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ПРЕДВАРИТЕЛНИ УГОВОРКИ 
 
След Българското християнско средновековие (ІХ – ХVІІІ 

век), след Българското възраждане (ХVІІІ – ХІХ век) в края на 
ХІХ – началото на ХХ век се конституира третата културна сис-
тема, в която се вписва и новата българска литература. Краят на 
ХІХ – началото на ХХ век съвпада с времето на модернизма в 
културата и литературите на латинския Запад. В българската ли-
тература ориентацията към диалог с културата и литературите на 
латинския Запад е от времето от 40-те – 50-те години на ХІХ век. 
През 80-те години на ХІХ век Иван Вазов налага тази ориентация 
като норма и съгражда с текстове, с „Българска христоматия“, с 
литературна критика един сравнително пълен пораждащ модел от 
жанрове за литература. В края на 90-те години на века „Мисъл“ 
редактира и препотвърждава тази норма като окончателно реше-
ние за конституирането на българските литературни текстове. 

Причината за появата на модернизма в романските или гер-
манските култури е различна от причините за модерността в бъл-
гарската култура. Във Франция модернизмът се предшества от 
позитивизма в изкуството и от крайните му форми – натурализма. 
След 1830 г. в латинския Запад доминира философската парадиг-
ма на Огюст Конт, задаваща нормата за европейска менталност. 
Тази парадигма в края на века не работи и е причина за кризата 
на рационалното познание. Ако се върнем още по-назад, причи-
ната за появата на философията на Огюст Конт е векът на Прос-
вещението. Идеите на ХVІІІ век стигат и до Балканите, но от тях 
се взема онова, което би могло да се приспособи и да проработи в 
тази среда, а то не е същото като онова, което работи във Фран-
ция, Англия, Германия или в Русия по това време. Ако зад мо-
дернизма във Франция стои векът на позитивизма, то зад българ-
ската модерност стои Българското възраждане. Зад руския „Се-
ребряный век“ стои корпусът от текстове на руската класическа 
литература. Мотивациите за модерност във Франция или Русия са 
едни, в България – други. Малко преди Г. С. Раковски да издаде 
своя „Горски пътник“ (1857), Шарл Бодлер е издал своите „Les 
Fleurs du mal“ (1854). Това са знаци от паралелни светове. Тези 



 
 

светове – на латинския Запад и на гръцкия Изток, съществуват в 
едно и също време. Те проникват един в друг в перифериите си. 

Българската модерност следва да се съпоставя в контекста на 
Балканите – с гръцка, сръбска или румънска модерност, които 
култури са сходни с българската.  

В края на ХІХ – началото на ХХ век литературата реагира на 
разпадащите се ценности на Възраждането, на националния идеа-
лизъм, колективната етика и морал. Предишната идентичност и 
служение на певеца, поета на обществото сега вече не само е не-
възможна, но опитът за подобно поведение – служение на други-
те, жертвена любов към свои и към свое – е причина за екзистен-
циална драма поради нечуваемостта на онова, което говори тво-
рецът в публичното пространство за своите и за своето. Своето и 
своите, така дълго съграждани през Възраждането, постигани 
чрез жертва на общността – земя, език, история, училище, Църк-
ва, революция, се постигат все чрез мъченичество и жертва. След 
Възраждането своето и своите стават аморфни категории. Про-
менена е менталността. В тази нова ситуация се търси нов път – 
не общ, а индивидуален. Решенията за философия на живота не 
са общи, а индивидуални. Творецът не е част от общността. Дори 
да осъзнава своето избраничество, поетът на Петко Славейков 
(„Поет и сган“) не може да си позволи да се отдели от общността 
поради любовта си към нея („Но там той дет ги гадеше, / за тях 
пак сълзи плачеше...“). Любовта на поета към общността в новото 
време изстива – измества я съзнанието за неговото избраничест-
во. В тази посока вървят решенията в открит и в скрит диалог с 
общността, със своето и своите – въпреки модерността на Пенчо 
Славейков и на Пейо Яворов в търсене на свой път.  

Колкото и в разрез с наложени представи да изглежда това, 
след внимателно четене на Вазовата лирика след 80-те години, на 
неговите литературнокритически статии, част от които са и с 
програмен характер, първите „субективни в тясното значение на 
думата“ и имащи за предмет „индивидуални душевни настрое-
ния“ (д-р Кр. Кръстев) поетичeски текстове в новото време са от 
него. Иван Вазов пише последните възрожденски текстове. Зат-
варя тази врата и отваря нова, създавайки и първите текстове от 
новата българска литература, в посоката на които, с нови и нови 



 
 

преобозначавания – изказ на вътрешното време на лирическия аз 
и естетика на словесността – върви следхождащата българска 
лирика.  

Стоян Михайловски, колкото и да е изобличител на българс-
ките нрави, морал и етика, колкото и да изживява като екзистен-
циален проблем разпада на позитивистичното мислене в края на 
века, съгражда своя, за себе си, философия за съществуването.  

Кирил Христов предлага философията на витализма – по-
скоро като екзистенциален жест, с който се и прославя като „бо-
лен от живот“, след като изживява, по думите на Вазов, песимиз-
ма си, причината за който е менталното състояние на обществото 
вън от него. 

Оптимистичен път към нравствен и етичен идеал предлага 
Пенчо Славейков. 

В Яворовата лирика, въпреки мъчителната истина за себе си и 
за света, говорещият като че ли стои вън от нея и не се примирява 
с драмата на безсмислие и смърт, която е истината за човека. В 
скритата съпротива е неговият път към надежда, но след преб-
рождане на тъмнината в света и в себе си. 

Мисленето в края на ХІХ – началото на ХХ век е антропоцен-
трично и този изходен конструкт редактира индивидуалистични-
те решения в текстовете на споменатите автори. Общото между 
тях е различието и феноменологията на индивидуалното. 

Приема се, че българският модернизъм започва с „Мисъл“. Но 
„Мисъл“ форматира процеси, започнали по-рано. Това явление в 
литературата, което от времето на Димо Кьорчев, Владимир Ва-
силев, Спиридон Казанджиев е наречено индивидуализъм, е само 
част от българския модернизъм. 

 
Обект на изследването са лирически текстове, представящи 

най-ярко явлението: „Гусла“ (1881), „Поля и гори“ (1883) и „Ита-
лия“ (1884) на Иван Вазов; стихосбирката на Стоян Михайловски 
„Философически и сатирически сонети“ (1903); лирическите тек-
стове на Кирил Христов в „Избрани стихотворения“ (1903); 
„Епически песни“ (1896/1898 и 1907) на Пенчо Славейков; „По-
дир сенките на облаците“ (1914), „Стихотворения“ (1901, 1904) и 
„Безсъници“ (1907) на Пейо Яворов. Така също и публицистични, 



 
 

литературнокритически, литературноестетически текстове на 
споменатите автори, в които паралелно на лирическия текст се 
чете същата мисъл, изречена по друг словесен начин.  

Обект на изследване е и най-общо културата на Възраждането 
и на Българското средновековие, върху основата на която кул-
турна памет – оттласквайки се от нея и преобозначавайки я, с 
оглед на трайни културни и аксиологични реалии и ментални 
конструкти, се съгражда новата българска култура. Менталността 
на Средновековието е теоцентрична, на Възраждането – светска, 
в посока на национален идеал, на новото време – антропоцент-
рична. При смяната на тези ментални обеми се променя онова, 
което е доминиращо в културата, но зад тази доминанта се откри-
ват нови решения – на решавани вече по друг начин, според кул-
турната доминанта, представи и аксиологеми.  

В този смисъл е и уникалността, и феноменологията на бъл-
гарската култура в общото европейско – на латинския Запад или 
на гръцкия Изток – ментално модерно поле.  

 
Предмет на изследването е историята на българския модер-

низъм. Основания за подобно литературоведско словосъчетание 
дават проверени във времето литературнокритически текстове на 
българските литературни критици и изследователи на културата 
като д-р Кръстьо Кръстев, Боян Пенев, Димо Кьорчев, Владимир 
Василев, Спиридон Казанджиев, Иван Мешеков, Стоян Каролев, 
Пенчо Данчев, Георги Цанев, Пантелей Зарев, Ян Кошка, Тереза 
Домбек, Тончо Жечев, Кръстьо Куюмджиев, Боян Ничев, Никола 
Георгиев, Светлозар Игов, Михаил Неделчев, Виолета Русева – 
до Милена Кирова, Галин Тиханов, Бойко Пенчев, Бисера Дакова, 
Пламен Антов, Миряна Янакиева, Николай Димитров, Димитър 
Михайлов и Сирма Данова. В този план текстът върви след бъл-
гарската традиция в литературознанието. Всеки културен фено-
мен е уникален човешки опит, излят в символни форми. Този 
опит и култура следва да се четат такива, каквито те са. 

 
Цел на изследването е да покаже, с оглед на менталната до-

минанта, как се съграждат културните полета на Средновековие-
то и Възраждането и коя е менталната доминанта, която съгражда 



 
 

новото културно поле (края на ХІХ – началото на ХХ век); да 
опише принципа, по който работи културата. Така изследването 
тематизира себеосъзнаването на лирическия автор, отношението 
между творец и общество (творбата се пише за някого и решава 
душевни, емоционални, мисловни проблеми), принципите, по 
които се осъществява новото текстостроителство. 

 
Изследователският метод е културологията – каквато тя е 

през ХХ век, в частност в работата на Ернст Касирер – 
„Philosophie der symbolischen Formen“ (Bd 1-3, B., 1923-1929). За 
Касирер във всяка култура човекът открива и доказва една нова 
сила – силата да изгради свой собствен свят, един идеален свят. 
Доколкото в последните десетилетия на ХХ век хуманитаристи-
ката се обърна към антропологията, антропологията доминира 
като изследователски метод при четенето и коментара на фокус-
ните текстове в труда, в частност – християнската антропология, 
върху която се основават културологичните наблюдения.  

След 313 г. Европа е християнска и създава парадигмата на 
своята християнска култура и мислене. Това е даденост, с която 
няма как да не се съобразим. Секуларизацията на европейската 
култура е след века на Просвещението. Секуларизацията на бъл-
гарската култура е във времето на Българското възраждане. Въз-
раждането се оттласква от Средновековието, но заедно с това 
дава нови имена и осмисля по нов, светски начин категории на 
предходното време. Същото се случва и с българската култура на 
новото време (след 80-те години на ХІХ век), която, оттласквайки 
се от Възраждането, преназовава устойчиви категории по свой 
начин – теоцентризмът се е заменил с антропоцентризъм. 

 
Структура на дисертационния труд 
В общия обем от 324 страници са включени: въведение, пет 

глави (с бележки), заключение и библиография, в която могат да 
се откроят изследвания, енциклопедии и източици. 
  



 
 

ПО СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Въведение 
Във въведението се обръща внимание на това, че Българското 

възраждане завършва през 80-те години на ХІХ век с текстовете 
на Захари Стоянов, мемоарната проза, с част от текстовете на 
Иван Вазов, Константин Величков. Това е краят на една културна 
система и въпросът, който трябва да се реши, е в каква посока ще 
се конституира новата литературна система. Градежът на новата 
литература започва с Иван Вазов. Идеята за индивидуалистична 
лирика изхожда от Иван Вазов. Това отбелязва и д-р Кръстев. 
Иван Вазов пише нова по дух лирика, знаково пътува до Италия, 
за да демонстрира нова културна идентичност, издава, заедно с 
Константин Величков, „Българска христоматия“ (1884), в която 
са събрани образци за литература – славянски, германски, роман-
ски. Тоест сборникът е направен с намерението да е пораждащ 
модел за художественост. Иван Вазов пише полемични текстове 
за текстовете, писани в духа на Възраждането, които определя 
като част от отминаващата култура. Статиите му с програмен 
характер отстраняват литературната норма на 70-те години: Ботев 
– Каравелов. В сп. „Зора“ (1885) отпечатва известната статия 
„Осветление на българската поезия“ от Г. З-ч. Вазов проблемати-
зира въпроса за отношението между твореца и обществото. От-
ношенията вече са причина за екзистенциална драма. Убежище за 
твореца (певец, поет) не е обществото, както е било през Възраж-
дането, в което поетът е проповядвал националната идея, а кул-
турата и нейните светове, в които творецът е свободен от общес-
твена принуда.  

Иван Вазов проблематизира песимизма, самотата, тъгата, 
скръбта, страданието, като състояния на емоционалното, душевно 
и мисловно време. Причината за тези състояния е ситуираността 
на модерния човек сред света на другите. Конфликтът с общест-
вото и невъзможността да се намери идентичност с представите 
на обществото са причина за разните ментални идиолекти, които 
се четат в лириката на Стоян Михайловски, Кирил Христов, Пен-
чо Славейков, Пейо Яворов. Общото между тези философии за 
живота е антропоцентричността. Полемиката между Иван Вазов 



 
 

и Пенчо Славейков, д-р Кръстев е израз на това, че едно и също 
нещо се прави с два различни инструментариума. Подредбата на 
литературния канон събира Захари Стоянов, Иван Вазов, Пенчо 
Славейков в едно. Краят на ХІХ – началото на ХХ век е време на 
пълна секуларизация на културата. В него творци и литературни 
критици чертаят граници, отделят свое пространство в идеалния 
свят на културата. Лириката ни от това време, като проява на 
модерното поетическо съзнание, дава представа за едно уникално 
българско културно и екзистенциално познание. 

 
Първа глава. Иван Вазов 

Нова програма за поетично творчество е многократно редак-
тираният текст на Иван Вазов „Епилог. Общество и певец“, от 
който окончателно е отпечатана частта „Певец“. За разлика от 
предишната негова програма във възрожденската му лирика – 
„Новонагласената гусла“, в „Певец“ творецът е автономен, той не 
търси идентичност с обществото. Вазов разделя света на преди и 
сега. Преди е била проповядвана ценността на националната 
идея, на родовото, на своето, въобще на отказ от себе си и служе-
ние на другите. Съборността е била преживявана като екзистен-
циален акт. Сега обаче тази връзка с другите е разрушена поради 
променената менталност на другите. Тази промяна в лириката на 
Иван Вазов е изживяна драматично. За отношението му към тази 
промяна свидетелстват ред публицистични статии в тогавашния 
печат, както и изказванията му, записани от проф. Шишманов. Те 
показват историята на прекъсване на връзките с родовото. Свиде-
телство за прекъсването на тези връзки и за изживяван разпад на 
предишни ценности са и лирически текстове като „На детето“, 
„Поет и вдъхновение“, „Пустота“, „Апатията“, „Дипломираните“ 
и др. В тези текстове другите са преименувани, те не са „братя“, 
„братя българи“, „клети робове“. Идеалите са заменени от „разче-
та“, доблестта – от страстите. Слава, народ, идеал са празни слова 
и „злото дъха на нас с лица бледно“. Безразличието, равнодушие-
то, завистта правят волята, дарбата, истината безсмислени състо-
яния в преживяванията на човека. Идеалистичното поведение и 
мислене, следването на възвишена цел, волевото усилие заради 
тази цел правят говорещия в тези лирически текстове самотен и 



 
 

ненужен за времето си. Онова, което е вън от говорещия, се осъз-
нава като пространство на безразличието и равнодушието. Тези 
текстове обикновено са структурирани като разговор с възможен 
събеседник и тази диалогичност, като структура, носи паметта си 
за културната ѝ употреба във времето на Възраждането. Заради 
идеализма си говорещият лирически аз остава сам сред другите и 
осъзнава, че той и другите живеят в два различни един от друг 
свята, между които не може да има общение, досег или съвмес-
тимост. Подобно изказване е немислимо да се прочете във въз-
рожденските творби на Вазов. 

Светът се поделя не само между преди и сега, но и между вие 
и аз. 

От друга страна, по повод печатаните оди от по-късния сбор-
ник „Епопея на забравените“, в рецензията си за „Гусла“ (1881) 
Константин Величков пише, че поетът издига неръкотворен па-
метник на героите мъченици от предишното време и отмъщава, 
бляскаво и величествено, за престъпното забвение на тяхната 
памет. В „Поля и гори“ (1883) изходът от досега с обществото е 
общението с природата. Лирическият аз изживява нейната красо-
та и това състояние компенсира негативизма след общението му с 
човеците. Този корпус от текстове в стихосбирката е обемен: 
„Отечество любезно, как хубаво си ти“, „Пак из тебе хода, о, при-
родо свята“, „По райските долини“, „Пряспа“, „Към природата“ и 
др., но слова като „отечество“, „слепота“, „общество“ са с нови 
концепти, различни от тези в предосвобожденския корпус от тек-
стове на Вазов. В природата лирическият аз изживява красота, но 
тази красота е видима само за него, а не за очите на другите, и е 
различно онова, което той преживява, от онова, което человекът 
преживява, доколкото в такъв текст като „Към природата“ мис-
ленето на говорещия е издигнато до универсализъм. Тоест в мно-
го от тези текстове е очертана границата между лирическия аз и 
другите – обществото, лирическия аз и в универсален план – че-
ловека. Различията между тях (несъвместимостта, невъзможното 
отъждествяване на аза с „ние“) не само непрекъснато се изживя-
ват при всеки досег с другите, но са и повече от очевидни. 

В „Към природата“ лирическият аз се назовава с ново име – 
„странник някой скитен“, „скиталец бледен“. Персонажът не е 



 
 

нов за българската литература. Той се чете в лириката на Въз-
раждането. Скитникът, скиталецът там е представен най-често 
като отлъчения, напусналия по една или друга причина дома. А 
тук скиталецът е онзи, който не може да намери близост с общес-
твото и хората и смисъл чрез тях. Те са различни от него и по 
друг начин употребяват даденото им време и света около себе си. 
Следва да се отбележи, че този персонаж, с варианти – бродник, 
расте в следхождащата Вазов лирика, преупотребен и съграждан 
с нов обем. И причината за скиталчеството е все тази – несъвмес-
тимост с другите. Скиталецът на Вазов още търси отговори на 
въпроса за човека, който не е открил смисъл, за вечността, която 
вижда в природата. В „Родопите“ се чете и един друг ментален 
конструкт – природата и планината са повод лирическият аз да 
намери свободата си в желана и възможна реалност, която той 
сътворява с мисълта и с въображението си. В съграден от него 
свят, в който духът му не се прегъва в шумното „борбище […] на 
страсти и омрази“, предлагано от обществото. В същия текст се 
съгражда и още един нов лирически персонаж – поетът. Създава 
се представата за него – неговите мисли не са като мислите на 
другите, чрез мислите си той прониква в друга реалност, неговото 
съществуване е далеко от този живот – в блянове сладки. Това е 
неговата природа. Изходът от робуването на света чрез и в твор-
чество, в културата е онази реалност на твореца и творчеството, 
която Иван Вазов строи в лириката си и която, именувана и ос-
мисляна по нов начин, става проблем в българската поезия след 
него.  

Допълнение към съграждането на поетовия образ е и в 
„Excelsior!“ – в него говорещият лирически аз гради персонажа 
на гения, избраника, а другите за пръв път са назовани тълпа. 
Творчеството се схваща като Божие откровение. Това е ново съз-
нание на певеца за себе си и за обществото, в което и за което 
певецът е духовен водач. В условията на утвърдена вече секула-
ризация на културата представата за теоцентрично водачество се 
заменя, според типа култура, с водачеството на избраника. Тема-
та за твореца и творчеството с цялата ѝ сериозност се чете у Пен-
чо Славейков, Петко Тодоров. В „Excelsior!“ образът е изграден с 
обем в двете паралелни части на текста: първата – като изкачване 



 
 

на избраника към върха, втората – като мисловно и емоционално 
изкачване на гения във висините, в идеалните светове, и като 
самотна борба на твореца с целия свят.  

Може да се каже, че цялата стихосбирка „Гусла“ е подредена 
така, че преживяванията и мислите в нея водят до „Певец“ („Епи-
лог. Общество и певец“). Нередактираният вариант на текста е 
диалог между поета (певеца) и обществото. Редактираният е го-
ворене на лирическия аз на другите. Разривът с обществото е 
окончателен и всеки обитава свой свят и тук той се именува по 
нов начин, разделяйки се с певеца и пеенето – поет. Той е избра-
ник. Неговото вдъхновение иде свише, а не от света. С творчест-
вото си надмогва тленното. Не той трябва да слезе до другите, а 
те трябва да се извисят до него. Неговото пространство е идеал-
ното. Така всички разделителни линии са прокарани. Светът на 
културата е изходът от света на другите. С „Певец“ се затваря 
една врата, за да се отвори друга – към нов начин на живот, нова 
подредба на ценности и ново място в екзистенциалното прост-
ранство. Но изглежда е извървял път напред и тези изказвания са 
сингуларни в контекста на времето им, защото, както и д-р Кръс-
тев твърди, Вазов става популярен не с лириката си от това вре-
ме, а с „Под игото“ и „Епоха – кърмачка на велики хора“ – текс-
тове съвсем разбираеми за публиката и масовия вкус. 

Душевната, мисловна и концептуална драма на лирическия аз 
през 80-те години не се превръща в културен проблем и остава 
нечуваема за читателите ѝ. Този проблем на поета (певеца) не 
интересува обществото. Публичният образ на автора се гради 
чрез други текстове, които публиката може да понесе и разказът 
за които с годините става литературен мит, дотолкова, че той 
формира представата за „народен поет“. 

Следвъзрожденската лирика на Иван Вазов съгражда следни-
те семантични полета: твореца – поета и творчеството; културата 
като единствен смисъл; красотата; скиталеца; пантеизма. От тях 
се ражда модерната българска лирика. 

Как тръгва пътят на Вазов след разрива му с обществото? Пъ-
тува благоговейно до Италия, за да покаже идентичност със „свя-
тото“ място на европейската култура. „Италия“ (1884) се приема 
много добре от литературна критика и публика, даже Пенчо Сла-



 
 

вейков признава, че със стихосбирката Иван Вазов е извел поези-
ята ни из едностранчивия път на патриотическите тенденции. 
Чрез пространствена топика лирическият аз съгражда картини и в 
тях вписва душевните си емоционални състояния, прехвърля ги 
върху предмети и явления от външния свят и в тях той вижда 
себе си. Скитник е неговото ново име и той се самосъзнава като 
такъв, това е неговата нова идентичност. Образите на скиталеца и 
изречените негови душевни състояния се четат в „Италия“. В 
„Нощ“ лирическият аз се унася в спомена, в бляна – след прежи-
вяването на чуждост, печал, самота. Скръбта е друго състояние, 
изречено в „По морето“, и е продължителност на неговото вът-
решно време. Това състояние трайно се изразява в ред текстове в 
„Италия“, в „Звукове“ (1893) и в „Скитнишки песни“ (1899). „Да 
фръкнем, душо, да фръкнем“ е синонимен текст на „По морето“. 
Направен също в диалог – лирическият аз говори със своята душа 
– така говорещият и „тя“ изживяват едно и също състояние – тъ-
га, която се удвоява. Този строеж на лирическо изказване е огле-
дална структура за изразяване на смисъл – такъв тип структури се 
наблюдават по-късно в Яворовата лирика. И още една структура 
се среща в този текст – бягството от света чрез мисъл във въз-
можни и желани светове, което бягство е само желание, но не и 
реалност. 

В част от текстовете е показана организация, в която „небето“ 
е със семантика на идеалното, „земята“ – на тъгата и страданието 
(„Морски зефир“). Реалии, с които да се назове универсалното 
(„Рало и лодка“), „надеждата“, символно представена чрез реали-
ята „фар“ („Фар“) – за останалата без вяра душа, пребиваваща в 
мрак, в мрачен живот. В „Италия“ скръбта и тъгата са уравнове-
сени (Вазовото страдание винаги е хармонично) с надеждата и 
така емоционалното време не се деструктира. В „Калопуло“ се 
чете идеята за острова, или желаното и възможно като интенци-
онално състояние на мисълта и емоционалността, съграждане и 
възможната реалност на острова – идеален свят, населен с нимфи, 
богини, дриади, найади, грации, силфи, музи и богинята Диана. 
На този остров ще се изживяват душевно блаженство и безгри-
жие, но това е само видение на мисъл, емоции и въображение. 
Скиталецът преживява личното си време – душевно, мисловно, 



 
 

не чрез реалността, а чрез възможното и желаното или чрез спо-
мена. Вазовият остров е място на красота и истинско свое място 
за лирическия аз. В останалото пространство той е скитник и то е 
чуждо нему.  

През 80-те години Иван Вазов преобозначава представата за 
свое и чуждо. Чужд става светът на обществото. В този свят ин-
дивидът е скитник, който няма свое място и покой. Свой е светът 
на красотата, която се постига чрез съграждане на интенционален 
свят, който всъщност е свят от културата. Тя, културата, изпълня-
ва функциите на теоцентризма през Средновековието и е въз-
можното екзистенциално решение и закрила. Дотук скиталецът, 
по-точно разроените и автономни образи на скиталеца, от „Нена-
дейно сред морето“, персонажна доминанта в „Италия“, изживя-
ваше скръб, тъга, но и надежда, и красотата на възможния остров. 

В „Ековете“ тези персонажи са събрани в едно и е изречен 
напълно изграденият образ на скиталеца. Поведението на този 
възможен персонаж, без да е назован с това име, занимава Иван 
Вазов и преди пътуването му в Италия. В Италия той съгражда 
концепцията си за него. „Ековете“ е писан в Пловдив, очевидно 
след завръщането на Вазов от Италия. Популярността на текста в 
онова време е голяма – очевидно чрез образа е уловена обща 
мисловност и общо мисловно преживяване, на което Вазов е на-
мерил символната форма. Друго – скиталецът става персонаж, 
носител на различни философии за съществуването, у автори 
като Кирил Христов, през Пейо Яворов, през бродниците от сим-
волизма, до „Младост“ на Атанас Далчев. Даже и Пенчо Славей-
ков пише доброжелателно за „Ековете“ в очерка си за Велко Ме-
руда от „На Острова на блажените“. В „Ековете“ лирическият аз 
изрича своето име – „скиталец беден“. Той осмисля пътя, който е 
извървял – емоционален, мисловен, душевен, и неуспешните 
опити да съгради екзистенциална система. Неуспешни са и опи-
тите му за отговор на въпросите, които измъчват неговата емоци-
оналност и мисловност. „Ековете“ е диалог, диалогична е струк-
турата на голяма част от Вазовите текстове в „Италия“, но с кого 
е диалогът. Видимо – с идеалния двойник на скиталеца. Образът 
на възможния събеседник се размива в многозначност. Скитале-
цът, в буквалния смисъл на думата, вика – похват във Вазовата 



 
 

лирика в текста да се изразява смисъл чрез звукови образи: „и 
викнах...“, „на вас извиках...“, „слушай мойта бол!...“, и отговори-
те: „но чух там отзив...“, „и екът рече...“, „но екът рече...“, „и 
чух аз отзив...“, „морето рече...“. Тези екове затварят диалогич-
ната структура и викът на лирическия аз е в пустиня, без отговор 
и чуваемост и без съчувствие. Глухотата за неговата мисловна и 
емоционална болка е онова, което той чува. Страдалецът страда, 
изживява екзистенциална драма. Тя е започнала със скъсаните 
връзки с обществото, с убития негов идеал. Той страда и от тъм-
ната част в своята емоционалност – от тщеславието, от провале-
ните опити за любов и близост. Той копнее по душевен мир и 
назовава себе си с още едно име – поет, и преживява скръб в 
търсенето на смисъл за съществуването си. Къде е той – в живота 
след смъртта, в живота сред човеците. Деструкцията на всеки 
опит за съграждане на смисъл е онова, което скиталецът поет 
преживява. Подобни въпроси няма как да зададе персонажът от 
житийната литература през Средновековието или културният 
герой от текстовете на Възраждането – горският пътник, да ре-
чем. Но тези въпроси и тези емоционални, душевни и мисловни 
състояния са и възможни, и разкриващи драмата на човека в но-
вата ситуация – изразени чрез символни форми. 

Още по-любопитен е градежът на представата за скиталеца, 
скитничеството, тъгата, скръбта и страданието в текстовете след 
„Ековете“. Щастливите дни са онова, което най-бързо бяга тук 
(„4 май“), радостта е мимолетна. Поетизирано е времето на съня, 
в който се повтаря емоционално изживяната мъка, останала в 
ирационалното и подсъзнателното, която чрез съня се освобож-
дава. Лирическият аз изживява желание за смърт – самоубийство 
(„Мечтание“), външният свят за него е пусто място. И тази идио-
аксиология е допустима според правилата на новото ментално 
поле. С „Що е душата на поета“ – „опъната звънлива струна, / 
що от нищо затрептява, / на всяк удар и фъртуна / с една песен 
отвещава“, завършва тази част от „Италия“. Скиталецът е и поет-
творец, и персонаж от новостроящата се култура в 80-те години 
на ХІХ век. Певецът от Възраждането е преобразен в поет, който 
изказва публично, чрез лирика, своите, а не чуждите преживя-
вания; своята тъга, причина за която е самият той; своите скръб, 



 
 

бленуване, философия на живота, на които търси отговор и не 
приема отговорите на другите за тях. Въпросите: „що е живот“, 
„що е човек? И кой го праща в света за мъки, скръб и пот?“, „къ-
де е висшата му цел“, „защо е той безсилен роб“ и пр., са сравни-
телно лесно решими, ако бяха зададени в културата на Среднове-
ковието или в културата на Възраждането. Отговорите им през 
80-те години се търсят в творчеството, в културата, във филосо-
фията или в свой екзистенциален опит. В „Италия“ се чете екзис-
тенциална драма – търсене на смисъл и философия за живота. 
Изказана по различен начин, подобна драма се чете и в лириката 
след Иван Вазов, при това и в текстове извън канона. Лириката 
след 80-те години тъгува, скърби, страда и изживява деструкция-
та на ценности – обществени, граждански, исторически, лични. 

С „Що е душата на поета“ започва втората част от стихосбир-
ката – пътуването на скиталеца в земята на културата – Италия, 
пътешествието му из Острова на блаженствата. Вазовата концеп-
туална система като че ли не може да съществува без представата 
за сакрално място. През 80-те години с „Италия“ родно и свое 
място става земята на културата. Поетът заживява в този парале-
лен на обществения свят, свят на култура, който го и спасява от 
контактите му с обществото. Италия – „земя на небесата“, „земя 
на песнята звънлива“, „на гения на красотата“, светата чужда 
земя е станала своя и е запълнила мястото и необходимостта от 
сакрално свое, и тези небесни светове обитава поетът. Но Италия 
е и „земя на вечните поети“ – Тасо, Данте, Петрарка, и на „неж-
ните сонети“, на „любовта безумна, жарка“. Словото „земя“ 
има пет имена. Земното от „Гусла“ и „Поля и гори“ се преимену-
ва и красотата е новото емоционално и душевно състояние, което 
изживява лирическият аз, а не драмата на скъсаните връзки с об-
ществото, на самотата, скръбта и мъката. Към този бряг лиричес-
кият аз „фърчи“ и от него душата му е пияна, опиянението е от 
Италия, а не от националната идея. Там зрей лимонът „златни“, 
което е нещо много различно от балканския лев, който „излизаше 
златен и зинал за рев“.  

В Италия скиталецът – поет, модерна вече личност за ХІХ 
век, намира света, който е негов и с който той е идентичен. На-
мира образците за поезия и творчество – „вечните поети“. Намира 



 
 

онази част от обществото, от което той е. С две думи – намира 
култура и красота. Така светът тук се разделя на преди и сега. С 
„Италия“ се гради ценностната представа за нова антропоцент-
ричност. Светът на обществото е един. Светът на твореца е друг. 
Поетът съгражда – и това е много важно. Той е създател на нова 
земя, на остров, на идеален свят от красота и култура. В този свят 
той е свободен и животът в този свят е неговата истинска същ-
ност. Възможните, интенционалните светове стават по-реални от 
реалния свят. Така изживяват живота си персонажите на Пенчо 
Славейков, на Петко Тодоров – в бленуване. Красиви сега са реа-
лиите на тази земя, Италия, така както са били красиви преди 
реалиите на българското. Но след опиянението от красотата и от 
италианските жени скиталецът потъва в емоционалната си памет, 
емоционалното тържество е било кратко. Той отново пребивава в 
тъгата и чрез тъгата той вижда и други свети места в земята на 
културата – „Статуята на Мойсея“. В „Колизей“ другите са тълпа, 
сган. Това е устойчив образ от „Поля и гори“. Скиталецът помни 
преживяното и емоционалната му памет възстановява образа на 
тази „сган“ „стохилядна“. Част от вътрешното време е реене в 
спомена, в бленуването, което е истинското му душевно и емоци-
онално време („Капуанската долина“), осмислянето на човешката 
история чрез идеята за прогреса („Във Ватикан“), осмислянето на 
представата за поета като гений и избраник. В „Италия“ оконча-
телно е оформена нова идентичност на лирическия аз. Лично 
откритие е екзистенциалната истина за твореца и смисъла на 
творчеството. На властниците е противопоставено вечното – 
творците гении, вечно живи в света на идеите и идеалното. Влас-
тниците времето забравя, но имената на творците – не. 

Това е изходът от борбата на певеца с обществото. От тук на-
сетне епиката, героиката, градежът на идеалното ще принадлежи 
на избраника – гения, поет, и всички значими събития ще се 
случват в световете на културата. Епилог на това пътуване към 
нови истини, култура, красота и творчество са сонетите, с които 
завършва „Италия“. През 80-те години този път вече е отворен от 
Вазов и с „Италия“ започва градежът на културна епика, острова 
на красота и култура. 

 



 
 

Втора глава. Сатирическото и философическо познание 
на Стоян Михайловски 

И в текстовете на Стоян Михайловски всичко започва с раз-
рива с обществото. Това е и причината за неговата екзистенциал-
на, душевна и емоционална драма. В началото на 90-те години на 
XIX век, преди кръга „Мисъл“, особено значима стихосбирка, 
която събира в себе си същината на представите на Стоян Ми-
хайловски, е „Философически и сатирически сонети“ (1895). 
„Разпрата“ на Стоян Михайловски с обществото също е започна-
ла в 80-те години на XIX век. Тя е много по-радикална от Вазова-
та поради това, че Стоян Михайловски не мисли за частното зло, 
а за универсалното, мировото зло, за онова, което произхожда в 
света из злото. 

През 80-те години на XIX век неговата концептуална система 
започва да се строи по същия начин, по който се строи и концеп-
туалната система на Иван Вазов – в разрив с ценностите на света 
и неговите представи за ценност през XIX век. Много от тях са 
ценностни представи на позитивизма. Градежът на концептуал-
ната система на Стоян Михайловски започва с драма. По-точно – 
с драма на мисловността, а не на емоции и душевни състояния. 
Емоциите и душевните състояния идват по-скоро като следствие 
от нея. Драмата е резултат от търсенето на смисъл в света и на 
философия за съществуването. Говорещият мислител в сонетите 
на Стоян Михайловски застава пред мировото. Вижда съвремието 
си, XIX век, и емоциите му идват след размишленията за етоса. 
И чрез „изящна“ (термин от онова време) литература – чрез со-
нет, говорещият мислител във „Философически и сатирически 
сонети“ изказва драмата да живее в този тук свят и сред тези тук 
човеци. След заглавието на голяма част от сонетите в сборника 
следва латинска сентенция. Функцията на чуждото за гръцкия 
Изток латинско слово е да разположи изказаното след него в уни-
версалното време и пространство.  

Техники на поетическо говорене, подобни на тези у Иван Ва-
зов, във „Философически и сатирически сонети“ няма. Поетичес-
кото говорене е с идеалния двойник и възможния събеседник, 
комуто говорещият мъдрец разкрива истината за света, за общес-
твото и човека. Във „Философически и сатирически сонети“ че-



 
 

тем заключенията след изживяната извън текста драма на гово-
рещия лирически аз, търсене на решение за нея и мрачни истини 
за света и човека. 

В българската литературна историография се тълкува и рели-
гиозното мислене на Стоян Михайловски1. Би могло да се допус-
не, че през 80-те – 90-те години на XIX век религиозното мислене 
на Стоян Михайловски е или непълно, или той приема за истина 
единствено антропософията на позитивизма, който има своите 
идеали – цивилизацията, прогреса, науката, знанието и пр. Стоян 
Михайловски не е чужд на националната идея, но неговото свое 
не е националната, а общоевропейската менталност на XIX век. 
Нея той по-добре и познава. Той преживява своето мислене и 
своята идентичност като част от мисловната ситуация в Европа 
от края на XIX век. Тази негова идентичност и мисловност през 
80-те – 90-те години на XIX век се разколебава. Тя е провокирана 
и Стоян Михайловски изживява всичко това като мирови проб-
лем. 

Песимизмът е духът на времето в края на века. Антропософи-
ята и антропоцентричните ценности бързо се износват. Изхода от 
този срив на обществени идеали, представи и философия говоре-
щият аз в сонетите на Стоян Михайловски търси в нова, но не 
обществена, а своя философия за живота. Категориите на тази 
философия, преживяното мисловно време са индивидуални. Ка-
тегориите и преживяното време са изказани във „Философически 
и сатирически сонети“. В тях по различен от Вазовия начин са 
преживени тъгата, скръбта, самотата, опитът да се намери сми-
съл. Сонетите са преситени с мисловност и да се изчерпят под-
робно всички нюанси на тази мисловност, е ненужна работа. Но 
ред от тези категории може да се съгради – с намерението да се 
подреди и системата на тази индивидуална философия на гово-
рещия лирически аз във „Философически и сатирически сонети“2. 
                                                 
1 Жечев, Т.Въведение в новата българска литература. София: Просвета, 
1995; Богданов, Ив. Михайловски като мислител. // Михайловски, С. 
Неиздадени съчинения. Т. 2. Религиозни и философски размишления. 
София, 1941, с. 5–24; Михайлов, Д. Стоян Михайловски. Поетически 
текст и национален контекст. Велико Търново: ДАР-РХ, 2012. 
2 Речевите актове на Стоян Михайловски, наречени сонети, изглеждат 



 
 

Във „Философически и сатирически сонети“ Стоян Михай-
ловски изгражда образ на мислителя. Този лирически аз и персо-
наж заедно с това, мислещ и страдащ екзистенциално от света и 
за света, е подобен на скиталеца на Иван Вазов. В сонета „В леса 
при Herkulesfürdo“ буквално се чете това име на лирическия аз: 
„Тоз девствен лес, тоз благ покой, таз сладостна прохлада / въз-
буждат в  с к и т н и к а  (разр.м. – С. С.) унил блистителни меч-
танья!“ Персонажът на Стоян Михайловски, също като Вазовия, 
скита из пространствата на мисълта и емоциите. Образът му е 
представен в продължителността на сонетното време – от начало-
то до края на сборника, чрез сонетните събития, в които се изказ-
ва изживяната екзистенциална драма. Скиталецът на Михайловс-
ки не намира мястото си тук, сред този свят на човеците, той не е 
неговото място. Скита и копнее по небитие, по смърт.  

Във „Философически и сатирически сонети“ Стоян Михай-
ловски изгражда два образа – на обществото в неговия делничен 
и универсалистичен начин на живот и на изговарящия преживя-
ванията си от обществената менталност и поведение говорещ 
лирически (с уговорки) персонаж. Връзката между обществото и 
говорещия, между света и говорещия е не само прекъсната, но и 
невъзможна. Менталността и ценностните представи на говоре-
щия са съвършено различни от тези на обществото. Светът със 
своята масова мисловност и говорещият със своята индивидуална 
мисловност пребивават в различни времена на представа за цен-
ности. 

Така че, добавяйки сонет след сонет, би могло да се сглобят 
образите на обществото и на говорещия лирически аз. Как изг-
лежда обществото, каква е неговата менталност? 

Борбата според сонета „Изконният закон“ е „бой за пища“, 
войната на всеки против всеки – това е началото на началата, 
изконният закон – „неумолим закон, закон върховен“ за човека и 
за човешкия общ живот. Към всичко това природата е безразлич-
на. Усилията са безсмислени. Човекът е подчинен на една непоз-
наваема и безразлична към него сила. Той е изгубен в пространс-

                                                                                                         
като мислене в стихове повече, а не чувствено познание – такова какво-
то то може да бъде прочетено у Иван Вазов. 



 
 

твото, времето, всесветовната материя и неговите емоционални и 
мисловни ценности от гледната точка на този, да го наречем 
„космизъм“ нямат смисъл.  

От тук насетне се строи образът на човешкото общество.  
В „Човечество“ светът е разделен на избраници и на тълпа 

(„тълпите“). За Стоян Михайловски избраникът не е геният, а 
апостолът, получилият дара на духовна прозорливост. Избраните 
живеят по духовния закон, тълпите – по природния.  

Разграничаването на корпус от текстове с изграден образ на 
обществото и корпус от текстове с изграден образ на мислещия и 
говорещ лирически аз, с показана рязка граница между тях, изг-
лежда не съвсем допустимо като литературоведска подредба във 
„Философически и сатирически сонети“. В много от сонетите 
образът на обществото и света е такъв, какъвто го е видял, пока-
зал и най-вече преживял говорещият и мислещ лирически аз. 
Персонажът на говорещия се проектира върху екзотичната фигу-
ра на източния мъдрец – „Философията на Мирза Абас“. От този 
текст започва градежът на образа на говорещия лирически аз – 
персонаж, стоящ над всичко и встрани от всичко, което е и което 
е било в света. Тази индивидуалистична фигура всъщност и е 
носител на нови идеи и ново позициониране на мислещия, на 
страдащия, на духовно и душевно живеещия човек в социалния и 
нравствен свят на своето време. 

Сонетът „Нирвана“ е буквално симетрия, текст, разположен 
веднага след „Изконният закон“, отговор на видяното в света. 
Ако там всичко е „бой за пища“ и то е изискване на природата, то 
какво трябва да е отношението на стоящия над всичко това човек. 
Отговорът е: „да не усещаш!“, „безстрастен да стоиш“, „да гле-
даш, без да гледаш...“, „да бъдеш глух...“, „да се забравиш...“ и пр. 
Това „да“ е пожелание, но не реалност. Болка преживява говоре-
щият в тези сонети, но за това състояние пряко не говори. Той 
говори за възможни състояния отвъд болката от света и същест-
вуването. Затова пита, води разговор с Мирза Абас за това, че 
„животът ни на гибел е обречен“, за хаоса „умствен и вещест-
вен“, за страстите в света, за язвите човешки, за върлуването на 



 
 

велможите и за бесноватостта на сганта3, за неправдата, коварст-
вото, които „в беди ни хвърлят тежки!“. Отговорът е същият – 
безстрастие. Охкането и ропотът на човека от неправди и безоб-
разия в света са безсмислени. Това е мъдростта на говорещия – 
този път изказана чрез друга, не своя, а на източния мъдрец глед-
на точка. Как изглежда обществото след това начало? Халифът и 
разбойникът вършат едни и същи дела („Въпрос на цифри“). 
Жестокостта към ближния, произволът на волята, произволът с 
властта е онова, което всеки ден се случва в обществото („Бъл-
гарщина у древните римляни“).  

Злото, което твори човекът, не е измито и от Иисусовата 
смърт („Исусова бесилка“). В „Светопреставление“ е показана 
нова техника на съграждане на пространство в текста. Говорещи-
ят гледа човечеството от космическа, вселенска гледна точка: 
„търкаля се кълбото земно в глухите пространства“. И злото, 
което ежедневно се твори от човеците: „и влачи грозните човеш-
ки язви, окаянства...“. И още – говорещият пита, бленува за край, 
за „гибел мигновена“. И с хиперболизация на парадокса изразява 
ужаса си от злините, които твори човекът: „знам, че по ужас, 
колкото тя и да бъде страшна, / не ще надмине общата злочес-
тина сегашна!“  

Тази космичност се чете и в „Не трае нищо!“. Възславата на 
смъртта и нищото, към което се стреми всичко живо и което е 
онова, което единствено е, ще се прочете след време в „Смъртта“ 
на Пейо Яворов – изказана чрез нов поетически език и поетическа 
символика. 

Може би най-силният текст за света и обществото е „Краеве-
ковно тление“. В текста говорещият не е страничен наблюдател, а 
е един от всичките „ние“, от чието име той говори и чието състо-
яние не може да приеме. Проблемът е видян отново в неговата 
универсалистична значимост. Идеал и Идол, Свяст, блян са обез-
смислени. Разумът е измъчван от съмнения. Духът – от пресища-

                                                 
3 Тук другите, които са вън от говорещия, имат още две имена – велмо-
жи и сган. Последното е ново име на тълпите. Употребено и от Пенчо 
Славейков, който дели другите на народ и сган. Синоним на сган е фа-
сулковци. 



 
 

не и скръб. Рационализмът е обезсмислил всичко унаследено – 
догмати и начала. Моралът, правдата, редът са отживелица. И 
идеите, духовният и душевен опит на предходното са деструкти-
рани и разрушени.  

Прогресът – една от идеологемите и ценностите на XIX век, 
според „Прогрес“ е: „реч звучна, със която школникът се мами“. 
Също толкова безсмислено е и знанието („Наука“). Преживяната 
драма на рационалното познание се повтаря като лично изживяна 
драма. Смъртта е възхвалена във „Велика, мощна и справедли-
ва!“. Човешките усилия са безсмислени, „подвигът човешки“ е 
„безплоден“ в „Младенец и старец“.  

Усилията на Стоян Михайловски не са в съграждането на нов 
поетичен език, а в мисловността – в съграждането на нова мис-
ловна концептуална система за света и за човека, изхождаща от 
европейската мисловност в края на XIX век. В сонета „Свобода“, 
конструиран като диалог4 между знаещия мъдрец и търсещия 
истината лирически аз, са представени две гледни точки за света. 
Говорещият лирически аз пита за вярата в неговата истина – сво-
бодата, една от истините за човека в неговото време: „Мирза 
Абас, в свободата защо не щеш да вярваш? / Не си ли син на своя 
век, човешкий род ли мразиш?“ Отговорът за ценността на тази 
истина е, че над дух и плът владеят закони и човекът е безсилен 
пред тях. Поради това и представата за свобода е илюзорна: „В 
свобода вярват неспособните да разумеят / законите, които 
вред – над дух и плът – владеят.“ Така се отваря врата към мис-
ловното, а от него – и към душевното време на говорещия, което 
е време на съмнение и угасване на опита да намери смисъл и на-
дежда в ценност до него. 

Една и съща схема се повтаря в много от тези сонети, в които 
мислещият лирически аз се изправя пред неразрешим проблем: 
безсмислените и измислени занимания със знание („Многоуче-
ний господин Малорусов“), образът на съвременното семейство и 
безсмислието на семейните взаимоотношения („Едно семейство – 
каквито ги има много в София и в Пловдив“, „Цивилизация“), 

                                                 
4 Нещо, познато от Вазовите поетични структури и от начина на излага-
не на философски представи в Античността. 



 
 

властта и парите като смисъл на модерното българско общество 
(„От турско по-лошо...“), държавниците („Леокрокот“), обликът 
на „средния човек“ („Тип, наблюдаван в София“), безсмисленост-
та на ред съществувания и ред деятелности („Прах човешкий“) и 
пр. 

Говорещият поделя света на духовно просветени люде – „на 
[...] вожд, апостол и мъдрец“, и на тълпа – във „Вечно сляпата и 
вечно грубата тълпа“. Разделянето е изведено като универсално 
правило – мъчителите на духа и тълпата и духовно зрящите. 
Примерите са от световната история. Това вечно противопоста-
вяне на тъпотата и посредствеността – на духовността, на вечно 
сляпата и груба тълпа – срещу вожда, апостола, мъдреца; това е 
реалността – минала и настояща. 

Как може да се живее сред всичко това? Единствено в плана 
на търсене на лични решения за съществуванието.  

Чрез сонетите, които представят тези именно личностни ре-
шения, се събира една друга фигура и по-точно – концептуалната 
система на тази личност, нейната философия за живота, такава 
каквато личността е намерила за себе си. Средновековието дава 
едно решение. Възраждането – друго. Времето след 80-те години 
предлага идеологии5, но те, оказва се, по своята природа не реша-
ват екзистенциални проблеми. И след като вън, в света, общест-
вото и за Иван Вазов, и за Стоян Михайловски е мъртво място, и 
азът няма задължение към тази обществена менталност, колкото 
и да се опитва да говори, а това говорене не само не се чува, но и 
няма значение за никого, то саморазполагането на личността в 
пространството на културата идва като единственото допустимо 
решение за себе си. Идва и свободата от задължения към общест-
вото, и най-важната свобода – да избираш сам философия за жи-
вота си и това да е твоят най-възвишен уют. 

Как се събира философията за живота на личността – според 
сонетите на Стоян Михайловски?  

                                                 
5 По-подробно вж. Сивриев, С.Българските идеологии в края на XIX – 
началото на ХХ век. // Сивриев, С. Екзегези. Из историята на българска-
та литература. София: Карина – Мариана Тодорова, 2012, с. 163–166. 



 
 

В „Мир в съня“ решението е в заспиването. Говорещият при-
зовава съня. Сънят в сонетите има много имена – той е „свет-
лост на слепеца и на нищия богатство“, „цар на чумавия, на 
неволника спасенье“, „отдих между зверовете и между люде 
братство“ и пр., и пр., но най-важното му име назовава онова, 
което той е – „ти, който толкоз много на небитие приличаш!“ 
(подч.м. – С. С.). Копнежът по нирвана се чете още в началото на 
„Философически и сатирически сонети“. Нирвана е реалност 
единствено във възможния свят на пожеланията. Говорещият в 
сонета избира един път на решение на въпроса със съвестта, кой-
то културата в края на XIX век предлага – нирвана.  

В концептуалната система на Михайловски обаче има разми-
наване между опита да намери универсалистичния принцип за 
съществуване, който да стане негов начин на съществуване, и 
онова, което той избира като свое решение, вън от този ненаме-
рен универсалистичен принцип. Тъкмо това колебание в търсене 
и ненамиране на универсализма и удовлетворяването му със свое 
решение (намерено при липса на избор) се чете във „Философия-
та на Мирза Абас“. Говорещият предлага, пита за своето възпри-
ятие на истина, която е открил на Мирза Абас. А отговорите на 
Мирза Абас са встрани от онова, което занимава ума и емоциите 
на говорещия. Мъдрецът остава с мъдростта си: „Виж небето как 
е ясно!“ Говорещият лирически аз – със страданието си от света 
и от това, което този свят е.  

Сънуването като откровение и попадане в истинската реал-
ност се чете в „Равенство в тлението“. Говорещият сънува смърт-
та си, а смъртта е всичко, което е. Всеобщата смърт е част от 
желаното, което с мисълта си изживява говорещият в „Светоп-
реставление“. Наричат Стоян Михайловски моралист. Това жела-
ние за всеобща смърт като изход и като справедливо възмездие, 
тази космическа самота на говорещия и отстраненост – също 
космическа, от човека и света не са морал, морализаторство, а 
много дълбока екзистенциална драма, чиято история явно е за-
почнала преди „Поема на злото“, а във „Философически и сати-
рически сонети“ се чете нейният епилог. Тя е вън от текста или от 
корпус от текстове и ако може да се съди за нея по сонетите в 
сборника, назоваването като безсмислени и само като видимост 



 
 

за ценности, като прогрес, наука, цивилизация, знание, семейст-
во, слава и прочие опори на тогавашното мислене дават някакво, 
макар и повърхностно знание за тази драма6. 

Мисълта за смъртта като единствена реалност, която се чете и 
в други текстове на Михайловски, по-късно в същия ракурс пое-
тизира Пейо Яворов – особено в „Безсъници“. 

Стоян Михайловски е четен като песимист, моралист, басно-
писец. Не че той не е това, но е далеч повече от това. В неговите 
текстове се чете интелектуалната драма на европейския човек от 
края на XIX век. Това е драмата на рационализма, на деструкция-
та на философските парадигми, на идеологии, чрез които се е 
осмислял светът и човекът, въобще на всичко онова, което е било 
надежда и утеха за мислене, живот и поведение.  

 
Трета глава. Екзистенциалните решения  

на Кирил Христов 
В предговора си към „Избрани стихотворения“ (1903) на Ки-

рил Христов Иван Вазов пише, че в тези стихове вее „талазът на 
песимизма“, че обществото е апатично към поета, че това го води 
до гняв, който той излива в язвителна сатира. И му пожелава пе-
симизмът му да се замени с „повечко жизнерадостност“. Вазов е 
възхитен и от естетиката на словесността у Кирил Христов.  

Д-р Кръстев пък му създава друг публичен образ – на „болен 
от живот“. Той също е „поетът на майски копнежи“7. А по думите 
на Кръстьо Куюмджиев „…неговата поезия беше изблик на сила, 
езически груба и некултивирана...“8. 

                                                 
6 Впрочем по принцип същата драма, но по различен, индивидуален 
начин хармонично изживява Иван Вазов, който изразява изживяването 
си в своите стихосбирки през 80-те години. Същата драма се повтаря 
отново в края на XIX – началото на ХХ век в лириката на Пейо Яворов. 
Пенчо-Славейковите текстове са значително по-възвишени, като бягат 
от драмата и предлагат оптимистична теория за българския човек – 
творец и народ, от началото на ХХ век. 
7 Атанасов, Н. Певецът на майските копнежи (Кирил Христов). София, 
1944. 
8 Куюмджиев, К. Кирил Христов. // Христов, К. Съчинения в пет тома. 
Т. 1. Лирика. София, 1966, с. 7. 



 
 

Кирил Христов не изживява така драматично и като екзис-
тенциална драма онова, което изживяват Иван Вазов и Стоян 
Михайловски в разрива си със света и обществото. Неговото 
мислене е ситуирано над възможността за подобна драма. „Бо-
лестта от живот“ пък се чете само в няколко негови текста. При-
чината за „болестта“ е философия за живота, до която лирически-
ят аз стига и която е изразена в „Певецо млад, прахосваш дивна 
младост“.  

Определението „сатира“, което Вазов дава на някои от текс-
товете на Кирил Христов, само донякъде може да се отнесе към 
тях. В част от тези стихове няма смях. Те са твърде тъжна конста-
тация за онова, което в очите на пишещия автор и лирически аз е 
народ и общество. Кирил Христов вижда отвъд обществото, кое-
то е около него, спецификата на българския народ.  

Ако се съди по текстовете в културното поле, през 90-те го-
дини на XIX век се създава представата за възвишеността на на-
родната душа. В „Станси“ представата на Кирил Христов за бъл-
гарския народ е невъзвишена. Тя го кара да не търси пътища за 
идентичност с общността, а пътища за свой смисъл и свой начин 
на живот, истина за индивида, което е смисъл в менталността на 
90-те години. От друга страна, „Станси“ е само част от сходен по 
смисъл текстови корпус. Подобни текстове се четат и в късните 
стихосбирки на Кирил Христов. Този проблем той решава до 
края на дните си.  

В „Поет“, посветен Г-ну Ив. Вазову, е изречена темата за изб-
раника и тълпата. Избраникът е видян и представен от лиричес-
кия аз чрез очите на тълпата. За нея той е мъртвец. Творецът се е 
посветил да служи чрез слово на другите въпреки мислите на 
тълпата за избраника. Отплатата за неговото служение е униже-
ние, обида. Кирил Христов представя и една много интересна 
рецептивна ситуация – останалият насаме с поетовото слово чи-
тател прави с това слово каквото му позволява читателският поз-
навателен хоризонт. Той е свободен – според ограничените си 
представи – да принизи словото на избраника, да го чете както 
той си иска или да го тълкува както си пожелае. Но въпреки това 
творецът ще живее чрез творчеството си: „ти ще живейш във 
сърцата и душите, / ти като господар ще властвуваш във 



 
 

тях?“ (подч.м. – С. С.), което пряко въвежда в семантичното 
поле „живот след смъртта“, така усърдно съграждано чрез „Ми-
съл“. Негативизмът към словото на избраника се съгражда и от 
високото (оставено като книжовен знак) четене на поетовото сло-
во от „наставници безброй“, „Лесинговци“, „безчет драскачи“.  

Тъгата, която изживява лирическият аз в този текст, е породе-
на от общественото поведение на другите – високи и низови чет-
ци, от липсата на техен морален и нравствен статус, от липсата на 
възвишена емоционалност и признаване на труда на избраника, 
който им се е посветил на служение чрез словото. Текстът и пое-
товото слово оживяват чрез четене, но в случая тук не е дума за 
оживяване, а за умъртвяване на поетовото слово чрез четене, за 
едно постоянно низово и високо умъртвяване на словото на изб-
раника.  

Тъгата иде от света. И всъщност друго няма в това обществе-
но поле и в менталната наситеност на „таз тълпа“ – освен смърт. 
Тя пребивава в смъртта, глуха за словото на избраника и за него-
вия героичен акт. Това е една нова героика – да просвети, извиси, 
издигне чрез слово другите. Избраникът е новият културен герой 
в тази, сътворявана чрез култура нова емоционална, ментална 
реалност, която иде на мястото на националната идея и митоло-
гия, изместила от своя страна религиозното православно мислене 
и поведение в българското обществено пространство във времето 
след средата на XIX век. Антропоцентризмът предполага това 
поведение на избраника – служение чрез слово на другите, като 
утеха за света, за човека, за „таз тълпа“. Утехата чрез слово оба-
че се поглъща от мрака на тълпата и така разстоянието между нея 
и избраника расте с всяко ново слово към нея. Расте и самотата 
му. Тълпата не живее с ценностни категории като скромност, 
ред, граждански дълг свещен. И пребиваването в нейните мис-
ловни пространства за поета е немислимо. Това налага и търсене 
на други екзистенциални решения, в културата, без съмнение, но 
вън от света на другите – решения най-вече за самия себе си. 

Кирил Христов не се възприема като сериозен мислител, а е 
точно такъв. И точно в това време не намира никакъв смисъл в 
онази менталност и поведение, което може да се нарече и общес-
твен идеал, за да ги преживее като свои. Той е отделèн, не участ-



 
 

ва в емоциите на групата, не ги приема като свои, не само вът-
решно се съпротивлява, но и проявява каменна ирония към тях, 
нарича групата роб и сган в „Празникът на роба“ (1901). От друга 
страна, мисълта за ценността на общественото служение се чете в 
„Сонет“ („Честит е, кой мърцина не умира“). Но какво друго е 
служението с лирика, ако не обществено служение? В сонета са 
съпоставени двата избора – да служиш на обществото, и да слу-
жиш единствено на себе си. Честит е онзи, който е служил на 
другите.  

Скръбта, тъгата са общо емоционално място в лириката от то-
ва време. „Песни и въздишки“ (1896), с изразените в тях настрое-
ния на скръб и тъга, се приобщават към това съществуващо вече 
лирическо поле. В „Зимен мотив“ душата на говорещия е измъ-
чена, разбита, във „вечен мрак“. Вътрешна реалност на душата е 
вечността на тъмнината. Това драматично състояние Кирил 
Христов изказва изключително ненатрапващо се – без вик и хи-
перболика на образи, така характерни за Яворовата лирика нап-
ример.  

Имайки предвид „Октава“, можем да кажем, че Кирил Хрис-
тов много рано намира пораждащия модел, по който по-късно 
прави текстове. Лирическият аз изживява красотата или безраз-
личието, или вечността на пейзаж, който обикновено е в контраст 
с неговото душевно състояние. В пейзажа лирическият аз открива 
себе си: „на листец посърнал под тъжната песен…“ (подч.м. – 
С. С.). Чрез душевно състояние видян природен обект. Тъга и 
скръб, и самота пряко се изказват в края на текста. Изходът от тях 
е чрез мечтанието, т.е. чрез създаването на паралелни на реалния 
свят светове на свобода и реалност на желаното. Изходът е в бля-
на, в бленуването.  

У Пейо Яворов мечтанието е доведено до халюциниране, а в 
символистичните текстове, които ще се пишат само след десети-
на години след първите печатани лирически творби на Кирил 
Христов, мечтанието е докрай усъвършенствано с бродене в съ-
нища, в спомени, в отвъдното, за да се избегне животът с другите, 
със света на хората, който е непоносим и в който избраникът е 
сам. При Кирил Христов все още четем само мечтание и една, все 
пак поносима самота, тъга – а от тук и душевна болка. 



 
 

В „Есенен мотив“ в буквалния смисъл се поетизира преживя-
ването на смъртта. Животът е светло умиране, като то е видяно 
и представено от лирическия аз спокойно и величествено9. Пре-
живяването на смъртта и „хладний гроб“ се чете и в „Mors ultima 
dea“ („Смъртта последна спътница“). Текстът кореспондира с 
последните текстове на Пенчо Славейков от „Сън за щастие“: „На 
мойте вейки плод, плод не един узря…“, „Самотен гроб в самотен 
кът…“; с „Нощ“ на Пейо Яворов. Смъртта, очакването на смърт-
та, смъртта като единствен изход от живота сред хората, безра-
достта и безсмислието на съществуването на избраника става 
общо място като мисъл и преживяване в българската лирика от 
началото на века. 

Поради каква причина се сътворява това общо пространство 
на мисловност, е въпрос с различни възможни отговори. Едно 
обаче е сигурно – че в началото на ХХ век е видимо разграниче-
нието между повседневния човек и твореца. В началото на ХХ 
век менталното пространство е моделирано от гледната точка 
единствено на човешката правда и човешката истина. Немалка 
част от хората заживяват чрез представата за обществено и жиз-
нено благополучие, чрез масова представа, свеждаща се до изжи-
вяване и поглъщане на удоволствия, съпътстващи предимно ма-
териалния, телесния живот. Доминират политическите, истори-
ческите, гражданските идеи и културата. Обществото не чува 
даже и онова, което културата нарича духовност: „обраха ми – 
със хула, не с усмивка, – / що имах“. И съграждащият световете на 
културата преживява себе си като все по-сам в света и сред хора-
та, в пространствата на словото. Страданието, тъгата, самотата в 
света на Кирил Христов все още са твърде хармонични.  

В началото на века Кирил Христов печата „Елегия“ (Наш жи-
вот, 1901), текст, който окончателно изяснява как той оценява 
външния свят, живота на този свят, неговото мислене. Тук други-
те не са именувани „тълпа“, „сган“ и посредством други предох-
ранителни езикови практики. Говорещият принадлежи към „ми-

                                                 
9 Същият мотив ще се прочете и в почти всички текстове на автори на 
българския символизъм, но представен като обреченост и предопреде-
леност – в духа на символистичното мислене. 



 
 

налото наше“, „нашите деди“, син на тоз народ, значение, което 
е вън от текста, поради изречения стон на говорещия да бъде „син 
на друг народ“, „о, братя“, и свързаността му да е в „мир“, 
„обич“, „труд разумен сред вас“. Всички тези градивни и съби-
ращи в едно категории в текста са деструктирани. За говорещия 
няма време10 – в нощта на миналото или в настоящето, в онова, 
което е живот на нашите деди или на неговите съвременници. 
Лирическият аз копнее по мига, „поне за миг едничък“ да изживее 
друга идентичност, друга реалност, в която има и време, и дос-
тойнство, и принадлежност към друг народ: „що е самичък на 
съдбините си върховен властелин“. Това иска говорещият – този 
миг на време и на ценност. Но мигът е само в плана на желаното, 
в избленуването му.  

И лирическият аз в лириката на Кирил Христов, и персонажи-
те в българската лирика и проза от края на XIX – началото на XX 
век изживяват времето си в бленуване. В онова, което за тях е 
истинска реалност, различна от онази, в която те живеят, която не 
приемат и която за тях не съществува освен като невреме и нере-
алност. 

Лирическият аз на Кирил Христов трябва да намери екзис-
тенциално решение за себе си в този свят. Той не тръгва към ре-
лигиозно решение, както това прави Стоян Михайловски. Светът 
всякога е бил такъв (в зло лежащ), при това не само светът и об-
ществото на българите. Кирил Христов избира един своеобразен 
път, за който се чете в „Певецо млад, прахосваш дивна младост“ 
– нов избор за житейското време, което предстои пред него, нов 
избор на начин на живот, нова философия за живота. Младостта 
за лирическия аз е ценност сама по себе си, в друг смисъл – ценна 
„вещ в себе си“. Младостта обаче е общо място в българската 
лирика и Кирил Христов, без да излиза вън от пространството, 
ограничено от тази българска културна и лирическа топика, се 
заема да даде ново име на това общо място, да го преобозначи – 

                                                 
10 Следва да се отбележи, че и в т.нар. любовна и пейзажна лирика на 
Кирил Христов няма време. Мигът е превърнат във вечност и лиричес-
кият аз изживява само състоянията на вечността, които няма как да 
бъдат изживени в цялост – вечността не може да се обгърне и изживее. 



 
 

поради това, че пътуването към обществото, към сганта и тълпата 
и животът с тях е безсмислица. 

Но и живота на избраника, посвещаването на книжовния 
труд, на поезия и творчество, на живот във и заради световете на 
словото, а не на реалния живот, певецът млад („певецо млад“ – 
както той се обръща към себе си) осъзнава като безсмислено. 
Поради посветеността си на слово, творчество и книжовен труд 
той представя себе си като „отшелник на пещери непознати“. И 
още един аспект на тази посветеност – тя е израз на тъмното, де-
моничното в него. Всъщност в създаденото през 80-те години на 
XIX век от Иван Вазов ново семантично поле за твореца и твор-
чеството, за избраника, което Кирил Христов уголемява през 90-
те, а в „Епически песни“ (1896/1898) на Пенчо Славейков то е 
съграждаща творчеството му културна категория – се появяват и 
първите пукнатини – съмненията на лирическия аз в „Певецо 
млад...“ в ценността на този, избран от него път и начин на живот. 

Той уверява себе си, че единственият смисъл е животът сам в 
себе си. И то такъв, какъвто в младостта може да се изживее. Ли-
рическият аз на Кирил Христов оживява чрез възможния свят, 
който той създава с мисълта си, това минало културно поле на 
младостта. Прави ценно него, а не творчеството и словесността 
на поета. Младостта е най-ценното време в живота на човека и 
той следва да я изживее. Това е новата му екзистенциална фило-
софия – да се посветиш на живота и да го изживееш, а не да се 
обречеш на културата и нея да изживяваш. 

Тук отново се решава въпросът за онова, което е ценно в да-
деното земно време. Има младост, идва старост, и доколкото мо-
же да се разбере от говоренето на лирическия аз в коментираните 
текстове на Кирил Христов, като че ли друго продължение, след 
старостта, животът няма. Той е „от – до“. Ако след края няма 
нищо, нормално е да се попита какво значение има как си изжи-
вял земното си време, след като еднакво дълга за всички ще е 
смъртта, т.е. нищото. И в това нищо земните преживявания на 
младостта няма да имат никакъв смисъл. Мигът на младостта, 
преходното тук, в мислите и във възможните светове на преживя-
ването ѝ, са превърнати във вечност. И младостта не е тъжна и 



 
 

изгубена. Тя е животът. Животът е в нея, а не в посвещаването на 
творчество. Посветеният на културата живот е „жалка орисия“. 

Личността на лирическия аз е в две лица и в две същности. 
Едното е лицето на певеца, твореца, избраника, с философия за 
живота, схващана като посвещение на творчество и словесност. 
Другото – лицето на онзи, който иска да задържи живота единст-
вено и само за себе си. Така в словото вътре в текста се оформя 
диалог, чрез който се представя лирическото събитие. Той обаче 
е със себе си и чрез себе си, и в него трябва азът да вземе реше-
ние как да изживее времето, което предстои, което остава в па-
метта, което е златно време – младостта. 

Творчество или живот?  
Явно по различни начини този въпрос се решава през 90-те 

години на XIX век. 
Лирическият аз на Кирил Христов обаче е приключил с граж-

данските борби. Каквито и да са те – все са безсмислени за него. 
През 90-те години на XIX век в „Певецо млад...“ лирическият аз 
продължава убедително да уговаря своя мълчалив слушател в 
представата за смисъл на съществуването и в свободата, която 
той би имал от длъжността да твори и създава чрез слово. Тъгата, 
скръбта, песимизмът ще се преодоляват с младост и с времето, 
което младостта предлага.  

И така, от тук насетне лирическият аз ще описва живота на 
скиталеца. Скиталецът на Кирил Христов, обратно, е във възторг 
от своето скиталчество. Изходът за него е в опиянението чрез 
живот. Той е загърбил идентичността си на поет, избраник, певец, 
творец, който губи живота си в слова и творения. В цялост това 
преназоваване на младостта и представянето ѝ не като страдаща и 
неизживяна – според традицията на българската култура и в час-
тност – лирика, а като тържествуваща, е хипербола. „Скитник“ 
поетизира философия за живота, противопоставена на тъгата, 
скръбта, обществената глупост и безсмислие, т.е. на смъртта. 
Обемът на текста е епичен. Технически епичният обем се постига 
чрез съградения от всевиждащия и всезнаещ лирически аз жизнен 
образ на скиталеца.  

„Химн“ е още едно изказване на философията за живота. За 
това, как животът заменя смъртта, която дотогава не е била така-



 
 

ва безнадеждна реалност в литературата и в обществения живот – 
смъртта на списание „Мисъл“, самоубийството на Димитър Боя-
джиев, смъртта в изгнание на Пенчо Славейков, самоубийството 
на Лора Каравелова, на Пейо Яворов, смъртта на Петко Тодоров, 
смъртта на д-р Кръстев. Преди смъртта – убийството на Алеко 
Константинов, на Христо Белчев, на Стефан Стамболов и пр., и 
пр.  

В тази среда и време Кирил Христов прославя живота. В 
„Химн“ мъртвилото е родният край и с него се сбогува скитале-
цът – лирически аз, за да изживее опиянението от живота: „пи-
ян съм аз от свойте младини“. Онова, което в „Скитник“ е било 
изживяно, в „Химн“ предстои. Мигът се превръща във вечност и 
така се създава продължителността на личното време. И тук идва 
отново редуване на живота със смъртта – „мъртвило, роден 
край“, „живот разумен, слава, идеали“ са синоними. Скитникът 
на Кирил Христов живее в някакъв обърнат логически свят – раз-
деля се със смъртта и приветства живота. Това е колкото пара-
доксална, толкова и предизвикателна логика, защото тя провоки-
ра и деструктира обществено клиширани представи, а също и 
читателското възприятие. В полето на смъртта са идеалите. Био-
логичното време на скиталеца свършва. И тук тази преобърната 
логика проработва. Смъртта, при това представена чрез звуков 
образ – погребалний звън, ще е преодоляна чрез „безумства, вих-
рени наслади“. Само че това е намерение на скиталеца. Затова 
всичко лирически е разказано като възможна реалност. Това е 
неговият блян. Скиталецът в „Химн“ огласява жизнената си фи-
лософия. Но тя не е реалност, а намерение и възможен свят. Пос-
ледната строфа е картина на това преварване на погребалния 
звън. Опиянението и паметта за него е неговият остров.  

Тази система на Кирил Христов в сетнешната, след него, бъл-
гарска лирика се усъвършенства и назовава с нови реалии. Чувст-
веното познание, макар и използвано като материал, за да се из-
рази чрез него поетична метафора, крие опасност изказаното да 
се възприеме единствено като свързано само с телесността.  

Затова и островът на Пенчо Славейков е населен с героика, 
култура и духовност – все идеални, а не чувствени красоти. 



 
 

Реалното изживяване на живота е в „Неаполитанска вечер“, 
„Пиппина“, „Черните очи“ и прочие текстове.  

Чрез живот в личното време и придобиване на лично време – 
реално или на възможното (бленуването), лирическият персонаж 
и лирически аз, скиталецът в лириката на Кирил Христов преодо-
лява смъртта, която е състояние на обществения, външния живот. 
Чрез символични форми и символичен персонаж се овеществява 
философията за живота и свободата на съществуване – не чрез 
менталността на обществото, чрез тъгата, скръбта, страданието, 
песимизма, а чрез живота и живото лично време, в което мигът се 
изживява като вечност. 

 
Четвърта глава. Индивидуализмът на Пенчо Славейков 
Пенчо Славейков форматира започнали по-рано процеси в ли-

тературата. Първата му стихосбирка, ако по известни причини 
изключим „Момини сълзи“, е „Епически песни“ (1896/1898). Той 
изгражда образа на поета в публичното пространство на култу-
рата. Писателят става „народен поет“ (Иван Вазов), но и духовен 
водач – разбирано в културен смисъл водачество. Духовни вода-
чи през XIX век в Европа също са Хенрик Ибсен, Лев Николаевич 
Толстой. Писателят говори не само приживе, но и с гроба си, след 
смъртта си. Той е новият герой в културата, която гради също 
нова, не историческа, а културна епика. 

Пенчо Славейков започва зрелия си живот с пътуване в Евро-
па. Явно без послания на люде от гръцкия Изток, преминали през 
културното пространство на латинския Запад, нищо ново в гръц-
кия Изток не може да се случи. От Европа са и първите послания 
на Пенчо Славейков – неговите философски поеми, и те се печа-
тат в сп. „Мисъл“. Тези послания той веднъж редактира в „Епи-
чески песни“ (1896) и „Блянове“ (1898). След това ги редактира 
още веднъж в събраното издание на „Епически песни“ от 1907 г. 
И върху това издание той нанася нови поправки. Тоест, ако зами-
сълът според архивни данни датира от 1888 – 1892 г., а през 1892 
г. е първото печатане на „Присъдата над Фрина“ в сп. „Мисъл“ 
(1892), като текстът е датиран: 6.11.91, – до 1907 г. са изминали 
близо двадесет години. Първият текст от „Епически песни“ 



 
 

(1896) е „Автобиография“. В изданието от 1907 г. тя е заменена с 
друга автобиография – „Олаф ван Гелдерн“. 

„Автобиографията“, с подпис: Leipzig, 1 Ян. 1895 г., е изгра-
дена около общо място в българската лирика от това време: „мо-
ите песни“, „моят портрет“, „поет“. „Автобиография“ е първият 
програмен текст, който ще зададе смисъла на цялата стихосбирка. 
Разграничението „аз“ и „те“, „другите“, е направено веднага. И в 
тази автобиография той, певецът, е видян и представен чрез два 
портрета. Веднъж – чрез очите на другите, и втори път – чрез 
неговите очи, така както той се вижда и рисува. Тъгата, общо 
състояние на екзистенциалното и душевно време в българската 
лирика от това време, се чете в този програмен текст. Също и 
темата за пътя, за пътуването през този тук свят, или, от друга 
гледна точка – за скиталчеството през този тук свят, защото ис-
тинското селение на поета не е земното, а небесното. Упоеността, 
забравата, унесът, изживяването на времето тук и на живота тук 
като „блян“ се чете от „Автобиография“, през „Сън за щастие“ до 
„На Острова на блажените“. Словата „забрава“, „унесен“, „свето-
вен път“, „небесно чадо“ пораждат текстове в лириката на Пенчо 
Славейков. И още нещо, и тук, както у Кирил Христов, певецът 
от живота си ще прави текст – но не по образеца на Кирил-
Христовите лирически персонажи, които правят текстове от ве-
черта в Неапол или от черните очи на Розалия, а текст от вървежа 
в световния път, при това – с тояга11 в ръка и с тъга в сърцето. 

И следващият текст в стихосбирката е „Луд гидия“, в който 
небесното чадо държи в ръцете си не лира, а нещо не толкова 
възвишено – тамбура. Той, лудият гидия, е избраник, който с 
красотата на изкуството си и най-вече с Божията си дарба извися-
ва другите до себе си, до своите светове, до своето душевно и 
емоционално състояние. „Епически песни“ от 1907 г. започва с 
разширен словесен автопортрет, или, по друг начин казано – с 
                                                 
11 При Славейков тоягата е помощник в странстването в пътя и този 
начин на странстване е засвидетелстван още в Книга Битие. Уподобя-
вайки се на библейските странници, по-сетнешните скиталци възпроиз-
веждат и ранната свята памет, която е записана в Книга Битие, поради 
което тази фигура и образ – скиталец, вървящ с тояга в ръка, не е за 
подминаване. 



 
 

разширена биография, и още – с житие за него – „Олаф ван Гел-
дерн“. Очеркът има автор, чието слово се чете в послеписа към 
очерка. 

Разказът се подрежда по следния начин и така се създава об-
разът на Олаф. Първо, той е издънка на стар род, скиталчество-
то му започва още от ранните му детски дни. От това време е 
свидетел на гражданско поведение на своя баща. В тази автоби-
ография е видно осъзнаването на различието и граничната линия 
между себе си и другите. Конфликтът с другите за Олаф не е отк-
ритие, той вече се е случил с неговия баща. Ново е името на дру-
гите. Те са наречени филистери. Дали това име влиза в българс-
кото културно поле чрез Пенчо Славейков – Олаф, е трудно да се 
каже. Неговият български еквивалент е фасулковци, но с немско-
то си значение, изпратено от латинския Запад, то е достатъчно 
екзотично и с преназоваването на обществото извежда от употре-
ба другите – обичайни и преупотребявани, предишни негови 
имена. 

Културната деятелност на Пенчо Славейков се изразява като 
че ли в това да новонаименува, казано със сегашен език – да нео-
номинира книжовни и културни, заварени до него състояния, да 
редактира и подреди, и систематизира целия културен ред преди 
и да го превърне в сега. А към самотността, задължително и 
естествено състояние за лириката през 80-те – 90-те години, Олаф 
ван Гелдерн – Пенчо Славейков, добавя и нещо особено поетич-
но, следствие от самотата състояние – „тъмнеящата понякога в 
погледа му меланхолия“. Състоянието е близко до поетизираното 
вече през 90-те години състояние на символизма сплин (spleen) и 
както е известно, е болестта на XIX век. Олаф ван Гелдерн преи-
менува и поетизира „живот след смъртта“. Скиталчеството у 
Олаф ван Гелдерн е с ново име: то е скиталчество в пространст-
вото и реалността на културата и сред светци на културата.  

Личното вдъхновение да е подбуда за творчество, поучава 
Олаф ван Гелдерн, който изказва истини за писането и писателс-
кото ситуиране и поведение в света. Олаф има съзнанието, че от 
него и с него, от пишещия, от избраника и певеца, започва новото 
време. Самото учителство обаче предполага търпимост към дру-
гите и избраникът учител не изживява драмата на прекъснатите 



 
 

връзки с обществото и с неговите ценности. Той е решил пробле-
ма с отношението си към обществото в уединението, в „поезията 
на уединението“12. Уединението обаче е близо до тъгата. Уеди-
нението за Олаф ван Гелдерн е екзистенциална героика, а тъгата е 
светла тъга. Проблемът с другото общоевропейско състояние на 
XIX век – песимизма, според анонимния биограф на Ван Гелдерн, 
е решено така: „наистина, той разказва най-вече нерадостни съ-
бития из живота на разни неволници, но не към тяхната външна 
съдба е взрян погледът му, а към онзи мир на чувства, настрое-
ния и душевни кризиси, от които не лъхти тъмния дъх на отри-
цание, песимизъм“. И най-сетне – как се цени трудът на избрани-
ка в родния край на Ван Гелдерн. Отговорът е: никак. „Свобода и 
самостоятелност – покровителите на гения – не са познайници с 
нашия поет, а това е една от великите негови скърби – отрова, 
която убива, както е и убивала, още в зародиш сума негови рож-
би“13. Поучителното слово на Олаф ван Гелдерн не е към другите, 
а към своите, към писателите, нему подобните. Така създаваното 
от него – и в това е провокацията към другите – ще остане строеж 
на културата. Тя е в „негова роден край“ и нещо вън от него. Една 
паралелна действителност. Автономна, новострояща се и живее-
ща по свои правила. Също Остров – в който може да се приюти 
човекът, стига да поиска това. 

Това е житиеписта на незнайния биограф на Олаф, която е за-
менила „Автобиография“ към „Епически песни“ от 1896/1898 г. 

„Олаф ван Гелдерн“ и всичко, писано след него, е игра. Съз-
нанието за тази игра се ражда във времето между „Автобиогра-
фия“ и „Олаф ван Гелдерн“, печатан за пръв път в „Мисъл“ през 
1903 г. 

Първото нещо, което Пенчо Славейков прави, е да очертае 
границата между себе си и другите, предишни, станали вече след 
него не певци, а писатели. Започва градежът на преди и сега. 
Славейков започва с разграничението лирически и епически поет 
(„Един стар херой“, 1896), за да стигне след десет години до бъл-

                                                 
12 Славейков, П. П.Събрани съчинения в осем тома. Т. 1. София: Бъл-
гарски писател, 1958, с. 179. 
13 Пак там, с. 180. 



 
 

гарската поезия преди и сега. Статията „Българската поезия“ из-
лиза през 1906 г. в „Мисъл“. Той вече е подготвил редактираното 
издание на „Епически песни“ (1907) – с променен подбор на тек-
стове, променена концепция и поетически език, и „Сън за щас-
тие“ (1907). Изобретил е правилата на играта и Олаф, който 
впрочем вече е мъртъв и говори на другите от вечността, в която 
се е сбъднал най-желаният приживе негов сън:“чийто дух / като 
ковчега Ноев, пренесе...“ Пенчо Славейков е този, който най ог-
ражда от пространството на културата своето място и най-много 
от всички създава разграничителни линии. Неслучайно лириката 
му преизобилства с топика от класа на „остров“, „на другия 
бряг“, „родний кът“ и от „пътища“ и „пътувания“ към острова 
или към родния кът. В отграниченото от него пространство се 
осъществява играта с имена, с текстове – т.нар. мистификации и 
новата логика на културно поведение, която няма аналог в пре-
дишната история на българската лирика въпреки уверението на 
Пенчо Славейков, че баща му е в него.  

Бихме могли да проследим какъв е концептуалният ред до 
първата поема от „Епически песни“ – „Фрина“. Трудно е да се 
разбере по каква поетическа логика след „Луд гидия“ следват 
„Харамии“ – 1, 2, 3. След тях: „Цар Самуил“, „Орисия“, „Змейно-
во либе“, „Могила“. 

Освен „Луд гидия“ и „Змейново либе“, и „Орисия“ са върху 
фолклорен сюжет. Пенчо Славейков преобозначава културни 
реалии и от универсални или чужди ги прави свои. Преобознача-
вайки ги и виждайки в тях себе си, той представя света не такъв, 
какъвто е, а какъвто той го вижда. „Харамии“, „Цар Самуил“ са 
върху други – исторически реалии, които също преобозначава. 
Фолклор и история са най-съществената част от общата памет в 
края на XIX – началото на XX век. Тази историческа памет Сла-
вейков редактира, за да стане тя своя. Само така тя може да влезе 
в реалността на очертаното от него културно пространство с ново 
име. Всъщност и фолклорната, и историческата, и както по-късно 
е и в следващите творби – културната (Фрина, Бетовен, Микелан-
джело и прочие разкази) фактура на текста нямат никакво значе-
ние за неговия смисъл.  



 
 

„Харамии – 1“ са скиталци, немили-недраги бродници. В „Ха-
рамии – 2“ с думата „път“ завършва всяка строфа. Славейков 
дава на пътя много имена. И още едно, което няма общо със 
смъртта, в първия текст в „Сън за щастие“: „в зори ранил на път, 
аз дишам“. Харамиите са скитници, бродници към смъртта. Със 
смъртта на тримата харамии завършва лирическото събитие в 
текста. Към смъртта тръгва и цар Самуил. Смъртта му е и пос-
ледното лирическо събитие в текста. И Фрина ще тръгне към 
смъртта, но няма да стигне до нея. В „Харамии – 3“, сред „чуждо 
слънце в тоя чужди край“, персонажите вървят по пътя („ах, до-
кога ли тоя път ще трай!“). Сънят е представен като надежда. 
Изживяването на усещането след съня и изживяването на споме-
на от съня е оптимистичният край на този текст. Сънят е другият 
свят, другата реалност, другото битие, заедно с бляна, в който е 
надеждата и утехата от страданието.  

В „Орисия“ няма какво ново да се прочете за твореца (певеца, 
поета), различно от вече изградената от лириката на Иван Вазов и 
Кирил Христов представа за него. Певецът е избраник, чужд сред 
другите, но посветен на тях с творчеството си, сам в пътя си и 
прочие посочени вече страни на този, до голяма степен автобиог-
рафичен в литературните текстове от края на XIX – началото на 
XX век нов културен персонаж. Другите са неречени сган. Но не 
всички други. Пенчо Славейков разграничава народа от умствено 
и емоционално посредствените – сганта. Този персонаж е Божек, 
Раб, Поет. Така се съгражда окончателно представата за твореца 
като страдалец – новия мъченик в културата, който никога няма 
да бъде приет от посредствеността. И той е хулен от сганта зара-
ди духовните си решения и образци, които предлага, и така в 
мрака свети – и след смъртта си.  

Ако проследим семантичния ред, смъртта, с която завършват 
текстовете до „Отрок“ в „Епически песни“, в този текст се преоб-
разува в живот след смъртта, в смърт след живота, или още по 
един друг начин казано: в състояние между живота и смъртта. 
Същото се чете и в „Змейново либе“. В него чрез фолклорна мис-
тика и любов е пътят („Яна низ пътя се бъхти, превива; / като 
веда е – ни мъртва, ни жива“) към сватбата смърт. Тоест смисъ-
лът отново се колебае между живот и смърт.  



 
 

А в „Могила“ не сганта, а народът припомня делата на воина 
– вожд. Реалии от външния свят стават повод за мислите и бляно-
вете на вървящия през света „морен пътник“. И след целия този 
пролог за смъртта и живота, за живота в смъртта и за смъртта в 
живота следва „Фрина“. И тук, подобно на функционалността на 
фолклорната фактура, античният разказ и фактура създават пред-
ставата за дълбочина на случилото се. Фрина е осъдена на смърт, 
но тя прави нещо, което променя очакваната от всички и спра-
ведлива според тяхната отсъда смърт – тя показва своята красота. 
Два пъти се сменя името на другите. Те са „цял народ“, а после 
„тълпа“ („И същата тълпа, що преди миг / ревеше: „Смърт на 
гордата хетера!“). Отношението между Фрина и другите е по-
добно на отношението между певеца, поета, твореца и другите 
(общество, тълпа и сган). Сама тя – красота и избраница, живее в 
красота.  

Смъртта е превъзмогната чрез красота. Чрез символни форми 
Пенчо Славейков предлага ново решение на проблема за индиви-
да, за отношението към обществото, за пътя в света, за смисъла в 
края на XIX – началото на XX век. Не за всички, разбира се, е 
възможно това решение, а за избрания и силния човек. Другите 
всякога са общество, тълпа, сган, в най-добрия случай – народ. 
Те, подобно на един друг народ, едната седмица викат „Осанна!“, 
а другата – „Разпни го!“ И в двата случая са еднакво искрени. Във 
„Фрина“ – обратно, първо викат: „смърт“, а после: Φpύνη, τεά! 
Ζήτω, ξήτω! Също с еднаква искреност. Те са това, това са били и 
няма как да са други. Решението на Пенчо Славейков е, че чрез 
красота се преодолява смъртта.  

Към следващата поема – „Cis-moll“, водят два текста: „Крез 
на кладата“ и „Чумави“. По познатия вече начин, чрез историчес-
ка и фолклорна фактура, отново заради дистанцията във времето, 
която освобождава възприятието от съвременни алюзии, се съг-
ражда смислова последователност за живота след смъртта. „Чу-
мави“ е послание от земния живот към живота след смъртта и 
послание на живота след смъртта към земното. 

В „Cis-moll“ Бетовен сам говори за себе си и подобно на Олаф 
ван Гелдерн, праща послание от пространството на латинския 



 
 

Запад. И тук чрез културната представа за Бетовен се съгражда 
смисъл, концепция и се представят внушения. 

Пейзажът в началото на „Cis-moll“ създава емоционалната 
доминанта на текста. Представянето на персонажите е в момент 
на вътрешна криза и страдание и решението, което те вземат, е за 
тях самите. Диалогът, който водят, е със себе си. Следва да се 
отбележи, че така или иначе те стигат до някакво състояние на 
смърт – умиране на една същност, за да се роди друга. Конкретно 
в „Cis-moll“ това е оглушаването на Бетовен и мисълта му за 
смърт. Българското обществено мислене изживява някаква свое-
образна смърт в края на XIX – началото на ХХ век, въпреки че в 
това време е строителството на съвременна България. В това вре-
ме е разпадът на патриархалността, разпадът на колективния чо-
век, разпадът на колективната етика и морал в българското село, 
пропадането на бедните в социалния свят, изправянето на държа-
вата с нейните институции срещу народа. Смъртта е духовна, 
нравствена, социална на бедния. Литературата в символни фор-
ми, по различен начин и чрез различна символика изразява това 
всеобщо обществено преживяване. Пенчо Славейков не търси 
решение за социума, защото подобно решение би могло да се 
предложи от политическа, социална или икономическа програма, 
той търси решение за човека.  

Славейков огражда пространство за човека. Огражда неговия 
остров. И въпреки личното страдание и изживяваната смърт чрез 
прелома на неговия символен, но достатъчно престижен и пра-
щащ посланието си от латинския Запад персонаж – Бетовен, 
предлага креативно решение в границата на ограденото. Решени-
ето е творчество. И тук от красотата се ражда живот – и сила за 
този живот прекършеният от живота следва да намери в себе си. 
Впрочем в тази красота, в създаването на красота, в живота чрез 
идеала и вслушването във Висший Слух е смисълът. Така чрез 
този живот във вечността винаги ще се преодолява смъртта. Това 
е животът след смъртта, но живот в живота, в „смъртний мир“, 
не във вечността, в която продължава след смъртта животът. 
Културата, така както се съгражда от избраника – неин творец, 
главно действащо лице в нея, неин демиург, е създала крайната 
граница на пространството и представата за вечност във времето. 



 
 

Това, разбира се, е една културна метафора. Виртуалният свят на 
културата е с претенцията да замени реалността на живия живот. 

До другата поема в „Епически песни“ (1907) следва цикъл – 
„На изток“, от три текста: 1. „Песен за непесници“; 2. „Тимурова 
паметник“; 3. „Погледи“. „На изток“ поетизира едно от открития-
та в менталността на XIX век – светът като воля и представа. 
„Тимурова паметник“ и особено „Погледи“ отново повтарят сми-
съла за несъвпадащите и различни представи на човеците за света 
и самотата на човека в света, чрез своето виждане за него, и още 
нещо: гледната точка отгоре, от вечността, за делата, представите 
и волята на човеците.  

От Запад идва още едно послание – „Успокоения“. 
Пейзажът в началото на „Успокоения“ е образец за съответст-

вие между емоционалната доминанта, която той внушава, и 
скръбния край – смъртта в лироепическия разказ. Този смисъл на 
смъртта, много пъти четен дотук в българската лирика от края на 
XIX – началото на XX век, е онова, което се изказва до края в 
текста. Тук смъртта не е преодоляна, а изживявана и изживяна. В 
нея е земното, душевно и емоционално време на Ленау. Пейзажът 
предава виждането и изживяването на лироепическия разказвач. 
То се чете в епитетния ред, в подредбата на пейзажната картина: 
„ранна (есен)“, „тъмний (парк)“, „нечаканата, нежелана (вест)“, 
„близка (зима)“, „по-близка (смърт)“, и с цветово повторение в 
метафоричната конструкция: „тъмний парк се в мрачината 
сепна“. Божията искра не може да огрее бездната в емоциите на 
Ленау. Пенчо Славейков представя певеца, персонаж вече в бъл-
гарската лирика, чрез един от културните герои на XIX век – Ни-
колаус Ленау. Той е наречен от лироепическия разказвач „певец 
на скръбта и любовта“. Сърцето му е „бездна на жестоки мъки, 
/ огреяна от Божията искра“. Ленау желае смъртта – нещо, за 
което бленува говорещият в сонетите на Стоян Михайловски 
например. Всяка от трите речи на Ленау в текста завършва с ду-
мите: „Ще дойде край, но, Боже мой, кога?...“ Събитията в текс-
та са външни и вътрешни. Певецът преживява страдание и скръб.  

Ленау разговаря със своя идеален двойник и му доверява сво-
ето състояние. Ленау е маска на Пенчо Славейков. Технически 
лирическия аз, функционален персонаж, който авторът натоварва 



 
 

със задължението да говори, Пенчо Славейков заменя с персонаж 
от културната история на латинския Запад – Ленау, Шели, Бето-
вен, Микеланджело. „Успокоения“ изглежда да е сред най-
автобиографичните, ако не и най-автобиографичната негова 
творба, в която персонажът умира. Пенчо-Славейковите маски – 
персонажи, приемат страданието и скръбта като свой кръст и 
вървят с него към самотния гроб в самотен кът. Или ги преодоля-
ват заради живота в идеала. В „Успокоения“ никакви разумни 
доводи не връщат Ленау към живота тук. И ако се върнем към 
„речите“ му, първата е връщане и изживяване чрез мисъл на спо-
мена, за спокойните и светли дни на миналото. Това връщане ще 
се случи с лирическия персонаж във „Великден“ на Яворов. 

Вторият монолог („реч“) на Ленау е подобен на онова, за кое-
то монологизира, за което говори със себе си лирическият персо-
наж в „Нощ“ на Яворов – любовта, любимата, исканата, но оказа-
ла се невъзможна любов. След Пенчо Славейков точно тази част 
от „Успокоения“ става траен разказ в българската лирика. Чрез 
разказа за желаната, но разпадаща се любов, чрез желаната, но 
невъзможна връзка между мъжа и жената, с тези форми култура-
та и лириката в нея изказват изживяваната деструкция на света и 
постоянно повтарящата се в разни лирически текстове в това 
време мисъл за смъртта. Вторият монолог на Ленау е за „на лю-
бовта вълшебний луч“.  

Любовта е невъзможна поради смъртта, която душата изжи-
вява. Поради това и оживяването на душата чрез любов се осъз-
нава като безумие. Чрез текст в текста (смачкан „къс хартия“), 
неясно от кого написан, в маската Ленау е вписана друга маска – 
и авторът създава дълбочина на мистификационното говорене, 
което добавя към преписаното поведение и преживяване на своя 
литературен персонаж. А интериорът на стаята: с книги, цигулка, 
текст върху „къс от книга“, бюст на Бетовен и от дясната му 
страна – „могъщ орел“, а от лявата – „мъртъв череп“ (този път 
мисълта за смъртта се изразява и чрез познатата символика на 
черепа), поетизира интелектуалността, културния обем и паметта 
за творчество в нейното вътрешно пространство. 

В третия монолог (реч) на Ленау е вписана молитва. Изкуст-
вото е следващата, а и последна „вяра“ на Ленау, чрез която той 



 
 

би могъл да преодолее бавното си умиране в живота, съзнанието 
за извървян път и душевните бездни, които обхожда с вътрешно-
то си време. Културата се осъзнава като драма. Тази молитва съ-
що е културен жест, Ленау иска да не вижда измамата си. „О, дай 
ми вяра, Боже, да не виждам / измамата си! – Да не виждам 
всичко / нищожество на туй, което ти си / в самозабрава дал на 
человека – / дар най-възвишен, дар най-свиден, дар / най-свят и 
най-жесток... да бъде жрец / и жъртва – да се моли и проклина / 
молитвата си... себе си – и Теб...“, и пр.  

И така, и в трите надежди – целостта на миналото, възражда-
нето чрез любов, посвещение на изкуството, Ленау не намира 
надежда. Те вече са мъртви за него. Това е неговият екзистенциа-
лен проблем, който той трябва да разреши. Концептуалната сис-
тема на Пенчо Славейков обаче не е застинала до „Cis-moll“, а се 
е придвижила напред и Ленау – Славейков, прави опит да реши 
екзистенциални проблеми отвъд смисъла „изкуство“, или отвъд 
живот след смъртта чрез творчество. И това пространство, отва-
рянето на врата към него, оказва се, е също нерешимо. Концепци-
ята няма инструментариум, с който да реши този проблем, и оно-
ва, което се случва, е страданието и смъртта. Същото се случва и 
в „Нощ“ на Пейо Яворов – невъзможност да се повярва в тези 
вери и страдание, което дори да не завършва със смърт, е бавен 
път към нея. 

Ленау умира в музиката, с изкуството, с културата – казано по 
друг начин, без да намери изход от тази вяра.  

Към следващата поема водят два текста – „Късмет“ и „Поет“. 
И двата, след като се освободим от въздействието на тяхната 
фактура, са пролог към „Сърце на сърцата“ – „Късмет“ е текст за 
свободния избор да си роб, а „Поет“ – за избора да си свободен.  

Поемата „Сърце на сърцата“ е в средата на сборника и е опре-
делено най-концептуалната творба на Пенчо Славейков. Маската 
тук е Шели. Чрез Шели се дава отговор на нерешения екзистен-
циален въпрос в „Успокоения“ – за вярата на твореца, на избра-
ника, като същество, различно от останалите човеци в света. 
Според текста избор на волята може да бъде да си роб, избор на 
волята може да бъде и да си избраник – нещо, което ще стане 
ясно в „Ралица“.  



 
 

И в „Сърце на сърцата“ лироепическото събитие завършва със 
смърт. Посланието отново е от пространството на латинския За-
пад. Концептуалността, която съдържа поемата, като че ли би 
била слабо убедителна, не би била странна и чудновата14, би се 
разляла сред множество български сюжети и навярно би се заб-
равила, ако не бе изговорена чрез Шели и неговите спътници. 
Ефектът и на това говорене и риторично внушение – чрез тази 
маска, е сполучлив и неотслабващ до ден днешен. Това е говоре-
нето на авторитетния Запад и на още по-авторитетния Романти-
зъм. Технически текстът е конструиран като диалог и диалози, в 
които всеки от лироепическите персонажи изказва своята кон-
цепция върху обсъждания въпрос. И всезнаещият и всевиждащ 
лироепически разказвач „записва“ тези диалози.  

Върху диалога пада светлината в текста. Той е осветен и съ-
битието – смъртта на Шели, се губи. В спора на персонажите се 
вписва и обичайният, поетизиран в лирически текстове още през 
80-те години на XIX век проблем за поета и обществото. Пробле-
мът избраник – тълпа. 

Чрез маските Пенчо Славейков създава подреден свят. В него 
той изразява себе си, свободен от принудата да се свързва с реал-
ния свят. В този свят реалността е заменена с една идеална дейст-
вителност и този идеален свят се създава и се преживява. В иде-
алното е изходът от историческия, граждански, обществен свят. 
Културата се строи и тя има облик, който зависи от волята и 
представите на онези, които ще я строят. В тази ситуация няма 
как сред избраниците да не се появи и културният водач, който 
ще нареди какво да е правилото и нормата, законът за това кул-
турно строителство, и съперничеството между онези, които пре-
тендират за културно водачество. Пенчо Славейков се наема с 
мисията да е водач, да е „жрец и воин“ в това културно строител-
ство. И чрез култура да се съгради вътрешният човек в общност-

                                                 
14 Какъвто ефект на странност и чудноватост търси и Стоян Михайловс-
ки чрез библейските си сюжети, и Кирил Христов – чрез своите итали-
ански сюжети, които дори да са истина, в контекста на българската ли-
рика имат ефекта на странни и чудновати. 



 
 

та, която ще приеме културата като част от своя душевен и емо-
ционален живот.  

И така, Пенчо Славейков започва играта, без разпрата между 
певеца и обществото в текстовете му да е превърната в драма. 
Продължава градежа на тази идеална действителност – култура-
та, и претендира в това пространство той да е водач, чрез маски. 
Маските, представянето на себе си, така нареченото мистифици-
ране, в първото издание не са така литературно експонирани. 
Даже посвещенията и неговият фотопортрет в първото издание 
на „Епически песни“ (1896/98) препращат към реалност, а не към 
условността, фикционалността, интенционалността на културния 
свят и културния градеж, които се четат във второто, редактирано 
издание на книгата. 

Маските, имената, които избира, културният мит, разказ оси-
гуряват онази необходима риторична стратегия на внушението с 
точно тези имена и с точно тези послания, които се пращат към 
българската читателска общност от Античността и от пространс-
твото на латинския Запад. Това в добрия смисъл на думата е 
„вик“ на маската и сигурността ѝ да оцелее в българското кни-
жовно поле. 

Както обичайно, и в „Сърце на сърцата“ персонажите са на 
път. Подобно на Олаф ван Гелдерн, и те вървят по своя си свето-
вен път. С тази бележка, че пътят пространствено е от горе надо-
лу, от върха към морето. Имена, освен името на Шели, спорещите 
нямат. Те са наречени „един“, „друг“. Техните речи са нужни до-
толкова, доколкото, в отговор на техните мисли, ще се чуе онова, 
което е мисъл на Шели – Пенчо Славейков.  

За първия е ценен разумът. Човек е честит с него. За друг от 
дружината истината за поета е една, истината за света е друга. 
Какво изрича маската на Пенчо Славейков – Шели? 

За да изкаже представата си за философия на живота и за това 
кой е „честит“ в този свят, на Шели са нужни словата на другите 
двама персонажи. Техните мисли няма да имат значение, защото 
те преживяват и изказват нещо, което е около истината, но самата 
истина за това кой е „честит“ – тази истина я знае само Шели. 
Ако Пенчо Славейков от свое име бе изрекъл онова, което изрича 
като неподлежаща на никакво съмнение екзистенциална догма, то 



 
 

тази истина едва ли би била чута. Поради това, че в същото време 
в българското културно поле всеки изрича истини за света и за 
човека и всичко изказано е правилно. Правилни са истините на 
идеологиите15. Прави са Иван Вазов, Стоян Михайловски, Кирил 
Христов в своите екзистенциални решения, предлагани в лири-
чески текстове. Прави са всички.  

Идеологическата менталност на Възраждането, образно каза-
но, монументална по същността си, защото е израз на национална 
идеология, е заменена с плуралистична менталност, също образно 
казано, с мозаечност. Ако менталното поле е конструирано плу-
ралистично и няма едно правило, закон, норма, то няма как всич-
ки да не бъдат прави. Менталната ситуация е в състояние на кул-
турна полиантиномичност. Изречена от гледната точка на своето 
говорене, идеологемата, претендираща и тя да създаде правило, 
норма, закон, вероятно не би била чута поради това, че тя е своя. 
Изречена от гледната точка на чуждото говорене, в случая чрез 
маска, тя вече е разпознаваема и чуваема. Културното поведение 
на Пенчо Славейков не е по-различно от общата ментална прак-
тика в края на XIX – началото на ХХ век – да бъдат изричани 
истини. Така той изрича истина за Вазов, за българската литера-
тура, за Славянския събор, за Народния театър, за Библиотеката, 
даже и за война с Османската империя, и прочие истини, класи-
фикацията на които е отделен проблем, който тук ще подминем. 
Пенчо Славейков изрича истини, така както правят всички оста-
нали. Това е правилото за публично говорене в онова време. 

В „Сърце на сърцата“ в речта на „един от тях“16 разумът, ос-
ветен от истината, излизаща из сърцето, прави човекът да е чес-
тит17. След „един от тях“ говори „други“: и изказаното от този 

                                                 
15 Сивриев, С. Българските идеологии в края на ХІХ – началото на ХХ 
век. // Сивриев, С. Екзегези…, 2012, с. 163–166. 
16 Лироепическите персонажи на Пенчо Славейков обикновено, изо-
морфно на обществената менталност в онова време, говорят, изричайки 
речи. 
17 Вероятно това е слово-концепт, общоупотребимо в края на XIX – 
началото на ХХ век, защото и Бай Ганю е честит, и богатите в разказите 
на реализма са честити, и персонажите в „Дядовата Славчова унука“ на 
Тодор Влайков, в „Тошо“ на Михалаки Георгиев, във „Ветрената мел-



 
 

„други“ реално вече е поведение на избраника певец след средата 
на XIX век в Европа. Шели предлага едно друго решение – и то е 
духовното водачество, но на онези, които искат да следват вода-
ча. Чрез маската Шели Пенчо Славейков изказва концепцията си 
как може човек да е честит. Това е философия за живота, за пра-
вилния избор. Тук става дума не за решаване на „свръхземните 
въпроси, които никой век не разреши“, а за решения за повсед-
невното време, които следва да се вземат и от който избор се ре-
шава делничната, реалната участ на човека. И отново чрез лайт-
мотива за пътя, което е едно ново решение за скиталчеството, не 
хаотично, а концептуално и подредено от начало към край, Шели 
изказва какво е новото служение на избраника. Чрез онова, което 
избраникът има в себе си, той води другите към светлината, вис-
шето и най-вече – към идеала. Живот с идеал – това е истината за 
философията на живота и екзистенциално решение за човека. 
Това е и решението на проблема за певеца и обществото, и реак-
цията на избраника към „този мъртъв свят коварен“. Божият 
плам грей според Шели – Пенчо Славейков, на всекиго в душата. 

Зад това ново назоваване на героиката лесно се чете познати-
ят християнски модел за вървежа по тесния път, изпълнен с мъки, 
страдания, лишения, но водещ до вечния живот. Така за Славей-
ков изборът на новата героика е личен избор. „Сърце на сърцата“ 
е и в този смисъл, чрез маската на Шели, най-поучителното слово 
на Пенчо Славейков за човека и неговото предназначение в този 
тук свят и в обществото. От тук насетне речта на Шели – Пенчо 
Славейков, се превръща в поучително слово за любовта. Пробле-
мът изглежда твърде познат, за да предизвика интерес, ако не бе 
преназоваването на любовта според ценностите на новострояща-
та се култура. 

За Пенчо Славейков любовта в новото време е към идеала. За 
нравствен идеал, поради което и Димчо Дебелянов го нарича 
„жрец и воин“, и този нравствен идеал, следването му и опияне-
нието от него се чете в неговата и Николай-Лилиевата лирика. 
Друг е въпросът, че този идеал в текстовете на Димчо Дебелянов 

                                                                                                         
ница“ на Елин Пелин са все „честити“. В „Завет“ на Яворов честит е 
борещият се: „честит в борба“. 



 
 

се подбужда от богопознание, а в текстовете на Николай Лилиев 
– от култура. Човекът е източник на всички начала. Пенчо Сла-
вейков, в по-широк план – културата, която той представя, пред-
лага оптимистична концепция за човека в новите времена – с 
избора, чрез свободната си воля, на идеалното. И така, защото 
Божият плам грее в душата на всеки – избор на свобода от света. 
И още – свобода от смъртта. Защото в реалния живот е смъртта и 
неслучайно персонажите в поемите му символно – те или нещо от 
тях – умират за реалния живот, а животът и вечността е в света на 
идеалното. Така идеалното би следвало да е човешката цел и на-
чало на всички начала. То е другият бряг, родният кът, островът. 
Там човек е честит. 

Този избор на волята и на онова, което излиза из сърцето, пъ-
тят към върха и смъртта долу, в живота тук, се чете в „Ралица“18. 
Ралица е най-сполучливата маска на Пенчо Славейков19 и заедно 
с това най-разбираемата парадигма на концептуалността му – 
доколкото посланието тук не е изпратено от впечатляващия с 
висотата си латински Запад, а от познатия на всички селски наро-
ден живот. 

В „Ралица“ всезнаещият и всевиждащ лироепически разказвач 
стилизира народно говорене чрез установка на народен сказ. Ра-
лица се вписва и така цитира множество още текстове, изобразя-
ващи жената с дете, момче в ръце, раждаща и закриляща живота, 
мъченица за живота. Пенчо Славейков е не само най-цитиращият, 
но и най-провокиращият култура автор. Иначе, както във всички 
дотук разгледани текстове, смъртта на Иво, поради отхвърлена-
та любов на чуждия от Ралица, е онова, което се случва в лирое-
пическия сюжет на текста. При това, за да се удвои смисълът и 
заради риторичното внушение, смъртта е през зимата. Изразена е 
с цветовата символика на „нощта“, в която нощ около мъртвото 
тяло на Иво проблясва единствено „светлина от фенера“ на ня-
кой от струпалите се около него множество от човеци. Онова, 

                                                 
18 Литературоведско лекомислие е „Ралица“ и „Бойко“ да се четат като 
битови поеми. 
19 Пенчо Славейков не е предполагал каква „гражданственост“ ще при-
добие това име от литературата в бита. 



 
 

което извежда Ралица – Пенчо Славейков, от смъртта, е идеалът, 
животът с идеала и заради него, животът с любовта, която е из-
лязла от сърцето. След избрания със свободната воля път към 
идеала и към любовта, поради Божия плам, който е у всяка чо-
вешка душа и заради който идеал Ралица е над смъртта в този тук 
живот. Всичко, което тя прави, е в духа на поучителното слово, 
изречено чрез устата на Шели в „Сърце на сърцата“. 

„Коледари“ е поема, която по същия начин кореспондира, по-
добно на „Ралица“, със същия текстови корпус в българската кул-
тура. В нея Пенчо Славейков цитира и себе си, и детайл от ран-
ния образ на певеца в „Автобиография“, самоизобразявайки се 
като пророк, с тази прословута и за почуда и озадачаване тояга в 
ръката на поета, вървящ по световния път. В „Коледари“ тоягата 
е в ръката на свети Йован (вероятно свети Иоан Кръстител) и е 
„златна“. Няма друг текст в „Епически песни“ освен „Коледари“, 
в който любовта, която излиза от сърцата и води към идеала, да е 
колективно преживяна. В „Коледари“ тя е озарение, което веднъж 
се случва; светлата радост от раждането на Спасител. По този 
начин в „Коледари“ се цитира огромен корпус от библейски текс-
тове и текстове, съпътстващи Светото писание. Това прави иде-
алното да е преживяно във вселенски мащаб и в земно смире-
ние20. 

И веднага след този текст следва друга маска на Пенчо Сла-
вейков – Микеланджело. Какво говори „гений тъмен“ и какво, 
воден от идеала, подобно на Шели и Ралица, маската Микелан-
джело прозира? Микеланджело е склонен да чуе словата на този 
„гений тъмен“ и да се съгласи с него, че художникът е отстъпник 
от живота. И че вместо да живее живота, който му е даден като 
дар, той се отказва от него, за да посвети времето си на „тоя хла-
ден камък“. Въпросът е за времето – как да се изживее то – осо-
бено от художника, който е и избраник. Поради своето избрани-
чество той има различен от този на повседневния човек дълг за 
съществувание. И още – животът тук, изживяването и посвеща-
ването единствено на него е смърт. Това е християнски модел на 
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мислене. Логиката на случващото се в текста и на монолозите – 
диалози, на Микеланджело следва този модел, но го изпълва с 
ново съдържание. Моделът се преназовава. Пенчо Славейков 
много добре знае какво преназовава и съвсем разумно изрича 
всичко това чрез устата на Микеланджело, а не чрез своята реч. И 
ако Възраждането заместваше Бог с Отечество, и животът тук 
следваше да се отдаде на Отечеството, сега същата замяна се 
случва и в „Микеланджело“ – като идеалът е онова, което заменя 
Бог, Отечество, и заради този идеал следва да се загърби животът. 
Да се живее за идеала – там, а не заради живота – тук, равнозна-
чен на смърт впрочем, която така и се случва във всички текстове 
на „Епически песни“. 

На пръв поглед изглежда литературоведски неблагоразумно 
да се говори за преназоваване на християнски модел. Но какво 
друго да се преназове, след като той е в основата на българската 
култура. И четенето така, по този начин, чрез преименуване, да-
ването на нови имена – процес, видян през 80-те години в лири-
ката на Иван Вазов, в текстовете на Стоян Михайловски, на Ки-
рил Христов, – чрез новите имена на познатото прави активен 
голям корпус от текстове на културата. Разбралите това стават 
по-сетне канонични автори, неразбралите – част от литературната 
миналост. 

И преодолявайки тъмното в себе си, Микеланджело – Пенчо 
Славейков, стига до мисълта за ценността на живота за идеала и в 
идеала – подобно на персонажите маски Шели и Ралица.  

От „Микел Анджело“ в „Епически песни“ (1907) към „Бойко“ 
водят: „Неразделни“, „Крум ясновидец“, „На Балкана“, шест тек-
ста, събрани в „Цветя“, „Гроздоберци“, „Римлянка“, „Приказка“. 
„Бойко“ също е поема за смъртта и началото на текста е емоцио-
налната смърт на персонажа. И тук лироепическата сюжетика 
следва фабулата на класическия любовен разказ – подобно на 
„Фрина“ и „Ралица“. В сравнение с „Ралица“ разказът е обърнат. 
В „Ралица“ връзката между персонажите води до живот заради 
идеала. Смъртта се възмогва. В „Бойко“ още в началото на пое-
мата, а сетне – в развитието на лироепическото събитие, се завър-
зва мъртва връзка: „измама що е хранило, нима / зарад сърце та-
кова някой тъжи!“, изрича майката на Бойко. Нейната гледна 



 
 

точка е външна. Тя участва в сглобяването на фабулата чрез опи-
та светът отново да се съгради чрез любов в дома и в брака. Но 
този опит се оказва безуспешен. Бойко нарушава брачния оброк. 
Из така съградения свят на смърт следва да се излезе по някакъв 
начин. И онзи, който върви след идеала, с намерението да обърне 
смъртта в живот, е още една женска маска на Пенчо Славейков – 
съпругата на Бойко, Райка. „Бойко“ също активизира значения на 
голям обем от текстове от онова време. Маската Райка е допъл-
нение към изреченото от Пенчо Славейков чрез „Ралица“. Тук 
има нещо много съществено – трактовката на идеята за жертвата. 
Жертвата и жертвеността е ментален обем, който се чете не само 
в текстовете на Петко Тодоров, Яворов и по друг начин – в текс-
товете на реалистичната литература от това време. В „Бойко“ 
чрез жертвена любов се постига идеалът, преодолява се смъртта и 
отново се съгражда животът, този път – труден живот за идеал. 

Пенчо Славейков цитира и преназовава мощна памет. Култу-
рата на новото време следва да преназове по свой начин жертвата 
и жертвеността. И в „Епически песни“ това е направено чрез мас-
ката на Пенчо Славейков в „Бойко“ – чрез Райка. Жертвата в ново 
време е личен избор да се следва идеалът, както може да се раз-
бере от сюжетиката на текста. И също, че този избор правят емо-
ционално и душевно извисените люде. Такава е Райка в текста. 

Служението на Пенчо Славейков, на Пейо Яворов, Петко То-
доров, д-р Кръстев е жертва – отказ от себе си и жертва за кул-
турния идеал на нова България. Маскирането и маската на Пенчо 
Славейков в „Бойко“ е само един от автобиографичните словесни 
портрети на Пенчо Славейков, който е символ на реална житейс-
ка и културна ситуация и деятелност. Чрез жертва за идеала след-
ва да се сложи началото на нравственото прераждане на онзи или 
на онези, заради които е била жертвата. Текстът на „Бойко“ е 
незавършен и затова и отворен в тази посока.  

В текста жертвата е реалност. Реалност е и в културното по-
ведение на Петко Тодоров, Пейо Яворов, д-р Кръстев, Пенчо 
Славейков, които изиграват и живота си като текст. Но може ли 
според образеца в културата този модел да се случи в живота? 
Този идеал, личен и нравствен, а не обществен, какъвто бе идеа-
лът на Алеко Константинов, за Пенчо Славейков е утеха и изход 



 
 

– пред избора да имаш или да бъдеш. Този избор е решаван в 
българското мислене от края на XIX – началото на ХХ век. Избо-
рът да имаш води към смъртта, която така поразява всички с ре-
алността си в общия емоционален и душевен живот. Изборът да 
бъдеше израз на активна деятелност. Животът е нравствен път и 
този път тепърва се отваря пред Бойко – трудният път на нравст-
веното прераждане. А за мъченицата за нравствен идеал Райка 
земният път свършва, за да започне вечният ѝживот в избрания от 
нея идеал21. Така, както пътува към идеала лирическият аз в „Сън 
за щастие“. 

От „Бойко“ към „Симфония на безнадеждността“ водят три 
текста: „По жътва“, „При Босилка“, „В потайна доба“. И трите 
отново завършват със смърт, по различен начин и чрез различна 
фактура – фолклорна, митична. И в трите текста смъртта е все 
поради решение на свободния избор на волята22. 

„Симфония на безнадеждността“ не е включена в „Епически 
песни“, 1896/1898 г. В „Епически песни“ от 1907 г. тя е последна-
та поема в сборника. И според правилата на композиционното 
решение, ако „Фрина“ след „Олаф ван Гелдерн“ и „Луд гидия“ 
отваря смислово път към текстовете в началото на сборника, а 
„Сърце на сърцата“ е в така нареченото златно сечение на книга-
та, то „Симфония на безнадеждността“ затваря смисъл. Още по-
точно, тя поставя последния смислов камък в сборника. Въпреки 
заглавието в поемата липсва обичайната за много от другите пое-
ми звукова символика. Напротив – словото „симфония“ е ирони-
зирано и смисълът му върви в посока на пародията. Видът на 
прикования Прометей, при това на Балкана, е странен. Разговорът 
между него и човека също е странен. Странната образност прово-

                                                 
21 За отбелязване е, че в тази маска Пенчо Славейков цитира реален 
семеен разказ. Причината за физическата смърт на майката на Петко 
Славейков, оживял по чудо, е удар с коляно в корема от турски войник 
на улица, близо до дома ѝ в Търново, на Варуша. В поемата Бойко по 
същия начин причинява физическата смърт на съпругата си. Баща ми в 
мен се чете не само в известния текст от „На Острова на Блажените“. 
22 Впрочем литературните текстове от това време завършват със смърт. 
Така е в разказите на Тодор Влайков, Михалаки Георгиев, Антон Стра-
шимиров, Елин Пелин.  



 
 

кира рецептивното очакване. По този начин разказан, известният 
античен мит провокира, но и активизира текстовия корпус, който 
преназовава с различни културни и литературни цели античния 
разказ за Прометей. Прометей на Балкана е само образ, който 
събужда реакция – отвежда до заключението, че това е невъз-
можно, че подобна ситуация е без референция. Поради това няма 
съмнение, че авторът преследва някаква риторична цел. 

Разговорът би бил разбираем, ако се приеме, че чрез образ 
Пенчо Славейков представя резултата от дългогодишното си го-
ворене на българската общност за красота, следване на идеал и 
жертва за този идеал. Какъв е резултатът, колко е бил чут гово-
рещият, даже да се е назовавал пред другите избраник, творец, 
художник, добре се вижда от онова, за което си говорят Прометей 
и човекът. Добре се вижда и как чрез поучителното и образно 
говорене е бил съграден така нареченият вътрешен човек. Отго-
ворът е: никак. Така проблемът се връща обратно към певеца и 
обществото, изживян и изказан от Иван Вазов, и кръгът на обще-
нието „певецът и другите“ се затваря. И друго, всичкото това 
говорене на избрания е било утопия. Било е добро намерение, но 
не и говорене, което е стигнало до другия. Какво е тогава култу-
рата? За кого е тя, каква е нейната цел, какъв е нейният смисъл? 
Особено пък, като е антропоцентрична. Образно казано, където 
стига Пенчо Славейков в „Симфония на безнадеждността“, от там 
наистина започва Яворов – за да покаже онова, което е, да покаже 
реалността на човека, а не утопията за човека. И така дискретният 
спор, и ново решение на всички аксиологеми, които „Епически 
песни“ и „Сън за щастие“ предлагат, става ясен и обясним. 

Прометей е направил всичко онова, което са направили пре-
дишните маски на Пенчо Славейков в поемите от „Епически пес-
ни“, 1907 г. И това е последната маска на Славейков в сборника и 
преди „На Острова на блажените“. Тя изразява тъжното му емо-
ционално, душевно и мисловно преживяване след многогодиш-
ното му посвещение, служение и жертва за българската общност. 
От тази общност и от нейното коравоглавие не са били очаровани 
българските духовни и културни водачи. Портретът на прикова-
ния Прометей събужда по-скоро недоумение. Балкански колорит 
създава изобразяването на коляното на Прометея чрез сравнение: 



 
 

„подобно чал“. И ако турската дума „байрак“ в лириката на Ботев 
звучи героично, тук турската дума, в тази ѝ употреба, звучи по-
скоро комично и разгражда епиката на образа. В добавка към 
нейната семантика е и „тъмнеят / разчекнати петтях му пръс-
ти“ – назовани със сравнението „също зъбци на някой старов-
ремски замък“. Както всички знаят, по нашенско старовремски 
замъци няма, а това сравнение е цитат на топос от пространство-
то на латинския Запад. „Разчекнати“, с обичайната за Пенчо 
Славейков цветова символика – „тъмнеят“, обаче припомня 
всички онези истории за умъртвяване по различни начини на сво-
ето тяло от чуждите, разказани в книжовни и литературни текс-
тове. Нещо, с което започва „Нещастна фамилия“ например. Така 
в изображението на Прометей, в неговия портрет, се срещат и 
събират в едно гръцкият Изток и латинският Запад. 

Как изглежда човекът? Свирепо. С обичайната цветова сим-
волика: „образ тъмен“, и с обичаен език на тялото: „стиснати 
пестници“, и със светлинна символика: „светнаха очите му без 
блясък, / подобно две отворени пещи...“, съчетава несъчетаеми 
реалии – светлината с мрака. И в добавка следва звуковият образ 
„бесен смях“, с пространствен обем – „разцепи / заглъхналите 
задушни простори“. 

Текстът е изграден в обичайното за поемите монологично-
диалогично говорене.  

Модерният разказ на Пенчо Славейков пародира мита.  
След това пиршество на кръв и плът, досега нечетено в пое-

мите в „Епически песни“, човекът продължава, завършвайки с 
проклятие: 

 
Така ми казва опитът вековен, 
така ми шепне моето съзнанье –  
защо ми го ти даде, Прометее?! 
Предвидливий, когато ти зафърли 
в душата ми откраднатия огън, 
предвиждаше ли мойта бъдна чест? 
Предвиждаше ли свойта? Пребъди 
в проклятие, богопредател горд 
и най-жесток джелат на человека! 



 
 

Това е висше тържество на антропоцентризма – от душата на 
человека, казано по друг начин – от неговите представи, да се 
раждат и раждат богове. Това явно не е очаквал и самият Пенчо 
Славейков, заемайки се да съгради представата за героиката в 
новото време. Сборникът наистина е епос. Тези песни са за ду-
шевна героика и идеал в това ново време, в което пеенето за ге-
роика и идеал е наистина епичен жест и културно строителство, 
но и пеене, чиято чуваемост е ограничена. Светът и човекът искат 
своето и Прометей с неговия огън, жертва и посвещение не им е 
нужен. И след това проклятие следва тъжното заключение за 
непресекналото във векове усилие на светлината да осветли тъм-
нината в човека. 

Пенчо Славейков изправя пътя на скиталеца – на търсещия 
смисъл и цел на съществуването си скиталец на Иван Вазов от 
„Ековете“, на скитащия подир опиянението от жени и вино ски-
талец на Кирил Христов, на бленуващия за път към нирвана и 
лека смърт говорещ у Стоян Михайловски. Затова Пенчо Славей-
ков се наема да бъде нави, духовен водач. Преименуването, този 
изправен път, се чете още в „Автобиография“ („Епически песни“, 
1896/1898). Затова и тръгналият на път персонаж (певец) в текста 
е с библейска тояга в ръка. Пенчо Славейков преназовава скитал-
чеството в пътуване и в път към идеал и нравствени идеали. 

„Пред Острова на блажените“ е пътят към „На Острова на 
блажените“ – последната антология и както е известно, видима и 
обговаряна от читатели, литературна критика и литературни ис-
торици мистификация. 

Кое ли е мистифицирано в нея? 
„На Острова на блажените“ е епилогът, последната дума, пос-

ледният събран смисъл на литературното дело на Пенчо Славей-
ков и една от последните книги на българския индивидуализъм. 

Последната е антологията на Пейо Яворов „Подир сенките на 
облаците“. Тя е последният разказ за пътя на човека: към какво – 
към блаженство, което е и цел на християнския живот, модел, 
преназован от Пенчо Славейков в пътя и в живота на Острова. 
Чрез това блаженство живее разказващият автор и изказващият 
емоции, душевни състояния и мисли лирически аз в сборника; 
към този Остров той, или те пътуват, заобиколени от сенките на 



 
 

другите, пребиваващи в свой си, различен от намерението за Ост-
рова живот. 

Или това пътуване подир сенки е към дълбините и тъмнината 
на човешкото съзнание, които нещастният, прикован на Балкана 
Прометей така и не е успял да освети. И е направил себе си, а 
също и човека да е нещастен – не блажен, а страдалец в безизхо-
дицата си аз, който пътува не към Острова на блаженството, а 
към онази, която е „душа на вековете, / свръхсмисъл вековечна 
[...] майката велика“ – смъртта. 

„Пред Острова на блажените“ липсва в „Епически песни“, 
1896/1898 г. – още едно свидетелство, че през 1907 г. Пенчо Сла-
вейков пише и издава нова книга „Епически песни“. В нея него-
вото присъствие чрез маски, концепция напълно оголена в „На 
Острова на блажените“, е очевидно. Тя е мисъл пораждаща, 
структурираща текст и концепция на сборника. Идеята за Остро-
ва и маските явно окончателно се съгражда и избистря във време-
то между 1898-а и 1907-а. И е резултат на реалното изживяване, а 
не изживяване от дистанция на социокултурната и ментална си-
туация в българската общност от края на XIX – началото на ХХ 
век. В Лайпциг, във времето, когато е писана първата книга 
„Епически песни“ (1896/1898), българската рецептивна среда, 
социалност, култура, менталност и реакции на българското об-
щество са повече или по-малко абстракция, а не реалност за Пен-
чо Славейков. Той печата в списание „Мисъл“ и въобще в бъл-
гарската литературна периодика, следи какво става с книжовния 
и литературен живот на общността, но представата, която си изг-
ражда, е чрез вестници, списания, книги, разкази на очевидци и 
прочие вербална и виртуална действителност. Конкретиката и 
реалността да живееш в българска общност Пенчо Славейков 
изживява след 1898 г., след връщането си от Лайпциг в София, но 
„Епически песни“ от 1896/1898 г. е вече литературен факт. И об-
ратно, виденията от Лайпциг се четат в „На Острова на блажени-
те“. Замяната на „Автобиография“ с „Олаф ван Гелдерн“ ясно 
говори за демонстрирана промяна на концепция за общност и 
културно негово поведение съобразно онова, което е тази общ-
ност. Текстовете се прекодират в посока към маската. 



 
 

До „Пред Острова на блажените“ води „Чума“ – със смисъл 
отново за смъртта и с впечатляващ с грозотата си образ, с който 
завършва текстът: „и кървав гной му из устата бликна“. 

И следва епилогът „Пред Острова на блажените“. Тук спира и 
пътят на скиталеца, пред този остров. Скиталецът – персонаж, 
така често срещан в българската лирика в края на XIX – началото 
на ХХ век, в текста е представен чрез античния разказ за Одисей. 
Но на Острова той не се поселва.  

 
Пета глава. Яворов 

В известния предговор към „Стихотворения“ (1904) Пенчо 
Славейков пише, че „поета налита вихърът на личните мъки, и, 
блъскан от тоя вихър, той излязва на свободен въздух, взира се в 
себе си, оглежда и около си – и ни запява за своя тъга и радост. 
Умраза и злоба няма вече тук, а скръб на здравочувстващ човек, 
комуто се мярка идеалът – не вече партийна програма“ (к.м. – С. 
С.). И още – че поетът (Яворов) бърза да излезе в полето на дея-
телността. „В това поле той се скита до едно време с незнайни 
никому мисли и чувства като Ч у д а к [...], и привиденията на 
живота го налитат отвред. Тези привидения той е възсъздал сло-
вом в цял ред малки стихотворения, в които, под булото на сим-
вола, са изразени лични настроения, но тъй обективно е смогнал 
да ги възсъздаде той, че от лични са станали общо човешки.“23 

С малко думи Пенчо Славейков е назовал емоциите, душев-
ните изразявания и смислите в съвременната нему лирика – мъки, 
тъга, лични настроения, идеал. Последната категория е негова и 
както се вижда, е противопоставена на идеологиите (партийни 
програми). Надеждата на Славейков след края на XIX век е бъл-
гарската общност и българинът да заменят идеологията с личен 
идеал.  

Образец за лирически персонаж той вижда в „Чудак“: „В това 
поле той се скита“ – това е скиталецът. А изразяването на лич-
ните настроения е под булото на символа – признак на поети-
ческия език на Яворов.  

                                                 
23 Яворов, П. К. Стихотворения. София, 1904, с. 8–9. 



 
 

Пенчо Славейков не само предусеща новото явление в лите-
ратурата. Той налага написаното в тази малка книга „Стихотво-
рения“ (1901, 1904) за литературна норма. Скиталчеството на 
персонажа в нея е, както Славейков пише, „до едно време“. После 
Яворов намира свой път, различен от пътя на другите: „С такава 
форма и стих са написани и онези стихове на г. Яворова, в които 
той е дал израз на своите чувства като отстъпник от общия път – 
пътя, по който щъпукат обикновените българи.“24 

Какво се случва с Яворовия скиталец и какъв е неговият път 
от „Чудак“ насетне? 

В „Чудак“ Пейо Яворов не само дава ново име на литератур-
ния персонаж. Тук той събира в едно емоционалната драма от 
следвъзрожденската лирика на Иван Вазов и мисловната драма на 
Стоян Михайловски. Говорещият в „Чудак“ разказва своите емо-
ционални възприятия и преживявания при срещите си със скита-
леца. Четящият преживява разказаното по два начина: чрез глед-
ната точка на говорещия, т.е. чрез изживяване на разказа на гово-
рещия, и чрез възприятието на образа на чудака – скиталец. Тази 
конструкция на поетическо говорене показва един и същ предмет 
(чудака) по два допълващи се начина. Или чрез оглеждащи се 
един в друг образ на лирически персонаж и възприятието му – 
емоционално и душевно, от говорещия. Видими са отпечатъците 
на емоционални, мисловни и душевни състояния, изразени чрез 
езика на тялото на чудака. Но какви конкретно са неговите мис-
ли, неговите емоции и душевност – за това може да се гадае или 
жестовете на тялото да се тълкуват, но както се знае, всяко тъл-
куване зависи от нашия познавателен опит. Вратата за множест-
вото тълкувания е отворена. Тази неясност създава представа за 
дълбочина на емоционалното, мисловно и душевно време, което 
чудакът изживява. Това е дълбочина безкрай. 

Персонажът е чудак за другите. Той не е един от тях, а друг, 
различен, неразбираем: „и всеки го по длъжност мрази – / и всеки 
се от него пази, / но луд го никой не нарича“. А за него светът е 
„безпътен“. Този епитет явно е изречен от лирическия, знаещ 
всичко аз, т.е. чрез този епитет още един персонаж участва в ли-

                                                 
24 Яворов, П. К. Стихотворения. София, 1904, с. 8–9. 



 
 

рическото събитие, оценявайки случващото се от гледната точка 
на всевиждащ и всезнаещ говорещ. Скиталецът не търси едине-
ние с другите: „с усмивка странна и зловеща / избягващ всяка 
хорска среща“. И нещо особено важно – другите, отново чрез 
знанието на лирическия аз, са за скиталеца – чудак, „тълпа“: „но 
вечно сам в тълпата шумна“. За другите той е чудак; за скитале-
ца те са тълпа. Тоест връзките между скиталеца и другите не само 
са прекъснати в световете, които обитават, но каквато и да било 
свързаност между тях няма как да се случи. Онова, което остава, 
е доловеното, но неясно обяснение на онзи, който говори за скит-
ника – видял го да е един и същ и „на морски бряг“, и „в полето“; 
доловените, но необясними състояния, които са се отпечатали в 
емоционалната памет на говорещия: „любов ли някоя безумна, / 
безумна някоя ли злоба, / нещастник, носи той към гроба?“ Лю-
бов или злоба измъчват вътрешния му мир – отговор няма. Но 
едно е сигурно, и то е изречено от всезнаещия лирически аз: но-
вото име на чудака – нещастник, и пътят му – „към гроба“, макар 
да са под формата на въпроси, които остават без отговор. В това 
скитане към емоционалния, мисловен и душевен свой свят е пъ-
тят на чудака. И този път не е към Острова на блажените, към 
нравствения идеал, към родния кът. Това не е съмнението в „Еко-
вете“ на Иван Вазов – „…що е живот? / Що е човек? И кой го 
праща / в света за мъки, скръб и пот? / [...] / Къде е висшата му 
цел? / Дали в задгробния предел?“, защото, поне според този текст 
категорията „задгробен предел“ липсва в концептуалната система 
на чудака и още тук, в „Стихотворения“ от 1901 г., пътят и ски-
талчеството му са към смъртта. 

„Великден“ е текст, който за пръв път е отпечатан в сп. „Ми-
съл“ през 1900 г. (кн. 6). Без съмнение, той кореспондира с „Чу-
дак“ и още по-точно, след редакционните промени25, с последния 
стих от „Чудак“. „Великден“ е нов образ на чудака скиталец, кой-
то е продължение, яснота по-голяма за всичко онова, което се 
случва с него в емоционалния му, мисловен и душевен път – в 
неговото скиталчество. 

                                                 
25 Подробно вж. Яворов, П. К. Събрани съчинения. Т. 1. София, 1977, с. 
414–416. 



 
 

Великден е празникът на празниците. Иисус Христос със 
смъртта Си победи смъртта. Този ли вселенски празник на живо-
та в духовна радост изживява скиталецът чудак във „Великден“ 
на Пейо Яворов? Не. С вселенското преживяване начева текстът 
и лирическият разказ за него е съграден от звукови образи: „Един 
– и втори удар в безмълвието нощно... / Задружно проехтяват 
църковните камбани“, чието звучене потъва в пространствен 
топос – небето, небото, тук с вариант „висини бездънни“, „прос-
тора необятен“. То неотменно присъства в голяма част от лири-
ческите творби на Пейо Яворов. Чрез него се създава обем на 
текста, в който обем е разпростряно лирическото преживяване, 
лирическата мисъл или душевното състояние, изречено от лири-
ческия аз. Така се създава мощта на поетичното говорене.  

В контраст с това описано, видяно, разбрано вселенско състо-
яние, но с невъзможност да се хармонизира с него, лирическият 
персонаж, този път говорещ сам за себе си, изживява постоянна и 
продължителна тъга. В това е продължителността и същността на 
неговото вътрешно време. Ето защо вселенският празник на ра-
достта и живота остава вън от вътрешното време на скиталеца – 
чудак. Той скита и в това време на вселенска радост и празнува-
не, но в себе си, в своите спомени. Пребиваването в спомена, по 
друг начин казано – в онзи отрязък от време, който вече е бил и е 
станал част от вечността, никога няма да се върне. Споменът е 
общо място, в различни варианти, и място на случване на лири-
чески събития в българската лирика. Във втората и в третата 
строфа на „Великден“ детството, детските дни са споменът, в 
който скита говорещият. Там, някога (в „дните невъзвратни“), в 
това време скитникът е изживявал радостта на празника и връ-
щайки се чрез мисълта си във времето на спомена, той изживява 
отново същата радост. Това е било време на живот. Днес мисълта 
му вече е отвъд това познание. Разграничението между преди и 
сега, млади и стари, някога и днес (детство и сегашност, както е 
във „Великден“) е видимо общо място в текстовете на Пейо Яво-
ров, Пенчо Славейков, Петко Тодоров, а и д-р Кръстьо Кръстев 
(„Млади и стари“, 1907).  

В ранната лирика на Яворов неназованите конкретно неволи 
буквално взривяват и изтриват съградените ценности в предиш-



 
 

ното душевно време и душевна памет на говорещия. Неволите са 
деструктирали и концептуалната система на скиталеца – чудак. 
Събитията са се случили и продължават да се случват в душевно-
то му поле. Каква е причината за този срив, какви са тези неволи, 
които са променили душевния статус на персонажа – това не е 
посочено в текстовете. Тоест липсата на отговор на тези въпроси, 
липсата на име, неназоваването на случилото се и назоваването 
на случилото се с общото неволи правят изреченото събитие в 
тези ранни текстове на Пейо Яворов многозначно. Това, което е 
било, няма име. То е скрито и потънало нейде в душевните дъл-
бини на персонажа, то е нещо, което е било вън от него. Заедно с 
това тази техника на изказ е паралелна на обема на пространство-
то, което се задава от „висини бездънни“, „небосвод безкраен“ – 
имената на небето, което неизменно ще е топос и ще създава 
обем на изреченото в текстовете на Яворов – до „димните пото-
ци звездни“ в „Песента на човека“. 

Там, някога, в „честитото и свидно детство“, е останала ра-
достта от живота. А сега? Вътрешното време на персонажа пре-
бивава в „страх“, в огън, който вътрешно го изгаря и чиито вари-
анти също се четат в следващите текстове на Яворов („Песен на 
песента ми“), най-общо казано – в душевни бури и в самота. 
Страх, изгарящ огън, душевни бури, самота – това са състояния-
та, които са изживявани и които са оставили своите отпечатъци 
върху езика на тялото и върху лицевите маски на чудака. „Велик-
ден“ открива онова, което не е било видимо за говорещия в „Чу-
дак“ („любов ли някоя безумна, / безумна някоя ли злоба“) – със-
тоянията, които назовават продължителността на вътрешното му 
време. И подобно на „Чудак“ („нещастник, носи той към гроба“) 
в края на „Великден“ лирическият персонаж е с ново име – „не-
щастник“. С пътя към гроба, с този отворен за решение край за-
вършва „Чудак“. Краят от „Чудак“ – пътят, във „Великден“ е съ-
що в последната строфа на текста, като нещастникът има и ново 
име – пътник утруден. И след този път следва символно органи-
зираният край на „Великден“, чиято символика, за да се получи, 
д-р Кръстев връща четири пъти текста на Яворов. И във „Велик-
ден“ говорещият за себе си върви по своя път – както с тояга в 
ръка по своя път върви поетът в „Автобиография“ от „Епически 



 
 

песни“ (1896/1898) на Пенчо Славейков, с тази разлика, че пред 
пътника утруден във „Великден“ „белей се път незнаен, / а мръ-
щи се над него и небосвод безкраен“, като метафората на цветова-
та символика тук създава и контраст, и графичен рисунък, и сми-
съл на безкрайност. А в „Автобиография“ пътникът е „небесно 
чедо“ и „животът му тъжна, но ощ не испяна, е песен!“. 

Как продължава душевното време на „пътника утруден“? 
През 1900 г. Яворов пише „Лист отбрулен“ (публикуван в 

„Общо дело“, 1901, № 14). Текстът е от 16 – 17 ноември 1900 г. 
Може да се допусне, че в тези години (1899 – 1900) поетът трайно 
е в едно и също душевно състояние и се връща към едно и също 
емоционално, душевно и мисловно време. Преживяното изразява 
в синонимни текстове – „Есенни мотиви“, „Чудак“, „Великден“, 
„Нощ“. В „Лист отбрулен“ символно е изречена мисълта за ски-
талеца с ново име – сирак.  

В „Стихотворения“ (1904) след „Лист отбрулен“ преживява-
нето на сиротство намира израз в „Минзухар“, „Сърце, сърце, 
смири се, клето“, „Безмълвна нощ и адски мрак...“. Сиротството, 
душевните бури, самотата, които непрекъснато изживява говоре-
щият, се изказват по особен начин – посредством звукови образи 
– „безмълвна нощ“ и „нигде звук“, които присъстват в текста чрез 
отсъствието си за говорещия. Оглушаването от душевна болка не 
е в природната картина, а е начин, по който говорещият вижда 
пейзажа вън от него. В пейзажа той вижда себе си. Оглежда себе 
си в света вън от себе си, т.е. тази огледална структура, която се 
чете и в „Чудак“, и в по-късни текстове – до „Видения“ например, 
е технически намерена още в ранната лирика на Яворов. 

Самотата и страданието са изказани и чрез цветова символика 
– „нощ“, „адски мрак“. В лирическото събитие участва и небето: 
„почти допират о земята, / тъй низко виснат небесата“, и то 
затваря, смазва пространството26 в пейзажа. След изразеното с 
думи душевно състояние на говорещия: „Духът страдае притес-
нен, / умът блуждае ослепен...“, пейзажът завършва с молитва – 
текст в текста. Тези молитви, по-скоро – подобия на молитви, 

                                                 
26 За разлика от „Великден“, където небето създава обема на емоцио-
налността в текста. 



 
 

доколкото литературната творба е условен, но подобен на реал-
ния свят, които се четат в Яворовата лирика27, са предмет на от-
делна екзегеза, но в „Безмълвна нощ...“ молитвата допълва предс-
тавата за душевното състояние на говорещия. Кога човек се об-
ръща към Създателя и Спасителя Си? Обикновено в състояния на 
безпомощност, криза, заплаха, в някаква гранична ситуация, коя-
то не може да бъде решена чрез възможностите на човека. Ду-
шевно състояние в гранична ситуация е изречено в „Безмълвна 
нощ...“, с двата последни стиха от втората строфа: „О, Боже, дай 
една звездица, – / и глас, макар на нощна птица!“, и то допълва 
създаваната в тази последователност от текстове в „Стихотворе-
ния“ (1904) представа за скиталеца – сирак, чудак, самотник, 
страдалец. Той душевно потъва в мрак и тишина, в нищото, от 
което не изпитва друго освен ужас и мощно желание да намери 
изход към светлина, звуци. Ужаса, близостта до смъртта или са-
мата смърт, преживяна още тук, приживе, той не може да приеме, 
но тази обреченост, която го следва, е по-силна от него.  

Потъването в смъртта и мощното желание за излаз от нея се 
повтарят по различни начини – от тук до късната лирика на Яво-
ров. Онова, което се променя, е езикът, с който се назовават тези 
състояния. Новият поетически език дори да създава нови душев-
ни обекти, то те са така или иначе подобни, синонимни на онези, 
които вече са били назовани в ранната негова лирика. Още от нея 
душевното преживяване на скиталеца не следва молитвата, чрез 
която единствено е възможен изходът от смъртта. Тя е вик, жела-
ние, които също потъват в ужаса и тъмнината, в страданието, и 
нищо повече от това. По някакъв начин скиталецът е загубил 
основанията си за друг живот – освен чрез смъртта и в смъртта, в 
тъмнината, в тишината и в ужаса от съществуването. Може да се 
каже, че този литературен персонаж е символ, доколкото култу-
рата отлива своя опит в символни форми, на всичко онова, което 
се е случило с обществото във времето от края на XIX и началото 
на XX век – човекът е решил да има за основание на съществува-
нето си единствено себе си. Поради това и молитвата е жест, вик, 
но не и нещо повече.  

                                                 
27 С молитва – текст в текста, е началото на „Градушка“ например. 



 
 

В „Стихотворения“ (1901) дванадесетте текста в началото на 
книгата – „Май – 1900“, „Минзухар“, „Лист отбрулен“, „Сърдце, 
сърдце, смири се клето“, „Безмълвна нощ“, „Прости!“, „Есенни 
мотиви“, „?“ („Зловещо мръщи се небето...“), „Историята“, „Сто-
ях загледан“, „Честит е“, „Към север беше“, са един вид въведе-
ние към „Чудак“, завършващ тази поредица. 

С малки промени същото се повтаря и в „Стихотворения“ 
(1904) – „Май“, „Лист отбрулен“, „Минзухар“, „Сърдце, сърдце, 
смири се клето“, „Безмълвна нощ“, „Мене, моме“, „Есенни моти-
ви“, „Зловещо мръщи се небето“, „Историята? – имена…“, „Сто-
ях загледан“, „Честит е“, „Към север беше моя път“, предхождат 
„Чудак“.  

Текстовете преди „Чудак“ са синонимни – въпреки привидно-
то си различие. Те назовават сходни душевни състояния, които 
персонажът – скиталец, преживява в „Чудак“. След всички, изка-
зани в текстовете състояния, следва събиращият ги в едно текст – 
„Чудак“. Подобен конструкт четем в „Епически песни“ на Пенчо 
Славейков, отбелязан от д-р Кръстев28 – в корпус от текстове се 
четат „мотиви“, чийто смисъл ще бъде събран в следхождащата 
ги философска поема или ще бъдат четени в текстове след фило-
софската поема. Последното се случва с лириката на Яворов. 

Може да се каже, че „Нощ“, според текста от 1901, 1904 г., 
без последвалата редакция в „Подир сенките на облаците“ (1910), 
е много по-разбираем – лирическият персонаж преживява изри-
чания в предишни текстове ужас от емоционалното, душевното и 
мисловно свое умиране. Това той преживява в сън – просъница. 
За него той е гранична ситуация между живота и смъртта, в която 
прозира истината за себе си – нежеланата, но случила се вече 
дълбоко в него раздяла с предишни истини и близки хора, които 
са го привързвали към живота и са осмисляли дните му. Към тях 
той иска, но не може вече да се върне. Тръгнал е по своя душевен 
и мисловен път – сам, изгарящ в себе си и в своето страдание. В 
този път едно е сигурно – бъдещата смърт. Сънят е и гранична 

                                                 
28 Кръстев, К. (В. Миролюбов) Вътрешния строеж и лайтмотива на 
Епически песни. // Славейков, Пенчо. Епически песни (Второ издание). 
София, 1917, с. VІІІ–ХХХІІ. 



 
 

ситуация между старата и съграждащата се нова негова идентич-
ност. За културата от началото на ХХ век, както по всичко личи, 
този емоционален, мисловен, а и концептуален процес на раздяла 
с колективистични ценности, разбирането на тяхната неработеща 
същност – или работеща вече в посока към периферията на ант-
ропологичното поле, се осъзнава и преживява като екзистенциал-
на драма. Придобиването на модерната идентичност, в която до-
минира субективното, индивидуалните истини за света и за чове-
ка, е драматично преживяване. А също житейски, интелектуален 
и културен опит, изразен чрез символи на емоционалните, ду-
шевните и мисловните състояния на лирическия персонаж.  

Във всеки случай екзистенциалните решения преди модерната 
идентичност са били вземани съборно, т.е. с общо усилие и ре-
шение, с общи грешки и с обща отговорност. В тази съборност, 
или в този колективизъм, всеки се приобщава към общността по 
различен начин. Заедно с приобщаването той остава в автономия-
та на своята индивидуалност. Модерната идентичност предполага 
вземане на субективни екзистенциални решения и поемане на 
цялата отговорност за тези решения от личността. 

В „Нощ“ лирическото събитие – емоционалното, душевно и 
мисловно умиране в съня, се случва в стаята и я запълва: „Самси 
– и в треска, между тия / оголени стени...“. Топосът е повтаря-
що се място на лирически събития след Пейо Яворов – у Димчо 
Дебелянов, например в известната негова творба „Да се завърнеш 
в бащината къща“, не като реалност, а като възможна реалност – 
желание за утеха и покой в стаята;или в лириката на Атанас Дал-
чев – като място на реално случващи се душевни събития, и в 
прочие текстове от българската лирика. Една от първите употре-
би на топоса, колкото и странно да изглежда това, поради види-
мата несъвместимост между текстовете на Възраждането и тези 
на модернизма, е в лириката на Добри Чинтулов29. 

В „Нощ“ участва неизменно и небето, този път видяно през 
прозореца на стаята: „И през прозореца мъглив, / из вечерния 
здрач далеко / блуждае поглед; по небето, / разгонени от буйни 

                                                 
29 „Току-що се яви зората / в един прекрасен майски ден, / излязох аз из 
одаята / душевно много наскърбен“ („Възпоменание“). 



 
 

вихри, / в безреда облаците бягат“. Топосът създава представата 
за перспектива и обем на случващото се – умирането в съня за-
пълва, условно да го наречем, вселенското пространство; създава 
и динамика и мощ30 на случващото се. В лирическото събитие 
участват и обичайните за Яворовото говорене звукови образи, 
съградени чрез епитети; метафорични конструкции, цветови сим-
воли.  

Така място, пространство, звук, цвят съграждат рамката и 
обема на това у м и р а н е  в  с ъ н я ; или скитане на чудака скита-
лец в съня. В „Нощ“ той открива пред другите онази неяснота, 
тайна, която остава зад лицевата маска на скиталеца в „Чудак“. 
Смърт в лириката на Пейо Яворов няма, даже и в такъв текст като 
„Смъртта“. Неговият лирически персонаж – чудакът, до края на 
текстовете и в „Подир сенките на облаците“ (1914) изживява най-
различните начини на ужаса от душевното умиране, но не приема 
смъртта. Констатира, но не приема с дълбините на душевността 
си нищото и безсмислието на смъртта.  

Смърт няма. Към пръстта, от която е, се връща тялото. Душа-
та не умира. Но има състояния, които душата изживява. И те са 
такива, каквито са допускани да бъдат поради избора на свобод-
ната воля на човека, на неговата емоционалност, мисловност или 
концептуални представи. Поради съпротивата да приеме смъртта, 
при това съпротива, извираща от най-дълбоките и непознати със-
тояния на душата, антропологията, която в Яворовата лирика се 
чете чрез образите на чудака скиталец, е оптимистична – в своя 
привиден и страховит песимизъм, изразен чрез мощни мрачни 
знаци. По това Яворовата антропология е подобна на Пенчо-
Славейковата. Разликата е в представянето на оптимистичното – 
у Славейков чрез преодоляване на страданието и смъртта, чрез 
героиката на личността заради нравствения или етичен идеал; у 
Яворов – в съпротивата срещу смъртта, в която се съдържа опти-
мистичното. Това ги свързва в „Мисъл“, а доколкото оптимис-
тичната им антропология е представена по два симетрично про-
тивоположни начина31 и привидно те изглеждат несъвместими (в 

                                                 
30 Благодарение на метафората „в безреда облаците бягат“. 
31 Срв. „Сън за щастие“ и „Безсъници“, излезли през 1907 г., като обра-



 
 

аспекта на изразяване е и така), тя съществува чрез антиномич-
ността си. 

Умирането в съня е съпроводено от образи, взети от Книга 
Откровение на св. Иоан Богослов. Както твърди сестра му Екате-
рина, в годините, когато пише текстовете, събрани в „Стихотво-
рения“ (1901), Яворов усърдно чете Светото писание32. Конст-
рукцията с русизъм – хлести33: „...Хлести / размахан бич от 
скорпиони“, буквално посочва съответствие между състоянието, 
изживявано от говорещия чудак – скиталец, в „Нощ“, и описано-
то състояние в Библейската книга – страдание без смърт, умиране 
без смърт: „И им се каза, да не повреждат земната трева, нито 
какъв да е злак, нито някое дърво, а само ония човеци, които ня-
мат Божия печат на челата си. И им се даде не да ги убиват, а 
само да ги мъчат пет месеца; и мъките от тях са като мъки от 
скорпия, кога ужили човека. В ония дни човеците ще търсят 
смъртта, ала няма да я намерят; ще поискат да умрат, ала смъртта 
ще побегне от тях.“ (Откр. 9:4-6) Още едно подобие на състояни-
ето, което изживява говорещият в „Нощ“, се чете в Трета книга 
Царства (12:11): „и тъй, ако баща ми ви е налагал тежко иго, аз 
ще увелича вашето иго; баща ми ви наказваше с бичове, аз пък 
ще ви наказвам със скорпии“34.  

От тук насетне следва скиталчество в пространството на цен-
ностите, истините и идеите.  

Нито социалната, нито националната идея, посвещението им, 
служението им, приемането им като смисъл за съществуване не е 
в състояние да спре разпада на представите за външния свят и 
потъването на чудака скиталец в смъртта. Личността му е уголе-
мила дотолкова обема си и дотолкова е изменила с това понятий-
ното пространство, че онова, което е вън от нея, се осъзнава и 
изживява като илюзия за ценност, а и за действителност. Поради 
това тези представи се деструктират.  

                                                                                                         
зец за тази симетрия на привидно различни аксиологии. 
32 Найденова-Стоилова, Г. П. К. Яворов. Летопис за живота и творчес-
твото му..., с. 123. 
33 Хлестать – бия, да ударя с нещо, плющи – в този контекст. 
34 Думите са на цар Ровоам, а баща му е цар Соломон. 



 
 

Родината е изобразена чрез кръста. Тя е назована по нов на-
чин, получила е ново име в сравнение с предишните си изобра-
жения и имена, когато личността и ценностите вън от нея са били 
в съответствие. Преди: „на Странджа-баир гората, / на Ирин-
Пирин тревата; (...) от Цариграда до Сръбско, (...) от Бяло море 
до Дунав – / по румелийски полета...“ – в „Хайдути“ на Христо 
Ботев. Също и: „Тамо, аз ще отговоря, / де се белий Дунав лей, / 
де от изток Черно море / се бунтува и светлей; / тамо, де се 
възвишава / горда Стара планина, / де Марица тихо шава / из 
тракийска равнина, / там, де Вардар през полята / мътен лей се 
и шуми, / де на Рила грей главата / и при Охридски вълни“ – в „Де 
е България“ на Иван Вазов. Или: „На уста ми сладка дума – / ще 
да бъде този кът, / дето Дунав, Вардар, Струма / и Марица си 
текат!“ – в „Татковина“ на Петко Славейков. 

В „Нощ“ изображението е: „с кръвта си кръст ще начертая / 
от Дунав до Егея бял / и от Албанската пустиня / до Черноморс-
ките води!“ 

Личността е подчинена на неразбираеми, а и ситуирани вън от 
нея същност и воля. Тази същност и тази воля скитникът чудак, 
подчинявайки се, не приема. Неговото противопоставяне е в гра-
ничната ситуация между овладяваното от смъртта психично 
пространство и психичното пространство отвъд нея. То е прост-
ранство на мълчание, но и на възможна надежда, изречена в пос-
ледния текст от „Безсъници“ (1907) – „Ще дойдеш ти“. 

Деструкцията в „Нощ“ е не само на идеи за смисъла на живо-
та и ценности вън от лирическия персонаж – чудак, но и на цен-
ности вътре в него. В текста е изречена неговата самота – във 
време на умиране на представи, истини и надежди. 

Деструкцията в „Нощ“ е и на тази лична ценност, персонали-
зирана и назована с името „мечта на моите мечти“. И оттук 
следва утеха, изречена възможност, обещание – за всичко онова, 
което би могло да бъде решение и намиране на смисъл, което би 
могло да се случи в бъдеще с нея – единение и бягство: „далеч от 
хората, в гори, / в море широко: там не могат / ни злоба людска, 
ни закон / досегна рая ни…“ Докато у Иван Вазов и Димитър Боя-
джиев всичко се случва като намерение, възможно в бъдещето, и 
е с положителен край, т.е. времето на мечтата остава отворено за 



 
 

добри емоционални, мисловни и душевни преживявания в прост-
ранството на острова, в „Нощ“ на Яворов единението с „мечта на 
моите мечти“ е поредната невъзможност за положително екзис-
тенциално решение: „Боже, / все тая нощ! – все тоя сън“.  

Молитвените настроения, и то не само в „Нощ“ – „Боже“, от-
варят нов път за емоционалното, мисловното и душевното пре-
живяване и състояние на скиталеца чудак в Яворовата лирика. В 
молитвеното настроение е съпротивата, а и надеждата, изречена в 
„Ще дойдеш ти“ в „Безсъници“ (1907). В „Стихотворения“ (1901, 
1904) това душевно и емоционално състояние е все още молитвен 
стон, надежда, стояща много далеч от реалните състояния на чу-
дака, който ще трябва да извърви пътя сам, минавайки през неиз-
вестни за никого подземия на душата. Това ще е неговият непов-
торим и уникален опит. 

И най-сетне „мечта на моите мечти“ е индивидуалистичен 
символ, чиито значения са в текста на „Нощ“35. Той е различен от 
символите в символизма, които могат да са общи и да се повтарят 
в различни текстове, макар и да са назовани чрез естетическия 
идиолект на един или на друг автор. Подобен символ е и „песен 
на песента ми“. Многозначността на поетическото говорене по-
казва съграждането на нов поетически език, нещо, на което е 
обърнал внимание Пенчо Славейков в предговора си към „Сти-
хотворения“ (1904). Той е различен от новосъздадения поетичес-
ки език на Кирил Христов, който също е със символни обеми на 
думите, но там думите са реалии от обективния външен свят – 
море, кораб, бряг и пр. Яворовата символика назовава душевни 
обекти и те са единствени и неповторими, уникални – според 
единствено неговия неповторим емоционален, душевен и мисло-
вен път. 

„Нощ“, може да се каже, е първото спиране на скиталеца в 
пътя му, първият „отдих“ и обмисляне на пропътуваното в беле-
ещия се негов път незнаен.  

Пет години по-късно Яворов отпечатва в сп. „Мисъл“ (1906, 
№ 4) „Песен на песента ми“. Това е първият текст от „Безсъници“ 

                                                 
35 Този образ, с вариант: „мечтице на моите мечти“, се чете и в друг 
текст – „Ней“, писан през 1900 г. в Анхиало, но неотпечатан от Яворов.  



 
 

(1907) и второ спиране – вече с окончателно решение за това, кой 
да е пътят – концептуален и екзистенциален, по който скиталецът 
– чудак, в текста наричащ себе си и разбойник същ, ще продължи 
да върви. „Песен на песента ми“ е символ, изграден по същата 
речева логика, която съгражда „мечта на моите мечти“ в 
„Нощ“. В текста „песен на песента ми“ има още имена синоними: 
блуднице несретна, посестрима хайдушка, моя красота, празник 
ден. Те допълват значенията на символа. 

Песента и пеенето са устойчиви обозначаващи понятия в ис-
торията на българската лирика36 от Възраждането37 насетне, с 
различни имена и употреби поне до „Моторни песни“ на Никола 
Вапцаров. В този план символиката на „песен на песента ми“ е 
по-скоро концепт в културата, който речевият аз чете чрез собст-
вената си представа и изрича чрез представата за света и за себе 
си. Личността и тук е хиперболизирала обема си. Всичко се случ-
ва единствено чрез нея и заради нея. Текстът е изцяло концептуа-
лен. В него липсва обичайното в „Стихотворения“ (1901, 1904) 
небе, което да създаде обем на преживяваното от говорещия ли-
рически аз. Липсва и стаята, която да се запълни с обем от емо-
ционалното, мисловното, душевното време на персонажа. Текс-
тът е построен като диалог – според класическото антично пра-
вило за строеж на концептуален философски текст, с тази особе-
ност, че тя,“песен на песента ми“, говори с мълчанието си38. Чрез 
въпросите на лирическия аз към нея, чрез неговото припомняне и 
премисляне отново и отново на пътя – емоционален, душевен и 
най-вече мисловен, който е бил извървян, разбираме цялата исто-
рия на търсенето и намирането на истината за света и за себе си.  

Този тип диалогичност е от драматургично естество и показ-
ва, че чрез „Безсъници“ Пейо Яворов овладява нова техника на 
поетическо говорене. От „Стихотворения“ в „Безсъници“ се за-
пазват само огледалните структури на създаване на образи. Те 
удвояват смисъла, показвайки го преживян чрез две различни 

                                                 
36 Вж. Георгиев, Н. Тезиси по история на новата българска литература. 
// Лит. история, № 16, 1987, с. 3 – 27. 
37 Може би от „Не пей ми се“ на Петко Р. Славейков. 
38 Този строеж на лирически разказ се чете у Вазов. 



 
 

гледни точки. Чрез концептуалността на скиталеца чудак в „Пе-
сен на песента ми“ се изрича представа, с която европейският 
свят се осмисля в това време – че всичко, което е вън от човека – 
социална, гражданска, обществена и пр. действителност и време, 
е илюзия. Поетически това е изразено чрез представа, взета от 
хиндуизма – върху света е хвърлено „булото на Мая“. А Артур 
Шопенхауер, благодарение на когото екзистенциални представи 
от Изтока влизат в европейското културно поле, вече е част от 
повседневната култура.  

В Европа това състояние на менталността е наречено криза на 
рационалното познание. До него се стига в края на ХІХ век – 
след натрупаното научно знание, след разрушаването на баланса 
между вяра и знание, на което така много се разчита във века и 
след века на Просвещението. Или по-точно – след отстраняването 
на вярата от менталните парадигми на времето и след безкрайно 
уголемения антропоцентризъм през ХІХ век. Антропоцентризмът 
е духът на времето. Този дух и тази менталност Яворов улавя и 
стига до идеята за илюзията на всичко съществуващо вън от него, 
по друг път – изхождайки, най-общо казано, от българската мис-
ловна ситуация, от феноменологията на българското културно 
мислене. То не познава драмата на рационалното познание пора-
ди това, че българската общност през ХІХ век не решава пробле-
ми на научното знание. Възраждането, както е известно, решава 
други проблеми. Антропоцентризмът обаче доминира в българс-
ката менталност във времето след 80-те години на ХІХ век. Ко-
лективистичните исторически, обществени или граждански цен-
ности, етичните и моралните ценности на етнокултурата стават 
част от миналото и идентичността с тях, а и посвещаването на тях 
като смисъл и истина е несъстоятелен избор. Но без екзистенциа-
лен избор чудакът – скиталец, не би живял. И той го прави. Отно-
во и за последен път са премислени социалната и националната 
идея – като екзистенциален смисъл и екзистенциален избор. 

Националната и социалната менталност имат богато израже-
ние в културата на Възраждането, особено във времето на Късно-
то възраждане. И след съответното актуализиране според проме-
нената историческа и обществена ситуация – и в културата на 
новото време. Може да се каже, че тази менталност, която драма-



 
 

тично или сатирично е парадигматизирана в множество текстове 
на ХІХ век, в „Песен на песента ми“, условно казано, е „компре-
сирана“. Тоест изречена е с малко думи, иронизирана е, по-точно 
– самоиронизирана като вяра, която някога е имал говорещият, и 
като истина, заради която някога той е живял. Сега тази вяра и 
истина са оставени назад в пътя на чудака. 

Типологично подобно „компресиране“ на културата се чете в 
поетическите текстове на йеромонасите Никифор и Иеротей – 
„Стихове пиитически…“, или в „Стихи надгробнии…“ на архи-
мандрит Неофит Рилски, в които агиографската култура на Сред-
новековието се събира в кратки поетични произведения. Това 
явление явно се случва в ситуация на преход. В началото на ХІХ 
век – от духовната книжнина на Средновековието към светската 
литература на Възраждането. А в края на ХІХ век – от Българско-
то възраждане и модифицираната възрожденска менталност след 
80-те години на века към субективизма, който е менталност на 
модерните времена.  

Новата вяра и новата истина – свръхантропоцентризмът, в 
„Песен на песента ми“ са изразени така: „Че няма зло, страдание, 
живот / вън от сърцето ми – кивот, /където пепелта лежи / на 
всички истини – лъжи. / Че няма дъх и няма вещ / вън от гърди-
те мои – пещ / на живия вселенен плам, на цялата вселена 
храм.“39С други думи – аз съм онова, което е. Светът съществува 
дотолкова, доколкото съществува чрез мене. И всичко онова, 
което се случва, е продължителността на моето вътрешно време – 
емоционално, мисловно, душевно. Всичко е в мене. Светът е в 
мене и аз съм светът. Останалото, онова, което е вън от мене и 
което е било, през което мина моят път, е лъжа и доколкото то не 
е истинно, за мене то бе страдание. 

След това спиране в пътя скиталецът – чудак, тръгва отново 
напред с намерената истина. Онова, което е пред него, ще е отно-
во страдание, но страдание с истината, а не с илюзиите за истина. 

                                                 
39 Същото изговаря и Кирил Христов. Неговият скитник също живее 
като вещ в себе си, а сонетът „Аз“, отпечатан за първи път в списание 
„Художник“(1909), е първият от неговите „Царски сонети“. Емоциите и 
вълненията са различни от тези на чудака в лириката на Яворов. 



 
 

Ще е страдание, но в копнеж по небесното, по душевния мир. В 
този копнеж е съпротивата и личното неприемане на онова, което 
той е видял като независеща от него истина за света и човека, но 
истина, от която сам той е зависим. Съпротивата на неговата воля 
и на неговото желание е срещу тази истина. Заедно с това обаче 
светът и нещата в него са приети такива, каквито те са. Страдани-
ето е прието такова, каквото то е, защото това е истината за ис-
тинския път на човека. Удовлетворението е в това, че страдаш 
чрез истината, а не страдаш така, както преди – в лъжата за неща-
та. От осъзнатата истина за нещата идва и спокойствието в пътя 
на страдалеца.  

Белеещият се във „Великден“ път незнаен в „Песен на песента 
ми“ е не само знаен вече. Той е осъзнат. По него чудакът – скита-
лец, тръгва примирèн, знаейки какво го очаква и какво ще се слу-
чи в бъдеще. 

И от тук насетне в „Безсъници“ (1907) следва цикълът „Днев-
ник“: „Посвещение“, „Моето сърце“, „Недей се връща“, „На 
пладне“, „Другари“, „Недей ме пита“, „Насаме“, „Въздишка“, 
„Сенки“, „Теменуги“, „Две хубави очи“, „Вълшебница“, „Ела!“, 
„Сън“, „Идилия“, след него идва нов цикъл с един текст – 
„Смъртта“. Това е последната спирка на чудака скиталец, пос-
ледното разбиране на себе си и на онова, с което действително е 
живял. Неговият път е навътре към себе си, към пространството и 
дълбините на собственото аз, към опознаването на себе си и на 
своите емоционални, мисловни и душевни състояния, на онова, 
което ирационално е преживявал и което е абсолютната истина за 
него и за нещата. А това е смъртта, в която той е и която е в него, 
която е вечността и истината за всичко. Но както личи по неизре-
ченото – или в говора на мълчанието в последната строфа, може 
би зад тази истина има още непозната дълбина и непозната исти-
на, защото всичко, което е представено и изживяно като истина, е 
концептуален конструкт и недокрай истина за онова, което е. 

Моделът, по който е построен текстът, е същият, по който са 
построени „Великден“, „Нощ“, „Песен на песента ми“ – с връща-
не на мисловното време в миналото, с ново и ново премисляне на 
изминатия душевен път и душевно време. И с намиране на отго-
вор, обяснение, решение, може би не последно, но такова каквото 



 
 

то в тази част от неговото мисловно, концептуално и съградено 
благодарение на душевни състояния време и в част от неговия 
път може да се намери. 

Скитникът чудак тук не говори със себе си, така както е в 
„Нощ“. Или с персонифицираната „Песен на песента ми“. Той 
търси разговор, обръща се към възможния събеседник. Търси 
това събеседване, отговор от другия – за онова, за което скитни-
кът – чудак (тук вече отвъд това име), е мислил, достигнал, което 
е. Може би Яворов подготвя лириката на Николай Лилиев, която 
също е разговор с възможния събеседник за онова, което говоре-
щият е преживял, чувствал и мислил, за правилността на прежи-
вяното и мисленото. 

В „Смъртта“ мисловно, чрез разговора, в който иска да увлече 
възможния си читател-събеседник, говорещият изглежда „комп-
ресира“ представи на двете предишни култури – на Средновеко-
вието и на Възраждането, универсални представи и представи на 
културата, в която той е, за „живота след смъртта“, както д-р 
Кръстев го е нарекъл40. Животът след смъртта е навярно най-
голямата и най-кардинална илюзия за съществуването според 
смисъла в „Смъртта“, в който изглежда чудакът скиталец да е 
намерил абсолютната истина за света и за себе си.  

Както се знае, за Средновековието смърт няма – дотолкова 
доколкото душата не умира. Смъртта според светските представи 
на Възраждането е героична. Живот с обществен идеал и жертве-
на смърт след Възраждането е безсмислен. Модерното решение 
за живота след смъртта предлага Пенчо Славейков – творецът 
продължава живота си след физическата смърт чрез сътвореното 
от него. 

Дали е възможно обаче това екзистенциално решение за гово-
рещия в „Смъртта“ на Пейо Яворов?Третата строфа от текста 
показва безсмислието на този въпрос:  

 
И аз разбирах вече 
началото и края на цялата човешка 

                                                 
40 Миролюбов, В. (Кръстев, д-р К.) Христо Ботйов – Пенчо Славейков – 
Петко Тодоров – Пейо Яворов. София, 1917. 



 
 

тревога под небето: – че крепости навред 
издигани аз гледах при бягството всеобщо 
от тоя грозен призрак; – все крепости високи, 
издигани с надежда зад техните стени 
без страх от смърт душата спокойно да почине. 
 (...) 
И тисящите още, най-пъстра върволица 
молепсани страхливци по всичките посоки 
на земната пустиня; и тисящите – чак 
до оня клет безумец, що мисли с шепа злато 
безсмъртие да купи; – най-пъстра върволица, 
до оня клет нещастник, що с крадения в мрак 
от чуждо гърло залък, излишен път зората 
сред живите посреща... 
 
И така – всичко, което се е правило и е било направено, назо-

вано чрез символи, и което е било намерение за преодоляване на 
смъртта, се оказва илюзия. Говорещият в този текст е отвъд опита 
и решенията на предишните култури – на Средновековието и на 
Възраждането. За него няма значение решението на Пенчо Сла-
вейков, че творецът преодолява смъртта чрез творчество. В тази 
ситуация на антропоцентризъм и липса на валидност на общоп-
риетите истини за света и за човека решението на Пейо Яворов е 
симетрично противоположно на решението, предложено от Пен-
чо Славейков. В този план може да се каже, че кръгът „Мисъл“ 
съществува чрез антиномичността си – противоречиво и единно. 

За говорещия в „Смъртта“ решенията, които предлага съвре-
менната нему литература, представена чрез своя елит, е неприем-
лив опит и решение. Това са чужди истини. Истина е за него само 
онова, което той е изживял и в което той е прозрял, в което е про-
зирал от детските си дни и което е прозрял в годините на зрелост. 
И тъй като съборните, установените, общовалидните истини за 
говорещия са без значение, и тъй като той е стигнал до прозрени-
ето, че единствената мярка за нещата е самият той – тя, смъртта, 
нищото е онова, което Е; единствената истина за всички времена, 
за всички човеци и за всички човешки деяния.  



 
 

Пътуването на чудака, скиталеца, несретника е симетрично 
противоположно на пътуването на лирическия персонаж – поет, 
от „Автобиография“ („Епически песни“, 1896) до „Сън за щас-
тие“ на Пенчо Славейков. Истината, до която несретникът стига, 
извървявайки пътя, след като по него е изживявал толкова неис-
тини за света и за себе си, след толкова емоционално, мисловно, 
душевно страдание, е смъртта. И това се случва въпреки негова-
та надежда и воля за живот. В това и след това прозиране в нея – 
и познание на нея, той я назовава с много имена. Тези имена имат 
своите концепти. Тя е светлина („...светлина / на пролетното 
утро…“), поглед („...чиято дълбина / загадъчно бездънна, сияе 
отразена / над нази в небосвода...“), мълчание („...тя бе едно 
велико / мълчание сред всичко...“), мечта („...една мечта самот-
на…“). Тя още е „душа на вековете“, „свръхсмисъл вековечна“. И 
най-накрая – тя е „майката велика“. Седем имена. Първите три са 
онова, което той, несретникът, вижда – „светлина“, „поглед“, 
„мълчание“. Вторите три – онова, което той мисли за нея – „меч-
та“, „душа“, „свръхсмисъл“. И последното е началото и причина-
та за живота – „майката велика“. Тя е всичко онова, което е. На-
чалото и краят. Вселенско пространство и време.  

Така най-сетне несретникът намира просветление, утеха, ус-
покоение, вътрешен мир, примирение, смисъл и яснота на пътя 
(„...и кретам аз магесан / от нея – и след нея – по своя земен 
път...“), който трябва да доизвърви с нея и към нея. 

Смъртта е изречена и се чете в множество български литера-
турни текстове от това време. В текстовете на реализма (Тодор 
Влайков, Михалаки Георгиев, Антон Страшимиров, Елин Пелин) 
умира патриархалността в новите социални условия за живот. В 
новата социалност умира емоционално, нравствено, морално и 
физически сиромашията. Умират персонажите в текстовете на 
Антон Страшимиров – поради колективната им дива ирационал-
ност. Умират представите за обществени ценности на Иваница 
Граматиков. В новото общество умират и етичните представи на 
персонажите във Вазовите разкази. Също и в разказите на Георги 
Стаматов. 

Смъртта се чете в „Епически песни“ на Пенчо Славейков и 
новата героика е в надмогването на смъртта заради свой етичен и 



 
 

нравствен идеал. Смъртта е в жертвата, която принасят строите-
лите в „Зидари“ на Петко Тодоров. Те строят храм, а не са пост-
роили първо храма в себе си. С кръст в „Нощ“ на Яворов е очер-
тано пространството на своето. 

Държавата, както е известно, е във възход – икономически, 
политически, военен, граждански. Това е златното време и об-
ществен просперитет на българската общност, а литературата, 
обратно на този обнадеждаващ дух, изрича чрез символи смъртта. 
Явно в това време се печели временното, а се губи вечното. И 
литературата изрича този опит и това състояние в символни фор-
ми. 

Пейо Яворов, чрез пътя на личността, изживява истината за 
духа на времето и го изрича в литературен текст – „Смъртта“. Тя 
е онова, което е, въпреки всичко онова, което е животът. 

 
 

Заключение 
За културата от началото на ХХ век емоционалният, мислов-

ният, а и концептуален процес на раздяла с колективистичните 
ценности, разбирането на тяхната неработеща същност – или 
работеща вече в посока на периферията на антропологичното 
поле, се осъзнава и преживява като екзистенциална драма. При-
добиването на модерната идентичност, в която доминира субек-
тивното, индивидуалните истини за света и за човека, е драма-
тично преживяване. А също и житейски, интелектуален и култу-
рен опит, изразен чрез символиката на емоционалните, душевни 
и мисловни състояния на лирическия персонаж. 

Със сигурност това е само частична история на българската 
лирика от края на ХІХ – началото на ХХ век, то само в един неин 
аспект, макар и най-важния и определящия. Иван Вазов, Стоян 
Михайловски, Кирил Христов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов са 
част от литературния канон. Множество текстове, които са част 
от литературната история – лирика, литературна критика, писма, 
есеистика, спомени, материали, печатани в списание „Мисъл“, и 
прочие документи дават по-пълна представа за случилото се в 
българската култура след 80-те години на ХІХ век. 
  



 
 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ  
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
1. Авторите (Иван Вазов, Стоян Михайловски, Кирил Хрис-

тов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов) и корпусът от техни тексто-
ве – „Гусла“ (1881), „Поля и гори“ (1883), „Италия“ (1884), „Фи-
лософически и сатирически сонети“ (1903), „Избрани стихотво-
рения“ (1903), „Епически песни“ (1896/1898 и 1907), „Подир сен-
ките на облаците“ (1914), „Стихотворения“ (1901, 1904), „Безсъ-
ници“ (1907) – са предмет на непрестанен интерес от страна на 
литературната критика и литературната наука от 80-те години на 
ХІХ век до наши дни. В този план дисертационният труд не тъл-
кува нови и неизвестни автори и творби. 

Нова е гледната точка в осмислянето на тази част от българ-
ското литературно минало. Тя отчита, първо, това, че българската 
литература, въпреки секуларизацията ѝ във времето на Възраж-
дането, и след 80-те години на ХІХ век е част от християнската 
култура. (Християнството като култура и начин на мислене може 
да се прочете и в текстовете на българския реализъм, който по 
правило представя човека и обществото в социална светлина.) 
Християнството не се свежда само до деятелността на Правос-
лавната църква сред българската общност. То е начин на мислене, 
на поведение, на представа за света, на човешки отношения във 
всекидневието. Библията е Великият код на тази култура (Frye, 
Herman Northrop. The Great Code: The Bible and Literature, 1882, в 
бълг. превод: Фрай, Нортръп. Великият код: Библията и литера-
турата. София: Гал-ИКО, 1993.). Българската култура е християн-
ска от ІХ до ХVІІІ век. След средата на ХІХ век тя строи своята 
светска парадигма. Християнството, като съседен културен ред, 
влияе на новостроящия се светски ред в културата. Християнски 
културни образци се ползват и се преупотребяват. Те са, в прено-
сен смисъл казано, културни сполии.  

През 80-те години на XIX век започва да се строи модерната 
българска култура. Въпреки че тя се оттласква от Възраждането и 
християнството, в новостта си следва традицията на християнска-
та култура. Така творецът се осмисля като нов духовен водач и 
свята в културата личност, жертвата е заради нравствен идеал, 



 
 

животът след смъртта е чрез творчеството. Все пак авторът пише 
творбите си за среда, която мисли в традицията на културата си, 
каквито и да са метаморфозите на тази култура. 

Приносът на дисертационния текст е в осмисляне на култур-
ното минало и отчитане на значението на християнската па-
мет, която се пресемантизира, по друг начин казано – търпи 
метаморфози в културата на новото време (след 80-те години на 
ХІХ век). Проследява се и въздействието на тази памет върху 
светските текстове след първата половина на ХІХ век, преобразя-
ването на представи от нея и употребата им според прагматиката 
на новата социокултурна среда. Това налага някои явления да 
бъдат коментирани от гледната точка на християнската антропо-
логия. Обръщането към антропологията е дух на съвременната 
хуманитаристика не само в Средна Европа (вж. например: Посе-
лягин, Н. Антропологический поворот в российских гумани-
тарных науках. – В: Новое литературное обозрение, 2012, № 
113.). 

Приносно е проследяването на промените в менталното по-
ле – от теоцентризъм към антропоцентризъм. И от колекти-
вистичния антропоцентризъм на Възраждането към индивидуа-
лизма на новото време. В новото време драматично се изживява 
прекъснатата и невъзможна вече връзка на поета с обществото. 
Нормата на нова мисловност предполага антропоцентрични и 
индивидуални решения. Конституират се различни антропоцент-
рични културни идиолекти. 

Принос на дисертацията е осмислянето на сингуларните из-
казвания на Иван Вазов, на текстовете, които той печата след 
края на възрожденския си период. Лирическият аз на Вазов търси 
убежище и смисъл в културата;на Стоян Михайловски – в смърт-
та;на Кирил Христов – във витализма, с който се преодолява емо-
ционалната и мисловна смърт, в която живее обществото;на Пен-
чо Славейков – в нравствения идеал; на Яворов – в смисъла, кой-
то е отвъд екзистенциалната драма, екзистенциалното безсмислие 
на смъртта – начало и край, и смисъл на битието. Това, което ги 
обединява, е модерността. Модернизмът е дух и на науката, кул-
турата, обществото. В модернизма доминира субективизмът. Ис-
тините за човека се търсят в самия човек и в свободата на негови-



 
 

те екзистенциални решения. Това е възможно в условие на секу-
ларизация на културата. 

 
2. За първи път е направен опит да се постави и реши въпро-

сът за секуларизацията на българската култура и на българс-
ката литература в края на ХІХ – началото на ХХ век и поведени-
ето на автора и на текста в условията на секуларизация. В Бъл-
гария процесът започва след 40-те – 50-те години на ХІХ век. 
Промяната на принципа, който формира менталното поле, води 
до промяна в поведението на автори и на текстове. Културни мо-
дели от Средновековието получават своите нови имена във Въз-
раждането. Отново новономиниране на традиционните културни 
модели се случва в новото време (след 80-те години на XIX век). 
Така през Средновековието човек се осъзнава като скитник и 
пришълец върху лицето на земята, който няма свой дом тук. 
Възраждането съгражда персонажа на скитника, който е напуснал 
или напуска своя дом и родов космос, и тази раздяла със своето е 
драматична. Скиталецът в новото време, персонаж в лириката от 
Иван Вазов, през Кирил Христов до Пейо Яворов търси, в духа на 
антропоцентризма, своя път, своята истина за света и за живота, 
своите екзистенциални решения. Културата отлива в тази сим-
волна и традиционна фигура своя съвременен опит. Категория 
като жертвата в Средновековието е в името на вярата в Христа, 
във Възраждането – в името на ценността на родовото и национа-
лен идеал, а в новото време – в името на нравствен, но личен иде-
ал (Пенчо Славейков). Животът след смъртта в българското 
Средновековие е възможно в Христа, във Възраждането – в па-
метта на тези свои, за които културният герой се е жертвал, а в 
новото време – в творчеството, което остава. Проследяването на 
тези и пр. пресемантизации на културни реалии, новите им име-
на, в които е отлят културен опит, е принос на текста. 

 
3. Принос е детайлната работа с текстовете на Иван Ва-

зов, Стоян Михайловски, Кирил Христов, Пенчо Славейков, Пейо 
Яворов; проследяването на редакционни промени, на връзките 
между лирическите текстове на споменатите автори; проследява-
не на принципи на съграждане на текст, които се развиват в плана 



 
 

на диахронията в следхождащата лирика; преодоляването на съз-
дадения сюжет „млади и стари“. Литературоведските заключения 
се основават преди всичко върху онова, което литературният ма-
териал предлага като възможност за теоретизиране.  

За учудване е, че модерната българска държава е в икономи-
чески, политически, военен, стопански и пр. възход, а модерната 
българска лирика от това време поетизира смъртта в нейното 
многообразие. Новото време извежда всичко от човека, който не 
може да намери оптимистична антропологична перспектива за 
себе си и за света. 

 
4. Антропоцентричното мислене и поведение на автори и тек-

стове е четено чрез представите на християнската антропология. 
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