на Балканите и 

Дубровник, „…град на достойнството, взискателен, претенциозен 

дори, стараейки се да мине за небалкански. Без да принадлежи на 

Балканите, той не е и на Европа, модел на измислен град... държава... 

република” (Mutafchieva 2009: 147). Надвил е анадолците с хитрост и 

конформизъм, тъй като разполагал със злато, той сключил сам 

сделка за себе си, откупвал се с годишен данък пред султана, купувал 

си достойнство и спокойствие. Събрал църквите от всички 

християнски изповедания, той продължава да бъде най-естествено 

защитената автентична крепост – полуостров и обетованата земя в 

земята на Балканите. И продължава до днес състезанието с времето 

като суверенна крепост държава на славянството и републиканския 

дух.  

В „Измислянето на Руритания” Весна Голдсуърти коментира 

западните литературни и медийни представи за Балканите, 

основани върху образи на популярната литература. Балканите са 

място някъде в края на Европа, „в безпорядъка и великолепието на 

Изтока” (Goldsworthy 2004: 251). А един от стереотипните образи на 

Изтока е Градът. Ето как би могъл да изглежда балканският град: 

като очакван „романтизиран ориенталски рай, целият в бял мрамор, 
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сини води, с внушителни турци в широки бели дрехи, забулени 

хурии, рози и славеи”. Истината обаче е по-различна: той е „скучен, 

мразовит и мъглив”, „кален и разнебитен, с дървени къщи и мръсно 

предградие, ръждиви ламарини, мръсни и бледи деца, тесни 

стръмни улици, гробище с каменни турски фесове”. Така е видян той 

в романа „Зеленият плащ” на Джон Бюкан (Yezernik 2014: 148). Този 

град си има име и това е Русчук. Пейзажът му обаче е приказен. 

Впрочем всички балкански пейзажи край Дунава са като излезли от 

Андерсенова приказка – сънливи, благодатни и изобилни. Русе е 

един от тези градове, „старо дунавско пристанище”, разположен е на 

голямата европейска река, обезсмъртен от един европейски 

нобелист, който се обявява за враг на Танатос и инстинкта към 

смъртта – Елиас Канети.  

В спомените си в книгата „Спасеният език” Канети, подобно 

на Пруст, Бергсон и Казандзакис, разказва за детството си, видяно 

през очите на града. Той, космополитът по произход и дух, 

проекцията на един модерен Ахасфер, отраснал под българско небе,  

се завръща в личния си златен век. Това са годините на детството му 

в Русе: „Русчук, в долното течение на Дунава, където съм се родил, 

беше чудесен град за едно дете и ако кажа, че той беше в България, 

давам непълна представа за него, тъй като там живееха хора от най-

различен произход и само за един ден можеха да се чуят седем или 

осем езика. Освен българи... имаше и много турци..., гърци, албанци, 

арменци, цигани..., идваха и румънци. Многообразието..., 

непрекъснато усещах неговото въздействие“ (Kaneti 1981: 12-13). 

Канети рисува една идилична, типично Броделова картина на 

етажирания град с тесни, криви уличики, стремглаво спускащи се 
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към реката, която през зимата замръзва и по нея минават свирепите 

вълци и върколаци от север. Пищното обилие и великолепие е като 

епизод от филма на един спокоен и охолен свят на детството в 

светлата триетажна къща в турски стил с просторни, хладни стаи и 

с дюкяна на дядото търговец, приютил, подобно на приказките от 

Ориента, стоки, подправки, вкусове и миризми. Тази светла къща 

той ще припознае като дежа вю в една Брьогелова картина във 

Виена години по-късно. Уханията на детството са на кафе, просо и 

шоколад; визуалните картини са от светлите пасхални нощи, 

боядисаните в кафе яйца, ярките отблясъци и апокалиптичния 

трепет на Халеевата комета. Баба Лаура е по ориенталски тромава и 

ленива, „от всички роднини тя най-много бе запазила турския си 

нрав... от Едирне”; дядото му пее протяжни турски песни: „Ябълчици 

червени, идват те от Стамбул” (Kaneti 1981: 26). След години вече 

възрастният Елиас ще възкликне: „Всичко, което преживях по-

късно, вече се бе случило в Русчук. Там останалият свят се наричаше 

Европа (...) Европа започваше там, където някога е завършвала 

турската империя” (Kaneti 1981:13). Родът Канети тръгва от 

Истанбул. Порасналото дете ще разсъждава върху предразсъдъците 

и презрението към другия човек, другия град, градът на детството, 

квалифициран и като град на ориенталщината, мизерията, 

провинцията на света – без култура, без познание и информация. 

Майка му ще прокълне този град, но той винаги мислено ще се 

завръща към него. 

Градовете по Дунава носят особеното очарование на архетипа 

на паметта и времето на Балканите, така отделени, но и толкова 

плътно свързани със своя свят. Дунав – голямата бяла река – е и 
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споменът, но и Лета, забравата. В ислямските представи това е 

реката на рая, на изобилието и щастието. Границата. В книгата си 

„Пътят и времето” (1998) Атанас Славов проследява светските 

биографии на трима видни връстници свищовлии, превърнали се в 

имена не само на българската литературна и духовна история – 

Алеко Константинов, Георги Чакалов и Петър Дънов. Писателят 

прави следното наблюдение, което превръща Свищов в 

представителна извадка на идилията, наречена Балкански 

полуостров – градина: „Гледката отгоре, от Чифте кафене си остава 

такава, че само истинският последовател на Мохамед може да 

забележи такова чудо, да осъзнае красотата му, да усвои и насели 

място, от което да му се наслаждава. (...) И като седнеш там, и като 

заброиш зърната на броеницата, и като ти донесат кафето, дето три 

пъти си е играл кафеджията да дига и слага над пясъка, за да дигне 

истински гъст каймак, и като се загледаш над тази сребърна лъснала 

пустота над Дунава, и като заспуска леките си кърмъзени пердета 

залезът над западната врата на света, за да успокои душата ти и да 

ти даде да се доближиш до Твореца си..., до мириса на пускащите 

влагата си фунийки в горната махала, зюмбюлите, гюловете..., и като 

запотъва душата ти...” Тогава? Тогава в главата ти се вмъква и 

зашепва като последна твоя мисъл в земния път преди пълната 

медитация на съзнанието  четирийсет и шестият стих на Корана 

Паяка: Това, което е дадено на нас, е дадено и на вас; нашият Бог и 

вашият Бог са един, и на него се кланяме. Буквално цитатът звучи 

така: “46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия 

начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме 

в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият 
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Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени”(Sveshten Koran 2008: 210). 

„И тогава гледането ти на тази красота магически се превръща в 

съзерцание на Божието величие, и ти провиждаш. Виждаш” (Slavov 

1998: 170). Такъв е Свищов, по Дунава. 

Ключово значим град на Балканите е Сараево: „град с бели 

минарета, усукани като захарни пръчки” (Goldsworthy 2004: 149). 

Греъм Грийн го рисува като балкански град, потънал в „кал, сняг, 

изостаналост, пронизващо чувство за опасност” (Goldsworthy 2004: 

172), като непроницаем хаос, като клаустрофобично, 

дестабилизирано и невралгично място, откъдето трябва човек да се 

измъкне. Впрочем такава е визитната картичка на който и да било 

балкански град не само от „онова” време. Но кое именно време? В 

спомените на Канети така изглежда и Варна в началото на века: 

когато файтонът им затъва в уличната кал на централната улица и 

майка му възкликва: „Това е ориенталщина! Тези хора няма да се 

научат на нищо!” (Kaneti 1981: 116). Думите са изречени малко след 

като тя е нарекла България „благословена страна”, в която никой не 

бива да се срамува, че се е родил. Приликите между Варна и Сараево 

продължават в митологичния дискурс на съответствията: „бях на 

изследователско пътешествие в екзотична страна” (Kaneti 1981: 

110), целта на което е Черно море с Омировата Колхида... Само човек, 

който не е балканец, може да бъде очарован и да повярва на мисълта, 

че Колхида е някъде тук. И само истински балканец  като Емил 

Чоран, Мирча Елиаде и Тончо Жечев може да теоретизира върху 

Одисеевия и Язоновия мит като мита за балканското проклятие. 

 Ребека Уест е очарована от османската архитектура на 

Сараево: „оплюта от мухи, прашна сомнамбулна атмосфера… там, 
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където са били турците” (Goldsworthy 2004: 279). Това е и 

невидимата граница между Изтока и Запада, където пътуването е 

приключение. Пътуване към себе си. Сараево е „Северният Дамаск” – 

така го нарича А. Пейтън (Yezernik 2014: 253, 270), възгордял се от 

естествено бушуващата между високите брегове река, събрала 

около себе си къщи с гигантски градини. Всичко това „придава на 

Сараево вид на огромна градина” (Yezernik 2014: 251). Истинският 

град градина – природната архитектура на ориенталската градина 

на свободата и толерантното разнообразие на видовете в 

безпорядък е именно тук. 

В първите летни дни на 1913 г., едва прикривайки 

вълнението си, старците на Андрич от романа „Мостът на Дрина” се 

навеждат над географската карта, където е означена бъдещата 

подялба на Балканския полуостров. Техен ориентир е планинската 

верига и отново водата – река Дрина. Те знаят и разбират всичко, 

защото носят своята география в кръвта си и с цялото си същество 

чувстват картината на света. „– На кого се пада Усчуп (Скопие)? – 

пита привидно равнодушно един старец младежа, който чете./ –На 

Сърбия./ –Ух!/ – А чий е Селаник (Солун)?/ – Гръцки./ – Ух, ух!/ – А 

Едрене (Одрин)? – пита друг тихо./ –Български, уж./ –Ух, ух, ух! (...) И 

сега, ето че доживяха тая власт, като фантастичен морски отлив 

изведнъж да се оттегли и да отстъпи нейде в безкрая, а те останаха 

тук като водно растение на сушата, излъгани и застрашени, 

изоставени на себе си и на своята зла съдба” (Andrich 1964: 240).  

Балканският човек усеща във възходяща градация „как 

земята под него се измъква подмолно като килим и как границите, 

които би трябвало да са непоклатими и трайни, стават подвижни и 
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променливи, отместват се, отдалечават се и изчезват като 

своенравни пролетни потоци” (Andrich 1964: 240). Той чувства, че 

живее на полуостров, между брегове ронливи и суши нетрайни, 

търсейки закрила в крепостите на градовете си. В притежанията им. 

  Градът – хамам и храм. И така, както някога в стария Рим 

нямало сграда, по-разкошна от баните и храмовете, така и в 

градовете на Османската империя не се виждало нищо по-хубаво от 

храмовете джамии и хамамите. И в двете пространства блика вода, а 

водата пречиства. В романа си „Хамамът Балкания” Владислав Баяц 

прави неочакван паралел по отношение на един внушаващ 

авторитет, меродавност и повторяемост във всички култури топос и 

локус на паметта. Това е Градът. В разговор помежду си героите 

Йосиф-Синан и Байица-Мехмед Соколович очертават една внезапна 

контаминация, която руши митове. Тя се основава върху мотива за 

вечното съперничество за Вечния град. Ето как изглежда 

картографски сдвоеният образ на балканския град  Белград-

Истанбул: „Сравнявах на различни карти разположението на 

Белград и Истанбул, по-точно частите, известни с имената 

Калемегдан и Златен рог: от едната страна на Белград е Сава, от 

другата – Дунав, от едната страна на Истанбул е Черно море, от 

другата Мраморно. Пред Златния рог Босфорският канал се 

раздвоява с един ръкав към тесния залив Халич, а с по-голямата си 

част се влива в Мраморно море. Заливът Халич е истанбулската Сава, 

а краят на босфорската теснина – Дунав. Белград има дори и своя 

Юскюдар срещу Долния град под името Земун, та дори и свои 

Принцови острови – речни островчета, които се подават над водата. 

Няма значение, че единият град е заобиколен от реки, а другият от 
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морета. Водата е вода. При нея дълбочината е по-важна от 

широчината. Иначе, ако съпоставиш картите и плановете на двата 

града, ще намериш още много прилики. Ако не ги намериш, можеш 

да ги направиш!” (Bayatz 2009: 285). Впрочем подобно описание на 

Белград фигурира в записките на принц Мартен Фиме, придворен на 

Анжуйския принц, публикувани под заглавие „История на 

архитектурата в Унгария и Ердели“ през 1526 г. Преди него обаче 

друг, и то не кой да е, а Константин Костенечки, наричан от сърбите 

Философ, в знаменитото житие на деспот Стефан Лазаревич 

(обновител и кръстник на престолния град) сочи, че на Лазаревич 

Белград „му напомнял с нещо на онова господстващо издигане на 

Цариград над Златния рог и Босфора” (Bayatz 2009: 342). 

Така си говорят двамата архитекти – строители и политици. 

Техните мисли и слова от миналото паралелно отекват и в задочния 

диалог между двама писатели: самият Владислав Баяц и неговият 

турски колега Орхан Памук. Двамата пътуват в разказите си през 

времето, през вековете на общите ни балкански съдби. 

Повествуващата романова рамка на романа Баяц-Памук 

контрапунктира нарацията на повествованието – животът и 

пресечните точки между съдбите на Синан-Соколович. Те са 

идентични, защото това са двама исторически герои, родени като 

православни християни – гъркът Йосиф (симптоматично е 

съвпадението с името на библейския Йосиф дърводелеца, пастрока 

на Божия син) и сърбинът Байица, съответно превърнали се в Мимар 

Синан и Мехмед Паша Соколович. Първият е най-големият османски 

архитект, вторият – най-великият везир и дипломат на империята. 

Двамата приятели дирят своите корени, разпознават се в миналото; 



339 
 

писателите чрез тях също търсят корените си и се борят с 

творческото си безплодие в разговори за историята. Класическият 

литературен мотив на пътуващата двойка Данте и Вергилий през 

Ада, чистилището и Рая обаче тук е обърнат. Преминавайки през 

пречистващото място на родното – хамама Балкания, те опознават 

света, земния, а не отвъдния. Тяхната обща съдба и общото им 

пространство са осмислени в триадата храм, държава, хамам. И 

трите елемента във въпросната триада са посветени в културата на 

града, а това означава на цивилизацията. Защото сivis на латински 

означава гражданин. 

Хамамът пък е мястото, което служи за постигане на духовен 

и физически катарзис и плътно следва легендата за вълшебните 

извори на Вишеград, които лекуват безплодие. Хамамът дава живот, 

оплодителна е силата на водата, а в културата на източния свят 

грижата за плътта е не по-малко важна от грижата по духа. 

„Хамамите – казва Байица-Соколович на Йосиф-Синан – са място от 

голямо значение. В тях се къпе не само тялото. И не само външно. 

Измива се и всичко отвътре, което не е чисто. Насладата, която ни 

предлага банята, е от онзи вид, който далеч надхвърля 

обикновеното удоволствие” (Bayatz 2009: 189). Амбицията е 

политическа и екзистенциална – да се построят обществени хамами 

за всички, за да може самата империя да бъде изкъпана и ритуално, 

но и буквално от греховете си. Така са постъпвали някога и в 

древния Рим, след това и във Византия. Френският пътеписец А. 

Пуле през 1658 г. съчинява много интересна похвала за водата, но и 

за белградчани, опитвайки се да обясни дълбокия смисъл на 

обществените бани именно чрез примера на Белград: „Баните в 
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Ориента, които в името на истината, са парни бани, защото в тях 

човек не се къпе, макар че се измива, показват, че всички хора 

успяват в нещата, към които имат най-голяма склонност, и че в 

духът на тези хора, така изтънчен по отношение на баните, ние 

трудно бихме могли да подражаваме” (Bayatz 2009: 398). 

Симптоматичен в това отношение факт е и че белградски архитекти 

строят водопровода на старопрестолния Цариград и дори основали 

там свой Нов Белград. Това са акведуктите и язовете, известни днес 

под наименованието Белград Ормани (Белградската гора). 

Любопитна е тази антиномия на назоваването: старият Белград е 

наричан от А. Ашкерч „сръбският Париж” (Yezernik 2014: 249,269) и 

полага всевъзможни усилия да заприлича със своите широки и 

прави улици, с електрическите си трамваи и бели сгради не само на 

Париж, но и на Виена, на Пеща, дори на Истанбул (със своята 

белградска Стамбул Капия). Новият Белград обаче е... гора. 

Белградската гора се превръща в твърде интересен модерен 

литературен топос на всекидневието – в място на уикенди и 

любовни срещи, на семейно-битово общуване в романовата проза на 

Орхан Памук („Музей на невинността”). Балканският град умее да се 

мултиплицира, да изчезва, да угасва и отново да се възпламенява на 

ново място – все един и същ, своечужд, усвоил природните 

пространства, успял да се превъплъти в мегаполис, но и да оцелее в 

извънурбанизираните територии на мита посредством градината, 

гората, водата. 

Авторите от балканските литератури виждат Балканите в 

призмата на цивилизационния проект на държавността, градската 

култура и градските пространства посредством образите на лични 
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пространства (дом, хамам) или духовни пространства (храм). 

Секуларното, цивилизационно усвоеното пространство на града е 

калейдоскопичната физиономия на всички тези интимни, но и 

сакрални топоси. Авторите мислят съществуването през темата на 

града, през конкретната сюжетика на града. Орхан Памук, вече извън 

фикционалното пространство на „Хамамът Балкания” на Баяц, 

заедно със самия него разказва сюжета за Белград Ормани в своя 

роман „Истанбул. Спомените и градът”. После го оркестрира в 

„Музей на невинността”. Романите на Памук разказват за различни 

човешки съдби, а всъщност през призмата на съдбата на Истанбул. 

Той е не просто хипотетичен време-пространствен континуум, той 

не е формален (а хипнотичен) топос, той е пълноценен герой на 

повествованието. Като че ли не човекът обитава града, а обратното 

– градът обитава и владее човека. И това е налагащо се впечатление 

у читателя.  

 
Цитирана литература 

Andrich 1964: Andrich, I. Mostat na Drina. Sofia: Narodna kultura, 1964. 
Bayatz 2009: Bayatz, V. Hamamat Balkaniya. Sofia: Siela, 2009. 
Brodel 2008: Brodel, F. Sredizemnomorieto i sredizemnomorskiyat 

svyat vav vremeto na Filip II. Sofia: Abagar, 2008. 
Brodel 2014: Brodel, F. Gramatika na tsivilizatsiite. Sofia: Iztok-Zapad, 

2014. 
Brodsky 2013: Brodsky, Y. Patuvane do Istanbul. Samotni pateshestviya. 

Sofia: Fakel Express, 2013. 
Dalchev 1994: Dalchev, A. Malka Tzarigradska mozayka. I sartseto nay-

setne umira. Stihotvoreniya i fragmenti. Antologiya. Sofia: “Hristo Botev”, 1994. 
Goldsworthy 2004: Goldsworthy, V. Izmislyaneto na Ruritaniya. 

Imperializmat na na vaobrazhenieto. Sofia: Kralitza Mab, 2004. 
Kalvino 1990: Кalvino, I. Bzhestvata na grada. Nevidimite gradove. 

Eseta. Sofia: Narodna kultura, 1990. 
Kemal 2013: Kemal, Y. Detstvo, yunoshestvo, politicheski i literaturni 

spomeni. Sofia: “Boyan Penev”, 2013. 
Mutafchieva 1984: Мutafchieva, V. Letopis na smutnoto vreme. Sofia: 

Bulgarski pisatel, 1984. 



342 
 

Mutafchieva 2009: Мutafchieva, V. Gradove. Beliyat svyat. Sabrani 
sachineniya v 12 toma. Plovdiv: Janet 45, 2009. 

Nora 2004: Nora, P. Natsiyata. Vavedenie. – V: Znepolski I. (sast.) Mesta 
na pametta. Tom I. Ot  republikata do natsiyata. Sofia: Dom na naukite za choveka 
i obshtestvoto, 2004. 

Renan 2012: Renan, E. Кakvo e natsiyata? – Liberalen pregled, 18. 12. 
2012. <http://www.librev.com/index.php/2014-05-31-19-34-02/librev-
yearbooks/2513-librev-2012-4/> (18. 04. 2018). 

Slavov 1998: Slavov, A. Patyat i vremeto. Tom 1: Nachaloto. Svetska 
biografiya na Petar Danov. Sofia: Byalo bratstvo, 1998. 

Sveshten Koran 2008: Sveshten Koran. Sofia: Trud, 2008.  
Umit 2014: Umit, A. Pametta na Istanbul. Sofia: Kolibri, 2014. 
Velchev 2014: Velchev, Y. Balkanskiyat chovek (ХІV-ХVІІ vek). Plovdiv: 

Janet 45, 2014. 
Yezernik 2014: Yezernik, B. Divata Evropa prez pogleda na zapadnite 

pateshestvenitsi. Sofia: “Marin Drinov”, 2014. 
Аprilov 1988: Аprilov, B. Tsikladskite ostrovi. Patepisen roman, 1988.  

<https://borisaprilov.wordpress.com/2012/02/28/%D1% > (12. 04. 2016). 
Кaneti 1981: Каneti, E. Spaseniyat ezik. Sofia: Narodna kultura, 1981. 
Кazandzakis 2011: Кazandzakis, N. Raport pred El Greko. Sofia: 

Enthusiast, 2011. 
Мevsim 2013: Меvsim, H. Balkapan han kato intimno-publichno 

prostranstvo na bulgarite prez  ХІХ vek. Мezhdu dva bryaga. Plovdiv: Janet 45, 
2013. 

Тodorov 1972: Тоdorov, N. Balkanskiyat grad, XV-XIX vek. Sotsialno-
ikonomichesko I demografsko razvitie. Sofia: Nauka i izkustvo, 1972. 



343 
 

РЕПОРТАЖИТЕ НА ПЕТЪР ПЕТРОВ ДАЧЕВ, ИЛИ КАКВО 

Е ДА ТЕ ПРЕСЛЕДВА ДУХЪТ НА ИСТАНБУЛ 

Хюсеин Мевсим 

 
THE REPORTS OF PETER PETROV DACHEV OR HOW IT FEELS TO BE 

CHASED BY THE SPIRIT OF ISTANBUL 

Hussein Mevsim 

Abstract: Petar Dachev, better known in the Bulgarian cultural space as a 
landscape painter and marinist, is the author of the book of reports The Unknown 
Tsarigrad (1942). Upon his return from the Republic of Turkey in 1932, where with 
some interruptions he spent around ten years of his life, he started working as a 
reporter for various newspapers and magazines in Sofia while cooperating in the 
texts of various other printed media. More than twenty of his reports published in 
the newspapers of Daga, Novi dni and in Venets magazine are presented for the 
first time through this paper. 

Key words: Petar Dachev, journalism, report, Sofia, Istanbul. 
 
 

Седнах с благородното намерение да напиша текст, чрез 

който да обърна внимание върху почти непознатите изяви на Петър 

Петров Дачев1 в полето на журналистиката през 30-те и началото на 

40-те години на миналия век по страниците на няколко софийски 

вестника и списания. След кратко обмисляне не се подвоумих да му 

сложа помпозното заглавие „Петър Дачев като журналист“, но още в 

следващия момент се сепнах от асоциациите, които възбуждат 

думите журналист и журналистика. Нима Петър Дачев се представя 

като всецяло потопен в злобата на деня, кипнал в котела на 

обществените страсти и пристрастия, затънал в тресавището на 

високопарни наблюдения и проникновени анализи на 

                                                           
1 По-подробно за биографията и творчеството на Петър Дачев вж. (Мevsim 2017: 
11-26).  
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международната обстановка, които пожълтяват още на следващия 

ден?      

Известно е, че след затварянето на десетгодишната турска, а 

по-конкретно истанбулска страница в живота му, през лятото на 

1932 г., малко над средата на попрището жизнено, той се завръща в 

родината си, и установил се в София, започва да се изявява предимно 

като автор на репортажи – един не толкова ухажван и без особено 

значими постижения жанр в българската литература2. Така 

например през септември 1934 г. с подписа на директора Георги 

Кулишев в. „Нови дни“3 му издава репортерска карта (с лична 

фотография и саморъчен подпис под нея) в уверение на това, че е 

редовен сътрудник на вестника4, в който името му се появява не 

толкова често, но запомнящо се, под репортажи за делнично-

битовия живот на обикновените хора, под непретенциозни 

пътеписни ескизи и очерци, в които проличава авторовият усет за 

оригиналното и милото в баналното иначе всекидневие.     

Няма никакво съмнение, че Петър Дачев се завръща от 

Истанбул с много тежък багаж; багаж, който тежи не толкова от 

                                                           
2 Нека да припомня, че репортажът е журналистически жанр, в който с 
художествени средства се разказва за събитие на деня, но без да се прави по-
задълбочено обобщение. Той се характеризира с актуалност на темата, краткост, 
стройност на композицията и художествен език. С тези свои особености се 
отличава от очерка, който изисква по-задълбочено обобщение на описаната 
действителност. Все пак българската литературна история отдава дължимото на 
„Споржилов“, репортажен роман от Георги Караславов; „Осем години в Съветския 
съюз“ от Марко Марчевски; „Песента на налъмите“ от Кръстьо Белев и др.  
3 Утринният всекидневник „Нови дни“ излиза от 24 август 1934 до 31 декември 
1935 г. като издание на Дирекцията за обществена обнова; окачественият като 
неофициален орган на правителството от 19 май 1934 г. вестник се обявява 
против политическите партии и парламентаризма.  
4 „Умоляват се всички официални лица и власти да му оказват нужното съдействие 
и доверие при изпълнение на журналистическата си служба“, гласи молбата на 
вестника. 
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няколкостотинте предимно малоформатни картини, скици и ескизи, 

грижливо подредени или опаковани в два кашона, колкото от 

богатите впечатления, с които е препълнен, от багрите и светлините 

не толкова в сетивата, колкото в душата, от мелодиите на тишината; 

от смирението и скромността, от съзерцателността и неизразимата 

тъга на източния човек; от доброволното му предаване и отдаване в 

обятията на съдбата – чувства, душевни състояния и настроения, 

които за няколко години така дълбоко обсебват и се вселяват у 

младия българин от равна Добруджа, че няма да го напуснат до края 

на земния му път, а винаги натрапчиво ще подсказват за себе си.   

„Дали ръждясалите колела не скърцат под тежестта на това, 

което нося и отнасям от Истанбул”, си беше помислил той в кратките 

просъници, под мъждивата лампа в нощното купе на влака, 

препълнен с любопитна европейска, че и трансатлантическа 

публика, която се връщаше от съседната страна, отишла там да види 

с очите си сътворяващото се чудо в Анадола.  

Вътрешният душевен товар, който човек отнася от този град, 

особено впечатлителният и дошъл тук с напълно отворени сетива 

творец, притежава онова удивително свойство да не мирува и 

кротува, а да подритва с нетърпеливи крачета в очакване на своето 

раждане, за да бъде поделен и споделен. Неслучайно напиращия и 

нахлуващия в съзнанието му истанбулски материал той пожелава да 

запълни и замени с други текстове, пише за какво ли не, само и само 

да уталожи болката си.  

Така още в „Нови дни“ започва да публикува граничещи между 

репортажа и краткия разказ текстове, в които подмолно се усеща 

влиянието на Истанбул; на всичко онова, което го е впечатлило още 
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там, сякаш те са пренесени на софийска почва. Разбира се, в крайна 

сметка софийското ще се окаже бледо отражение на истанбулското, 

едва ли не сянка на сянката. Затова, когато пише за преместването 

на софийския битпазар в нова модерна сграда, за особения и 

затрогващ език на бракуваните неща по сергиите, по които един 

стар македонски комита продава вехти обуща, а руски бежанец, с 

дипломи в джоба, оставил земи и богатства в родината си, за да 

предлага на софийския битпазар счупени хармоники, изтъркани 

палта и повредени часовници5, сякаш се улавя опитът на Дачев, 

натрупан в невероятния свят на истанбулските открити или 

покрити пазари и чаршии. Когато описва клоуни, цирк, люлки, 

въртележки, деца, народ, стрелбище6, когато съживява мечтите на 

единайсетгодишния Любчо, за когото празникът се оказва 

преминаване отвъд, в сферата на вълшебното7, като че го 

преследват атмосферата и духът на Шехзадебашъ, точно в сърцето 

на Стамбул, в дните на рамазана, месеца на мюсюлманския пост, 

когато мало и голямо се пренася и се приютява в кафенетата, в които 

с някаква подкупваща инфантилност до ранни зори се гледа сеирът 

на карагьоза – театърът на сенките; на орта оюну – играта в средата 

на кафенето; на меддаха или други представления, пренасящи на 

сцена с думи и виртуозна игра предимно мъжката безпомощност 

пред женската хитрост и лукавост. Когато с т. нар. сестри 

посетителки авторът посещава крайно бедните и нищи отдалечени 

софийски махали8, той сякаш се пренася в мизерните предградия на 

                                                           
5 „Един стар софийски пазар изчезва“, Novi dni, Vol.87, 4.12. 1934. 
6 „Великденски събор в София“, Novi dni, Vol. 210, 2.05. 1935. 
7 „Великденски люлки“, Venec, Vol.  408-415, 7, 1936. 
8 „В Орханийското предградие със сестрите посетителки“, Novi dni, Vol.138, 7. 
02.1935.  
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бившата имперска столица, където хората живеят под земята, в 

дупките под руините на исторически дворци, водохранилища или по 

крепостните стени, но с радост, с изблик на невероятна енергия и 

желание за живот.  

В репортажа „Преброяване на населението в Турция през 1927 

година“9 се предават куриози за деня 28 октомври, когато се 

извършва първото преброяване в страната и жителите на града 

остават под домашен арест. Преброяването на населението, акт от 

голямо научно и национално значение, заварва българския 

художник квартирант в къщата на мадам Мари в Пера, пълна с хора 

от различни раси и етноси; миниатюрно пространство, от което 

блика езикова какофония – наемателите са сириец, румънка, 

левантинец, две белогвардейки, молдованка и българин, всъщност 

самият автор, който определя произхода си за още по-многоклонест. 

В жилите на самата хазяйка тече италианска, гръцка и сирийска 

кръв, което не ѝ пречи да се определя като французойка; в 

семейството обикновено се говори гръцки, гостите се приемат на 

френски, а свадите с неминуемите цветисти псувни стават на турски.  

Във в. „Дъга“10, в който името на Дачев започва да се появява 

под репортажи, скицирани от самия него, или под изразителни 

рисунки към чужди текстове, в началото на 40-те години разказва 

увлекателно за куриозни случаи и лица от улицата („Хората по 

улицата минават и заминават. Едни отиват нагоре, други – надолу. 

Поток от човешки лица, от рани, от грижи, обезобразени от нужди и 

                                                           
9 Novi dni, Vol.109, 29.12. 1934.  
10 Информационен следпразничен вестник, който излиза между 1934 и 1944 г.; 
историците на българската журналистика го определят като издание със 
социалдемократичен оттенък; една от малкото трибуни на лявата интелигенция 
в навечерието на Втората световна война. 
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тегла“11), за чешити (солта на живота, без които колко скучно би 

било!), взети от изглеждащия сив и отблъскващ делник, но той 

намира или втъкава такива багри и красота в него; за 

всекидневието, в което възрастна италианка, родена в Москва, 

живяла къде ли не из Стария континент и затова владееща много 

езици, от 20 години в София заедно със своя папагал Баро (от 

Бразилия) върти дръжката на шарманката, като събира около себе 

си тълпи от любопитни зяпачи12; за душните летни софийски 

недели, когато по прашното Орханийско шосе средната класа се 

изнася към Искър, в чиито сенчести върбалаци и студени води се 

прохлажда13; за кафенетата или улиците, в които ни среща със 

странни и чудати хора, с нови и екзотични занимания и проявления 

в живота14 – „Дали сме станали повече влюбени в своите образи, та 

навсякъде по стъпките  ни вървят фотографи, въоръжени със своите 

апарати?“, се пита авторът и разказва увлекателно за амбулантните 

фотографи – ловците на образи по улиците и парковете на 

столицата; за интересни архитектурнокултурни наблюдения с 

приносен характер15 – описват се и се илюстрират, като се указват и 

конкретните им адреси, няколко все още запазени образци на стари 

дървени къщи отпреди Освобождението на бейове, спахии и паши. 

Старите дървени къщи в София, каквито Дачев преди това вижда на 

всяка крачка в Истанбул, „стоят като неподатлив на дисциплина 

войник, излязъл от строя“.  

                                                           
11 „Една шарманка свири на улицата“,  Daga, Vol.  435, 1.09. 1941. 
12 „Една шарманка свири на улицата“,  Daga, Vol. 435, 1.09. 1941  
13 „На прохлада край Искър“,  Daga, Vol.  490, 20.07. 1942.  
14 „Фотографи и фотомания“, Daga, Vol.  513, 4.01. 1943.   
15 „Къщи столетници – неми свидетели на миналото“, Daga, Vol.  474, 27.04. 1942.   
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В репортажите си Дачев описва различни топоси в 

националната културна и духовна география, за които се говори без 

приповдигнат патос, просто, естествено, по човешки.16 „В своя култ 

към големите хора ние търсим винаги нещо необикновено в живота 

им и като че ли не искаме да приемем спомена за тях в една 

обикновена човешка обстановка“ – такива мисли поражда у него 

посещението на родния дом на Йордан Йовков в Жеравна. Понякога 

се натъкваме на своеобразни пътеписи за малко познати места – 

фрагментарни описания на села (Склаве, Ласкарево, Ладерево), 

местности (Св. Врач, Бистрица) в южните склонове на Пирин; на 

традиции и ритуали (Турица панаир, в който на Св. Троица се 

събират джамбази – продавачи на магарета и мулета, чак от 

Албания; „мулето – това е животното в полите на Южен Пирин; 

товарят го с чували, рала, кошове, бурета, бурилки и щайги, а отгоре 

сядат напреко жените и люлеят босите си крака; живее над 30 

години, малко яде, много носи, хапе и рита, цвили като кон, а се чува 

рев на магаре“), с високо познавателна етнографска, етноложка и 

демографска стойност, в които се извежда най-същественото. 

В един друг репортаж авторът фокусира вниманието си върху 

близката вестникарска будка, която, претоварена с вестници и 

списания, прилича на цъфнало дърво; от него лъха възбудата на 

последните новини. Едно слугинче тичешком носи вестник на 

господаря си, който преди сутрешната закуска непременно трябва 

да получи своята порция от новини. Столичани дотолкова са 

потопени в злобата на деня и на света, че „будката изпреварва дори 

хлебарниците“, нищо че последвалото разочарование от 

                                                           
16 „В родното село на Йордан Йовков“, Daga, Vol. 500, 1942.   
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сензационните заглавия е неизбежно. По такъв начин Дачев се 

оказва един от първите български интелектуалци, които 

регистрират и описват синдрома на неутолимата човешка жажда за 

все повече новини, за информация, в повечето случаи – ненужна и 

безполезна, на ненаситния глад за произшествия и случки – „да бъде 

лъган, но да живее в един свят на възбуда и напрежение“. Сред 

многото минувачи, които се отбиват в будката, той обрисува един 

„незначителен и безшумен на вид индивид – лицето му е безкръвно 

и мършаво, но през тъмните му очила свети остър и хищен поглед“. 

Той притиска към хълбока си черна чанта, в която крие множество 

изписани листчета – репортажи, кореспонденции, съобщения, 

телеграми. Това е нашего брата журналистът, към когото Дачев не 

спестява ироничното си отношение17.     

Илюстрирани с неговите скици, допълнени с някой щрих или 

ескиз, подплатени с равния му тон и стил, тези вестникарски 

материали с висока доза познавателност и описателност се четат с 

увлечение. В някои от тях проличава явен стремеж да се фабулира18, 

да се разчупи и раздвижи разказът с диалози, да се правят чудесни 

сравнения и пластични природни и сезонни описания, да се 

отразяват душевни състояния, както и да се прилагат други 

белетристични похвати; впечатлява концентрирането в рисунъка и 

детайла, изкусното осветляване на обекта или предмета, характерни 

дарования от арсенала на художника. 

                                                           
17 „София се пробужда жадна за новини“.  Daga, Vol. 430, 4.08. 1941.  
18 Неслучайно текстът „По стъпките на един агент преброител“ (Novi dni, Vol. 114, 
5.01. 1935) жанрово е определен като разказ.  
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Непременно трябва да се отбележи, че името на Петър Дачев 

се появява често и по страниците на сп. „Венец“19. Така например в 

„Малките борци в живота“20 пише за невръстните 

вестникопродавци, ваксаджии, хамалчета, дребни търговчета, не 

може да си представи улицата без тях, описва ги с болката и 

симпатията на ючбунарския поет. Това е конкретна представа за 

свят, пренесен от Истанбул – толкова често е срещал там гаменчета 

и хамалчета, прегънати на две под непоносимия товар на земното 

битие, които не само изкусно описва в „Непознатият Цариград“, но и 

рисува.  

В „Училище за слепи“21 се разказва за знанията и опита, които 

придобиват възпитаниците на единственото по рода си училище в 

България, като така те получават възможност за по-успешна 

реализация в живота. Между редовете се долавя болката на автора 

за зрящите слепци.   

„Ловци на бисери“22 ни занимава с бисера, с тънкостите, 

трудностите и опасностите на добиването му, с неволята на хората, 

които се посветили на тази професия, с качествата и особеностите 

на редкия продукт. А „Затвор училище“23 представлява репортаж за 

неприветливата сива постройка в Красно село, с надпис на входа: 

„Дом на човещината“. Из оградения широк двор сноват деца и 

юноши в арестантски дрехи; това е възпитателен дом за малолетни 

престъпници, основан от Дружеството за борба с детската 

                                                           
19 Илюстровано списание за учениците от прогимназиите, което излиза с известно 
прекъсване от 1911 до 1943 година. 
20Venec, Vol. 6, p.  349 – 355, 1936. 
21 Venec, Vol. 8, p.  477 – 480, 1936. 
22 Venec, Vol. 4, p.  234 – 239, 1937. 
23 Venec, Vol. 1, p.  163 – 168, 1937. 
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престъпност. Авторът разказва за съдбата на някои от 

затворниците, за това как са попаднали тук и как усвояват нови 

занаяти, които после им служат за препитание в нормалния живот.  

В репортажа „Риболов на Черно море“24 ни се представят 

всекидневието на рибарите, надеждите и неволите в живота им; 

старият рибар разказва за лазите – страшните деца на морето, 

грубите и смели риболовци, които идват от бреговете на Анадола да 

ловят калкан в български води. „Царят на гората“25 може да се 

определи като иносказателен разказ за исполинския вековен дъб, 

несъкрушим стожер във величествената гора по двата бряга на 

Камчия; цар на гората, непреклонен и безгрижен като бог, 

непоколебимо изправен под най-силния вятър. Но един божи ден до 

него достига непознат шум от крилата желязна ламя, чиито ноздри 

изхвърлят черен дим, за да бъде подкаран и той като безпомощно 

добиче към трупорезната; това е жестока притча за безпомощността 

на естеството пред неумолимия пристъп на технологията. В „Как 

загинаха три кита“26 разказът се води от името на три млади кита в 

океана, които стават жертва на желанието си за свобода и волност. 

Заслужава да се изтъкне, че особено в двата текста с морска 

тематика прозира майсторство и обиграност при предаването и 

описанието на водната стихия, които помоему обогатяват 

маринистичните мотиви в българската литература.      

Друг е въпросът, че тези писани отдадено текстове по 

пожълтяващите още на следващия ден или месец страници не 

удовлетворяват и не насищат глада на автора. Нещо повече – той 

                                                           
24 Venec, Vol. 5, p.  288 – 293, 1940. 
25 Venec, Vol. 1, p. 36 – 40, 1941. 
26 Venec, Vol. 6, p. 363 – 368, 1941. 
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притежава завидната орис и житейски жребий да е прекарал цяло 

десетилетие в Истанбул, но количественото измерение в случая не е 

коректно –  присъствието в този град се измерва не толкова с 

прекараните години, колкото с интензивността на преживяванията, 

с наситеността на чувствата, изживени в целия им регистър. Нека не 

забравим, че младият (все още) българин притежава рядката 

привилегия да е видял и двете му лица – и състареното, дълбоко 

набраздено, подпухнало от имперски махмурлук, бързо линеещо и 

отпадащо, но и онова розово и пламенно, с майчиното мляко и с току 

наболия мъх над устните, светнало от републиканско опиянение.  

Към края на 30-те и в самото начало на 40-те г. на миналия век, 

когато светът отново настръхва и попада в лапите на кървава 

вакханалия; когато според подишалия влажния босфорски въздух 

септемврийски поет „светът живее като осъден, и вдигат пак хоботи 

злия оръдия“ (Furnadjiev 1978:59), по различни поводи в 

периодичните издания започват да се появяват текстове на Петър 

Дачев за Истанбул, някои от които са поднесени в контекста на 

актуални и конкретни събития в международната обстановка и 

съдържат геополитически размисли и оценки за града, който в 

кипежа на вихрените събития, поради стратегическото си  

местоположение, отново заковава вниманието върху себе си.  

Така например в „Цариград през вековете“ четем следното 

въведение, след което се преминава към същинския репортаж: 

„Погледите на целия свят са наново обърнати към стария 

Константинопол, градът на протоците, които свързват Черно със 

Средиземно море. Сведен след войната до положението на един 

мъртъв провинциален град, той днес наново привлича световното 
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внимание като възел на ония важни пътища, по които се насочва 

устремът на големите народи“.27   

Отново в същия вестник под рубриката „Скици от тревожния 

Близък изток“ е дадена частта „Цариград, пръстенът на водите“, 

финална в бъдещата книга, в която четем, че градът „стои като 

настръхнал на синора на два свята: стария и новия; старият град, 

изпълнен с приказни светлини и багри, се затваря в себе си, иска да 

избяга от своето време; изтръпнал, Цариград се вслушва в ехото на 

страшната буря, която вилнее на Запад; ще се разлее ли огнената 

лава върху неговите стени, видели векове история?; около това 

място зреят и се развиват конфликтите“28. Без въвеждаща 

коментарна част е даден по-ранният текст „Пред византийската 

стена на Цариград“29. 

Настоящият текст не претендира за изчерпателен анализ на 

всички репортажи на Петър Дачев, разхвърляни по различни 

вестници и списания през 30-те и началото на 40-те години на 

миналия век. Убеден съм, че освен представените тук биха могли да 

се открият още поне дузина, които още повече ще затвърдят 

представата за него като за талантлив майстор на репортажа. 

Текстът си постави скромната задача да покаже как прекараните в 

Истанбул години, как натрупаните там житейски наблюдения, 

впечатления и представи, как паметта на вековния и вечно 

подмладен град край Босфора влияят върху търсенията на автора и 

как впоследствие този опит помага при написването на 

                                                           
27 Daga, Vol. 368, 14.07. 1940.  
28 Daga, Vol. 359, 27. 05. 1940.     
29 Novi dni, Vol. 15, 8.09. 1934. 
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„Непознатият Цариград“ – безспорно най-голямото творческо 

постижение на писателя Петър Дачев.   

 
Приложение   
 

 
Репортерската карта на Петър Дачев, която се съхранява в архива 

му в Дом-паметник „Йордан Йовков“ в Добрич 
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КОНСТАНТИНОС КАВАФИС И ТОЗАН АЛКАН – ЗА 

ПАМЕТТА И ГРАДА, ЗА ПРЕВОДИТЕ И ПОСВЕЩЕНИЯТА 

 Кадрие Джесур, Евдокия Борисова 
 

KONSTANTINOS KAVAFIS AND TOZAN ALCAN – FOR MEMORY 

AND THE CITY, FOR TRANSLATIONS AND DEDICATIONS 

Kadriye Jesur, Evdokiya Borisova 

 
 Absttact: The text explores simultaneously two poems of the poets 

Konstantinos Kavafis and Tozan Alkan – poets diametrically remote in time and 
socio-cultural situation. It researches the literary translation and reception 
aesthetics and subjects to a formal literary analysis and deep interpretation the 
translation of the Turkish poetic text into Bulgarianin comparison to the 
translation of Kafavis into Bulgarian and Russian. The Russian translation of 
Kavafis edited by Brodsky adds an additional touch to the analysis of the great 
Russian poet and explorer to the creative portrait of the greek poet. All three poets 
- the Russian Brodski, the Turkish Alkan, and the Greek Kavafis meet in their 
thematic quests around the imagery of the City and the Memory. 

Keywords: city, memory, interpretation, Cavafy, Brodsky, Alcan 
 
    

Единственное   имеющееся   в  распоряжении  
человека средство,  чтобы справляться   с   
временем,   есть   память... 

                     Бродский 
                                   
                                              Градът след тебе ще върви... 
         Кавафис 
 
                                       Отдалече ще дойде при теб градът,/  
                                           от забравата на миналото си - ще дойде. 

                                                                                                Алкан 
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ГОРОД 
Константинос Кавафис 

 
Ты твердишь: „Я уеду в другую страну, за другие моря. 

После этой дыры что угодно покажется раем. 
Как ни бьюсь, здесь я вечно судьбой обираем. 

Похоронено сердце мое в этом месте пустом. 
Сколько можно глушить свой рассудок, откладывать жизнь на 

                                                                                        потом! 
Здесь куда ни посмотришь – видишь мертвые вещи, 

чувств развалины, тлеющих дней головешки. 
Сколько сил тут потрачено, пущено по ветру зря”. 
Не видать тебе новых земель – это бредни и ложь. 

За тобой этот город повсюду последует в шлепанцах старых. 
И состаришься ты в этих тусклых кварталах, 
в этих стенах пожухших виски побелеют твои. 

Город вечно пребудет с тобой, как судьбу ни крои. 
Нет отсюда железной дороги, не плывут пароходы отсюда. 

Протрубив свою жизнь в этом мертвом углу, 
не надейся на чудо: 

уходя из него, на земле никуда не уйдешь. 
                                        1910 г. Перев. Г. Шмаков, ред. И. Бродский 

  
ГРАДЪТ 

Константинос Кавафис 

Ти каза: „Другаде ще ида, при друго някое море.  
Един друг град ще се намери, от този по-добър.  
Тук всяко мое начинание е предварително осъдено,  
сърцето ми, като мъртвец, отдавна е погребано.  
Умът ми докога в това разтление ще гине?  
Където поглед да обърна, където да погледна,  
руини черни на живота си съзирам тук наоколо,  
където толкова години изгубих и прахосах.“  
 Нови места не ще намериш, ни морета други.  
Градът след тебе ще върви. По улиците същи  
ще се въртиш. Във същите квартали ще старееш  
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и в тези къщи същите ще побеляваш бавно.  
Все в този град ще стигаш ти. За друг не се надявай.  
Тъй както тук животът ти е вече разрушен -  
тук, в тази мъничка черупка,  
за всякъде ще бъде разрушен. (1900-191,  прев. Стефан Гечев ) 

 
ГРАДЪТ 
Тозан Алкан 

На Кавафис 
Отдалече ще дойде при теб градът,   
нарамил мургава любов, ще дойде.  
 

От клоните на самотно дърво, 

болките си ронейки, ще дойде.  
 

След години на чакане в утринната мараня 

като ранéн кон на вратата ти ще дойде.  
 

От прашното оброчище на листа и пера, 

савана си бял разкъсвайки, ще дойде. 
 

В игра, спечелил ръката, изгубена в любовта, 

от забравата на миналото си - ще дойде. 
 

От лоното на езика, от бързината на буквите, 

от думите, огорчили словото, ще дойде.   
 

Отдалече ще дойде при теб градът, 

преминавайки през един народ, ще дойде.  

                                            2018, прев. Кадрие Джесур              
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EHİR  

Tozan Alkan 

Kavafis’e  

Sana şehir gelecek uzaklardan  

esmer bir aşkı yüklenerek gelecek  
 

Kimsesiz bir ağacın dallarından  

acısını dut gibi dökerek gelecek  
 

Yıllar sonra buğulu bir sabah vakti 

kapına yaralı bir at gibi gelecek  
 

Kağıdın kalemin tozlu sunağından  

beyaz kefenini yırtarak gelecek  
 

Aşkta kaybedilmiş bir eli kazanıp   

geçmişini unutmaktan gelecek  
 

Dilin terkisinden, harflerin hızından 

söze küskün kelimelerden gelecek  
 

Sana şehir gelecek uzaklardan  

bir halkın içinden geçerek gelecek. 

 

Има една мъдрост, която гласи, че колкото повече езици 

владееш, толкова различни животи живееш. Когато четеш лирика, 

при това в превод, с двойна сила си задаваш въпроса всъщност какви 
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и колко животи е преживял поетът. А преводачът? И в колко 

различни светове ти предстои да се гмурнеш в качеството си на 

читател-интерпретатор? Известно е, че преводът е винаги 

интерпретация.  Да облечеш образите и техните имплицитни 

значения в одеждите на нов език, в други думи от друг порядък, за 

това наистина се изисква не само познание, но и невероятна дързост. 

Ти, преводачът, си Господ, който от своите думи гради свят, 

пресътворява нечие друго мироздание. При превода, който в 

известна степен е подмяна на разбирането на текста чрез друг текст 

(особено когато е поезия), съответността между превод и оригинал 

е зависима от различните контексти, в които те пребивават. Защото 

езикът е контекст или поне един от контекстите, при това най-

същественият. Но историите (в това число и поводите, и 

вдъхновенията, и житейските инспирации, и историческата 

ситуация, и паралелните поетически творчества, влиянията и пр.), 

обраснали с въпросния поетически текст, особено както е при 

Константинос Кавафис и неговото стихотворение „Градът”, 

осигуряват именно това, което се нарича основен контекст. 

Поетическите инспирации на гръцкия поет никога и никак не са 

случайни. Защото в дадено стихотворение винаги търсим 

„непременно нещо случило се, породило този текст”, твърди Б. 

Богданов. „Както стихосбирката, така и цялото творчество на 

Кавафис са само контексти, които насочват и помагат за 

разбирането на отделното стихотворение. Но собственият текст 

(разбирай – на преводача – бел.моя) е именно отделното 

стихотворение.” (Bogdanov 2009)  
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Константинос Кавафис 

         Пред нас, в качеството ни на преводачи, но и на поети, и на 

изследователи, възниква основен проблем – хипотезата да 

реконструираме един невъзможен контекст, конструиран без 

контактологични основания, въпреки хронологичните и културни 

отстояния. Кавафис пише стихотворенията „Итака” и „Градът”, 

които, предполагаме, че са вдъхновили съвременния турски поет 

Тозан Алкан да напише своя „Шехир” и нещо повече – конкретно да 

го посвети на Кавафис. Двамата живеят в световете на различни 

епохи. Дели ги цял век, делят ги различни вери и култури. Но, 

доколкото медитеранският полис и присъщата му култура са единна 

парадигма, далеч отвъд границите на средиземноморските Балкани 

(защото и Румъния, и Сърбия са Балкани – уви, не 

средиземноморски), а гръцката и турската култура са единно цяло  

(в този смисъл дори по-близки са им испанската и италианската 

култура), наследило паметта за Елада, Анатолия, Антиохия, Егея. 

Какво свързва двамата поети от различни поколения, диаметрално 

раздалечени във времето, но не и в пространството? Допирната им 

точка е общото имагинерно название „Градът”. Кой е имагинерният 

град на Кавафис и Алкан?  



362 
 

              Кавафис е роден в Александрия, разказва Бродски, и през 

всичкото това време, отредено му в земния път, живее там своето 

„безсъбитийно”, уединено, хомосексуално, чиновническо и 

търговско битие и накрая умира, на седемдесет години. Както 

виждаме - нищо извънредно в живота на поета, нищо естетическо в 

така очертаната картина, „за огромно разочарование и на най-

придирчивите нови критици”, тържествува Бродски. (Brodsky 2018)            

             Фактическите сведения дотук не могат да бъдат основателна 

причина за появата на настоящия текст. Длъжни сме обаче да 

държим под око всякакви възможни контексти като хипотетични 

провокатори на лирическата творба и у двамата автори, за да 

постигнем нейния смисъл, което е идеалът на всеки преводач. 

Кавафис всъщност живее в три ключови топоса, в три града в живота 

си: Александрия, Лондон, Константинопол (поне Бродски така 

държи да нарича винаги Истанбул), които са в състояние да 

осмислят битието на всеки уважаващ себе си художник, историк, 

античник, творец и поет... Но не и търговец, за какъвто го подготвя 

семейната му орис и впечатляващото задгранично образование. 

Кавафис говори седем езика - значи ли това, че те са съответствия на 

цели седем живота? Или просто това потвърждава тезата на поета, 

че езикът не е средство за познание, а оръжие на присвояване? И 

човекът сам по себе си е ходеща библиотека. Особено Кавафис – тази 

прелестна амалгама от гръцко, римско и византийско културно 

наследие, по думите на Бродски. Така че лирическият образ в 

„Градът”, предполагаме, е събирателен на тези три: египетската 

Александрия (градът на Александър Велики, на Клеопатра, на 
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прочутата библиотека и фар); Лондон (наречен още „новата Троя”) и 

Константинопол-Истанбул.  

             Три години живее Кавафис в Константинопол, който, според 

Бродски, е оказал решаващо влияние върху поета. Тук той си води 

дневник, тук придобива и своя пръв хомосексуален опит. Тоест – 

това е мястото на неговото самопознание. Нямаме сведения относно 

евентуалния опит на полиглота Кавафис да се докосне и до турския 

език, но съзнателно вписваме в интерпретационно-преводаческата 

си картина руския превод на Шмаков под строгия редакторски 

надзор на интерпретатора Бродски, имайки предвид и радикалната 

му теза за кармата на поетите да бъдат „изгубени в превода”. 

Кавафис, твърди той в есето си, също не прави изключение.  

              За „безсъбитийния” живот на поета Бродски сочи различни 

примери – той пише първите си стихове на английски, не на родния 

гръцки (но роден му е принципно и арабският). Никога не издава 

своя собствена книга, издава само брошури и „фьой вольонте”. Играе 

на карти и посещава хомосексуални бардаци – никога църква. Освен 

това постепенно, но радикално, поетът се отрича от метроритъма на 

силаботониката и метафоричния блясък на поетическия език, 

придобивайки усета към краткото, лапидарно икономично и 

първично значение на словото. Преводачите обаче упорито ще 

останат привлечени от носталгията на силаботоничната метрика, 

почувствали именно по този начин Кавафис - като протяжен, 

епично-напевен 6/4 разностъпен анапест на руски от Г. Шмаков (под 

ред. на Бродски): 

--/--/--/--/--/--/ 

--/--/--/--/--/- 
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--/--/--/--/- 

--/--/--/--/--/ 

Ты твердишь: „Я уеду в другую страну, за другие моря. 
После этой дыры что угодно покажется раем. 
Как ни бьюсь, здесь я вечно судьбой обираем. 
Похоронено сердце мое в этом месте пустом. 
 

В сравнение с решението в 7/8-стъпен класически ямб, 

разбира се освободен и пирихиран – в българския превод на Ст. 

Гечев. Избрал при това и осемстишната двустрофична организация 

на текста: 

-/-/---/- -/-/---/ 

--//---/- -/-/-/ 

-/-/---/-- ---/---/-- 

-/-----/-/---/-- 

Ти каза: „Другаде ще ида, при друго някое море.  

Един друг град ще се намери, от този по-добър.  

Тук всяко мое начинание е предварително осъдено,  

сърцето ми, като мъртвец, отдавна е погребано. 

            Самият Бродски обаче настоява, че Кавафис се е отрекъл от 

силаботонизма и затова насърчава превода (от Г. Шмаков) на  

неговата знаменита „Итака” в свободна силаботоника с уклон към 

тонизъм: 

--/---/-  -/--/--/ 

-/-/---/ --/- 

--/--/- ---/- 

-/---/----/- 

Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным, 

полным открытий, радости, приключений. 



365 
 

Не страшись ни циклопов, ни лестригонов, 

не бойся разгневанного Посейдона. 

Помни: ты не столкнешься с ними, 

покуда душой ты бодр и возвышен мыслью; 

За разлика от С. Илински, който спазва силаботоничната 

престижност на 5/7 стъпния ямб: 

-/-/---/---/- 

-/-/---/-/ 

---/-/-/-/- 

-/---/-/---/- 

-/-/-/---/ 

Когда задумаешь отправиться к Итаке, 

молись, чтоб долгим оказался путь, 

путь приключений, путь чудес и знаний. 

Гневливый Посейдон, циклопы, лестригоны 

страшить тебя нисколько не должны,... 

Съвсем в тази тоналност и ритъм е още по-прецизно 

оразмереният 5-стъпен ямб на Ст. Гечев: 

-/-/-/---/- 

-/-/-----/- 

-/---/---/-- 

---/-----/-- 

---/-/---/- 

-/-/-/---/- 

Когато тръгнеш нявга за Итака, 

моли се пътят ти да е далечен, 

изпълнен с перипетии и знания. 
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От ластригоните и от циклопите, 

от Посейдон сърдития не бой се - 

такива в пътя нивга не ще срещнеш… 

            Стиховата метрика и ритмичната организация на лирическата 

творба имат пряко отношение към смисъла, но и към 

мнемоническото и психомоторното въздействие на поезията. 

Метроритъмът означава и съдържателен, не само физически анализ 

на творбата, той е код на смисли, той е сам по себе си памет. Той е и 

вярност спрямо оригинала, и лоялност, и любов към поета и 

творбата, която превеждаш. 

            И ако стиховедският анализ, разпръснат в уж еднакви 

съдържания спрямо толкова различни езици (гръцки, руски и 

български), привидно няма отношение към съдържателния дискурс 

на темите за града и паметта, още повече - към метафорите на Града 

и Паметта, върху които разсъждава в есето си самият Бродски, то 

нашата задача на преводачи и интерпретатори впъти се усложнява 

от вкарването в този дискурс и на поглед отстрани и от днес – този 

на турския поет Тозан Алкан. Неговата метафорика е вярна на 

Кавафисовите трактовки на изгубения и намерен, непоносим и 

любим Град, в който човек е осъден на ужаса и щастието да остарее 

и на невъзможността да не го напусне никога. Към настроенията на 

Кавафис Алкан добавя щипка ориенталска пищност, много повече 

романтика и очарование, реабилитирайки именно така настоятелно 

отричаната... метафора. Градът за Алкан е жената, раненият кон, 

любовта, възкресението. А флиртът на Алкан със силаботониката, 

отнесена към сложните отношения между Кавафис и класическия 

стих, пък се превръща в тройно и четворно предизвикателство 
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спрямо преводача на български език. Казано другояче, Алкан може 

да бъде преведен и в класически ямб. И е възможно да бъде спазена 

традиционната организация на силабическата арабска двустишна 

строфа, наречена бейт (двустишия, организирани силабически с 

равен брой срички в полустишията: 2+2/ 2+2), макар и неримувани 

по двойки стихове, както е в класическата бейтова организация, а 

тук, при Алкан, не е така. Може би опит за постмодернистичен 

експеримент с бейта? Въпросът е необходимо ли е това? Особено, 

имайки предвид посвещението, осигуряващо своеобразното кавър-

звучене на стихотворението на Алкан. Едва ли не „римейк по 

Кавафис”. 

           Отказът от метафората, разбира се, не бива да се тълкува като 

абсолют – Кавафис се отказва от „съдържанието” (означаемото), не 

и от „носителя” (означаващото) на метафоричния смисъл. 

„Носителят” бе Александрия, „съдържанието” – животът, заключава 

Бродски. Вероятно и затова Кавафис решава да остане да живее в 

Александрия – така омразната метафора, така омразният мит за 

Града ще бъдат разрушени. Той няма да бъде за него сублимация, 

няма да е реално почувстваният  чувствен град на хомосексуалния 

самоанализ, на пробудата („чувствен максимализъм” го нарича 

Бродски). Чувствената любов е любовта на болката и разлъката (те 

имат точно толкова метафизичен, но и чисто физически изражения 

в хомосексуалния акт), а не докосването и съвкуплението, според 

Кавафис. А докосването на поета до истината (какво е истина в 

изкуството?) се намира в пресечната точка между хедонизма, 

естетизма, софизма и култа към гръцкия език. Затова Александрия 
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няма да бъде неговият Град. И ще заложим на 

Константинопол/Истанбул.  

 
Тозан Алкан през обектива на Ара Гюлер 

          Кой е Тозан Алкан? И каква е възможната картина и какви са 

естетическите проекции на неговото битие, даващо възможност да 

се изплете онази възможна „мрежа от контексти”, които, по думите 

на Б. Богданов, „придърпват към себе си текста” на стихотворението, 

всъщност уникалната логика на „протичането на текста в това 

стихотворение”. (Bogdanov 2009) Защото, ще си зададем въпроса: 

какво превеждаме в една лирическа творба, ако не настроението – 

меланхолно, сангвинично, радостно, екстатично, носталгично?  

                „В духа на старогръцкото поетическо говорене и по-

сетнешната гръцка култура Кавафис се изразява архаизиращо 

невсекидневно”, отбелязва Богданов, анализирайки конкретен 

избор на думи за превод от страна на Стефан Гечев в друго 

стихотворение на Кавафис. (Bogdanov 2009) Ние обаче ще потърсим 

съответствието в превода на образа на Града. 

             Тозан Алкан е роден в Истанбул през 1963 г. Известен е като 

поет, преводач на стихове от френски и английски, а и като 

музикант. Автор на поетичните книги: „Време и маски” (Zaman ve 
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Maske), изд. Дон Кихот; „И вятър” (Ve Rüzgar) изд. Артшоп; 

„Надвечерите на сърцето” (Kalbin Akşamüzerleri) изд. Дон Кихот; 

„Отдалече ще дойде при тебе градът” (Sana Şehir Gelecek) изд. Ясак 

Мейве. В негова интерпретация турските читатели се запознават с 

„Манифест 1918” и „Избрани стихове” на Тристан Цара (изд. Дон 

Кихот). Известен е с преводите си на Виктор Юго, Оскар Уайлд 

(„Балада за затвора Рийдинг”), на „Избрани стихове” на Емили 

Дикинсън, Уйлям Блейк, Йейтс. 

Кой е Тозан Алкан? Турският Одисей, пътуващ подобно на 

Учителя Кавафис към своята въображаема Итака, която е толкова 

по-скъпа, колкото по-далечна е и колкото по-дълъг е пътят до нея? 

Или напротив – предизвикал е  Града да пропътува разстоянието до 

него или до самия себе си. В стихотворението на Алкан се е сбъднала 

алегоричната контаминация: не аз се завръщам в града, а той се 

завръща към мен. В тази реторическа фигура избликва цялата 

източна мъдрост на спокойното търпение, подплатено  със силна 

вяра, по логиката на което е възможно дори планината да отиде при 

Мохамед. Шехир, това е Градът, който не те състарява, не вгорчава 

дните ти. Обратно – ти го вгорчаваш с думите си, изневерили на 

метафизичното слово. Верен на философията на Кавафис, Алкан ще 

предпочете означаващото пред означаемото, носителя пред 

съдържанието. Защото съдържанието на думите е менливост и 

изневяра, които принадлежат всекиму. Градът на Алкан пристига с 

младостта, метнал мургава жена на рамо. Като ранéн кон потропва 

сутрин на вратата ти и може да влезе през прага на дома ти. 

Спечелил поредната ръка в играта на хазарт. Отронил се от 

самотното дърво на живота, но жив и дързък. Възкръснал от лоното 
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на езика и жизнеността на буквите. Защото Градът не се интересува 

от народите (преминал през един, а всъщност не един народ), не се 

интересува от историята им, а от човека. От неговата индивидуална 

история. Затова не можеш да избягаш от Града Си. Той все след тебе 

ще върви и ще те спасява. Лесно може да се прозре през тези почти 

идентични стихови контексти на гръцкия и на турския поет 

биографията на Града Константинопол-Истанбул. 

В едноименните стихотворения „Градът” на Кавафис и 

„Шехир” (Градът) на Алкан ще потърсим реални и метафизични 

напластявания на въображението и смисъла. Александрия е градът 

на спомена за Кавафис, тя е въображаемият, но и реално обживеният 

град, и буквален, и митичен. Поезията на Кавафис е поезия на 

спомена и хармонията, на миналото и спомена, отгласящи в 

пространството на тук и сега – обикновено в три едри щриха, в „три 

ситуации”. „Непреводимо е настроението на Кавафис, отбелязва 

Богданов, тази особена тяга към нещо случило се в миналото – в 

своето лично или в голямото историческо. Остро усещане за липса 

сега, но и особено събуждане на спомен, в който случилото се някога 

се разгръща пълно и свързано. (...) и влиза в спомен за нещо, което е 

преживял – любовно и еротично странно-особено.” (Bogdanov 2009) 

Кавафис е хомосексуалист – Алкан e полигамен и това се оказва 

важен естетически щрих именно към темата и дискурса на 

обживения, почувстван-чувствен Град. Александрия, 

Константинопол са именно такива обживени екзистенциални 

пространства и точно затова са остри липси. Константинопол е 

присъствие: макар и зад планини и морета, в пустош, сред мъртви 

вещи, руини и тлеещи човешки дни, е винаги тук, в живота и дните 
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на Човека... В тъжните квартали, които те състаряват и посребряват 

слепоочията ти и мятат своя бял саван пред очите ти, градът ще 

шляпа с овехтелите си чехли след теб. Град, останал без железни 

пътища и параходи, с които да можеш да стигнеш до него. Защото 

никой не стига до него, а той все след тебе върви. И сърцето ти 

мъртво, оживява, погребано във вечно живите руини на Града. 

Градът на твоето проклятие, който не можеш да смениш с никой 

друг. 

Острата липса на нещо у поета обикновено се компенсира с 

въображението, което реконструира в детайли, мириси, цветове, 

предмети, гледки и ред други подробности от живота. Сетивното 

човешко присъствие (особено в хомосексуалното светоусещане) е 

твърде серафично и деликатно. Острата липса на реални 

пространства, на разпознаваем, истинен град, е само фикция, химера, 

отнесена и към двамата поети. Към гръцкия Одисей - Кавафис, 

запътувал към своята Итака, идеалния град-държава-остров. И към 

турския му колега-странник Одисей - Алкан, за когото съществува 

един единствен Град, столица на империи, Градът с много имена, 

който е винаги толкова близо, само на една крачка, но все неуловим. 

За разлика от въображаемата Итака, която винаги е непосилно 

далечна, но чийто дим се мержелее пред погледа на всеки от нас. 

Кавафис не е поетът на твърдите и еднопосочни 

екзистенциални избори. А Алкан? Когато цитираш някого в епиграф, 

ти вече си му се посветил. И го превеждаш. Става дума за превода в 

паметта на сегашната четяща публика. По определението на 

Бродски, Кавафис е като „махало” на часовник между световете – 

между езичество и християнство (не случайно посвещава седем 
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стихотворения на римския император Юлиян Отстъпник). Като 

фланьор между езиците и градовете – ще допълним ние. 

Александрия и Истанбул – между множеството други. Между 

континентите. Между половете и расите. Между културната памет 

на средиземноморската културна раса, в чийто диалог интересно се 

намесва и големият Йосиф Бродски. 

 
 

Цитирана литература 
Alkan 2011: Alkan, T. Sana Şehir Gelecek, Yasak Meyve- Komşu  

Yayınları, İstanbul, 2011. 
Alkan 2013: Alkan, T. Goli sanishta, izbrani stihove, prev. Kadriye Jesur, 

Izd. Suveniri, Plovdiv:  Janet45, 2013. 
Bogdanov 2009: Bogdanov. B. Za prevoda I za bulgarskia prevod na 

edno stihotvorenie na Kavafis . Slovo, proizneseno ot professor Bogdan 
Bogdanov na purvata sreshta na Kluba na mladite prevodachi,NBU,16.12.2009 
<https://www.bogdanbogdanov.net/bg_literature_poetry_history.php>(posl.vl. 
1.11.2018) 

Brodsky 2018:  Brodsky, Y. Na storone Kavafisa   - 
<http://lib.ru/BRODSKIJ/br_cavafy.txt>. (posl.vl. 1.11.2018). 

Brodsky 2018:  Brodsky, Y. Shmakov, G. Perevodi Konstantina Kavafisa  
-   <http://library.ferghana.ru/kavafis/brodskytr.htm> (posl.vl. 4.11.2018) 

Gechev 2018: Gechev, S. Konstantinos Kavafis. Stihove. Prev. S. Gechev. 
Literaturen klub, 1998-2018. 
<http://www.litclub.bg/library/prev/kavafis/index.html> . (posl.vl. 4.11.2018) 



373 
 

ГРАДЪТ И ЖЕНАТА. ТИПОЛОГИИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА 

ГЕОРГИ СТАМАТОВ И НА АРТУР ШНИЦЛЕР 

Калина Лукова 

 
THE TOWN AND THE WOMAN. TYPOLOGIES IN THE WORKS OF 

GEORGI STAMATOV AND ARTHUR SCHNITZLER 

Kalina Lukova 

 Abstract: The couple the town and the woman are key notions for 
perception of Stamatov's and Schnitzler's works. With them both, the interior is 
constant and two-member, articulating continuously from the town and the 
woman in a secret creature of the flesh. Sofia and Vienna from the beginning of the 
20th century experience mainly of women. The feeling of the capitaltown is a 
feeling of a woman. 

Key words: town, capitaltown, woman, semantics, erotic topography, 
demonstrate the semantics of the town (and the  townly) in erotic topography, 
naming sensual 

 
Двойката градът и жената е съставена от ключови понятия 

за възприемане творчеството на Стаматов и на Шницлер. И при 
двамата интериорът е постоянен и двусъставен, като се съчленява 
непрекъснато от града и жената в тайно същество на плътта на 
принципа на метонимичното прехвърляне на значения. София и 
Виена от началото на ХХ век демонстрират семантиката на града и 
градското пространство, присъствие, усещане, в еротична топогра-
фия, именуваща чувствено преживяване най-често на жени. 
Усещането за града столица е усещане за жена. 

Стаматов нарича София “разгалена хубавица”, “капризна 
лековерна жена”, “развенчана любовница”, а това е всъщност 
тайното същество на плътта, едновременно град и жена. 

Още през 1936 год. Ат. Величков в статията си “Жената в твор-
чеството на Стаматов” сглобява еротичната карта на Стаматовата 
София: улица “Леге” е място на подслушаните разговори, 
“Борисовата градина” е гнездо на порнографски сензации, булевард 
“Цар Освободител” е “женски панаир”, а Градската градина е 
“пространство на грехопадението”. “София е феминизирана, целият 
свят пулсира от пол”, пише Ат. Величков (Velichkov 1936: 430-451). 
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Критикът определя града като тотално еротично 
пространство, конкретизира отделни еротични топоси. Оттук 
нататък е интересно да се проследи едновременното, общото 
сетивно битие на града и жената, т.е. тяхното съ-битие. На този 
комбинативен аспект съответства метонимията, т.е. преходът, 
почиващ на един и същ смисъл. Метонимичната размяна между 
града и жената е продуктивен наративен модел в разказите в том 1 
и 2 (1923-1930 г.) Чрез него еротизмът на Стаматов, деклариран като 
постоянно критическо клише, може да се разчете именно като 
метонимичен. Градът и жената са винаги в трансгресия, а това е 
изявен принцип на еротизма. Съответства му трансгресията на 
дискурсивните форми, тъй като метонимията е “принудителна 
синтагма, нарушение на една граница на означаващото 
пространство; тя позволява на самия план на дискурса едно 
контраразпределение на предметите, на употребите, на 
значенията, на пространствата и на свойствата, което е вече самият 
еротизъм”. (Bart 1991: 275) 

Градът е будност, сексът и властта са компоненти на 
съновидението, отбелязва Владимир Сабоурин във връзка с “Новела 
на съновиденията” на Шницлер (Sabourin 1999: 2). Същото се отнася 
не само за “Nemo”, Стаматовата новела на съновиденията, но и за 
всички негови разкази за жената. Градът е будността на еротичното. 
Неговите топоси съчленяват формите на трансгресиращата 
сетивност. Стаматовият град не включва дома (домовете), а 
напротив – той е свободното пространство отвъд забраните, 
ограниченията, условностите. Това е опиянението, което усещат не 
само пристигащите в София провинциалисти, но и градските жени. 
Така може да се обясни и особената пристрастеност на писателя към 
улици, булеварди, градини – те носят историите на минаващите 
жени в смисъла на метонимичното съседство или близост. 

Подобен структуриращ код се открива в почти всеки разказ на 
Стаматов. Жените стават част от града - или обратното, когато 
изживяват еротичната си природа. Докато Мери от “Задгробници” е 
затворена в дома храм на своя бог, писателя Багрянов, тя е всичко 
друго, дори “сакрална проститутка”, но не е жена, равна на себе си, 
т.е. на собствената си еротичност. Когато излиза сама и тръгва по 
“Леге”, “Търговска”, а после по “Цар Освободител” (“нямаше 
намерение ни да отива някъде, ни да купува нещо”), тя усеща 
чувствеността си не само в реалните срещи и разговори с мъже, но и 
в освободеността на въображението си. То мултиплицира 
всеприсъствието на мъжа в пространството на града – по улици, 
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градини, театри. Градът се превръща в мъж, той е самото 
въображение на Мери, “пулсиращо от пол”. В този смисъл може да се 
разчетат думите на Ат. Величков, че целият свят - навярно градът-
свят пулсира от пол. 

Подобна е наративната ситуация в разказа “Малков и Славин”. 
Зора е съпругата, чиято изневяра наподобява жертвоприношение в 
чест на великия Славин. В трансгресията съпруга любовница Зора 
също не е самата себе си, защото нейната сексуалност е подчинена 
на погълната от сексуалността на Славин. Интересна експликация на 
това състояние е картината, на която художникът рисува 
отдаденото и присвоено голо тяло на жената. “Откак живее със 
Славина, Зора никъде не ходи, никого не приема...”, т.е. тя е далече от 
града. Раздялата е любопитно свързана с размяната на значения и 
употреби – на градове и жени. Славин замества София и Зора с Париж 
и Жана. 

Изгубила Славин, Зора е свободна да усети виновната 
чувственост, едва когато става част от града: “тя излиза и тръгва да 
върви из улиците... минава край Градската градина и влиза в нея”. 
Тази сцена, предхождаща и подготвяща смъртта на Зора, е 
метонимично набраздена чрез пренасяне на смисъла от една 
поредица означения върху друга. Градската градина, пространство 
на грехопадението, семантично се свързва с грешницата, седяща в 
нея. Междувременно женското присъствие се мултиплицира и 
съответно съполагането град(-ина) – жена. Покрай Зора преминават: 
една млада мома, една проститутка и три порядъчни госпожи, 
бивши приятелки. Смутеното й съзнание асоциира тези образи със 
собствените си женски превращения: невинно момиче, съпруга, 
любовница, проститутка. 

Текстът Стаматов играе с женските трансгресии чрез 
разменящата ги метонимия в двойките морално-неморално, 
чудесно-чудовищно, здраво-болно. Това винаги се осъществява чрез 
принадлежността към Града и неговите значения. Временното 
напускане на София, колкото и рядко да е това в творчеството на 
Стаматов, води до привидни промени в женското битие. Попадайки 
в провинциално градче, което предпочита “законни обятия”, Лида 
Друганова от едноименния разказ за първи път желае “да изпита 
поне минута чиста любовна наслада... без никакви сметки, планове и 
цени”. Това е невъзможно, защото Лида – и изобщо Стаматовата 
литературна жена - може да се впише само в еротичния живот на 
София. И тя бърза да се върне в столицата. 
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В удивително подобие една виенчанка, госпожа Берта Гарлан 
от едноименната новела на Артур Шницлер, се завръща във Виена 
от малко провинциално градче, в което е трябвало да живее дълго 
време заради брака си. Виена на Шницлер от 1901 год., когато е 
написана творбата, е онази “Виена от вчера”, която описва Стефан 
Цвайг в известното си есе: “Един град, лудеещ по театъра, където 
винаги се танцува, пее, пирува и се люби... веселият епикуреец сред 
градовете“. (Цвайг,1984:538) Любовната история на Берта Гарлан 
може да се разкаже като история за Виена – пътуването до 
столицата; скитането из нейните улици, градини, музеи, катедрали, 
хотели; нежеланото завръщане, е близко по смисъл до началото, 
преживяването и бързия край на страстта. Двете поредици говорят 
сами за себе си и същевременно прехождат в значенията си: 
повествованието, фиксирано с топографски названия, и интимния 
монолог на героинята. Берта Гарлан е фройдистки тип жена, както и 
всички други героини в творчеството на Шницлер. Завръщането във 
Виена след 12 години отключва еротичния й живот, който не е имала 
по време на брака си. Пътуването с влака изглежда обичайно, но то е 
трансгресивна проява – преодоляване на страховете, освобождаване 
на чувствеността: “Струваше й се, че я очаква нещо неопределено, 
което тя не би могла да назове, нещо сторъко, което беше готово да 
я сграбчи: всяка къща, покрай която минаваше, знаеше, че тя иде, 
вечерното слънце блестеше насреща й по покривите, но когато 
влакът влезе в гарата, тя се усети изведнъж в безопасност. Сега чак 
тя разбра, че е във Виена, в своята Виена, в града на своята младост, 
на своите мечти”. Всички цитати са по Шницлер, А. Госпожа Берта 
Гарлан. (Shnitzler 1918). 

Виена е единствено възможното място на еротичното 
случване. Повествованието на Шницлер се освобождава от 
обичайните съседства на нещата и ги замества с нов допир между 
топоси и чувствени усещания, но в границите на една тема – 
еротично-женското. Шумът на гарата изпълва Берта с удоволствие, 
файтоните и хората я радват и точно на гарата Франц Йосиф тя 
усеща за първи път, че е “млада, хубава, свободна, никому недлъжна 
да дава сметка”. В малкия хотел близо до гарата я обзема “чувство на 
външна свобода”, а разходката из Виена преди срещата й с Емил 
регистрира импулсите на очакването. Топографията моделира 
еротичното въображение: в Народната градина “един млад 
господин” преминава покрай Берта, “което й подейства приятно”; в 
музея вижда “огромната мраморна статуя на Тезей, който убива 
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Минотавъра”, а когато стои пред картините от холандската школа, 
чува гласа на Емил. 

В разменящата ги метонимия Виена се превръща в еротичен 
топос: “Да, хубаво е да живееш във Виена, да правиш, каквото си 
искаш... Кое ли пък собствено я принуждава да живее в ужасния 
малък град?” Сменяйки градовете, Берта става досегаема за 
собствената си сетивност. Интимният й вътрешен монолог се 
структурира в две съседни асоциативни полета: 
проблематизирането на града и проблематизирането на еротичните 
очаквания. Еротичната будност на Виена съпровожда любовното 
приключение на Берта Гарлан от петък вечер до неделя вечер – в две 
срещи и една неочаквана раздяла, след която Берта се завръща в 
“заспалия малък град”. Топографията на Виена успоредява 
промяната, движението от провинциалната подреденост към 
“безредните дни”. 

Втората среща между Берта и Емил е в седем часа – при моста 
на Елизабет. Повествованието фиксира имената на улици, градини, 
хотели, църкви, сред които се движи жената, и комбинира техния 
смисъл с вътрешните колебания на Берта: “да се въздържи или да се 
отдаде напълно”. В голата хотелска стая “с грозно боядисани в синьо 
и бяло стени” тя се чувства като скитница; “струва й се, че отново са 
заспали всичките й желания”. Усещането се сменя, когато върви 
покрай градината на Ринга и забелязва, че всичко блести във 
виолетови цветове. 

Нощна Виена има свой собствен живот и когато попада в едно 
от нейните тайнствени кътчета, Берта е преодоляла всичките си 
съмнения. Стаята, в която вечерят, по-скоро прилича на будоар “със 
синьо кадифено канапе” и “кръгло огледало в златна рамка”. Тук 
жената изцяло се отдава на града и на мъжа, на града-мъж, превръща 
се в тайното същество на плътта: “тя иска да лежи в неговите 
прегръдки... тя иска да бъде всецяло негова”. 

Още веднъж градът се миниатюризира до любовен интериор 
и пренася своето желание върху жената. Вместо в дома си, Емил 
отвежда Берта в тайнствена къща, която напомня първата: “червени 
завеси, зад които свети бяло легло, картина на гола жена над 
пианото”. Тези детайли ще съчленяват бъдещите съновидения на 
Берта - характерни за Шницлер, доколкото повествованието му е 
подвластно на фройдизма -, но в коментираната сцена те не 
метафоризират еротичната страст, а чрез собствените си значения я 
освобождават. На сутринта Берта “не изпитва ни най-малко 
разкаяние... гордееше се за своите целувки... струваше й се, че е 
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открила снощи в себе си дарба, която тя досега не е подозирала, и 
почна малко да съжалява, че не я е “използвала по-рано”. Тя се 
чувства “всецяло като създание на Емил” - Емил от Виена, т.е. като 
създание на Виена - и “всичко, което беше преживяла преди да се 
срещне с него, изглежда изтрито”. 

През светлия летен ден Берта отново се разхожда по 
познатите места на Виена – “върви по същия път като вчера”. В този 
момент тя наистина е част от града, защото усеща еротична връзка 
между себе си и хората, които среща. Метонимичният пренос между 
сетивата на града и сетивата на жената се коментира от интимния 
вътрешен монолог. Берта възприема мъжете и жените, които среща 
по улиците не като минувачи, а като специална категория хора, 
които се “желаят един друг”. До вчера тя е била изключена, но “сега 
се числи към тях и е равна на тях”. Виена, към която принадлежи 
вече Берта, Виена на еротичната неделя “пулсира от пол”, като 
Стаматовата София. В еротичния си унес Берта застава пред афиш, 
обявяващ концерта на Емил, и изпитва необикновено желание 
господинът до нея да разбере по някакъв начин тайната й, като чете 
името на “този човек, който снощи беше мой любовник... Тя внезапно 
се възгордя. Това , което бе направила, й се струваше нещо особено”. 
Подобен унес, който предхожда състоянията на “виновния 
еротизъм”, изживяват и героините на Стаматов – Мери от 
“Задгробници” не крие, че е любовница на Багрянов, “по-скоро се 
гордее... Коя законна съпруга не би й позавидяла”. 

Обсебена от любовната нощ на “диви прегръдки в едно чуждо 
легло” Берта интуитивно се движи към църквата на Лерхенфендел-
щрасе, за да чуе изпълнението на Емил. И тук еротичният унес се 
оказва по-силен от мистичния. Чрез него, а не чрез религиозното 
чувство Берта желае да приобщи стотиците хора към своята тайна. 

Усещането за принадлежност е унищожено от писмото на 
Емил, смразяващо със своята неопределеност: “Днес не ще можем да 
се видим... когато дойдеш следващия път във Виена”. Мъжът и 
градът се изплъзват и Берта не може да ги спре, макар че моли за 
нова среща – “утре или други ден” и дори си измисля отговор: “утре 
целия ден заедно” или дори “ще се видим още днес”. Второто писмо 
на Емил отново отдалечава тази перспектива до “идущия път”. 

Писмовният еротизъм при Шницлер, както и при Стаматов, е 
натоварен с важни повествователни функции. Писмата могат да се 
интерпретират като любовни привидности. Виена също вече е 
привидност, дори призрачност за Берта: “Тя бърза по улиците, които 
са почти празни, като че ли цяла Виена е излязла извън града”. 
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Всъщност, Берта е вече извън града, измъчвана от виновна 
чувственост: “Тя не дойде ли тук, за да му стане любовница – само за 
това”. Монологът на отчаянието напомня хаотичните мисли и 
действия на Стаматовата Зора, която несъзнателно бърза към 
смъртта си. Любопитен факт е, че двете творби са написани почти по 
едно и също време – “Госпожа Берта Гарлан” през 1901 год., а 
“Малков и Славин” – през 1903 год. 

Завърнала се в малкия град, Берта мечтае за “хубавите дни 
във Виена – тази пълна свобода, това скитане по улиците...”. Тя се 
чувства по-свободна, по-значителна, по-различна от другите жени, 
които принадлежат на това градче и на законните удоволствия, 
докато тя е принадлежала на Виена – Виена на забранените страсти. 
Както беше отбелязано, при Стаматов работи подобна опозиция 
между провинциално-нормативното и столично-трансгресивното. 

 Берта изпитва “неизразимо желание” да извика в лицето на 
някоя от тези жени: “Ти имаш само мъж, а аз имам любовник, 
любовник, любовник!” Тя продължава да си въобразява онова тайно 
същество на плътта, изживяло часа на страстта в нощна Виена: пише 
“безумно” писмо на Емил, че ще пристигне “още тази седмица във 
Виена”, и после ще се пресели завинаги в нея. Берта дори се опитва 
да легитимира това тайно същество пред госпожа Рупиус, с която се 
уподобява заради честите й приключения във Виена, и “най-после го 
казва: Сега той е мой... мой... мой... любовник!” Госпожа Рупиус вече 
познава играта на любовните илюзии, за които ще заплати с живота 
си, но Берта ще ги осъзнае едва след очакваното писмо от Емил. В 
него се съдържат всички онези елементи, които според Шницлер 
превръщат любовта не “в чудесна игра”, а в игра “печална и ужасна” 
– цинизъм, “лъжливо безразличие”, “празни хитрости”. Писмото 
отдалечава още повече Виена от Берта, защото в него се предлага 
среща “всеки четири до шест седмици за един ден и една нощ във 
Виена... Надявам се, че ще бъдем щастливи много пъти”. Съседно 
разположените изречения би трябвало да осигурят метонимично 
съседство между мястото-града и случването на любовното щастие. 
Това е мнима близост, зад която прозира противоречието между 
“един ден и една нощ... на всеки шест седмици” и “щастливи много 
пъти”. Така се осъществява преносът между чудесното и печално-
ужасното в любовната игра, т.е. в съчленяването на любовния 
интериор. Разменят се значенията на хубавото - “беше хубаво във 
Виена” - и на гнусното, потресното: “Ето каква... каква е била тя във 
Виена! – гнусно-гнусно!” 
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След насладата властва демоничният код на погнусата, 
еротичното безредие, “илюзиите на тези безредни дни”. “С 
отвращение тя си спомняше за онзи страстен час, който й бе даден, 
и като огромна лъжа й се струваха безсрамните наслаждения, които 
тогава беше вкусила”. 

Извън Виена е невъзможно да се съчлени екстазното 
същество на плътта. Започва разграждането, разпадането на 
еротично-женското – Берта се чувства “унижена, разсипана... нищо 
повече от една уличница”. При Шницлер, както при Стаматов, жена 
и проститутка са поставени в съседство и разменят употребите си. 

Шницлер удвоява метонимичните внушения и чрез 
комбинирането на двете близки истории за жени, които пътуват до 
Виена, но се завръщат в провинциалното градче – омъжената 
госпожа Ана Рупиус и вдовицата Берта Гарлан. Чрез съдбата на Ана 
писателят интерпретира постоянно интересуващите го проблеми – 
за брака и изневярата, за извънбрачното дете, за жената грешница и 
жената майка, за възмездието. Ана е жената, която живее между 
забраните и трансгресиите. Във Виена тя е тайното същество на 
плътта, което е възможно единствено отвъд забраните. Извън него 
и извън Виена тя е подвластна на смъртта – смърт в малкия град, 
смърт като изкупление. 

Шницлер търси фаталната близост между еротичния екстаз и 
порива за самоунищожение в аспекта на моралния максимализъм. 
Според него “нравственият закон съставя, може би, единствената 
здравина на един глупав и смешен свят от илюзии”. (Zhile 1931: 9) За 
разлика от директния морализъм на Стаматов, той предпочита 
тайнствените съотношения, тайнствената сметка на 
обезщетенията. В тази перспектива Шницлер обожава и отрича 
еротично-женското. Жените са повече жертви, отколкото виновни в 
един “несправедлив свят, където в жената също така, както и в мъжа, 
е вложен копнеж за удоволствие, но където, ако в жената копнежът 
за удоволствие не е същевременно и копнеж за дете, то той е грях, 
който иска своето наказание”. 

Тези последни думи от вътрешния монолог на Берта Гарлан 
фиксират неумолимото присъствие на съразмерни сцени, както в 
новелата “Госпожа Берта Гарлан”, така и в други творби – “Тереза”, 
“Госпожа Беата и нейният син”, “Госпожица Елза”, “Смъртта е 
мълчалива”. Макар и повествователно отдалечени, сцените на 
любовен унес и ужас, на екстаз и гибелна вина се възприемат в 
комбинативния им аспект. Така се внушава идеята на Шницлер, че 
свободата на еротично-женското е лишена от вяра в самата себе си. 
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На този принцип се съчленява любовният интериор както при 
Шницлер (така и при Стаматов) – градът дава свобода на еротично-
женското, защото самият той е трансгресивен, скандално-освободен. 
Извън неговата близост еротичната свобода е обезверена, тя не 
преодолява забраните и се изживява като илюзия със съответна 
цена. Въпреки меланхоличността на Шницлер и агресивността на 
Стаматов, и при двамата интериорът се съчленява чрез размяната на 
безутешни неща – между града и жената. 
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ИНЖЕНЕРИ И ПОЕТИ. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБОВЕ, 
ФЕНЕРИ, БЕСИЛКИ И БЪЛГАРСКИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН 

МОДЕРНИЗЪМ 

Мая Горчева 

ENGINEERS AND POETS. ELECTRIC POSTS, LANTERNS, GALLOWS 
AND BULGARIAN LITERARY MODERNISM 

Maya Gorcheva 

Abstract: Contrary to the notion about the domination of the traditional 
„peasant” theme in Bulgarian literature, the research offered here highlights the 
significance of the link between poetry and an urban milieu. The paper examines 
the linkage between modernization of Sofia and the moods of Sofia’s poets from the 
start of 20th century. A curious notice is discussed of the intended public action by 
a group of young poets who were preparing to blow the sleeping community by 
hanging themselves from the electric posts along the Tsar Osvoboditel Boulevard 
in Sofia. The public scandal however fails to take place. The paper restores the 
details  of this aborted action and seeks the genesis of a Dadaistic act “in advance” 
in the ideas of the young Symbolist poets. The traces lead toward the age-old theme 
of the suicidal poet which, for the Zveno circle, is peculiarly current in Georgi 
Mihaylov’s translations of Francois Villon’s ballads. The rise of the modernity in the 
growing capital city and in the work of urban poets unveils a beyond- Bulgarian 
“double bottom” of our Bulgarian literature and the assimilation of the topics of 
world literature. 

Key words: Sofia, poetry and urban milieu, literary modernism 
 
Столицата на младата българска държава е от първите 

осветени с електричество – това е шансът на закъснелите: да вземат 

най-новото техническо изобретение и да бъдат най-модерните – 

въплъщение на идеята за модерност. Електрическото осветление в 

София светва на 1 ноември 1900 г., първият трамвай тръгва из 

столицата на 1 януари 1901 г., а наскоро се става литературен образ 

с разказа „В електрическият трамвай“ от Иван Вазов, датиран от 7 

февруари 1901 г. и наречен от автора си „шарка“ или „хумореска“. 

Електрификацията на столицата влиза в литературата.  
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Ето този нов градски пейзаж (и старите неизменни реакции на 

гражданите): „Какво ахкане и негодувание у всички софиянци, 

когато гледаха запречкването със стълпове софийските мегдани и 

улици за нуждите на електрическото осветление и на електрическия 

трамвай и замрежването въздуха с тая паяжина от медни жици!“. 

Разказът започва с едно изненадващо модерно – и профанно - 

удивление от дяволската магия на техниката и изобретателността 

на човешкия ум, което бих нарекла една от най-всеотдайните 

апологии на техническия напредък, и няма да се въздържа да я 

припомня. Както подобава на писателите класици, дори да се говори 

за свръхмодерното настояще, започва се сцитат на класически език 

и речта е изпъстрена с препратки към античната митология и 

библейските символи. След това разказът за техническото 

нововъведение продължава в духа на същото онова удивление, че 

„Чудесата Господни са чудесни“, познато от Вазовите герои в 

„Чичовци“: 

Nil admirari! – На нищо не се чуди! А между това, колко е чудно!... 

През последната половина на миналия век человеческият ум, демон 

пощурял в устрема си към невероятното и непостижимото, грабна 

от небесата – втори Прометей – тайните на светкавицата и тури 

на наша служба неуловимия ток на таинствения елемент – 

електриката; накара я да ни пренася мисълта от единия край на 

света до другия, почти с нейната бързина; да ни препраща гласа, да 

ни осветлява, а най-после – да носи и нас! Ами Рентгеновите лъчи? 

Ами телеграфът без жици? Ами хвъркането из въздуха? Ами 

четенето на мисълта? Ами телепатията? Ами страшната загадка 

на спиритическите проявления? Ами, ами… онова, което утре, други 
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ден ще видим? Казвам: утре, други ден, защото този демон-чародеец, 

този неуморим титан, човешкият ум, трупа с вихрова скорост чудо 

въз чудо, подвиг въз подвиг, Пелион въз Осса, и ние, в изумление, 

смутени, присъстваме на тая мирозидателна работа и не 

предвиждаме ни край, ни бряг, ни точка, ни минутата, дето ще каже: 

„Доста!...“ Често замижавам и се пренасям в края на тоя ХХ век и 

искам да си въобразя какво има да види той и какво ще предаде в 

наследство на другия, при тоя трескав творчески процес на 

човешката мисъл… [подч.м. – М. Г.] Тая грамада дивни изобретения, 

открития – вчера фантазия, блян неосъществим, днес нагла 

действителност – не наумяват ли повторението на вавилонската 

кула, на една духовна вавилонска кула, по която човек се опитва да 

стигне небето, божеството, началото на началата? … Де ще спре 

човешкият дух в шеметния си летеж към неизвестното? Кога ще се 

умори?... Чудно, дори страшно! (Vazov 1976) 

Да, и в началото на ХХІ век краят не му се вижда, но лъснаха 

ограниченията, налагани от институции или корпоративни 

интереси. До края на Вазовия разказ следват поредица анекдоти за 

първите пасажери на софийските трамваи. 

Колкото модерна да е темата на цитирания по-горе разказ, що 

се отнася до разказите на литературната критика, авторът му влиза 

именно в графата на „старите“ заради своята отзивчивост към 

колективните емоции. Според тези литературно-критически 

разкази през времето на първия трамвай се изковава и 

естетическата воля на първото поколение модернисти, заявена на 

страниците на списание „Мисъл“. Започва едно странно разцепване 
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между модернизацията на колективния живот и идеята за 

модерност в литературата. 

По-късно, през относителното благоденствие на 1930-те,са 

написани и документалните разкази, проследяващи как е протекло 

електрифицирането на столицата на току-що създаденото 

българско княжество, публикувани в месечното списание на 

софийската община „Сердика“ (1937-1952): „Електрическото 

осветление в столицата“ отинж. Димитър А. Георгиев (Gueorguiev 

1937); „Електроснабдителното дело на столичната община“ от инж. 

Иван Иванов (Ivanov 1940); „Благодатно начало“ от инж. Тончо 

Пешев (Peshev 1940). 

Това са par excellence разкази за модерното и за 

модернизацията на българската столица, за невероятната бързина, 

с която едно откритие влиза в градоустройствени планове и за 

градивното експериментаторство с новото, в което се впуска 

младото българско общество – и което донася неподозирани ползи. 

„А това е история, подходяща за приключенски роман“, възкликва 

Антон Оруш през 2017-а (Orush 2017). Още на първото заседание в 

софийската община (преди градът да е обявен за столица) от 13 

февруари 1878 г. се взимат мерки за осветлението. През 1890 г. става 

известно, че в Европа вече е изнамерено техническо средство за 

пренасяне на електричество – и през следващата година градският 

съвет вече проектира построяването на водноелектрическа 

централа. Търгът за концесии се проточва с десетилетие, докато 

през 1899 г. го спечелва френският инженер Шарл Бертолюс, а той 

от своя страна прехвърля осветлението на френското дружество 

Société de grandstravaux de Marseille, а транспорта – на френско-
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белгийското Sociétéfranco-belge detramways electriques (ах, тази 

„белгийска мантия“!). Към познатите „нашенски“ неразбории ще 

добавим още, че планираната през 1901 г. централа е построена чак 

в края на 1920-те, а първата централа е построена на друго място. От 

дистанцията на повече от век това са дребни забавяния. Забавя се 

обаче написването на романа, който ще разкаже за изпепеляващата 

всеотдайност на тези мъже, управници или инженери, създавали с 

един животински инстинкт към новото и с отговорност за онова, 

което ще остане. За тези градоначалници като Димитър Петков, 

които проектират такива широки улици, че могат да понесат все по-

многолюдните тълпи десетилетия по-късно. Чудели му се на 

широките булеварди, сякаш има черди говеда да прекарва. Димитър 

Петков, кметът от 1890-та, премиер по-късно, е застрелян на 26 

февруари 1907-а и паметникът му също е в края на булевард „Цар 

Освободител“. А Закон за електрификация е направен и приет много 

по-късно - през 1935 г., от управлението на „рационализацията“ и 

„организацията“ на извършилите преврата от 19 май 1934 г., преди 

безславно да ги изместят от властта (до следващия им преврат). 

Когато е започвало изграждането на новата столица, 

управляващите са търсели най-новото и са проектирали с 

перспектива. Електричеството съвсем не е посрещнато възторжено. 

След пускането на Панчаревската централа, „деятелите на 

Електрическото дружество е трябвало да ходят от къща на къща, за 

да молят и увещават софиянци да си прокарат електрическо 

осветление“, както свидетелства репортажът „Белите въглища“ от 

Орлин Василев. Ето още съвсем конкретни данни за това как е била 

приета новата придобивка: „В началото дружеството е имало 240 
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абонати, като се сметнат общо частните домове и държавните и 

частни учреждения! А за двигател електричеството е било 

употребявано само от… двореца. 

През 1939 година абонатите за осветление в София стигат 

числото 66 515, а на двигателна сила – 2 635“ (Vasilev 1940).  

По-късно през 1930-те пък високата цена, искана от 

концесионера, френското дружество със своя прословут със 

строгостта си представител Себийон, държала софиянци настрана 

от ползването на електрически уреди. И в София се разиграва 

драмата на Чудомировия герой Митю Питето, чиято „електрика“ и 

цялото му майсторене не прокопсали. Но не недоимъкът – и на 

средства, и на енергия или изобретателност, – са построили 

градовете на нова България. Обратно, „тоя трескав творчески процес 

на човешката мисъл“ е поглъщал всички негативи на невежеството 

или алчността на политици и чиновници. Как ще изглеждат обаче 

след повече от век днешните нововъведения – дали доразвиваме 

онова, което е започнато преди век, или омаскаряваме наследството 

си? 

 

Как говори литературата за модернизиращата се столица 

Много от най-въздействащите, но също най-компетентните с 

подробности материали в сп. Сердика са дело именно на писатели и 

поети, както цитиранаата по-горе статия на Орлин Василев (Vasilev 

1940). В разказа за водоснабдяването от кн. 9, 1940 г. пространният 

фоторепортаж на Орлин Василев (Vasilev 1940a) и очеркът на Петър 

Славински(Slavinski 1940) стоят от двете страни на стегнатото 

изложение на инж. Ненчо Беров (Berov 1940). По страниците на 
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списанието с очерки и репортажи се появяват млади автори 

прозаици като Георги Караславов. Журналистическото им писане 

говори за зараждането на нов стил и модерен тип отношение към 

литературната дейност, изваждането й от затворените рамки на 

художествената условност и свързването на фикционалното с 

реално строящото. Това е модерност на светоусещането, 

преформатираща и професионализираща писането. Инженерната 

коректност и литературната приповдигнатост влизат в синхрон. 

От друга страна, в издателската линия на списанието на 

художествената сфера е отделено подчертано внимание: всяка 

книжка включва публикация на литературни творби и излиза със 

специално художествено оформление на известни имена. В 

литературната сфера се създава една хибридна област, проникната 

от журналистическа тематика, репортажно и фактологично 

конструирана, както и нов изказ, заменящ литературната условност 

с конкретика, но и с експресивност от нов порядък, отразяващи 

съвременните манталитети и практически опит. Ако Вазов 

възкликва за инженерите, прокарали железопътната линия през 

Искърското дефиле, че са били поети, то поетите и писателите на 

1940-те заговарят с деловитата изобретателност на инженерите. 

Възстановяването на текстовите данни за градското 

пространство в българската литература ще разкрие внушителното 

присъствие на модерността в чисто техническите й измерения, 

насочваща развитието на литературата ни към типа на актуалната 

европейска модерност, както сочи тематиката на каноничния 

Вапцаров, но и цялото поколение встъпващи в литературното поле 

поети и прозаици на 1940-те като Богомил Райнов или Павел 
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Вежинов. Насочването към тематиката за модернизиращия се град 

открива съвсем различно лице на българската литературна 

традиция в разрез с канонично първопоставенитепатетична 

героика или патриархално-селска идеализация, впрочем показана 

при Т. Г. Влайков, Михалаки Георгиев (деятел именно на 

модернизацията в стопанската област) или Елин Пелин тъкмо в 

моментите на разпада й.  

Този градско-модернизационен пласт в културата ни 

компактно представя новопубликуваната „Антология литература и 

техника“ (Antologia Literatura i Tehnika2018), както и материалите, 

изнесени от проекта „Литература и техника“, над който работи екип 

от млади учени от Факултета по славянски филологии в СУ1. По-долу 

ще предложа прочит на тази тематика през един конкретен образ от 

модернизиращото се градско пространство: електрическите 

стълбове, който се оказва неотделим от друг конкретен образ: този 

на фенера, но и от символиката на високото и с това – с трагично-

героичната възвисеност на бесилото, възсъздаваща образа и на 

поета герой, но и на поета страдалец и жертва. Така ще се опитам да 

проследя диалектиката в това обособяване и разцепване между 

динамична модерност и затварянето на поетичната образност в 

(извънвременния) абсолют на самотното страдание. 

 

Електрическите стълбове: модерните времена стъпват в 

столицата и в литературата 

                                                           
1 Това са Надежда Стоянова, Мария Русева, Сирма Данова, Владимир Игнатов), срв. 
електронните публикации в: https://bglitertech.com/. 
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Тези стълбове стоели в средата на улиците до трамвайните 

релси. Изящни декоративни розети подпират едно или две рамене, 

които държат трамвайните жици. На върха е монтирано „слънце“ – 

мощна сферична лампа за улично осветление. Трамвайната линия 

между Двореца по булевард „Цар Освободител“ до Орлов мост тръгва 

от 1901 година. Трамвайното трасе е преместено и стълбовете – 

демонтирани през 1933 година. 

Първият епизод в този модерен поетически епос ще бъде опит 

да се реконструира по беглите известия един нестанал дадаистичен 

бунт на младите български поети от второто десетилетие на ХХ век. 

За тази акция научаваме от писмо на Димчо Дебелянов до Гео Милев 

от 22 април 1915 г. Вниманието ми към него привлече Георги Янев, 

който отново се натъква на него при работата си по съставянето на 

петия том с писма и документи на Гео Милев.2 

 Ето известието на Дебелянов, както и обяснението му защо не 

успява замисленото колективно изпонаобесване на родните поети 

според неговото писмо:  

Драги Милев,  

Не ти отговорих навреме, защото бях зает с много важна 

работа: мъчех се да убедя и себе си, и другите, че е време вече да 

познаем своето нищожество и – между другото и по твой съвет, – да 

устроим на столичани невиждано досега зрелище – да се избесим 

всички по електрическите стълбове на бул. „Цар Освободител“. Но 

                                                           
2 Разглеждам този епизод в ст. „Разкази за електрическите стълбове на булевард 
„Цар Освободител“ и българския литературен модернизъм“ (Gorcheva 2018). Там 
изказвам своята благодарност за подготовката на това изследване на Георги Янев, 
проф. Никола Георгиев, Юлиан Жилиев, Йордан Ефтимов, Яна Букова, Милен 
Русков, Пламен Антов, арх. Валентина Върбанова, Красимир Кавалджиев, на Петър 
Цанков и госпожа Мария Бегова. 
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какво да правиш, о камък удариха увещанията ми: ни мене, ни на 

другите им се иска да погинат още, млади и зелени и то по 

литературни причини, което би било най-смешното. 

(Debelyanov 1956: 121; Milev 2007: 335) 

В писмата си от 1915 г. двамата поети са си играели с тъгата и 

смъртта. Въобразявали са си играта на смърт на електрическите 

стълбове, тези мощни чугунени гиганти с изящни декорации по 

раменете. Чугуна и огромните градски постройки – и крехкостта на 

тялото и на литературата… Виждали са как увисналите на 

огромните стълбове тела стават част от една инсталация, също 

елемент – чудовищен – от градския пейзаж. Това самоубийство ще е 

„по литературни причини“ – не лично, не и достигане до точката на 

пълното замълчаване, но ще е именно акция, и то „организирана“, с 

ясна цел. Смъртта на поета, но срещу „литературна цена“. 

Самоубийството им има много повече от литературен смисъл и 

изправя един срещу друг модернизиращата се градска среда с 

трафарета за безсилната сила на поета или на сантименталната 

натура.  

Ако коментираме с днешни термини, то бихме класифицирали 

това хрумване като „боди арт“ и „първа концепция за хепънинг“ в 

българските литературни среди. Неосъществен, както електриката 

на Питето, или осветлението на Голо бърдо – изглежда, че в София 

се е получило, тъй като все пак французи и белгийци са 

стопанисвали и трамваите, и осветлението.  

Съвсем наскоро този епизод припомни и романът „Все тая 

нощ“ на Христо Карастоянов (Karastoyanov 2014), посветен на 

приятелството на старозагорския поет с ямболския анархист Георги 
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Шейтанов. Днешният романист „доизкусурява“ тази акция протест 

като дадаистичен бунт (Karastoyanov 2014: 177). Контекстът на този 

епизод, както и на целия роман е времето на писането му – а именно 

протестите от лятото на 2013 г., които минаваха именно по булевард 

„Цар Освободител“. А обесването по фенерите – по стълбовете с 

уличното осветление е също публична акция, която идва от 

времената на народния гняв след френската революция от 1789 г. и 

за нея ще стане дума по-долу. В Голо бърдо саботират властта, като 

местят фенера. 

 

Нощните светлини на града: фенери и „електрически 

слънца“ 

Софийските фенери са колкото грижа на общината, толкова те 

също са влезли в литературата, в модерната градска поезия и проза 

като незаменим детайл от градския пейзаж, важен маркер на 

градското пространство. При Христо Смирненски фенерът бди над 

страданието на децата, „спрели за миг до фенеря“ („Зимни вечери“) 

– или (без да е упоменат) пази пияните хаймани. „Уличната жена“ 

„под блясъка на електрическите ламби“ празнува „вечен грях“. 

Поезията на Смирненски радикално разделя онова, което е 

модерност, от други ценности като справедливост: градът е „целия 

скован от злоба“: 

и твойте електрични глобуси 

всуе тъй празнично блестят! 

  „Братчетата на Гаврош“ 
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„Каменният град“ на Смирненски е и дебнеща заплаха: „дебне“ 

невинната красота на цветарката („Цветарка“), но и „дебне улицата 

със закана“ да помете несправедливия свят („Улицата“). 

Електрическите стълбове са част и от градския декор на 

бохемските нощи, които оживяват в редица стихове или разкази на 

Смирненски. Тъкмо те стават постоянен повод за задявка с нощната 

„стража“, назначена от земеделското правителство: „Става какво 

става, но нощно време стражата се сражава с електрическите 

стълбове“, както отбелязва в „Писмо за Виена“ (Smirnenski 1988: 

117). В „Оранжева идилия“ се сипят репликите в схватката на 

строгия стражар с електрическия стълб, който не се прибира 

въпреки вечерния час (Smirnenski 1988: 363). В лекокрилите си 

задявки в стихове и проза младият поет предава шаренията на 

бързопроменящия се градски бит с трамваите, но и разноезичието 

или музикалния фон, в който народни песни, шлагери и маршове се 

смесват. Пренесена в текста е и фигурата на „рапортьора“, какъвто е 

бил и поетът по професионалните занимания. От опита си на 

журналист е познавал безогледните намеси на „Ножиците на 

цензурата“ (така е наречен персонаж в „Държавен съд“, 

трагикомична оперетка в 3 действия). Изобилното творчество на 

хумориста Смирненски е своеобразен посредник в образите на 

столицата между Вазовите „Драски и шарки“ и градските поети и 

разказвачи от 1940-те. Паралелно в стихове като „Градът“ 

възсъздава злокобната символика на града губител, чиито мащаби 

ще постигне по-късно символиката на Тютюна от едноименния 

роман на Димитър Димов. Градът е проклятие и неговите деца са 

безсилни жертви. 
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Пак от времето на Смирненски стълбовете се появяват в т. нар. 

„диаболистични разкази“ – отново в това двусмислие между знаци 

на злокобното и гротеската на модернизиращотосе битие. 

Плетеницата на софийските мегдани и улици, „запречкани“ със 

стълбове, и „замрежването въздуха с тая паяжина от медни жици“, 

които описва Вазов, или електрическите лампи стават злокобен 

пейзаж за тайнственото преображение и двойничество на света. 

Тъкмо от стълба – отпрочитането на некролог, закачен на стълба, – 

тръгва най-многопластовият разказ на Владимир Полянов 

„Мрежата на дъжда“ (1923), чиито герои са писатели или 

литературни критици: „Аз спрях изненадан пред стълба“. Пак в 

рамките на диаболистичното родословие тази злокобност е 

преодоляна: малко след това Светослав Минков разказва за 

безсилието на последния призрак, сразен от логическата мисъл на 

математика, обитател на „Къщата при последния фенер“ (1929). На 

призрака не му остава друго, освен да се самоубие. 

В поезията на следващото „градско поколение“ отново се 

появяват електрическите светлини. Съвсем малко внимание на 

градския пейзаж отделя градската поезия на Богомил Райнов от 

1940-те: „Два стълба тихо се въртят в мъглата“ („Нощен сняг“); 

„Фенерите изглеждаха жирафи“ („На В.“).  

Градският пейзаж при Вутимски се разгъва както с 

младежката жизнерадост, така и с нагнетяването на 

самотничеството в образа на модерния поет – затворен в 

депресивни състояния като несподеленост и отчужденост. Тъкмо 

уличните фенери са желаният обект на това влечение към града, 

което е болест и зараза: „Аз бълнувам хоризонти във мораво, фенери, 
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танцуващи / в черно“ („Стихове за едно момче“). „Мълчаливите 

фенери“ са единствени спътници на лирическия аз – бдящи  над 

безответната му самота, сдвоени със самоубийственото му 

влечение: „В полунощ нима съм умрял, / бленувайки под някой стар 

фенер“ („Призраци“). Те са и приятели, дори любовници, и 

едновременно олицетворение на самотата на  поета, изоставен в 

нощта:  

Фенерите пияни и дъжда 

ще те целуват … още … още … 

 „Стихотворение за една рана“ 

Фенерът е одушевено същество, спътник и дори удвоение на 

поета в нощта:  „Фенерите мълчали“ („Една нощ“); „Във улиците 

пусти и затънтени / фенерите задремват […]“ („Призраци“); „и 

мълчаливите фенери / пътуват срещу хоризонта…“ („Мои нощи“); 

„Фенерите заминали на излет“ (***); „Един след друг бездомните 

фенери / по ъглите и мостовете скитат“ („Нощем“ от цикъла 

„Старият град“). Става дори двойник на градското момче: „Като един 

фенер, като звезда, / която се изкачва“ („Чуждото момче“).  

 

Градската поезия под хипнозата на символизма и смъртта 

на поета, жертва и обвинител 

Ала отличителна черта на българската градска поезия е не 

модерният градски пейзаж, не и енергията на творческия или 

стереотипния труд на инженери и работници, а тъгата, както и 

върволицата мъченици с безрадостен живот. Така е и сред 

френските, и сред така любимите на Гео Милев белгийски поети от 

края на ХІХ век (или в романа на Жорж Роденбах от 1889 г. 
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„Изкуството в изгнание“, прев. Калоян Праматаров. София: Сонм, 

2013). Поезията на символизма, която идва от 1880-те заедно със 

своята концепция за изкуството като въплъщение на изначалните 

абсолютни идеи, както го защитават теоретиците му като Реми дьо 

Гурмон, авторът на знаменитата „Книга на маските“ (1896), в която 

представя поетите символисти, по родните ни краища се възприема 

знак за модерното и образец за еманципирането на аза от 

колективното, а жаждата за самоизразяване и индивидуалното се 

озвучават най-вече в минорната гама като безсилие и отчаяние. 

Иначе казано, „божествената математика“ на словото, чийто жрец е 

Стефан Маларме, за родните ни поети е мелодия на сърцето и 

душата, безответност, горда усамотеност на аза. За младото 

поколение поети от първото десетилетие на ХХ век символизмът 

става и знакът на модерната поезия, макар че манифестът му е 

написан три десетилетия по-рано, и тогавашната европейска поезия, 

а и предпочитанията на родните ни поети, се реят във вълните на 

т.нар. постсимволизъм и държат сметка за културната революция и 

обрата, които са превърнали парижките художници несимволисти 

от Монмартър и Монпарнас в култови фигури на изкуството.  Както 

разказва с ирония и критическа дистанция Константин 

Константинов – един от „дружината“ около в. „Смях“ – „безгрижна и 

безпарична“: „Освен по силата на културната дифузия между 

народите символизмът дойде, както казах, и като мода, както модата 

на брадите, на меланхоличната любов, на въпросите, които 18-

годишните си задаваха: „Какъв е смисълът на живота?“ и мечтаеха 

за самоубийство […]“ (Konstantinov 1961: 155). С други думи, 

символизмът става име на определени скръбни настроения – и мяра 
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за поетичното. В скорошно изследване литературният критик 

Йордан Ефтимов открива ефектите от една „идеология на 

символизма“, както зададената в началото на ХХ век мяра за 

дълбинност, трагичност и мелодичност на стиха, до най-ново 

времеименно в колективните представи що е поетично сред 

родните литератори далеч оттатък края на символизма.3 

Сред родните поети от началото на ХХ в. – времето на първия 

електрически трамвай, – едновременно с култа към „творческия 

индивидуалитет“ и за духовното надмогване при Пенчо Славейков, 

вдъхновил модернистичния проект на кръга Мисъл, покълва и 

култът към „Прокълнатите поети“ по името на знаменитата 

антология на Пол Верлен от 1884 г., в която образът на поета 

страдалец е олицетворен от Верленовия alter ego„бедния Лелиан“. 

Българска преводна антология „Прокълнати поети“ излиза през 

1921 г., като номер 2 от „Библиотека за малцина“ на издателство 

Чипев, разширена с нови автори и нови творби при преизданията от 

1936 и 1945 г. в издателството на Ив. Коюмджиев.  

В книгата, преводна Георги Михайлов, е събрана поезията и 

личните биографии на култови за френския ХІХ в. имена, обгърнати 

в ореола на самота, неразбраност, обречени на безрадостна смърт. 

Точно този ореол на скръбна самота дава особена цена на самото 

творене и става едва ли не „легитимационна карта“ за встъпване в 

селенията на високата поезия. Тази легитимация може да се получи 

                                                           
3„Теорията за съответствията не е просто естетическо понятие, както обикновено 
е разчитано от българската литературна история. То е централно за 
символистичната идеология или за символистичната „картина на света“, ако 
идеология звучи непременно марксистки и политически“ (Eftimov 2012: 44).Срв. 
главите „Псевдоуниверсалии на символизма“, „Символистката художествена 
идеология“ (Eftimov 2012: 35) и сл.  
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само на цената на едно непосилно изпитание – изпитанието на 

самотата и страданието, и на несекващата воля за слово. На 

самоубийствената цена на таланта на житейския подвиг. Не се 

заблуждавайте с есеистичния ми стил – това е много висока цена и 

малцина са избраните. 

Сред „прокълнатите поети“ смъртта на един от тях събира в 

едно топоса на фенера с този на самоубийството. Фенерът – не като 

градско осветление, а с името Lanterne влиза в хрониката на 

поетическите самоубийства с Жерар дьо Нервал, поет романтик, 

създал предвкусващите диаболизма новели от сборника „Дъщерите 

на огъня“, боготворен от младите български поети. На 26 януари 

1855 г. френският поет слага край на живота си, като увисва на въже 

на мрачната уличка Vieille-Lanterne в центъра на Париж. 

Прилепянето на смъртта към образа на изключителния поет 

стои в култа към българските поети, покосени от ранна смърт, към 

поета жертва на злокобната действителност, дори когато болестта 

или личния самоубийствен акт е причината – както за ранната 

смърт на градските поети Христо Смирненски или Александър 

Вутимски. Физическата смърт сякаш онагледява и засвидетелства 

онова отдръпване от живота, за което говорят в стиховете си тези 

поети на копнежа от 1880-те насетне – тя е телесно-веществения 

завършек на една поетика на замълчаването. Но освен това в тази 

смърт се вижда обвинителен акт срещу социалната 

несправедливост. Силуетът на държавата убиец се изправя зад 

безследното изчезване на Гео Милев от 15 май 1925 г., но и 

разправата с Христо Ясенов или Сергей Румянцев. Според един 

популярен разказ отпреди три десетилетия избивали безследно 
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изчезналите, като ги удушавали с жици.4 Странна амнезия 

парализира за десетилетия българското общество – травмата от 

жестокостта трябва да бъде забравена и потопена в безсилна скръб. 

И ето че през 1930-те знаковото стихотворение, с което се отбелязва 

честването на паметта на „безследно изчезналия“ Гео Милев, е 

„Гроб“ (макар това стихотворение, четвъртата вариация в „Иконите 

спят“, да вещае смърт от несподелена любов).  

Пожелана смърт и усещане за обреченост навярно са 

изправили и подпоручик Дебелянов срещу куршумите в сражението 

при с. Горно Караджово (дн. Моноклисия) на 2 октомври 1916 г. 

 

Литературни образи на убийството на поета 

В различните си вариации самоубийството в литературата 

може да има индивидуално-психологически смисъл, но в не по-

малка степен да е израз на масов социално-психологически 

стереотип, каквато става „вертеровската“ смърт по името на 

Гьотевия роман „Страданията на младия Вертер“ (1774), която 

сякаш идва да увенчае един особен страдалчески живот, а се 

превръща в масова психоза с хиляди поклонници и последователи. 

Според екзистенциалистката гледна точка пък, ключът на 

                                                           
4Наистина, книгата „По дирята на безследно изчезналите. Дългът да живееш“ на 
Николай Христозов започва с хладнокръвното изброяване на веществените 
доказателства на обвинението и сред тях има „примки от кабел“. Но по-сетне в 
книгата са дадени признанията на убийците, които по двойки мятали готова 
примка от връв за палатка и стягали въжето в противоположни посоки, после със 
същата връв, с която са бесени, завързвали и чувала с мъртвото прегънато тяло 
(Hristozov 1981: 65). Този смазващ разказ за това на какъв планомерен садизъм е 
способно едно човешко същество отново се появява в българската литература с 
романа „Чамкория“ от Милен Русков (Пловдив: Жанет 45, 2017). 
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самоубийството лежи във философския въпрос за отношението към 

живота и смъртта.  

Отново литературата на ХХ век, както и психологическите 

анализи показват, че самоубийството може да е колкото слабост, 

толкова агресия. Самоубийството е последната надежда за 

наказание на несправедливия чрез мълчаливото обвинение и 

вменяване на чувство за вина. Самоубийството е и нападение – отказ 

от приемане, който изобличава готовите решения на обществения 

морал. 

Поетите модернисти и авангардисти обаче предпочитат да 

убиват. Сюрреалистите обръщат дулото към тълпата: „Най-простото 

сюрреалистично действие се състои в това да излезеш на улицата с 

револвер в ръка и да стреляш напосоки в тълпата колкото можеш 

повече“,  пише Брьотон във втория манифест на сюрреализма от 

1929 г. Още през 1920 г. от Берлин скандалният дадаист Рихард 

Хьолзенбек обявява: „Да пиша литература с оръжие в ръка беше за 

известно време мечтата ми“ (Brandon 1999: 26). Жак Ваше, кумир и 

вдъхновител на водача на сюрреалистите, стреля и прави суматоха 

след първото сюрреалистично излизане на сцената със спектакъла 

Les mamelles de Tirésias на Аполинер през 1917 г. Револвер е 

размахвал и Алфред Жари, докато разказвал своите страхотии и 

небивалици: „зрителите се дръпваха уплашени, жените се 

ужасяваха, а някои искаха да си тръгнат“, забавлява се с историята 

Гийом Аполинер (Apoliner 1998: 17). Но техният револвер е от 

шоколад, както гласи стихът от Николай-Марангозовата „Нула“ 

(1923): 

във фаталната минута един самоубиец  



401 
 

вижда своя револвер от шоколад  

и го изяжда 

Ман Рей размахвал знаменития „тапешник“ на сюрреалистите 

при семейните си скандали с Кики, любимия модел на 

монпарнаските художници, а Брьотон свиква анкета с тема 

„Самоубийството разрешение ли е?“. Ето отговорът на Рене Кревел, 

поетът, направил опит за две самоубийства – един неуспешен и един 

успешен - през 1935г.:  

„Самоубийството е начин на избор. Самоубиват се тези, които 

въобще не притежават квази-всеобщата страхливост да се борят 

срещу някое душевно усещане, тъй интензивно, че трябва да се 

вземе, до нова заповед, за истинско усещане. Единствено това 

усещане позволява да се приеме по всяка вероятност най-правото и 

окончателно от всички решения: самоубийството“ (Nado 1993: 56; 

Brandon 1999: 41-42).  

Брьотон цитира в своята „Антология на черния хумор“ от 1940 

г. година Жак Риго, който заявява: „Самоубийството трябва да е 

призвание“ и нарича самоубийството „най-абсурдният акт, 

избухващата фантазия, доброволният акт, което е по-напред от съня 

и от най-чистата излагация“ („Mais voilà tout de même l'acte le plus 

absurde, et la fantaisie a son éclatement, et la désin vol ture plus loin quele 

sommeil et la compromission la plus pure) (Breton 1966: 401; срв. 

Brandon 1999:377). 

Актовете на авангардистите – на дадаистите, френските 

сюрреалисти, но и още по-неистовите измишльотини на руските 

футуристи и имажинисти (да слагат на московските улици своите 

имена, да окачат на достолепния Пушкинов паметник плакат „Аз съм 
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с имажинистите!“, да облепят улиците със заповеди за „всеобща 

мобилизация“ в защита на „левите форми“ в изкуството, да свикват 

съдебни процеси над литературата, (срв. Yanev 2009: 146) 

превръщат убийството в игра и бутафория. В игра с 

есхатологичното. Можели ли са да предположат, че тази игра няма 

да остане ненаказана. 

Не е била игра обаче самоубийствената несрета на Жари. Нито 

самоубийството на Жак Ваше, кумирът на Андре Брьотон, нито по-

късно  - на Рене Кревел. Със самоубийството си Ваше остава култова 

фигура за сюрреализма. Самоубийството на Маяковски бележи 

предела на неистовата енергия – и демаскира утопията на всяка 

творческа воля, че авангардът в изкуството може да бъде авангард 

на колективния живот… Аутодафе или самоубийствен акт е 

настървението, с което Хаим Сутин унищожава свои творби или 

Шарл Камоен разрязва платна – скоро след това и единият, и другият 

ще получат признание и финансово обезпечение. Впрочем, със 

същото настървение унищожава свои картини герой-художник, 

наречен Гоген, в българския роман „Великата суета“ от едно много 

по-късно време – от края на 1970-те (Aprilov 1990).5 А Марсел Дюшан 

просто престава да създава картини и се посвещава на играта на шах 

и на своите редимеди. Пиер Бачев, който играе в „Андалузкото куче“ 

на Луис Бунюел и Салвадор Дали (1929), филмът, смятан за 

сублимното въплъщение на сюрреализма, най-сетне стигнал до 

                                                           
5 Романът „Великата суета“ с автор Борис Априлов е отпечатана в алманах „Море“, 
кн. 1-2, 1990, но в края на текста стои датировката 1979 г. Не е разглеждана от 
българската критика нито при излизането си, нито по-късно, сякаш поради 
някакво нейно самоубийствено намерение да си остане българската литература 
по-банална. 
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масовата публика, се самоубива на 24 години, опустошен от 

наркоманията си. 

 

Назад към 1915 г.:Опит за реконструкция на нестаналия 

дадаистичен бунт на българските поети. Резигнациите и смехът 

на българските поети 

Какъв е залогът на онова самоубийство, за което говорят 

толкова младите Гео Милев и Димчо Дебелянов в онези млади 

години на българската модерна поезия? Каква е тази ранозрейка на 

хепънинг? Не е останало „концептуално експозе“, но пък 

издайнически е контекстът на писмата. В писмо от 6 март Дебелянов 

възкликва „О, тази малка и зла София!“ и този вопъл може да стане 

наслов на кореспонденцията между двамата поети – толкова е 

смайващ в съпоставка с бодрия дух на замогващото се отечество (и 

онази ведра модернизация, с която започнах разказа за 

електрическите стълбове). Всъщност, познаваме кореспонденцията 

едностранно – съхранени са само изпратените до Гео Милев писма, 

които Дебелянов адресира до книжарницата на Мильо Касабов. В 

писмо от 7 април 1915 г. Дебелянов пише: „Чувствам почти пълна 

притъпеност – и физическа, и душевна. Не ме бива, значи, ни за 

реализъм, ни за иреализъм [характерни понятия от Гео-Милевата 

рефлексия, които употребява в бележките към преводите от 

„Лирични хвърчащи листове“, издадени в началото на 1915 г. – б. м. 

М. Г.]“. По-долу, с поредица литературни цитати, Дебелянов заговаря 

за натрупаната умора: „Ще измрем от скука в София, дявол да го 

вземе! Много подли времена! Аз чакам със стиснати от нетърпение 

зъби и юмруци настъпването на велики събития по нашенско. 
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Омръзна ми всичко, особено сам на себе си много омръзнах. Не ми се 

ни гледа, ни слуша, ни мисли, ни желае, ни люби, ни мрази, понякога 

не ми се диша, особено като си помисля някога, че за 28 години аз 

съм издишал въздух, който би могъл да върти всички ветрени 

мелници на света – за една величайша нелепост“. А велики дела се 

творят по това време в тесните граници на отечеството: създава се 

една модерна държава, най-проспериращата икономика на 

Балканите, най-боеспособната армия и т.н. Това, което е 

дебеляновски сплин, пресита или хандра, събира Ботевото „ни 

люби“, „ни мрази“ с оперетъчния гняв на Емилиян-Станевия герой 

Колю Рачика от „подлия“ баща, „подлата“ Зоя и „подлите“ времена – 

събира черната бунтарска стихия на възрожденеца революционер с 

резигнациите на късните слаби наследници от поколението на 

1930-те, оцелели от терора на 1923-1925 г. – същите ония, които ще 

сътворяват култа към поета жертва.  

Цитираното по-горе Дебеляново писмо от 22 април 1915 г. 

достатъчно ясно обяснява защо колективното избесване не е 

станало („ни мене, ни на другите им се иска да погинат още, млади и 

зелени, и то по литературни причини…“). Не че това, което им остава, 

им носи отрада: „Ние тука караме по стария път. Чакаме някакво 

неведомо чудо и т.н., и т.н.“. Едностранно запазената 

кореспонденция завършва с признание за самоубийственото 

проточване на нищото на всекидневното живеене.  

Писмата отбулват обаче и една друга именно ведра страна на 

това приятелско общуване. Неколкократни са свидетелствата за 

дълбоката свързаност между Дебелянов и Милев. Нека също 

разкажа едностранно за това приятелство, през спомените за 
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личността на Димчо Дебелянов. В тях ще разпознаем един 

стереотипен образ за двойното му битие – скучен пунктуален 

служител и чиновник – и бохема, сякаш е скроен по модела на „Черна 

песен“ („Аз умирам и светло се раждам…“). Впрочем, по този 

двуполюсен модел „скроява“ съдбата на цялата „дружина“ и 

Константин Константинов: „Денем всички  бяха заети със своя труд 

за прехрана, само часовете за сън и почивка бяха напълно наши. През 

тия часове се правеше онова изкуство, на което повечето се бяха 

обрекли“ (Konstantinov 1961: 166). Има още един литературен 

първообраз на двойствеността и това е дългият низ от двойки, 

подобни на „разпален като жар, а леденея в мраз“, в „Балада“-та на 

Франсоа Вийон, очевидно добре позната на „дружината“, тъй като е 

преведена от Георги Михайлов и влиза по-сетне в българската 

антология „Прокълнати поети“.  

Можем да продължим несъвместимите двоения в 

литературните трудове на този странник Дебелянов: поет на 

дълбоки християнско-религиозно прозорливи стихотворения, но и 

сътрудник на вестници и списания, преводач на сецесионната 

еротика в романа „Афродита“ на Пиер Луис, автор от същото 

символистично поколение, който стои и зад мистификацията с 

еротичните песни на Билитис, обявена за втора Сафо. Дебеляновите 

елегии за „дните предишни“ се появяват по страниците на 

хумористичното списание „Смях“, където той, а и събратята от 

„дружината“ публикуват с псевдоними хумористични стихове или 

пародии. Странно е това сдвояване на „божествената математика“ на 

символистите с популярния хумористичен печат. И Христо 

Смирненски печата патетичните си оди за революцията и за „утрото 
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на нова ера“ в хумористично издание – в „Червен смях“. Този поет на 

„карнавала“ и „маскарада“, извършил естетическа трансформация и 

поставил символистичната поетика в ясно разпознаваемата и 

еднозначно разчетима – и идеологически настъпателна – алегория, 

както и Дебелянов, са потопени в града и в едно непрестанно 

приповдигнато смехово общуване.  

По реакциите и жизнеността в бита си Дебелянов изглежда 

изцяло пропит от бодрия дух на своето време на модернизация и 

напредък, „наелектризиран“ от „тоя трескав творчески процес на 

човешката мисъл“. От Дебелянов блика слово – „говореше 

непрекъснато“, спомня си Людмил Стоянов, при това „говори“ 

именно весело: „Представяше живота от смешната му страна, 

разказваше куриози с началници (беше на служба в 

метеорологическата станция), с хазаи, с писатели и всякакъв род 

хора, с които животът го сблъскваше – и излизаше като че ли той, 

ариец, бе попаднал в негърско село, в една страна от хотентоти. В 

думите му обаче нямаше злоба, а добродушна насмешка“ (V 

Spomenite… 1967: 136-137). В спомените си К. Константинов 

разказва за таланта му да се сближава със случайни непознати, да 

говори, да е център на компанията.  

Освен това спонтанното общуване е литературно: спомените 

представят Дебелянов още от ученическите му години сред 

приятелски компании, в които се разменят стихове. Рецитирал 

нелепи стихове à la Козма Прутков, както казва Константин 

Константинов, и играел литературни фарсове (Konstantinov 1961: 

174). Поетите от „дружината“ взаимно си разменят закачки – 
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„злободневки“ или взаимно съставят пародии на стиховете си 

(Konstantinov 1961: 167-168). 

Има и пикарескови сценки с екстрено набавяне на пари, за да 

си платят изпития алкохол или внезапни хрумвания като да тръгнат 

посред нощ на екскурзия. Като абсурдистка дадаистична игра може 

да се разкаже и епизод с нагостяването на поета от съседа му млекар, 

за което разказва Димо Сяров: след като се научил, че е поет, 

млекарят му предлага купа с кисело мляко, след това огромно парче 

екмек-кадаиф с два дебели каймака. Но когато му сервирал и малеби, 

поетът просто абдикирал (V Spomenite… 1967: 164). С 

обезоръжаваща наивност и преклонение млекарятзаявява: „Без 

такива като тебе народ не става“. И изразява възхищението си от 

поета, като го храни – с комична щедрост, от която обаче също струи 

оживлението и бодрият дух на младото българско общество на „бел 

епок“ – с наивните и честно всеотдайни и винаги припрени и 

прекомерни жестове.  

Константин Константинов – дали не и съобразявайки се с 

неблагоприятния за индивидуалистична поезия контекст, в който 

излизат спомените му, – пише, че резигнациите на символизма не 

пасват на нашенското: „Ала здравата, дълбоко витална българска 

натура не можеше да търпи дълго такива болезнени състояния и 

скоро изтрезня“ (Konstantinov 1961: 170). А през 1930-те Чудомир – 

също един от „дружината“ в началото на века, – в своите разкази 

отговаря, че нито електриката, нито фенерите пасват на 

непроходимата кал на селските махали. Не здравомислието 

надделява – липсата на радикалност бих казала. Здравомислено 

обяснение може да се даде и за страшилката с изпобесването като 
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една игра за „живване“ и спасение от скуката – дадаистична игра в 

аванс. 

 

Бесилките на прокълнатите поети 

Или това е литературна игра, ново въплъщение на един 

литературен образ: 

но в мазен клуп въже палачът щом затегне, 

вратът ми ще узнай тежи ли моят задник! 

 

Франсоа Вийон, поетът, увиснал пред „човеците-братя“, е 

много популярен литературно изкован образ. Тук го цитирахме по 

известната му епитафия, преведена от Георги Михайлов, един от 

„дружината“ млади поети. Преводите в неговата сбирка 

„Прокълнати поети“ събира култовите имена за поколението.6 Но 

има и една много лична, отвъд литературното, връзка между тези 

поети. Засвидетелствана е в посвещението „В памет на Димчо“, с 

което излиза антологията. Подписана е с инициалите на преводача 

„Г. М.“ – инициали и на Гео Милев, също поет и преводач, близък 

приятел и на Дебелянов, и на Михайлов. Именно във „Везни“ Георги 

Михайлов публикува „Сонети“ с епиграф „В памят Д. Дебелянову“ в 

кн. 2 от първата годишнина, посветена на паметта на Димчо 

Дебелянов. 

Подборката на тази сбирка „Прокълнати поети“ се различава 

от Верленовата и тази разлика е в прокарването на една тематична 

                                                           
6Макар антологията да излиза през 1921 г., както стана дума, можем смело да 
предположим, че преводите в нея са били добре познати за кръга поети много по-
рано. По-долу цитатите от преводите в антологията са дадени по третото издание 
на Иван Коюмджиев (1945). 
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връзка, нова концептуална цялост. Обединяваща тема са 

Бодлеровите мотиви за смъртта и разтлението. През творбите 

преминава и мотивът за обесването на поета: като се тръгне от 

баладите, с които е представен първият поет Франсоа Вийон: 

„Балада“, „Четиристишие, съставено от Вийон при осъждането му на 

обесване“, „Балада на обесените“. Сякаш в намерението за 

обесването на поетите по електрическите стълбове на булевард 

„Цар Освободител“ този мотив се буквализира. „Концептуалното 

експозе“ за акцията лежи вътре в тази брилянтна, класически 

изваяна книга, над която се носят „вечните печали“ и „звън на ранна 

смърт“. Няма страници в съдържанието – това не е книжно тяло, 

удобно за разгръщане или справки – удобства на модерното време, а 

скрижали, изсечени във вечността.  

Стиховете в тази антология говорят на „душите на мъртвите“, 

както гласи едноименното стихотворение на Едгар Алан По: 

За цялата тълпа ще мине неразгадан  

последния ти час… 

 

Бди с примирение ти в тази самота! 

Не запустение ще ти открие тя: – 

душите на онез, умрели по-напред, 

но с теб били в света, ще бъдат с теб навред 

отново и в Смъртта … 

 

Ето така, от стих на стих започвам да градя концепцията на 

този хепънинг на българските поети, родена от възхищението им от 
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„Прокълнатите поети“. Поетите – „скитници – рицари“ ще намерят 

своето Елдорадо в царството на мъртвите: 

„Между Сенките слез!“ 

Едгар По, „Елдорадо“ 

С Бодлер ще се озоват на Цитера („Пътешествие до Цитера“). 

Но с приближаването до острова на Афродита „тъжен аз провиждах 

пак странна сцена там“: 

и аз видях, че туй бе една бесилка тройна, 

в небето очертана подобно кипарис. 

 

Накацали рой птици над свойта плячка мръсна 

разръфваха обесник за техни пир узрял –  

забивайки клюн хищен, като длето без жал 

по всички части в кърви у тази мърша гнъсна. 

 

Пристигналият на острова съчувства на мъртвеца: „Познавам 

твойте мъки, обеснико осмяний!“, докато не разбере, че себе си 

вижда в обесеното тяло: 

На твоя пуст днес остров, Венеро, в онзи кът 

сам себе си аз виждах провиснал на бесило… 

- О, Господи, вдъхни ми Ти смелост, дай ми сила, 

да гледам без погнуса свойто сърце и плът! 

 

Продавачът в „Магазин за самоубийства“ на Морис Роллина, 

както е изписано името в антологията, има бръсначи, револвери, 

хлороформ и екзотични отрови: „цветни, тревни и змийски – от цял 

свят!“ 
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Но весела усмивка – кълна се! – придобива  

човек, като преметне въже на своя врат! 

 

Най-милото „цвете“ – „цвете на злото“ в „Мисъл“ на Иван 

Жилкен е револверът. В „Лира“ „аз – черният поет, роден да нося 

смърт“ пее химн на своя град на лира със струни стълбовете на 

фенерите: 

Тук всеки стълб с фенер е блескав ключ с елмаз 

в тоз странен инструмент възправен през ефира… –  

 

В следващото стихотворение „Символ“ стълбовете се 

превъплъщават в „ешафод“: „мълчи, обвит в креп, ешафодът за княз 

обречен на беди“. А след „Символ“ са виденията за „грамади с 

трупове“ от „Requiscat“ и „Халюцинация“ с черепи…. И „Отмъщението 

на артиста“ – посланието, което инсталацията трябва да отпрати: 

О, прошка няма веч! За съд настъпи час: 

Изкуството кат бог ще отмъсти пророка! 

За всичко що търпя, ще отплатя жестоко! 

 

Това е единственото упование на нашите поети, които живеят 

под Верленовия „знак на Сатурна“, „черната зла Прокоба“ и … с 

възторзите си от Верленовия стих. И с Верленовите „Видения в 

нощта“: 

И нощ. 

 И дъжд. 

  И небосвод – тъй сив, тъй бляд, 

раздран от кулите на стар готичен град –  
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угаснал силует в далечината зла. 

Поле. 

 Бесилка. 

   Ред увиснали тела, 

разклащани в нощта от врани – черен рой, 

подскачат в странен танц сред траурен покой, 

а вълците гризят нозете им безспир. 

 

„Пиеро“ на Верлен не е „лунния мечтател“, а е „смъртно-бляд“ 

призрак; „неговата бяла дреха“ „напомня“ саван на мъртвец“ – и няма 

утехата да я изчисти от лунно-белите петна на греховете си. Всуе са 

надеждите на Лилиев: смъртта вече е предсказана от Верленовия 

Пиеро: „върху безкръвния му лик със нос изострен на смъртник“. 

Онова, което остава, е „Печал“: 

„Кажи ми ти сам, о плачущ в тъга 

 сега без радост, –  

що стори ти сам, о плачущ в тъга 

 със свойта младост?“ 

 

Последното стихотворение в антологията е Верленовото 

„Тишина“: 

– О, жажда, угасни! 

Заспи и ти, надежда! 

 

За всичко ослепях!... 

Слепец, без свяст да срещна 

добро и зло и грях… 
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- О, повест безутешна! 

 

И – люлка съм сега, 

Люляна в пропаст лихо 

от тайнствена ръка… 

– О, тихо, тихо, тихо!... 

 

Отеква тази тишина в нашепването на Дебеляновия стих: 

„Плаха царкиньо, заспи, забрави –  

    заспи, забрави!“ 

 

Ще завърши и неговата поема с „тишина“ – но с тишината на 

греховните бездни: 

– Морето бездушно мълчи. 

 

Мълчи, а светлий бряг застила черна тиня. 

Назрели за греха, кънтят греховни бездни, 

витае трета нощ над водната пустиня 

и блудна мрачина гаси венците звездни. 

 

Няма граница между поезия и терзанията на душа: за 

житейските си несрети и угризения на съвестта Дебелянов говори 

със стиховете на Верлен; живее и разрешава своите терзания според 

стиховете на Верлен, проектира живота си според поезията. Нито 

може да се различи биографично рационално действие от отчаяние 

в порива са самоубийственото увисване по електрическите 

стълбове.  
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Нестаналата инсталация с обесените по електрическите 

стълбове поети съживява и повтаря литературни образи, но с цената 

на безответното собствено страдание. Това поколение поети 

модернисти на града дава един от редките случаи на небългарска 

българска литература, когато българската поетическа реч се движи 

из отвъд българската топика, или иначе казано, благодарение на 

техните стихове в родната поезия е съживено „Средновековието“ на 

френската модерна поезия от ХІХ век (ако ми е позволен каламбурът 

със знаменитото заглавие на Е. Р. Курциус „Европейската литература 

и латинското средновековие“).  

Къде минава границата между безответното отчаяние и 

литературната игра с баладата на Франсоа Вийон в Далчевото: 

И аз ще се изплезя на света, 

обесен върху черния прозорец 

   „Дяволско“ 

 

Младият поет създава през 1927-а български образ на 

смъртта на Жерар дьо Нервал, „бледият аквитански принц в чертози 

запустяли“ от стихотворението El disdichado, поетът, увиснал на 

мрежата на шахта на улицата Vieille-Lanterne. Трябва ли да 

припомням, че стихотворението “El disdichado“ присъства в 

антологията „Прокълнати поети“ в превод на Георги Михайлов. То 

се появява и в „Антология на жълтата роза“ (1922), издадена от Гео 

Милев, с неговия превод “El disdichado“ (Нещастния). А за пръв път 

съвсем младият Гео Милев отпечатва своя превод в сп. „Звено“ (кн. 

4-5, 1914), с двойното заглавие “El disdichado“ (Отвъргнатия). 
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Стихотворението на Нервал събира младите български поети под 

знака на модерната поезия. 

Или в стихотворението от 1927-а говори преди смъртта си 

някой от самоубийците от романите на Ф. М. Достоевски? 

Литература и лична биография се оказват неразличими – и в 

житейските истории на тези поети, и в съдбата на модерната поезия. 

Къде в тази концепция за увисването на поетите по електрическите 

стълбове на булевард „Цар Освободител“ е границата между 

отчаянието и безсилието, и къде литературната игра? Ведрият смях, 

че ще изиграят великите предходници в чугунения мизансцен на 

софийските стълбове? 

В продължение на тази дадаистична игра на поезия и градско 

пространство стихът на Гео Милев превръща тялото в градска 

предметност: 

ГЛАВАТА МИ – 

кървав фенер с разтрошени стъкла, 

(„Жестокият пръстен“) 

 

Главата  на поета се е превърнала в  „електрическо слънце“ – 

увиснала е – или е забодена върху електрическия стълб. 

Неизмислената естетика на грозното и на тлението. Тъгата и 

безнадеждната самота на поезията е била  предизвестие за смъртта 

на автора – Димчо Дебелянов е прострелян и умира от раните си. 

Войната превръща движението на хиляди човешки маси в оживели 

образи и символи.  С трапанацията в главата си кокетирал Аполинер, 

който през 1916 г. година издава сборника разкази „Убитият поет“ 

(Le poète assassiné). Разкъсаната от бомба глава на друг поет – Гео 
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Милев – е станала предмет на ново изкуство – това на крайно 

необходимата за хилядите жертви неизмислена и свръхмодерна 

естетика на пластичната хирургия.  Между операциите Гео Милев 

посвещава на своя хирург д-р Есер стихотворението Meine Seele – 

„Моята душа“. Модернизмът, този „трескав творчески процес на 

човешката мисъл“, казано с Вазовите думи, се препъва в собствената 

си неудържимост и убива онези, с чийто труд и вдъхновение е 

сътворен. Самоубива се, преди да излезе от юношеската наивност.  

Самоубийствената хипноза в родната ни литература започва с 

образа на поета чужд на света: Димитър Бояджиев, Яворов, 

Дебелянов… Авангардистът предизвиква самоубийствено смъртта. 

А новите времена превръщат самоубийството в медийна новина, 

която „продава“ името на автора и … екземпляри от книгите му. 

 

За „смъртта на автора“ в българската литература 

Следходниците в българската литература не спират да 

прогласяват „смъртта на автора“ до най-нови времена. 

Неколкократно я изиграва Владимир Полянов в сюжетите от 

разказите в сборниците „Рицари“ (1927) и „Звезди в прозореца“ 

(1935). Според „Непознато име“ единственият шанс на писателя да 

предизвика интерес у читателите към творбите си е да се самоубие 

и името му да влезе в сензационната хроника на пресата.  

Други Владимир-Полянови разкази разиграват кадрил между 

живота и смъртта на сцената. Актьорът се отказва от театралната 

условност и извършва онова, което е роля или фокус („Актьори“).   

Героите от диаболистичните му разкази пишат; разказите предават 

ръкописи – героите от разказа „Мрежата на дъжда“ са писатели или 
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литературен критик; Казимир Храбър оставя сборник разкази 

„Гибел“, а двойникът му – дневник. Авторството е неизбежно е 

посветено на автобиографичния разказ.   

Една инсталация на смъртта изиграва в разказа „Последна 

комедия“ невзрачният коняр, който обявява, че ще изпълни като 

цирков номер самообесване. Според рекламния анонс: „Чудото на 

света. Един господин се обесва пред публика и възкръсва, за да 

приеме аплодисментите“. Необичайният номер привлича 

публиката, която се стича в празнично осветения цирк. Отново под 

светлината на „електрическите слънца“: „Големи електрически 

кълба с крясъка на хиляди свещи зовяха публиката“. Ала 

обещанието за този двоен номер не е спазено: номерът завършва без 

възкресение – само с прощалното писмо на самоубиеца, завършва и 

без поезия. 

От 1940-те започва и подмяна на уличното осветление в 

София. Столичната община опъва ново аксиално висящо осветление, 

за което подпората на стълбовете не е нужна: лампите се закрепват 

над средата на платното върху жици, прокарани между 

срещуположните сгради. Поетичните образи на фенера отиват в 

пласта на литературната памет. 

Но пък най-новата българска литература отново заговори за 

тайнствената смърт на автора: било за да привлекат светлините на 

медийния интерес върху авторовото име – според романа 

„Нобелистът“ от Елена Алексиева (2009), било за да остави 

неразрешена и необяснима внезапната поява и изчезването на 

странната личност на писателя, който в интервю открито напада 

едни имена от литературния канон и настоява за вкарването в 
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канона на други – на Марангозов с „Хулигански елегии“, на Чавдар 

Мутафов с „Марионетки“, „а защо не и „Дилетант“, също поезията на 

Димитър Воев и на Константин Павлов – според сюжета в романа 

„Софийски дует“ от Иван Димитров (2016). Една от причините за 

убийството на младия писател може да е и чисто литературна – 

опитът за отхвърляне на стария канон, нападките срещу Вазовия 

модел на литературата. В някакъв много идеализиран вид до бой за 

литература стигат писателите. И все пак, нямат ли свое място и 

„добродушните разкази“, както е подзаглавието на един от Вазовите 

сборници разкази (за познаващите канона и непознаващите 

Вазовото творчество: това е сборникът „Утро в Банки“ от 1905 г.)? 

„Добродушен“, а и доста софийски е разказът „В електрическия 

трамвай“, от който взехме началното описание на електрическите 

стълбове.  

Разгадаването на „смъртта на автора“ според сюжетите и в 

двата романа от наше време е оставено в ръцете на следствието – и 

полицаите усилено четат (впрочем останали са недокрай изяснени 

мотивите и в двата случая), а въжделенията писателски опират до 

Нобеловата награда или поне до писане и успешно издаване. 

Разбира се, свръхпродуктивният вездесъщо енигматичен писател от 

„Софийски дует“ пие, според добре познатия Верленов образец, 

абсент в нощните софийски заведения. Но в тези разкази за поети и 

писатели няма литературни приятелства, дружески пародии или 

колективни акции. Ще кажете, че и колективните акции на първите 

поети като тази на Гео Милев и Димчо Дебелянов не са се получили. 

Но поне е имало планове. Иначе трябва да останем с Митьо Питето 

да чакаме на студа да ни платят електричеството, или да се радваме 
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на успешния саботаж срещу осветлението на Голо бърдо. Не е 

утешително. 

Другото, с което и двата съвременни романа продължават 

темата за електрическите стълбове, е, че и те съживяват и 

запечатват къс от столицата и актуалното всекидневие. Иван 

Димитров създава поетични импресии, с които словесно изписва 

една „Симфония на града“ (както озаглавен репортажният ням филм 

„Берлин: Симфония на големия град“ с режисьор Валтер Рутман от 

1927 г.).  

А осветлението е все тъй предстояща грижа. Именно 

неосветените алеи на Борисовата градина крият тайната за смъртта 

на поета и писателя в романа „Софийски дует“.  
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УРБАНИСТИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА  

КАТО ТОПОСИ НА ПАМЕТТА  

(Димитър Динев, Сибиле Левичаров, Илия Троянов)1 

Снежана Бойчева 
 

URBAN SPACES AS MEMORY TOPOS 

(Dimitre Dinev, Sibylle Lewitscharoff, Ilija Trojanow) 

Snezhana Boycheva 

Abstract: Cities and towns are areas binding together all possible human 

activities and that fact is the reason why they collect the memories of minor and 

major events to a considerable degree. Not only great metropolia but also smaller 

towns are a focus of the collective memory of entire generations throughout 

different time spans, thus expressing the collective identity of their residents. 

Observations of the urban cultures of  memory help in identifying deviations from 

collective memory on the part of individual memories that, through personal 

perceptions of the people, suggest alternative models of memory and identity for 

the ideologies dominating certain historical periods. A major emphasis in the 

researched novels, mentioned in the subtitle, is the intertwining of the discourses of 

the material and spiritual culture in Bulgarian towns and cities in two different 

time spans of Bulgarian history: the discourse of the old Bulgarian culture in the 

country (after its liberation from Ottoman reign) with its picturesque architecture 

from the Revival period, having European features and Christian traditions, and 

the discourse of the new ‘concrete’ atheistic socialist daily life viewed as a 

counterpoint. 

Key words: cities and towns, focus of the collective memory, the urban 

cultures of  memory 

                                                           
1 Димитър Динев: „Ангелски езици“ (АЕ),  Сибиле Левичаров: „Апостолов“ (А), Илия 
Троянов: „Кучешки времена. Революцията менте 1989“ (КВ), Светът е голям и спасение 
дебне отвсякъде (Светът).
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Градовете са пространства, които обвързват всички 

възможни човешки дейности и поради това събират в най-голяма 

степен спомените за малки и големи събития. Не само големите 

метрополии, но и малките градове концентрират в себе си 

колективната памет на цели поколения в различни епохи и по този 

начин са изразители на колективната идентичност на своите 

обитатели. Наблюдения върху урбанистичните култури на паметта 

спомагат същевременно за установяване на отклоненията от 

колективната памет в лицето на индивидуалните спомени, които 

чрез личните възприятия на спомнящите си предлагат 

алтернативни модели на паметта и идентичността за 

господстващите в определени исторически периоди идеологии (вж. 

Kenneweg  2006: 191). В този смисъл много често се злоупотребява с 

публичното пространство – една от първите промени, които 

комунистическата власт прави след идването си на власт е 

преименуването на улици, площади, градове с имената на техните 

герои. Същото се случва и след промените 1989 г., когато наред с 

възстановяването на старите имена и паметта за личности и 

събития, в градското пространство се появяват имената на „новите 

герои” на поредната политическа конюнктура.  

Oсновен акцент в изследваните романи, посочени в 

подзаглавието, е преплитането на дискурсите за материалната и 

духовната култура в българските градове в две различни епохи от 

историята на България: дискурса за старата градска култура в 

следосвобожденска България с нейната живописна възрожденска и 

европейска архитектура, с нейните християнски традиции в 

противовес на дискурса за новия “бетонен”, атеистичен 
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социалистически бит. Откритата неприязън на социалната база на 

социализма (население от патриархално устроеното българско 

село) към градската култура и бит (облекло, обноски, начин на 

хранене и забавление) е причината за опита на новата власт да 

изличи от паметта на хората този начин на живот. Тези процеси са 

част от целенасочена политика на комунистическия режим на 

масова урбанизация и претопяване на заварената градска култура 

на старите елити (вж. Знеполски 2008: 33). Те са пагубни не само за 

българските градове, но и за българското село, тъй като 

насилствената урбанизация засяга основополагащи патриархални 

ценности и структури в него (вж. Roth 1989: 349 и сл.). Така, както по 

идеологически причини в следвоенна България се табуизират цели 

области от западноевропейската култура, по същия начин се 

цензурират широки сфери от българската градска култура от 

периода преди 1944 г., анатемосвана отначало като фашистка, 

впоследствие като упадъчна (декадентска). Може да се обобщи, че 

една от историческите ипотеки на режима е радикалното скъсване с 

традициите на българската градска култура, наречена от 

идеолозите на социализма „буржоазна”.  

 Причините за интензивните урбанизационни процеси след 

60-те години се коренят не едеинствено в индустриализацията 

(модернизацията) на страната. „Обличането” на селските низини в 

политическа власт до голяма степен променя статута на българския 

селянин, ползващ се с уважение в годините след Освобождението. 

Издигането на малограмотността в ранг на политически фактор 

прави възможно новото „самочувствие” на тази социална прослойка, 

която  изоставя селския бит, символ на непрестижност: „…не ща да 
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казват на децата ми селянчета…” – това е аргументът, който 

изтласква големи маси от хора в големите градове и в крайна сметка 

довежда до възникването на бетонните гета. Другата причина за 

принудителната урбанизация е от идеологическо естество – 

„подобряване на класовия характер на членската маса”  (Резолюция 

от 1945) на БКП, за да стане възможна т.н. „диктатура на 

пролетариата”. 

 Буржоазен антипод на пролетарския, работнически бит е 

старият градски тип архитектура. Унифицирането на екстериора, 

интериора и населяващите го хора е представено в романа на Динев 

в опозицията между родната къща от детските спомени с двора и 

градината и построения на същото място по социалистическо време 

сивоеднакъв блок (АЕ 97). В подобни блокове се настаняват хора, 

придошли от селата в периода на усилената индустриализация, в 

резултат на което възникват панелните гета. Тъжна констатация за 

ниското равнище на живот, особено след масовото опустяване на 

българските села, се съдържа в литературното противопоставяне на 

светлината от газовата лампа и „светлината”, която ще роди 

новогодишната реч на Т. Живков (АЕ 183 и сл.). 

 Промените в отношението на българите към старата градска 

култура е държавна политика на забрава и игнориране на 

определени ценности – в следващите страници ще се спрем на тази 

политика на налагане на диктаторски модел на управление в 

сферата на бита по време на соца: „Да станеш господар на паметта и 

забравата е една от най-висшите цели на класи, групи и лица, които 

искат да владеят цели общества” (LeGoff 1992: 86). Протичащото 

след 1944 г. идеологизиране на битовата култура в обществен и 
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персонален план е част от контрола на общественото развитие в 

комунистическа България: придобитите в личен план материални 

ценности не бива да се превръщат в самоцел, а трябва да бъдат 

подчинени на обществените интереси, в противен случай те се 

превръщат във фетиш, а това води до отчуждаване на личността от 

обществените цели и интереси. Естественото разминаване между 

интересите на личност и общество се квалифицира като остатък от 

буржоазното и дребнобуржоазното отношение към частната 

собственост (вж. Tzonkov 1965: 48). В интереса на общото благо 

социалистическата идеология отказва приоритет на частната 

собственост, защото „за нашето общество материалните стойности 

са само предпоставка за развитието на човека. За разлика от 

капиталистическото общество, където самото материално 

благосъстояние е целта, то за нас е само средство, за да постигнем 

най-голямата, най-благородната, най-хуманната цел – формирането 

на всестранно и хармонично развитата личност на комунизма” (Levi 

1969: 4). Подобни тези поставят социалистическите потребители на 

материални блага в деликатното положение да бъдат обвинени, че 

се поддават на прословутото „буржоазно” влияние на фона на 

„постоянните и унизителни неудобства в ежедневието и 

постоянната липса на елементарни неща” (тоалетна и амбалажна 

хартия, кутия шоколадови бонбони „за гости”, банани и портокали 

по Коледа), които се „пускат” за празници и за които цели семейства 

се редят анонимно на дълги опашки, за да могат да купят повече от 

един брой (вж. Gospodinov 2011:119, 138 и сл.). Кулминацията на 

идеологемата за зловредното буржоазно влияние е фактът, че като 

“буржоазна отживелица” се третират изконни български църковни 
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ритуали и празници като Коледа и Великден, почти се 

криминализира черкуването, кръщаването, църковният брак. Дори 

в рамките на семейството няма консенсус по отношение на 

религиозните ритуали и традиции. Наложената от режима 

нелегалност на вероизповеданието се съчетава с открити 

провокации – по време на църковни проповеди се организират 

открити набези, където Народната милиция „реагира” все със 

закъснение. В същото време официалната мемоаристика на режима 

отрича тези факти, позовавайки се с умиление на издадените през 

1977 г. спомени на Тодор Живков, където той „трогателно описва 

как майка му до самата си смърт отбелязвала Великден с козунаци и 

червени яйца, как и в собствения му дом този празник бил винаги 

посрещан подобаващо,… Санким, забравете, че съм бил Първи 

секретар на ЦК на БКП и Председател на Държавния съвет на една 

от най-върло атеистичните комунистически държави, ами вижте 

какъв съм бил свестен и как съм се прекланял пред народните 

обичаи” (Gospodinov 2011: 93). Най-малкото, което със сигурност 

може да бъде установено след цитираната „изповед”, е дълбоката 

пропаст между традиционното почитане на религиозните празници, 

скрито у дома, и официалната политика на преследване на тези 

ритуали на обществени места, включително в православните 

църкви и гробища: „Следваше група гробове без кръстове, … Румен 

ми прошепна в ухото, че това били гробове на бивши членове на 

Политбюро. Те не обичали кръстовете” (А 232). Въпросът за 

религията до голяма степен е част от табуизираните теми по време 

на социализма. Трябва да се прави разлика обаче между 

ограниченията за изповядване на религията, налагани от 
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идеологията на режима, от една страна, и семейните традиции в 

родовата памет, от друга страна, включително в семействата на 

активните борци, партийните членове, партийните функционери, 

които все пак, макар и тайно, приемат църковните ритуали, особено 

кръщенета, по-рядко бракосъчетания и погребения. Пример за този 

дисонанс между официална политика и традиции в романа на Динев 

е погребението на партизанина Светлин, на чийто гроб Драгомира, 

наследница на богата за времето фамилия, поставя вместо 

петолъчка мраморен кръст. В този смисъл ограниченията са 

условни, те могат да бъдат заобиколени и нарушени, без това 

непременно да  има фатални последици. 

 Запазването, респ. унищожаването на т.нар. буржоазна 

градска култура, особено видимо в старите квартали на българските 

градове, е свързано с преследването на дребнобуржоазните партии 

и съсловия отпреди 9.09.1944 г., с неглижирането, дори забраната на 

определени нагласи, ритуали, начин на живот.  

 Продължение на дискурса за материалната и духовната 

култура преди и след 1944 г. е мотивът за “буржоазния” произход, 

който под различни форми се санкционира  от властта и срива много 

съдби на личности, фамилии и цели родове: като се започне от 

Народния съд, чийто блюстители тайно нощем извеждат тези, които 

се секнеха в кърпички, а не в шепата, и ги погребват в масови 

гробове, преминавайки през интернираните „буржоа” и 

интелектуалци, в чиито къщи в центъра на София незабавно се 

настаняват семействата на палачите (срв. Оборище 33) и се стигне 

до забраните „буржоазни елементи” да учат в университета (вж. 

Gospodinov 2011:42, 46 и сл.). Всички тези слоеве много често 
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фриволно се етикетират с квалификацията „фашисти” или 

„фашистки елементи”. Разширеното понятие за „фашист” е 

контрапункт на антифашист (комунист), при което изпадаме в 

парадокса двете страни огледално да се припокриват. С тази 

квалификация се обозначават не само участниците в структурите на 

„монархо-фашистката власт”, но и всички, които не са й се 

противопоставили активно - пасивните, политически 

ненадеждните, инакомислещите според комунистическата 

идеология (интелектуалци), буржоазията, кулаците, богатите… (вж. 

Znepolski 2008: 90).  

 

Старите български елити и новата социалистическа власт 

 Противоречието между градската култура и произтичащите 

от нея поведенски образци, от една страна, и създадените по време 

на социализма стереотипи на поведение, от друга страна, Левичаров 

демонстрира чрез биографиите на българските си баба и дядо и 

техните предци. Бабата произхожда от семейство на търговец от 

Пловдив, като майката активно работи в образователната система 

на следосвобожденска България, а бащата, чиято библиотека с 

безброй ръкописни бележки в полетата на книгите наследява 

повествователката, следва философия във Виена и Лайпциг. Дядо й 

работи като прокурист, директор на Кооперативна банка, става 

заместник кмет на родния Пазарджик, „но идването на комунистите 

на власт моментално слага край на всичко” (А 130). В тази рязка 

промяна в биографията на дядо си повествователката вижда 

обобщено отражение на потискащата история на България от 

развиваща се и просперираща държава преди 9.09.1944 до нейното 
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„радикално духовно сбръчкване до нещо тясно, параноидно, 

касиерско” (А 134). Архивът на дядото свидетелства за „един 

натикан в ъгъла човек, който се съсипва от някакви си дреболии, 

който направо се побърква от необяснимата небрежност на 

ближните си, който навсякъде се сблъсква с неразбиране, навсякъде 

надушва предателство и се възмущава от това” (А 134 и сл.). 

Възпитан в ценностите на досоциалистическа България – 

инициативност, активно отношение към живота, самоувереност и 

самочувствие за принадлежност към общността -,  той не може да 

понесе липсата на елементарни свободи, мърлявото отношение към 

личната и обществената собственост, чувства се неразбран и в 

резултат на това развива типичното за българина недоверие към 

всички и към всичко. Левичаров метафоризира индивидуалната 

съдба на дядо си и на целия род, представители на духовния и 

политическия елит на довоенна България, и я превръща в символ на 

смачкването на този елит в комунистическа България. Частица от 

онова възрожденско поведение на дядото се запазва въпреки 

тесногръдието на системата, въпреки репресиите – той вътрешно 

емигрира в своите интелектуални занимания като есперантист и 

филателист, които му осигуряват възможния, позволения от 

цензурата на режима излаз извън оградите на затвореното 

общество в социалистическия лагер. Чрез епистоларната връзка с 

представители на други култури героят „приватизира“ обратно 

национализираната и тотално контролираната от властта лична 

сфера и така под формата на тихо съпротивление търси убежище от 

враждебната публична реалност. Но и тези малки свободи са 

поставени под въпрос в намека на героинята, че често писмата не 
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стигат до адресатите поради пълния контрол върху 

кореспонденцията, особено върху тази за капиталистическите 

страни. Другото, което героят успява да опази от покварата на 

режима, е особен вид почтеност към хора и вещи. Пример в това 

отношение е грижата му за асансьора в кооперацията, поддържан от 

стария човек в условия, в които безстопанствеността (кражбата и 

рушенето на общата анонимна собственост) е модел на всеобщо 

поведение. Показателно е отношението на околните към 

„философиите” на героя: на неподправения му интерес към 

„социално-етични и политически теми” те отговарят с битовизми 

(„ревматизма на жена си”) или остават напълно индиферентни („не 

виждаш ли, че дори най-близките приятели вече не ти пишат”). 

Левичаров демонстрира установяването на духовната нищета в 

общество, в което акцентът пада върху битовото оцеляване в 

условията на икономика на дефицита (вж. А 131 и сл.). Дядото е този, 

който от целия български род най-вече импонира на героинята със 

своенравието си, с ненавистта си към бетонното жилище и към 

всичко, което му се случва в него: „…как той разперва ръце като 

някой миротворец, далеч извън бетонната преграда на 

отвратителния си балкон … сякаш кани небето да го хване под 

мишниците и да го отведе оттук ведно с гълъбите му” (А 149). 

 Част от афинитета на Левичаров към досоциалистическото 

минало на България е искреното й възхищение от българския 

градинар емигрант Дончо Гицин, чиято страст е отглеждането на 

рози. Този мотив се вмества еднакво добре в  традицията на 

отглеждането на рози, което Левичаров обаче не венцехвали в 



431 
 

българския му контекст, а свързва с традицията на българските 

градинари, заминали в странство в началото на XX в. (вж. А 155 и сл.). 

 Moтивът за малобройните, но добре подготвени елити в 

основните сфери на стопанския и духовния живот в довоенна 

България, оформената по европейски градска среда и бит стоят в 

основата на литературното лаудацио на Левичаров и едновременно 

с това са контрапункт на нейната литературна провокация и 

ожесточена критика към икономическата занемареност и духовната 

нищета в социалистическа и постсоциалистическа България, 

унаследени от тоталитарно време и трайно установили се и 

задълбочили се в годините след промяната.  

  

Старият Пловдив и бетонните гета 

 „Гигантизмът” като „стил”, следствие на екстензивното 

развитие на социалистическото общество, налага своя отпечатък в 

гардоустройството на българските градове от 50-те години на 

миналия век нататък и заплашително засенчва всичко старо и ценно 

в градската архитектура от началoто на века (вж. Лабов 1979: 78). 

Останките от нея сега пазим като в резервати в старите части на 

градовете, наречени  Стария град, и в историческите местности.   

Градската архитектура много бързо отстъпва място на 

работническите панелни квартали, „появили се на бял свят с 

държавни язви, държавни циреи” (А 111), с монотонното “сиво”, от 

което са направени жилищни и обществени сгради. В подобни 

блокове се настаняват предимно хора, придошли от селата. Селската 

егалитарна общност нанася дълбок отпечатък върху българската 

градска култура, който се усеща и до днес (вж. Znepolski 2008: 62): 
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„Перник ги беше уплашил. Минавахме покрай огромни развалини на 

промишлени сгради. Километър след километър пред очите ни се 

точеше катастрофален ландшафт от полупорутени пострийки, 

изпотрошени прозорци, разкопана земя, сметища, ръждясали 

кранове, безсмислено вдигнати във въздуха кофи на багери, 

разпръснати навсякъде машинни части. Честна дума: в 

продължение на километри. Индустриална карантия без 

предназначение…тук-там, забравен от бога като в лош сън, 

изникваше някой човек, например пазач с куче, или друг, който 

ровеше в боклука”(А 216). Комбинацията от „чумни останки от 

някогашни комбинати” и „сгради от лек метал с по-нова дата на 

раждане” подчертава само жалката картина (вж. А 216). 

„Карантията” на индустриалните квартали, описана от 

повествователката в романа на Левичаров, за разлика от които 

фабричните постройки в Рурската област са „титанично красиви” (А 

216), не ни изненадва. Не ни учудва и фактът, че цялата тази 

грозотия е резултат на целенасочена държавна политика, (не само в 

България), за унифицирането, обезличаването на градовете, за 

унищожаването на онази култура на бита в китните български 

градове и села, за която Левичаров говори в интервюто си в 

Тагесщпигел (Тagesshpigel 2009: България, това е саморазруха). Под 

алтруистичния претекст „жилище за всеки и за всички” така 

наречените човешко достойнство и гордост бяха „напъхани и 

залостени” в „пенелни съндъци с изкривени балкони, с безформени 

петна от гъба и ръжда, с тръби, които стърчат от стените като криви 

куки....” (А 111).  В междублоковите пространства, където от 

десетилетия са складирани остатъците от строежите, никой не се 
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разхожда (вж. КВ 17). Естетика ли, кому е притрябвала?  „Машината 

на комунистическата бюрокрация смята всички хора без 

изключение за слепи гадини” (А 111). Румен като много българи е 

„сляп за нещата” - за отровната смрад в Софийското поле, за грозните 

промишлени съоръжения, за грозната картина на занемарените 

панелни квартали. В същото време социалистическата поезия 

възпява сивите бетонни квартали в „блестящи” и „пламтящи” 

тонове (вж. Zidarov 1951: 4-7). Взаимовръзката между интериора и 

екстериора, който обитаваме, и начина на мислене и поведение 

Кроули/Рейд определят като социалнотрансформираща в живота на 

всеки човек. Начинът, по който архитектурно е планирано градското 

пространство е от изключително значение не само за качеството на 

живот, но и за мисленето и житейското поведение на неговите 

обитатели (вж. Brunbauer 2010: 105). Обитателите заприличват на 

квартала и на дома, в който живеят (вж. Halbwachs 1967:55): 

„Различните квартали в един град и домовете в един квартал имат 

свое собствено място и са също толкова здраво вкоренени в земята 

както дърветата и скалите, както един хълм или едно плато. От това 

следва, че групата на обитателите им няма чувството, че се променя, 

докато видът на улиците и сградите остава същия…” (вж. Halbwachs 

1967:130 и сл.).  

Следствие на уеднаквяването на екстериора и интериора е 

мисловното и възприятийното унифициране - в това време 

възникват безумни езикови клишета като „образцов дом”. 

Поставяните по вратите на жилищата странни табелки с надписа 

образцов дом (някои още са по местата си) в началото се възприемат 

като символ за образцова хигиена и естетика в подредбата на дома, 
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доколкото еднотипните мебели и жилища позволяват това. 

„Образцов” постепенно напуска обаче конотацията `уют в дома´ и се 

превръща в морална категория. Образцовият дом, образцовото 

семейство, „образцово щастливата двойка” (А 127) не са празни 

думи, както биха казали много хора. Левичаров го потвърждава с 

прецизно сравнение в няколко пункта относно различията в 

характерите на българските си баба и дядо (А 128-129). Нейният 

анализ, а и нашите спомени за всички тези „образцови” неща, 

показват, че „образцов” означава в случая латентен, скрит под 

загладената, захарoсaна (вж. Троянов) повърхност съгласно 

максимата всичко е наред за пред хората. Иначе как човек да си 

обясни показното деклариране на образцовост, ако не като вид щит 

срещу злите погледи отвън, но и срещу собствената гузна съвест. 

Част от тази т.н. образцовост е оеснафяването в обществен и личен 

план: „сбръчкването до нещо тясно, параноидно, касиерско” 

повествователката свързва в личен план с биографията на дядо си, 

който от авантюрист  и бунтар преди 1945 г. „метаморфозира” в 

годините след концлагера и каменоломната в „благонравна, усърдна 

счетоводителска душица” (А 131). 

Еднотипните жилища са свързани с идеята за 

равнопоставеност (егалитарност) – до шлосера живее 

университетският професор. „Функционалната бетонна гора с 

унизителна грозота, опустошение на последната епоха” е 

противопоставена на дългото търсене на „къщата на баба и дядо, 

заменена от десететажен панелен блок (КВ 101). Принципът: В 

центъра на вниманието стои личността („и всичко се прави за теб”) 

в условията на диктатура се заменя с игнорирането на личността 
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като център на обществената система. Тази подмяна се потвърждава 

и в многобройни лични разкази в рамките на проекта „Аз живях 

социализма”, които допълват отделни мотиви в изследваните 

литературни произведения. Един от ярките примери за 

обезличаване е вкарването в тълпата („в кошарата”) по време на 

манифестациите със задължителното висене по тротоарите, „за да 

ни дойде редът”, с унижението на преминаване край трибуната с 

богоизбраните и всичко това „да те вкарат в един поток, да те 

обезличат, всички да бъдем еднакви”, в прави редици и под строй 

(вж. Gospodinov 2011: 49). Гледната точка за мястото на личността, 

респ. значението на колектива откриваме при Динев: „Какво тук 

значи някакъв си индивид?”, парафраза на известно стихотворение 

на Вапцаров с идеологически ракурс към проблематиката на 

комунизма. „Колективът винаги е по-силен, а масите на 

пролетариата са най-силни”  (АЕ 93). Особено силно се нивелира 

личностното и персоналното по време на т.н. преглед на строевата 

подготовка и маршовата песен, въведен в българските училища. 

Маршируването под строй, при което ниските на ръст се „набутват” 

някъде по средата за да не загрозяват строевата форма, е поредната 

метафора за маргинализирането на всички, които не пасват в 

строгата организация на строя (вж. Gospodinov 2011: 129). Мотивът 

е въведен не толкова от културологична гледна точка за да 

подчертае колективистичния тип култура, колкото за да неглижира 

ролята и значението на личността в тоталитарната система на 

обществени отношения. И обратно, да утвърди стадния принцип на 

„вкарване в кошарата“, в масата на послушните и сервилни 

слушатели: „Всичко живо кимаше, докато говореше (партийният 
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секретар – С.Б.) Младен” (АЕ 104). Кулминацията на 

деперсонализацията е прословутото клише “няма незаменими хора” 

(вж. Gospodinov 2011: 186), което в определени ситуации звучи не 

само застрашително, но и фатално. Алтернативата „има незаменими 

хора” и досега се счита за нескромно поведение, за афиширане на 

уникалност, която всъщност е присъща на всеки човек. 

Архитектурата на многоетажните панелни блокове - част от 

процеса на урбанизация, от една страна, отговаря на колективизма 

като основен принцип на организация обществото, от друга страна, 

тя демонстрира ясна социална йерархия - частното е подчинено на 

общественото - хоризонтална самоорганизация в частната сфера не 

е предвидена (вж. Brunbauer 2010: 133). Но въпреки урбанизацията 

връзката със селото се поддържа, както от страна на отделното 

семейство, което я възприема като спасително връщане към извора, 

в критични ситуации и по време на традиционни празници (децата 

посещават баба и дядо), така и от страна на държавата за 

поддържане на баланса в продоволствието. В по-късен етап 

връзката със селото се налага по идеологически причини с цел 

отстраняване на масите от политизираното градско пространство. 

Семейство Апостолови в романа на Динев получава мечтания 

апартамент в града, но в трудни моменти се връща към селото в 

еднофамилната къща, което възстановява континиутета на 

традиции и идентичност. Тук Динев очертава носталгията по оня 

идиличен селски бит, в който семейството със собствен труд изкарва 

прехраната си в собственото земеделско стопанство и който е в 

основата на  културата на селския живот в България, на китните 

български села, споменати с умиление от Ангелика Шробсдорф в 
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пътеписа й „Пътуване към София”. Този селски колорит става 

жертва на изтръгването на селяните от естествената им среда и 

насилственото пролетаризиране на дребните земеделски 

собственици чрез проведената от комунистическата власт масова 

колективизация с цел да се ликвидират т.н. дребнобуржоазни 

останки. (Политката на аграризъм, провеждана от БЗНС, е 

ликвидирана напълно още в зародиша на новия режим, а 

земеделската партия се превръща в основен враг на 

комунистическата власт и е надлежно подчинена от нейния режим.) 

Този процес на дезинтеграция на българското село протича 

паралелно с процеса на ликвидиране на градската култура в 

градовете, на който се спира Левичаров. Така борбата срещу 

частната собственост и в селата, и в градовете води до унищожаване 

не само на материалната база на тези култури, но и на демократични 

ценности като суверинитет, свобода на избор, мислене и говорене. 

Масовата колективизация на село води до масова урбанизация. Тези 

новоизпечени „граждани” обаче по душа си остават селяни, силно 

обвързани както със старото си битие, така и с традиционната 

култура, което показва примерът със семейството на Йордан 

Апостолов. Те носят старите си навици на живот - потвърждение за 

това е романтично-натуралистичната реакция на Михо, който 

трябва да замени къщата си с апартамент: „Няма по-хубаво от това 

да излезеш нощес на двора, да изпушиш една цигара и да пуснеш 

една вода под звездите. Е на това му викам кеф. Не, никъде не се 

местя. Ще пукна между ония стени (в апартамента – С.Б.) (АЕ 198).  

Всмукването на селските маси от нововъзникналите градове 

води до лумпенизирането на индивида, което откриваме не само в 
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представителите на пролетариата, но и манталитетно в много други 

социални слоеве - администрация, органи на сигурността, отчасти 

интелигенция. Такъв пример с описаните вече радикализирани 

характеристики е героят на Динев Йордан Апостолов. От една страна 

той и семейството му непрекъснато се връщат към селско-

патриархалния ред, идеализират селския живот, търсейки там 

успокоение в празничните ритуали и фолклора и ненавиждайки 

града като топос на развращението, насилието, бруталността. От 

друга страна в града Йордан намира единствения начин да порасне 

в йерархията за да упражнява безнаказано върху по-слабите същия 

този произвол, от който той сам страда. Противопоставянето на 

селото на града и двояките последици от това е основен мотив в 

романа на Динев. От това противопоставяне губят всички, освен 

комунистическата партия, която по този път развращава широки 

маси от дребни собственици и с това създава широката база за 

утвърждаване на собствената си идеология. Доказателство за 

противоречивото разделяне на селото и града като култура на бита 

и ценностна система са партийните „послания”, които определят 

наложената от новата власт урбанизация  като източник на 

безделие, разврат и поквара (София се сравнява със Содом и Гомор), 

паразитизъм, нездравословен лукс, лихварство, меркантилизъм. 

Големите градове се заклеймяват като средище на словоблудстващи 

интелигенти и буржоазни елементи. Всичко това противоречи на 

„здравия“ партиен канон и на „здравия селски корен” на 

комунистическите водачи, който Динев тематизира в епизода за Т. 

Живков. Разделението между града и селото предизвиква и 

реакцията на тайно консолидиране в т.н. „кланово-семейни 
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структури”  (вж. Znepolski 2008: 165), които и досега съществуват 

като социални единици в българското общество. Тези структури, от 

една страна, са инструментът на обикновените хора да преодоляват 

екзистенциалните си проблеми в условията на дефицит (взаимно 

подпомагане в семейството на Йордан Апостолов), от друга страна 

обаче самата партийна олигархия създава подобни звена за да 

бетонира властта си, включително и със семейно-родовото й 

унаследяване. Друго следствие от разделението между града и 

селото, което  внушава  текстът на Динев, е цивилизационното 

разграничение, произтичащо от това разделение: селото се схваща 

като място, далеч от цивилизацията, място на тежък физически 

труд, топос, който разделя поколенията - младите хора „бягат” в 

града. 

В резултат на миграцията от естествената си среда са 

изтръгнати големи човешки маси, с разколебани традиционни 

ценности и без здрава опора те са захвърлени в ново социално 

пространство, където започва мъчителен процес на адаптация към 

изгражданата през годините на социализма нова градска култура. 

Мигриращите са „новите варвари”, едновременно жертви и 

инструмент на социалното инженерство. Eдно от големите безумия 

на режима е „да изчезнат различията между работниците и 

селяните, между града и селото, което практически означава, че 

селото е обречено не само в икономически план, но и като носител 

на традиционни патриархални и християнски добродетели (вж. 

Znepolski 2008: 208, 271). Резултатът от този социален експеримент 

демонстрира образът на Йордан, в който Динев концентрира и 

радикализира пагубното влияние на комунистическата идеология и 
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в частност на социалната й политика в контекста на търсене на 

новата идентичност, на „новия човек”. 

На фона на описаното в трите романа едновременно комична 

и тъжна е констатацията, че Кремиковци и панелните жилищни 

квартали са част от програмата за модернизация на 

социалистическа България.  Те са плод на екстензивното (ниско 

ниво на технологиите) за сметка на интензивното развитие (високи 

технологии) на социалистическа България. Форсираната 

индустриализация с цел наваксване на изостаналостта е вид 

революционно, насилствено акумулиране на ресурси и работна ръка 

(според Раймон Арон „икономика на силата”) за разлика от 

естественото, пазарно развитие на западната индустрия, където не 

се наблюдава принудително урбанизиране и обезлюдяване на 

селата (икономика на благоденствието) (вж. Znepolski 2008: 213). 

Друга тема е доколко вторият тип модерна държава може да осигури 

равенството, към което се стреми социалистическата държава.  

 Наред с жилищните квартали и Черноморието не е пощадено 

от хотелите-чудовища, „дремещи в тъпото си безсилие” (А 151). 

Хотелските комплекси са нарочно изградени и обзаведени така, че 

дори по време на отпуската социалистическите граждани да се 

радват на обичайния „уют” на панелните си жилища (вж. КВ 289). 

Красноречиво е сравнението между Варненския и Цюрихския хотел: 

първият със спарен въздух и от години немити прозорци, („сив слой 

по стъклата, който отровно отразява слънчевата светлина”, А 152), с 

оглушителния шум от близкия строеж. „Цюрихският езерен въздух 

предизвиква у мен някаква мечтателна окриленост. … В стаята ми с 
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изглед към брега, сред освежения от водата въздух светът за 

няколко часа ми изглеждаше съвършен” (А 153).  

 Обществените сгради продължават традицията на 

социалистическото строителство с типа „сталински градеж“, 

монументални, тежки, неугледни. (Подобен архитектурен стил е 

характерен и за други авторитарни обществени системи, като напр. 

епохата на кайзерите в Германия (вилхелминизъм)). Такава е 

сградата на Националния исторически музей в София, „плоска като 

ъгловата пита, много широка, много грозна…помпозна, твърде 

захабена сграда, в стила на ориенталските административни сгради, 

повлиян от разбиранията за изкуство на Мусолини”. „В ниското 

преддверие човек можеше да научи що е страх. Усетих как черепът 

ми се стяга. Сградата би била подходяща за надписи, които да 

изпълват стената от край до край като този например: За българския 

народ дружбата със Съветския съюз е като слънцето и въздуха за 

всяко живо същество -  … и за прочутия плакат на Джон Хартфийлд с 

един огромен, облещен Димитров, надвесен над малкия, обут в 

издути гащи Гьоринг” (А 220). Архитектурният стил и неговият 

интериор визуално и вербално олицетворяват двете диктатури на 

двайсти век. Резиденциите на правителството, както и цялата 

публична архитектура, са построени в помпозния и „тежък” стил на 

„скъпите безвкусици” (КВ 47). 

 Контрапункт на архитектурната, мисловната и плакативната 

студенина на Националния исторически музей са пленителните 

тракийски съкровища, изложени в неговите зали: „Никога не бях 

виждала толкова фина  изработка от злато. Думата „изработка” може 

да подведе някого – във витрините лежаха творения, които 
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поразяваха със своята крехкост, бяха по-тънки от хартия, все чудеса, 

за които можеше да се предположи, че са създадени от нечие 

дихание, а не с помощта на сечива” (А 220). Левичаров редува 

контрастите между оживялото минало с красотата и изяществото на 

филигранните тракийски съкровища, от една страна, и 

мумифицираното настояще със занемарената архитектура и 

неугледната природа в екстериора на музея – окаяната гледка на 

повехналите растения, сухите фонтани, недъгавите дървета, 

повсеместния прахоляк (вж. А 220), от друга страна. 

 Друг контраст спрямо неугледното настояще е старият град 

Пловдив, възторгващ с каменното си великолепие: „Каква 

изтънченост. Каква хармония между природа и архитектура. Нима 

строителите са пели, когато са полагали гредите? Нима резбарите са 

имали пред очите си рая, когато са забивали длетата си? Красотата 

не подлежи на описание,... При градежа са се струпали сигурно 

всички български ангели” (А 214). Синтезът от Париж, Виена и 

Златния рог, „и ето, родила се е българската хубавица, на която е 

отредено да живее и занапред със собствени сили и собствена 

грация” (А 215). Изкуство, което не шокира, не уврежда мозъците и 

„остава да бодърства там завинаги” (А 21). Неслучайно Пловдив, 

средище на много култури в диахронен и синхронен план, е обект на 

възхищението на повествователката дори в сравнение с добре 

запазените сгради в западноевропейските градове: достолепните 

порти, каменното великолепие на идиличните вътрешни дворове, 

изтънчеността на формите, както в екстериора, така и в интериора: 

„тапицирани стени…, изящни мебели от деветнайсети век…стенни 

шкафове, които те карат да мислиш, че в този дом обитават добри 
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духове… Възхитителни салони с фрески по стените…” (А 212 и сл.). 

„Една достолепна хубост се редува с друга…Накъдето и да се 

обърнем – радост за очите. Къщите наистина са много по-различни 

от ония, които познаваме от добре запазените западноевропейски 

градове. Изкусните надстройки от дърво с техните чардаци, 

декоративни медальони и гирлянди, градежите, които се сключват 

в четириъгълник, играта на цветовете – ръждивочервено тъмно 

дърво горе, пясъчносветло долу, по средата наситено синьо – просто 

не можеш да им се нагледаш” (А 210). Специално внимание се 

обръща на спецификата на българската градска архитектура от края 

на деветнайсети век, съчетаваща традиционно българското с 

европейското, както и на „многонационалното гъмжило, населявало 

някога Пловдив” (А 215), мултикултурен профил, запазен и до днес. 

 Манастирите, църквите, песнопенията са други обекти в 

„българското” лаудацио на героинята. Описанието на Женския 

манастир в Арбанаси с жизнеността и животворността на 

архитектурата си, с градинския си интериор е същински 

контрапункт на цялата урбанизирана мизерия и грозота, на 

апатията, бездействието и разложението, доминиращи жилищните 

квартали на социалистическа България: „Красиво, о да, наистина 

красиво… Всичко наоколо цъфти и се развива… всичко свисти, 

шумоли, пърха, бръмчи…” (А 58). „Живи” в „магнетичната сърцевина 

на безмълвието” са дори стилизираните икони на светците, които 

„живеят, събеседват, спят и сънуват” в „чудотворни покои”, не в 

помпозните музейни зали, а на свято място, където „онази 

неръкотворна светлина” изпраща просветлението и поразява 

наблюдаващия с „магията на необяснимото”: „Никога, дори в най-
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добрите световни музеи, иконите – ако ще да са по-добри от тези – 

не могат да имат въздействието на тукашните. Иконите са 

общителни, вкопчени една в друга, те държат да разкажат за 

важните моменти от Стария и Новия завет в съпровод на местни 

светии, които внимават да не се пропусне нещо, раздиплят 

пергаменти и вещаят закрила” (А 60 и сл.).  

 Неповторима е и акустиката в църквата „Св. Неделя”, където 

се извършва опелото на българите емигранти. „Песнопението нито 

веднаж не изкънтя, нито веднаж не прозвуча фалшиво, то 

набъбваше изящно и отново стихваше, за да се извиси после пак, с 

което напомняше прилив и отлив на спокойно море” (А 228). 

Неслучайно за опелото е подбрана именно църквата Св. Неделя“. 

Повествователката не пропуска да насочи вниманието ни към 

атентата от 1925-а и главната роля на комунистите в него, както и 

към малко известния факт, че след идването си на власт 

комунистическата партия се стреми да заличи паметта за 

бруталното събитие, взело толкова много жертви, включително с 

идеята за събарянето на църквата. На нейно място трябвало да се 

издигне огромен паметник на Ленин. Институциите по опазване на 

културните паметници в досоциалистическа България 

възпрепятстват унищожаването й и шест години след атентата тя е 

изцяло обновена (вж. А 225 и сл.). 

 Преплитането на личния и обществения ракурс е 

демонстрирано в рамките на дискурса за двата типа урбанистични 

образи, които Левичаров противопоставя: така, както грозните 

картини на бетонните гета се свързват с ненавистта, яростта на 

повествователката към българския й баща, по същия начин финесът 
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на манастирите и техните икони, изяществото на възрожденските 

градове и българската градска култура се свързват с изтънчеността 

на същия този баща, който по емоционалност и вкус далеч 

надминава германските си роднини, почтените лютерани:  

 За разлика от много по-сухите шваби, за разлика от сухото 

гнездо на  Вурмлингерщрасе, което си бе свил, той притежаваше 

дарбата да витае из него с  лекотата на танцьор. Освен това 

имаше усет за лукса и без да се замисля много- много, бе 

винаги готов да похарчи за него големи суми. Префърцуненото и 

 глупавото не го привличаха. Имаше тънко развита склонност 

към красивото, към  дискретните преходи от реалност в 

извънреалност. Доказателство за това са  малкото картини, 

които е купил. Или костюмите, които е шил по поръчка: от 

фантастичен плат, който подчертаваше разцветките с почти същия 

успех, с който  го правят и крилете на пеперудите. (А 154)  

Бащата е израсъл в предвоенна България, тази, на която се 

възхищават по-късно дъщерите му и не е имал „шанса” дълго да 

живее в социалистическа България. Иначе некомуникативната 

повествователка в романа на Левичаров в размислите за българския 

баща и българското изкуство през вековете намира общ език 

именно със значими в общочовешки план явления от българската 

култура. Тя е съпричастна с непреходните ценности на духа, устояли 

стойността си във времето, устояли и на предизвикателствата на 

материалния свят, в който живеем. 

На обратния полюс в скалата на ценностите е образът на 

града, от който героят от романа на Троянов иска да се „чупи” заедно 

със семейството си, „за да остане спокоен, да определя собствения си 
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ритъм, да живее живота си…”. Този образ е близък до 

урбанистичната картина, която рисуват и други автори, 

включително Динев и Левичаров, и която с една дума може да бъде 

определена като концентрирана грозота (новите панелни блокове в 

социалистическите квартали). Троянов персонифицира 

(зоологизира) тази обкръжаваща ни грозота:   неотстъпчива, 

навлязла в квартала самоуверено и дори без престорен респект. 

Няма от  какво да се страхуваме, твърдяха те (панелите – С.Б.), и 

понеже сами не си вярваха, се  разрастваха на височина и  ширина, 

засилваха заплашителните си жестове… Същински  слон, тази 

мисъл малко ободри Васко, но дори и слоновете се страхуват. От 

мишки, и  колкото по-голям е слонът, толкова по-хилава е 

мишката, която може да го паникьоса.  С цвърченето си. „Църр. 

Църр-църр”, Васко сбърчи нос и устни в муцуна, проточи  глава с 

 извита шия и се спусна с „църр” към стената на първата 

чудовищна сграда… И побягна към другия тротоар, с присвити 

рамене и наклонен напред, църкайки, може би сградите  ще 

изпаднат в паника, с тежки стъпки ще побягнат оттук, назад 

 към Москва, и ако са много объркани и съвсем откачат от 

страх, вероятно ще стъпчат Кремъл наравно със земята. Васко спря 

изтощен и веднага от всички страни го стисна 

 грозотата…(Светът  55).  

 Образът на града е алюзия за системата и за официалната 

колективна памет, внушавана от същата тази система: под претекста 

за равенство и братство и с лозунга „Жилище за всеки и за всички”, 

най-вече жилище за две-три поколения, струпани и наблъскани в 

панелните сандъци, са построени въпросните бетонни мегасилози. 



447 
 

Под този социално приемлив претекст възникват „слонските” 

чудовища, където не всеки има лично пространство и това е първата 

„престореност” на социалната политика. Целта всъщност е 

уеднаквяването, унифицирането на сгради, жилища, интериори, 

мебели, хора-„мишки”, тяхната концентрация на малка площ с цел 

обозримост и контрол на житейската ситуация. Целта е очевидно 

манипулативна, затова и системата е „неотстъпчива”, упорито 

самоуверена, брутално неприкрита, безалтернативна, всяваща 

страх, мултиплицираща се („разрастваха се на височина и ширина”), 

от една страна, но и слонски тромава и неуверена („сами не си 

вярваха”), от друга страна, която може да се „паникьоса” в лицето на 

населяващите панелите хора-мишки, колкото по-дребни, толкова 

по-опасни. (Троянов използва в алегорията си познанието, че 

слоновете са безпомощни единствено спрямо дребни животни, 

които, бидейки погълнати, необратимо могат да запушат хобота им 

и да причинят мигновена смърт.) В позицията на Трояновия герой 

Васко хората-мишки добиват почти ожесточената увереност („Така 

ще стане”, свитите в муцуна нос и устни, посоката напред, изпънатия 

врат), силата, шанса и властта да срутят системата, нещо повече, да 

я изкоренят (панелите да побягната назад към Москва и да стъпчат 

Кремъл). Признанието за непосилността на тази мисия – 

изтощението - също присъства в психологически правдоподобната 

и едновременно с това утопична апокалиптична картина на 

срутването на комунистическия режим. Негова еманация и гордост 

е Димитровград. 

Възникнал през 50-те години градът е представен в романа на 

Динев, от една страна, като символ на модернизацията и 
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индустриалното развитие („когато се наливаха основите”), от друга 

страна, като осъществяване на социалистическата (анти)утопия. 

Литературното инсцениране на Димитровград в произведенията на 

социалистическия реализъм служи обикновено да демонстрира 

постиженията на режима в социалистическото строителство и в 

подобряването на материалната култура на хората, както и да 

закрепи тези постижения в паметта на поколенията. Символът за 

града мечта се превръща в романа на Динев в кошмарно видение, 

разрушило и погребало мечтите на собствените си строители. Ппо 

литературен път авторът претворява тази метаморфоза чрез 

фигурата на вече порасналия строител на Димитровград Младен 

Младенов. Героят на Динев се връща към началото на собствената 

си биография, непосредствено свързана с построяването на 

„образцовия” град, когато доминира патосът на обновлението и 

трудът се афишира като основна ценност. Младите хора, построили 

Димитровград, установяват обаче от дистанцията на времето, че в 

основите на града са погребани мечтите им, завлечени „в един 

изкопан от тях ров” (АЕ 2006: 86), затрупани „под бетон, стомана и 

желязо” (АЕ 2006: 238). На слепия ентусиазъм от първите години се 

противопоставя трезвостта на зрялата възраст. В романа на Динев 

Димитровград се представя като социален експеримент, поставящ 

под въпрос мита за града на младостта, за града на бъдещето. 

Празнично-героическото в аурата на строителите на новото, 

перспективното, на новия социалистически човек („ние строим 

града и градът строи нас”, хармонията между града, 

индустриализацията, техническия прогрес и идилията на природата 

и селския живот) постепенно отстъпва място на разочарованието от 
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неосъществените идеали. Връзката между власт, прогрес и 

подчинение на масите в проекцията на модерния град е причината 

литературната фикция Димитровград да изглежда не като реално 

физическо пространство, а като абстрактен образ на идеологически 

представи. В този смисъл градът не би могъл да бъде възприет 

конкретно, той съществува единствено през призмата на 

идеологическите клишета и зависимости, от които произтичат 

безусловният оптимизъм и гордостта от колективното действие. За 

разлика от други литературни текстове образът на Димитровград в 

текста на Динев не е олицитворение на осъществения идеал на 

новото поколение, а на неговия провал. В романа градът на 

младостта е противопоставен на град Пловдив, древен град и символ 

на градската архитектура, култура и бит. Античният и 

възрожденският Пловдив е обект на възхищение и в романа на 

Левичаров. В основата на литературната опозиция Димитровград-

Половдив е посланието на Динев и Левичаров за трайните 

стойности, които остават във времето и които авторите свързват с 

българската възрожденска традиция и с градската култура. 

Антиутопията Димитровград бива категорично отречена, както и 

общественият модел, който тя предпоставя. Едва 

демитологизирането на паметта за Димитровград прави възможно 

възприемането му като реално осезаем топос. 

 

Бригадирското движение 

 Градът-символ на комунизма Димитровград е „построен не с 

пари, а с вяра. Град от бетон и желязо, роден изцяло от възторга на 

комунистическата младеж”. Цялото бригадирско движение е 
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структурирано на два принципа: принципа „Доброволен труд за 

Родината”, за което се изпращат призовки с указание  „Присъствието 

задължително”  и принципа на незаплащане на младежкия труд 

(изключение правят 80-те години). И всичко това се случва на фона 

на идеологическата пропаганда за експлоатацията на 

„гаврошовците” в капиталистическия свят (вж. Gospodinov 2011: 

125). Колективната памет за бригадирското движение, 

артикулирана в романа на Динев, се разделя в гледните точки на 

различни времеви отрязъци. От едната страна стои искреният 

ентусиазъм на ранното бригадрско движение с желанието за 

откъсване на младите хора от селото – символ на патриархалния бит 

и беднотията, от другата страна стоят формалните, лошо и мизерно 

организирани, икономически „съмнителни” бригади на ученици и 

студенти във времето на късния социализъм, когато липсват 

ентусиазмът и младежките пориви. Утопията и илюзията 

присъстват и в двата вида колективна памет. В паметта за 

Димитровград основен диспозитив е представата, че 

комунистическият идеал е постижим с огромни усилия, че времето 

и природата са подвластни на човешките възможности („за няколко 

петилетки България трябва да постигне това, което други народи са 

постигнали за столетия”, или „бригадите се превърнаха в един 

военен поход срещу камъка, водата и срещу всички природни сили”, 

вж. Melnishki 1953: 3,14)2. В паметта за по-късното бригадирско 

движение е съхранен тръпчивият вкус на съмнението в 

потребността и полезността му, съмнението в това, че младежта е 

                                                           
2 Тоталитарната идеология проповядва победата на „съзнателната, дисциплинирана” 
човешка воля над елементарните, „неорганизирани, хаотични” природни сили (вж. 
Günther 1993: 162).
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строителят на новия живот и репрезентант на новия 

социалистически човек.  

 Представянето на Димитровград в романа на Динев събужда 

паметта за бригадирското движение като тотална трудова 

мобилизация, основана на два преплитащи се и допълващи се 

принципа: на силата на пропагандата и на пропагандата на силата. 

 

Силата на пропагандата  

Масовото бригадирско движение, първоначално израз на 

неподправен младежки ентусиазъм от „новото начало”, почива на 

надеждите за радикална социална промяна и нов морал, за 

модернизация на страната, всичко това включва романтиката 

(солидарност, безкористие, работа за общото дело). „На младите 

хора се внушава, че се включват във вълнуващ експеримент, който 

неизбежно е съпроводен с акуширащо насилие” (Znepolski 2008: 

203). Жените получават шанс за еманципиране и равноправие в 

живота, младежите напускат патриархалното семейство и 

придобиват статут на мотор на развитието. В същото време  

тоталната мобилизация генерира тотален контрол на обществото, 

както и на масовизирането на комунистическата партия, където все 

по-малко стават комунистите (привържениците на един идеал) и 

все повече партийните членове, търсещи „присъединяването към 

печелившата страна“  (вж. Znepolski 2008: 35, 71 и сл.). Чрез 

масовостта си бригадирското движение легитимира режима и 

създава илюзията за неговата демократичност. Ентусиазмът на 

бригадирското движение е съ-поставен и в контекста на 

комунистическия атеизъм, „защото не бог, а възторгът нямаше 
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предел”, с което Динев саркастично „очертава” границите божии и 

„безграничността” на илюзията комунизъм. Авторът веднага 

релативира автентичността на възторга и въодушевлението, като 

въвежда мотива за бригадирското движение като условие за 

следване в университета: „Но за да получи право да учи в 

университета, трябваше да работи няколко години като бригадир” 

(АЕ 85). Тази „предпоставка” за образование и развитие, която 

идеологически подменя естествените условия за личностно 

израстване - знания и умения, менторски налага социалистическото 

кредо: първо труд, после учение, последвано в годините след това  по 

същата тази „бригадирска” логика от девиза: „учи, да не работиш”.  

 

Пропагандата на силата 

С гореописания епизод за бригадирското движение като 

принуда Динев очертава прехода към втория етап на неговото  

развитие, потърпевши от който са всички студенти и ученици. 

Постепенно принципът на доброволността отстъпва място на 

комсомолските поръчения, на настойчивите „покани”, придружени с 

латентната, а понякога и открита заплаха за изключване от 

училището и университета. Есенните бригади стават задължителни 

за всички ученици и студенти, от летните успяват да се оттърват 

„връзкарите”. Там, където не помага убеждението, се появява 

принудата, или страхът от санкции, което е едно и също. 

Потвърждение на литературната теза на Динев откриваме в редица 

мемоари от това време, разкриващи механизма на изнудването, на 

държавния рекет (вж. Kiselov 2004). Принудителното мобилизиране 

за безплатен физически труд остава постоянен негов белег до самия 
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му край на 10.11.1989 г. Евфемизмът за този вид изнудване е 

„рационално използване на трудовата ръка”. Този принцип 

задължава всички граждани (чиновници, университетски 

преподаватели, журналисти, лекари, изследователи) да полагат 

извън професията си до два месеца общественополезен труд. „От 

това решение се вижда, че за бившите селяни, изкачени на 

партийния връх, единственият истински труд, който те по същество 

ненавиждат, продължава да бъде физическият, и те го превръщат в 

своеобразна санкция за всички, работещи в интелектуалната сфера. 

На индивида се гледа като на притежание на режима и използването 

му по целесъобразност по никакъв начин не се съобразява с 

неговата собствена воля. Човекът е ресурс на разположение, който 

трябва да запуши пробойните в организацията и икономическата 

политика” (Znepolski 2008: 204). 

Личният, интимният ракурс също присъства в отношението 

към града-символ на  комунистическото строителствo и се вписва в 

гореописаната логика на бригадирското движение. От една страна, 

участието на Младен Младенов в бригадирското движение е атестат 

за по-нататъшното му кариерно израстване в йерархията на властта. 

На закалката в условията на военизираната обстановка в бригадата 

се дължи неговото безпрекословно и безпроблемно подчинение на 

властовите структури, които той в по-късен момент ще оглави. В 

лицето на героя на Динев бригадирското движение изпълнява 

успешно идеологическите си функции. Откъснали се от „вредното 

влияние на дребнобуржоазната среда”, (от опеката на родителите), 

Младен и другарите му попадат под опеката на държавата - 

бригадирското движение е „школа за комунистическо възпитание 
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на младежта” в лоялност към властта. От друга страна, Младен 

изживява първата си любов в сизифов труд, между камъните, които 

мъкнат с любимата жена. Картината, обрисувана от Динев, напомня 

едва ли не строежа на египетските пирамиди и представлява 

аналогия на построяването на мавзолея за починалия на 2. юли 

партиен вожд Димитров: „Докато носеха заедно един голям камък, 

той я целуна и я завлече в един изкопан от тях ров. Между две 

захвърлени лопати и една кирка  тя му подари най-прекрасния 

работен ден в живота му” (АЕ 85 и сл.). Трагикомичността на 

ситуацията намира своя огледален образ в реч на Димитров за 

младежта от този период: „…Не може и не трябва да се допускат 

лекомислени отношения между младежи и девойки”. В поведението 

на всеки бригадир и всяка бригадирка трябва да има „един 

задържащ център”. В същото време „вождът” постулира, че 

младежкият ентусиазъм на бригадирското движение ще роди 

физически и морално здрави семейства, десетки хиляди здрави 

деца” (Dimitrov 1952:193), верни на партията и народа. Опитът да се 

разсмееш от очевидно пародираната „работническа романтика” 

секва в чувството за погребаната младост, за любовта в един лично 

изкопан ров-гроб – символ на погребаните мечти поколения наред 

(АЕ 85 и сл.). Ако искаше да си върне любовта, Младен „трябваше да 

срине цял един град”, „града на другаря Димитров”, „…понеже 

неговата любов лежеше погребана дълбоко в основите на 

Димитровград, затрупана под бетон, стомана и желязо” (АЕ 238). 

Това обобщение на автора напуска личната сфера и сферата на 

конкретното и се превръща в литературна метафора-присъда за 

погубените мечти и съдби, погребани под бетона и желязото, за 
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катасрофата на едно цяло общество с бетонирано мислене, за 

загубата на бъдеще. Роденият от възторг Димитровград е поставен 

като контрапункт именно на „отчаянието”, което ражда не градове, 

а „цели империи”. Очевидна е алюзията с империята на комунизма, 

родена от възторга, но родила отчаянието, което с времето се 

мултиплицира - тема, която системата старателно и последователно 

табуизира: „Но за това не биваше да се говори…” (АЕ 94)”. 
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LITERARNO „SJEĆANJE“, JUNACI, SUDBINE I TOPOSI 

(ANDRIĆEVA (RE)KONSTRUKCIJA „DRAME“ NJEGOŠEVA 

ŽIVOTA) 

Perina Meić 
 

LITERARI MEMORY, HEROES, FATESAND TOPOS – ANDRIC’S 

(RE)CONSTRUCTIONS OF „DRAMA” NJEGOSH’S 

Perina Meich 

Abstract: The paper deals with Andrić`s essays about P. P. Njegoš: Njegoš 
kao tragični junak kosovske misli, Njegoš u Italiji, Ljuba Nenadović o Njegošu u 
Italiji, Njegoševa čovečnost, Svetlost Njegoševa dela, Nešto o Njegošu kao piscu, 
Večna prisutnost Njegoševa, Njegošev odnos prema kulturi i Nad Njegoševom 
prepiskom. They contain a lot of information about the history, but also have 
symbolic meanings. These essays could be analized as (re)construction of the 
drama of Njegoš`s life. The main character of these essays (P. P. Njegoš) was 
presented as a historical figure, but also as a strong character who had dramatic 
life. 

Key words: Andrić, Njegoš, essay, literary memory, hero, topos, drama 
 

Ivo Andrić je pisao o Njegošu i njegovu djelu u više tekstova: Njegoš 

kao tragični junak kosovske misli, Njegoš u Italiji, Ljuba Nenadović o 

Njegošu u Italiji, Njegoševa čovečnost, Svetlost Njegoševa dela, Nešto o 

Njegošu kao piscu, Večna prisutnost Njegoševa, Njegošev odnos prema 

kulturi i Nad Njegoševom prepiskom. Iako objavljivani u dugom 

vremenskom nizu (od 1925. do 1963) i različitim povodima, oni unutar 

Andrićeva književnog opusa sačinjavaju prepoznatljivu cjelinu koju je 

moguće tumačiti kao osobit znakovni sustav koji bi valjalo razmatrati 

semiotički, s obzirom na tri razine: semantičku, sintaktičku i 

pragmatičku.  

Analiza na semantičkoj razini u fokus bi stavila ono što figurira kao 

tema u svakom od navedenih eseja, a potom i u cjelini koju tvore. 



458 
 

Najopćenitije rečeno, to je Andrićevo viđenje i razumijevanje Njegoševa 

života i djela. Sintaktički bi aspekt istraživanja u središte pozornosti 

stavio proučavanje modela (re)prezentacije odabrane teme, s posebnim 

naglaskom na analizu implikacija odabira iskaznog modusa i načinā 

formalnog uobličavanja tekst(ov)a. Pragmatična bi dimenzija uključila 

proučavanje dijaloga koji se, preko navedenih tekstova, uspostavlja 

među dvama piscima (Andrićem i Njegošem) i njihovim poetikama. Iako 

su dvojica književnika živjeli i stvarali u različitim okolnostima i 

vremenima, povezuje ih činjenica da su obojica, preko književnosti, 

uvijek iznova propitivali vlastito razumijevanje života/povijesti i uloge 

umjetnosti/književnosti u njoj. U takvom je ključu moguće čitati i 

Andrićeve eseje o Njegošu. 

 

Drame su ljudske sudbine ili o semantičkoj dimenziji   

Kako je već istaknuto, tekstovi u kojima Andrić piše o Njegošu čine 

fragmente jedne mozaične cjeline u kojoj se Andrić podsjeća na glavne 

epizode vladičina života i rada. Birajući reprezentativne, ključne dionice 

Andrić, od eseja do eseja, (re)konstituira Njegoševu (literarnu) osobnost 

i životni put: od šetnja i poetskih diskusija s učiteljem Simom 

Milutinovićem preko dana kada postaje vladar Crne Gore pa sve do 

prerane smrti.  

U pojedinim esejima detaljnije razrađuje razmjerno samostalne 

(životne) epizode u kojima saznajemo o Njegoševim trvenjima i 

nesporazumima s Austrijom i knezom Milošem, potom zaštitničkom, ali 

i kompliciranom, odnosu s Rusijom. Posebno zanimljivu temu čini 

Njegošev odnos prema velikom i moćnom Osmanskom Carstvu koje mu 

je, kako veli Andrić, bilo oličenje pakla na zemlji, ovlapoćen princip Zla sa 
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kojim mu dužnost nalaže boriti se bez kolebanja i pomirenja (Andrić 1986: 

15). Određenu dozu napetosti donose i odnosi s drugima, a njih Andrić 

„rekonstruira“ na temelju dokumenata i pisama suvremenicima ili iz 

fragmenata u kojima, primjerice, podsjeća na Njegoševu žučnu diskusiju 

s Osman-bejom, putovanja u Italiju i sl.  

Osim ovih „prozaičnih“ (za povijest interesantnih) detalja iz 

(javnog) života, u Andrićevim se esejima saznaje i o Njegoševim 

dilemama vezanim za svećeničko zvanje, nakanama da napusti sve i ode 

u Ameriku, kao i o činu spaljivanja jedinog pokušaja ljubavne poezije.  

Briga o tiskanju knjiga, rad na formiranju i uređivanju 

organizirane vlasti, kao i skrb za sirotinju pokazuju Njegoša u trima 

ulogama: vladike, vladara i pjesnika. I upravo u njihovu suodnosu 

započinje ono što, u većini navedenih tekstova, Andrić apostrofira kao 

„dramu“ njegova života.  

Često spominjan pojam drame ili dramatike koju autor prepoznaje 

kao sukus Njegoševa života i unutarnjih nemira, zanimljiv je znak. 

Drama, u Andrićevoj izvedbi, postaje oblik (vlastite) (re)konstrukcije 

pjesnikova životnog puta, kao i model artikulacije osobitog literarnog 

univerzuma koji navedeni eseji međusobom tvore. On je, iako potaknut 

povijesnom/stvarnom osobom/zbivanjima, koncipiran kao skup 

simbola čiji značenjski dijapazon nadilazi usko polje denotacije, tj. 

govora o povijesti i stvarnoj osobi crnogorskog vladike. Dramska je 

komponenta važna i na stilskoj razini u okviru koje se kreira osobito 

literarno sjećanjei prepoznatljiv rukopis, donekle nespecifičan za tipično 

andrićevsku točku gledišta: hladnoće, strogoće, suzdržanosti u 

promatranju i kazivanju (Vukčević 2011: 160). Njega determinira 

prepoznatljiva dinamika izmjene sekvenci, kao i osobit motivacijski 
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sustav koji pokazuje postojanje analogija između zbiljskog/iskustvenog 

svijeta i onog koji se u tekstu kreira kao umjetnički/fiktivni. Spomenute 

podudarnosti potiču na usporedbe između životnih/književnih 

sudbina/„drama“ dvaju pisaca, koje se na osobit način reflektiraju (i) u 

njihovu književnu radu. Drugim riječima, ispisujući fragmente „drame“ o 

Njegošu: vladaru, vladiki i piscu, Andrić ne progovara samo o povijesti i 

vlastitom doživljaju jedne životne i književne sudbine, već naznačuje one 

njezine aspekte u kojima bi se ona mogla analoški reflektirati i u njegovu 

književnom, čak i privatnom svijetu. 

 

Sintaktička i pragmatična dimenzija –  

„izvedba“ u dramskom kodu i aspekti recepcije 

Višekratno isticanje sintagme o drami Njegoševa života imalo je 

implikacije i na planu formalnog uobličavanja tekstova. Ono je, u glavnim 

točkama, slijedilo model artikulacije u kojemu se (re)konstrukcija 

zbivanja iz života „glavnog“ junaka/protagonista odvija razmjerno jasno 

naznačenom dinamikom koja vodi od zapleta preko kulminacije k 

raspletu. Životna se drama glavnog junaka odvija na dvama planovima: 

vanjskom i unutarnjem. Vanjski obuhvaća prezentaciju zbiljskih, 

povijesnih situacija i zbivanja, a to su: konfrontacije s Osmanlijama, a 

potom i sukobi s pukom kojim vlada (nastojeći mu urediti državu). 

Neizostavna su i trvenja tj. nesporazumi s Austrijom, knezom Milošem, 

kao i složeni odnosi sa zaštitnicom Rusijom i sl. Prezentacija navedenih 

događaja nije tek suhoparna (re)konstrukcija povijesnih činjenica, već 

njihova (Andrićeva) interpretacija koja svakoj pojedinačnoj epizodi daje 

status književnog znaka čiji je semantički dijapazon znatno širi od pukog 

„informiranja“ o vladičinu životu ili vremenu u kojemu je djelovao. U tom 
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bi se smislu moglo reći čak i to da dramatizacija Njegoševe sudbine kao 

refleksa određene istorijsko-psihološke podloge vodi korene iz vremena pre 

prvog svetskog rata i da u njoj ima izvesnog plemenitog patosa svojstvenog 

tome vremenu i toj tada najmlađoj generaciji (Vučković 1974: 174). 

Ništa manje intenzivna nije drama koja se odvija na privatnom 

planu. Njegoševe glavne unutarnje dileme zacrtava napetost između triju 

njegovih životnih/povijesnih uloga: vladara, vladike i pisca. Andrić to 

naziva klasičnim i neizbježnim sukobom koji se, kao u klasičnoj tragediji, 

događa između: zahteva praktičnog života i pjesničkog rada i poziva, 

između čoveka misli i čoveka akcije, čoveka dužnosti i čoveka mašte, sukob 

od kojeg su pesnici retko bivali pošteđeni (Andrić 1986: 54). 

Drama na vanjskom, ali i na unutarnjem planu, izravno je vezana 

za suodnose glavnog protagonista i drugih, koji se u esejima pojavljuju 

kao „sporedni likovi“. Uz Njegoševe suvremenike Ljubu Nenadovića 

(Njegoševa Ekermana), vladičina tajnika Medakovića, potom biografa 

Rovinjskog, Rešetara, Nikolaja Velimirovića, u nekoliko se eseja 

pojavljuje i sam Ivo Andrić. Uz njih zanimljivu pojavu čine i čitatelji iz 

kasnijeg vremena, za koje bi se moglo reći da funkcioniraju kao neka 

vrsta kora ili kolektivnog junaka/subjekta čiji se glas i sjećanje 

(povremeno) javljaju u pozadini predstavljenih zbivanja. O tomu Andrić 

detaljnije piše u tekstu Večna prisutnost Njegoševa, u kojemu se sjeća 

upoznavanja s djelom velikog pisca. U iniciranju, a potom i uspostavi 

komunikacije presudnu je ulogu imala „usmena predaja“ koja se 

konstituirala kao glas zajednice, tj. individualno neizdiferenciranih 

pojedinaca, višegradskih, čaršijskih ljudi koji su Njegoševo djelo rado 

citirali i tako ga prenosili mlađim naraštajima (među njima i samom 

Andriću).  
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Uz spomenuti „govor kolektivnog subjekta“ dramatičnosti i 

slojevitosti onoga što se u Andrićevim esejima konstituira kao drama 

Njegoševa života doprinose i (pojedinačni) iskazi „sporednih likova“. Oni 

su strukturirani kao neka vrsta izravnog govora, tj. replika koje 

umnogomu podsjećaju na dijaloške dionice u drami. Moglo bi se reći da 

im je glavna funkcija pojačavati napetost, a ona, u pravilu, proizlazi iz 

različitih perspektiva koje „sporedni likovi“ imaju u percepciji Njegoševa 

života i rada. Koliko su one bile raznolike, dobro reprezentiraju pogledi 

dvaju poznavatelja Njegoševa života i rada: vladičina tajnika Medakovića 

i biografa Rovinjskog. Prvi je, kako je razvidno, bio sklon nekoj vrsti 

kritike jer je vladika, prema njegovoj prosudbi, previše pozornosti 

poklanjao poeziji (zbog čega je zanemarivao političke obveze). S druge 

strane, Njegošev biograf Rovinjski u tomu ne vidi ništa problematično ni 

sporno.  

Iskazi drugih ili navođenje njihovih riječi funkcioniraju (prije 

svega) kao učinkovito sredstvo za postizanje napetosti na vanjskom 

planu. No, kako se dramska tenzija ne prati samo na toj razini, valja 

upozoriti i na to da Andrić, kad za temu odabire prikaz Njegoševih 

unutarnjih dilema, poseže za monološkom formom, tj. iskazima ili 

citatima vladičinih riječi. Posredstvom njih (raz)otkriva, a zapravo 

(re)konstruira, ono za što bi se moglo reći da pripada sferi fikcije, a to su 

Njegoševe najintimnije misli i nakane. 

Način na koji su tako koncipirane dijaloške i monološke sekvence 

komponirane i motivirane unutar svakog od eseja, indicira nazočnost 

dramskog kôda kao glavnog mehanizma strukturalnog uobličavanja 

teksta. Tomu u prilog ide i činjenica da je u odabiru reprezentativnih 

(životnih) epizoda ili kombiniranju replika/„govora“ drugih odlučujuća 
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bila autorova intencija. Naime, sam je Andrić, poput kakva redatelja, 

osmišljavao i prezentirao navedenu dramu nudeći je (i) kao vlastitu 

interpretaciju pa i umjetničku kreaciju. Koliko je za navedenu temu bio 

zainteresiran (čak i nedistanciran), pokazuju eseji u kojima se i sam 

pojavljuje kao „lik“ koji traga za Njegoševim uspomenama, nastojeći 

preko njih pronaći odgovore na pitanja koja su ga zaokupljala kao 

čovjeka i kao umjetnika.  

Njegova pozicija dvostruke pripadnosti unutarnjem (književnom) 

i vanjskom svijetuotvara pitanje u kojoj je mjeri (u svakom od navedenih 

eseja) dominantan koncept mimeze. Ona nadalje povlači potrebu 

istraživanja što (iz stvarnog i zbiljskog svijeta) funkcionira kao referent 

znakovlju koje tvori navedeni sustav. S obzirom na način artikulacije 

moglo bi se govoriti o postojanju više referenata, kao i modela 

uslojavanja značenja. Tomu doprinosi i činjenica da se veza između 

stvarnog/zbiljskog i umjetničkog/fiktivnog svijeta uspostavlja u širokom 

vremenskom luku koji obuhvaća, tj. koji se referira na događaje iz 

prošlosti i (Andrićeve) „sadašnjosti“. Objedinjujući na simboličkoj razini 

priču o različitim razdobljima i prostorima u manjim esejističkim 

fragmentima, Andrić stvara čitav niz zanimljivih, prije svega književnih 

znakova.  

Među njima posebno važnu ulogu ima i prostor. Najvažniji su 

toposi na kojima se odvija drama Njegoševa života: Kosovo, Crna Gora i 

Italija. Oni, kako se može zamijetiti, predstavljaju više od kulise na kojoj 

se mogu pratiti (povijesna) zbivanja. Svaki od njih funkcionira kao 

složen, scenski znak koji, uz prostorne, ima i konotacije vezane za 

vrijeme. Tako se, primjerice, može uočiti da relacijom Kosovo – Crna Gora 

dominiraju povijesne reminiscencije i mitski kôd. Suprotno tomu, 
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relacija je Italija – Crna Gora određena korelacijama prošlosti i 

„sadašnjosti“. Asocijacije koje proizlaze iz suodnosa navedenih znakova 

obuhvaćaju sve razine sustava naznačujući opći, tematski okvir 

pretpostavljene semiotičke cjeline koju određuje posebna vrsta 

(prostornog i temporalnog) sinkroniciteta. Njegov je glavni učinak 

uspostava triju jedinstava: mjesta, vremena i radnje. Ona otvaraju 

prostor za međusobnu interakciju među znakovima, a preko njih i 

„dijalog“ različitih kontekstā, vremena i osoba. Zahvaljujući takvim 

strategijama postaje moguće i to da se uspostavi dijalog između dvojice 

pisaca, Andrića i Njegoša (iako pripadaju različitim i međusobno 

udaljenim povijesnim razdobljima). Vremenska i prostorna distanca 

među njima i njihovim djelima premošćuje se izborom dramskog kôda 

kao najprimjerenije forme, tj. odgovarajućeg dijaloškog modusa. 

Komunikacija je, iako bi se na prvi pogled moglo reći suprotno, 

dvosmjerna. Andrić je autor i subjekt koji pita i traži. Iako mu odgovori 

ne stižu izravno, on ih lako nalazi. „Skriveni“ su u Njegoševim djelima i 

riječima koji, u toj dijaloškoj situaciji, funkcioniraju kao simbolička, 

dramska replika, svojevrsni odgovor, odnosno po(r)uka upućena 

čitatelju (Andriću, ali i svim onima koji dolaze nakon njega). Andrić kao 

pisac, a onda i kao čitatelj s optimalnim recepcijskim kompetencijama, u 

fragmentima Njegoševa života pronalazi plodotvornu rezonancu svojim 

ljudskim i književnim dilemama, te (raz)otkriva univerzalni model 

dramske strukture u kojoj iznimni pojedinac, u srazu sa životnom 

pragmom, pravi smisao i neku vrstu katarze (pro)nalazi upravo u 

književnom stvaralaštvu. 

 

*** 
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Andrićevi eseji o Njegošu mogu se iščitati kao semiotički iznimno 

zanimljiva cjelina, kao svojevrsna (re)konstrukcija drame Njegoševa 

života u kojoj koncentriraniji čitatelj može pronaći puno više od običnih 

povijesnih fakata. U Andrićevoj je „izvedbi“ glavni junak drame, P. P. 

Njegoš, predstavljen kao povijesna, ali (još više) i kao snažna literarna 

osobnost dramatične životne sudbine.  

Na razini denotacije Andrićeve eseje moguće je čitati kao, prigodno 

nastale, fragmente šire priče o Njegošu kao vladaru, vladici i piscu. Na toj 

razini najvažnijom možda može biti rasprava o idejama koje Njegoševo 

djelo nosi, a koje su, među ostalima, vezane za situacije iz prošlosti, 

napose za Kosovo. U suglasju s takvim tipom tumačenja, parafrazirajući 

Andrićeve riječi, moglo bi se zaključiti da Njegoš predstavlja romantični 

izvor kosovskog mita i prototip kosovskog borca čija je bitka osuđena na 

neuspeh, ali od koje se, međutim, nikad ne odustaje (Đukić Perišić 2012: 

287).  

No, unatoč tomu, čitatelju (uz razinu koja bi se mogla označiti 

denotativnom) ne bi trebala promaknuti ni ona simbolička. Ona dolazi do 

izražaja onda kad se Andrićevi eseji sagledaju kao dijelovi 

pretpostavljene šire, mozaično koncipirane (književne) cjeline. Tada 

postaje razvidno da je povijesna osoba P. P. Njegoša (u Andrićevim 

esejima) postala književni znak, prepoznatljiva literarna osobnost, 

„glavni lik“ i ključna figura onoga što se na simboličnoj razini konstituira 

kao osobit, književni univerzum. Povijesno provjerljive činjenice u njemu 

su samo građa za stvaranje nove strukture, svojevrsnog literarnog 

prisjećanja. Nju, uz lijep i uzorit način izražavanja (Tošović 2011: 252), 

karakterizira značenjska kompleksnost koja uvelike nadilazi razinu 
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pojednostavljenih tumačenja Njegoševa života i djela u svjetlu tzv. 

povijesnih „istina“.  

 

* 

Čitajući Njegošev život kao dramu Andrić je pisao o jednom dijelu 

povijesti, ali ju je, na osobit način, interpretirao stavljajući naglasak na 

individualnu sudbinu velikog pisca i njezine najdramatičnije trenutke. 

Time je  stvorio osobit značenjski sustav koji uspostavlja slojevite 

korelacije ne samo s obzirom na povijesne fakte, već i s obzirom na 

umjetničke sfere, u kojima pitanje prikazivanja povijesti ili osmišljavanja 

vlastitog života u njoj ima puno složenije konotacije. One su, kako se 

može zaključiti, dovoljno obuhvatne da ne isključuju ni čitanje navedenih 

eseja s obzirom na dramski kôd i njegove konvencije. 
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