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Отдавнашната 1875. Една българка, живееща в Тулча,
получила образование в Прага, предлага на Печатарското дружество „Промишление“ в Цариград своя стихосбирка за отпечатване. Дружеството прочита писмото є на своя сбирка и надлежно
документира: „След като се разиска това предложение, реши се да
се отговори на речената госпожица, че не е в програмата на Дружеството да печата такива книги, следователно не приема да напечата книгата“1. Ах, това промишление! Ах, тези принципи! Вместо
да търсим като детективи по страниците на периодичния печат
някое оцеляло женско стихотворение, щяхме да имаме цяла стихосбирка с обем пет-шест коли или стотина страници, писана почти
едновременно с „Изворът на Белоногата“. Името на авторката,
дръзнала да поиска нещо от мъжкото промишление, е Карамфила
Стефанова.
Събраните оттук-оттам творчески постижения на първите нашенски авторки: Станка Николица Спасо-Еленина, Елена Мутева, Карамфила Стефанова, Ирина Екзарх, Ирина Бачокирова...
все пак се оказват достатъчни, за да успеем да формулираме най1

Вж.: Тилева, В. Българското печатарско дружество „Промишление“ в Цариград. С.,
1985, с. 367. От дълги години се води дебат за идентичността Карамфила Стефанова. Тук аз разглеждам случая така както той – подробно и убедително – е представен от Ив. Радев в неговата статия, публикувана в настоящия сборник.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ранните посоки в отношенията между женското творчество и
българския литературен канон.
Най-ранните литературни усилия на жени се появяват в публичното пространство около средата на 19. век. Всъщност това
е времето, когато и мъжете прохождат във възрожденската ни
литература. Първите женски прояви са в областта на превода:
драми, поучителни биографии, басни, оди, приказки... Най-важната
(и напълно осъзната) задача на „женското писане“ в този момент
е да се напусне „тъмният континент“ на женската анонимност,
да се снабди с глас женското присъствие в общността, да се придобие право на публичност. Доминираща стратегия в този ранен
етап е подражанието, или както ефектно го казва в своята статия
Катя Станева, „подражанието като практика на себе си“. Първите български писателки попадат в позицията на удвоеното подражание: от едната страна е големият канон на европейските примери, от другата страна – малкият, но домашен и близък канон на
мъжките опити за културно строителство. Тази двойна позиция
на подчиненост ни най-малко не ги притеснява, не им създава повод
за недоволство или колебание. Нещо повече: ранната женска литература се чувства уютно вместена в позицията да подражава на
всеки (сметнат като) достоен пример. Идеята за някаква специфична разлика или оригиналност няма как да застане на дневен ред.
Женската литература в България започва като скромна борба
за право на съществуване. И дума не може да става за състезание, за
налагане на свои гласове и модели. Напълно съм съгласна с твърдението на К. Станева, че „изговарянето на женската другост няма как
да се случи с нейните собствени гласове“. Но бих искала да допълня,
че и „другостта“ в този случай не изглежда подходящо понятие.
„Другостта“ по принцип не е нито някаква естествена даденост,
нито саморазбираща се ценност. Тя се появява едва като съзнание за
другост, чрез артикулиране на желанието за разлика. В този смисъл
българската възрожденска писателка няма шанс да се чувства „друга“. Тя по-скоро иска да бъде „същата“, „като мъж“, защото това
означава да има право на глас в големия дебат за колективните цен© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ности. А що се отнася до подражанието като опит „да се практикува себе си“, можем да кажем, че цялата българска литература
от 50-те–60-те години на 19. век постъпва по същия начин. Иначе
казано, подражанието по това време не е „женски“ начин за справяне с културната изостаналост; то е всеобща, мъжко-женска, т.е.
национална практика. Ако настояваме все пак да го разберем в термини на „женското“ (с акцент върху значения като второстепенно, несамостоятелно, неавтентично) творчество, ще се наложи
да кажем, че цялата българска литература от онези десетилетия е
имала „женски“ характер.
Поезия, написана от жени, се появява малко по-късно, през
70-те години на 19. век. Тук отново ще си спомним отказаната
стихосбирка на К. Стефанова – в една редица с неотпечатаните
преводи на романи и драми от други писателки. Все пак на К. Стефанова (и това е единствената жена, зад която не стои някакъв
мъж помощник: брат, братовчед или съпруг) принадлежи изключително бодрото и бойко стихотворение „Българка съм!“, което
може да бъде наречено манифест на женската идентичност като
колективна принадлежност на своето време. В него ясно виждаме
как е изглеждал еманципаторският проект на женското творчество през Възраждането: борба за право на глас, изцяло вместена
в идеологическите, тематичните и поетическите граници на едва
покълналия и още много несигурен литературен канон.
И все пак има нещо, което ни дава възможност да говорим за
специфични акценти в писането на възрожденската българка. И
това „нещо“ удивлява със своята наличност в толкова ранен момент; ще трябва да минат много десетилетия след Освобождението, за да потърсим отново неговите следи. Срещаме го още в началото на 50-те години, в онова многократно цитирано четиристишие, с което Станка Николица обяснява на читателската публика
предназначението на своя превод „Две приказки за славните жени
и за Аза человекомраза“. Но не на цялата публика. Стихчето е недвусмислено ориентирано към нейната женска част, то се грижи за
нравственото въздигане на българските жени. И такова е положе-
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нието с всички преводи от писателки през Възраждането. Те подбират из чуждата литературна традиция предимно онези творби, в които главният герой е жена и които поставят в центъра
на сюжета си драматичните перипетии на женското преживяване.
С езика на онази епоха можем да кажем, че най-ранните български
писателки са посветени на идеята за женските добродетели и за
начините, по които те могат да бъдат заплашени, изгубени или
опазени.
Тенденцията кулминира в стихотворението „Българка съм!“
на К. Стефанова, което е ясно обърнато към останалите жени в
способността им да представляват духовни сестри на лирическата героиня:
12

Докато аз живея
Деня, нощя секи час
С радост всегда ще да пея,
Сестри: „Българка съм аз!“
Можем да обобщим, че в своето желание да принадлежат на
канона жените писателки през Българското възраждане изразяват
доминиращата тенденция да се използва литературният текст
като послание за събуждане и свестяване на националната общност. В същото време обаче те се грижат преди всичко за женското пробуждане и свестяване, демонстрират желание за принадлежност към собствения си пол и проявяват силно изразен „сестрински“ колективизъм.
Още една тенденция можем да откроим, като използваме ранния опит в съотнасянето на женското творчество към канона.
Тази тенденция е характерна за литературата през Възраждането,
но продължава да съществува и в следващите епохи; все още не знаем доколко (и дали) бъдещето ще продължава да я възвръща. Оказва
се, че в онези моменти, когато себедоказването чрез догонване на
един голям (чужд) канон преобладава, българският литературен канон потиска по-силно възможността за „женска“ – и не само за жен© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

2 Вж. по-подробно статията „Българският стих и възрожденката на 70-те години

на XIX век“ от Ив. Радев, включена в настоящия сборник.
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ска, а и за всяка алтернативна – специфика. Този процес има и втора
страна, която може да бъде изразена по следния начин: в периоди
на културна мобилизация по решаването на някаква важна колективна задача „женското“ (както и всяко алтернативно) писане се
стреми към идентификация с канона, възприет като универсален
изразител и гарант на възможността да бъде решена тази задача.
Първата книга, написана от жена, излиза през 1890 г. Това е
стихосбирката „Българка“ от Ирина Бачокирова, дъщеря на Бачо
Киро Петров, омъжена за сина на Филип Тотю2. Тя представлява
свързващото звено между колективистичната самодефиниция на
възрожденската авторка (моделът „една българка“) и зараждащата
се модерна изява на лични чувства и настроения, която ще се наложи през първото десетилетие на новия век със стихосбирките
на Дора Габе и Екатерина Ненчева. Според канона, който отрано започва да свързва „женското писане“ с лирически излияния на „искрени“ чувства, в тази темпорална пролука (между Освобождението
и края на първото десетилетие) почти изцяло пропада публичната
изява на женското творчество. В действителност обаче се случват много неща.
Още през 80-те години на 19. век във в. „Търновска конституция“ започват да излизат фейлетоните и памфлетите на Екатерина Каравелова. В продължение на едно десетилетие, до появата
на публициста Алеко, те са най-силната сатира на политическия
живот у нас. За фейлетона „Нов Мемиша-а-а“ от 1888 г., осмиващ
З. Стоянов, Пенчо Славейков пише: „Само два от безбройните
български фейлетони, писани преди Алековите, ще живеят още
за дълго в нашата памет: „Политическа зима“ на Ботев и „Нов
Мемиша-а-а“ от Ек. Каравелова“. Въпреки че е пословичен със своята строгост съдник, Пенчо Славейков не успява да прецени вярно
стратегията на българския канон: фейлетонът на Каравелова никога не влиза в учебниците и с подозрителна скорост напуска паметта на съвременниците си и на поколенията след тях.
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През 1894 г. Вела Благоева публикува повестта „Царица Теодора“. Тринайсет години преди Вазовия роман „Иван Александър“ и в
продължение на започнатото от Л. Каравелов тя въвежда в художествено обращение българския 14. век: с драматичното раздвоение между любов и власт в живота на последните ни владетели. И
още в този момент центърът на сюжета е превзет от жена. Независимо от своите художествени недостатъци, „Царица Теодора“
предхожда с много десетилетия смятаната за оригинална теза на
Вера Мутафчиева, че „пагубната“ чужденка еврейка Сара няма никакво отношение към пропадането на българската държава и всъщност самата тя е била жертва на политическите обстоятелства.
Освен това В. Благоева е един от първите редактори на списание
в България; още преди Съединението тя е отговорен редактор на
„Съвременний показател“, а през 1895 г. (недълго след основаването
на „Мисъл“) вече издава свое собствено списание, „Дело“, в което ще
публикуват много от най-важните автори на периода.
През 1897 г. излиза разказът „Али-беговица“ от Ана Карима.
Независимо от по-късните настроения към писателката, в онзи
ранен момент не друг, а „модерните души“ от сп. „Мисъл“ разпознават в този разказ „своята“ тематика и своя бунт срещу
традицията на „опълченското“ мислене. (Текстът е ранна проява
на предизвикателния за времето си мотив любов между българка
и турчин.) П. Тодоров държи две сказки върху този разказ, чиято
тематика ще оживее малко по-късно в неговата идилия „Мечкар“.
Скептичният, още повече към жени, Пенчо Славейков изразява вярата, че „Карима ще стане Кариссима на българските читатели“.
Д-р Кръстев с присъщия си категоричен тон отсича: „Прекрасен
сюжет, но неумела разработка“3. Всъщност Ана Велкова-Сакъзова
става главен редактор на столично списание („Ден“, 1891) в същата година, в която той прави първи стъпки с периодично издание
в Казанлък.
3

За противоречията в отношенията към А. Карима чудесно разказва Р. Радев в
своята статия „Ана Карима – жената творец, пророкувана да бъде майка на това,
което ще дойде“ в този сборник.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

4 По-подробно за драматургията на Карима виж пак там.
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През 1898 г., само девет години след като е публикуван „Под
игото“, В. Благоева написва романа „Процес“. Без да бъде блестящ
пример за художествени достойнства, това все пак е първият политически роман в българската литература, тъй като в основата
на сюжета му заляга едно действително съдебно преследване срещу
Д. Благоев – „за обида на височеството“. Струва ми се, че вече можем да забележим необходимостта от корекция на една възприета представа, според която жените писателки бавно овладяват
жанровото разнообразие в българската литература до Първата
световна война. За нейно опровержение могат да бъдат добавени
още факти. През 1906 г. излиза първият сборник с разкази от жена:
„Из живота“ на Е. Марс. През следващата година Е. Марс пристъпва
и в толкова характерния за периода пътеписен жанр: „Разходка из
Цариград“, а от 1912 г. нейни пиеси започват да бъдат поставяни
на сцената на Народния театър (две и в чужбина). Въпреки че не
са много на брой, писателките проявяват ясно изразен стремеж да
пишат във всички жанрове, изявени до този момент.
Не толкова ясен и еднопланов отговор може да получи
въпросът дали жените експериментират. Ако мислим експеримента като опит да се открият нови проблеми и тематични полета
вътре в границите на утвърдената система от жанрови практики, опитът ще бъде умерено положителен. Малко по-горе споменах
„Процесът“ на В. Благоева, а вече между войните Карима ни изненадва с две много нестандартни (и направо модерни) интерпретации
на традиционни сюжетни мотиви в традиционни жанрови рамки.
Първата ще открием в пиесата „Яна войвода“ (1930)4. Връщайки се
назад, към отдавна клиширания образ на жената хайдутка, авторката постига проницателната идея, че Българското възраждане не
познава по-голям крепител на патриархалното статукво, и особено на мъжкото господство в него, от... самите жени (идея, която ни
отвежда към психоаналитичния термин идентификация с агресора
или към социологията на Пиер Бурдийо; един от малкото български
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предходници на Карима в тази идея е П. Тодоров с драмата „Гюргя
самодива“). Още по-любопитен е случаят с романа „Чиста любов“
от 1924 г. Пет години преди да е публикувано класическото есе на
В. Улф „Собствена стая“, българката Карима представя културното израстване на една млада девойка в пряка зависимост от възможността да има лично пространство за уединение и практикуване
на духовните интереси: своя собствена стая с маса за писане и
малка библиотека5. Ще спомена и мемоарния сборник „Неповторимото“ на А. Каменова: за пръв път в българската литература един
пътепис започва да изглежда като разходка из „частните“ кътчета
в душата на разказващия човек; носталгично пътешествие по изгубените места на една духовна родина6.
И в същото време – ако се върнем към поставения въпрос –
жените избягват опита да експериментират в границите на
жанровото, а и по-общо на поетическото статукво. Стилът и
жанрът се оказват институции, по-трудни за превземане и поустойчиви от тематичните модели – може би точно защото
тяхната институционалност е невидима (и в този смисъл не предизвиква непосредствена съпротива) и в голяма степен съвпада с
най-популярните представи за „добър“ и „успешен“ художествен
текст.
Българските писателки също така по принцип не участват в
много разпространените през първата половина на 20. век кръгове и школи; те не се вписват в усилията по налагането на някакъв
авангарден „изъм“. Най-важното изключение е Родно изкуство през
20-те години – точно защото е културно движение с доста обща
програма и популярен характер. Най-добрият пример в тази посока
е „Харитининият грях“ на А. Каменова: подчертано концептуален
5 Пръв обърна внимание на тази типологическа аналогия Петър Михайлов в своето

дипломно съчинение като магистрант по литературознание в СУ. „Из страниците на този увлекателен и непопулярен майсторски текст ще открием в синтезиран вид и форма доста от идеите на В. Улф“ – пише той, като има предвид романа
„Чиста любов“.
6 За „Неповторимото“ на А. Каменова и неговата специфика по-подробно виж задълбочения критически анализ на Т. Ичевска в настоящия сборник.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

7

По този проблем виж по-подробно статията на А. Вачева върху поезията на М.
Петканова в настоящия сборник.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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роман, който обобщава във „вечни“ символи възгледите за значимостта на родното като спасителна алтернатива на катастрофиралата през войните народна душа.
Не по-малко интересен в литературноисторическо отношение е случаят с ранната поезия на Магда Петканова. Стихосбирката „Македонски песни“ от 1927 г. остава слабо забелязана и още
по-слабо оценена от критиката на своето време, а и на по-късните
времена7. Въпреки това тя е типичен (и много добър в границите на
тази типичност) продукт на идеята за „родно изкуство“. Бедата
е там, че никой не поисква да я прочете в контекста на собствените є усилия да реши най-важната колективна задача на българската
култура след Първата световна война. Въпреки че представлява дебютна книга на все още малко известна авторка, „Македонски песни“
се старае да възкреси катастрофиралия национален идеал за обединение на родината. Стилизацията на фолклорен материал с „македонска“ тематика е прицелена в усилието да се излекува колективната
рана с възможностите, които предлага една онирична стратегия;
лириката компенсира рухналата мечта, като „поправя“ историческата действителност със силата на носталгичния спомен. Но не
само критиката през 20-те години няма да разбере тази стратегия.
Историята на българската литература, втренчена в нормите на канона, също ще разпознае книгата като еднопланова (и поради това
демодирана или „женска“) стилизация на фолклорни образи. Симптоматично обаче това, което не разпознават критиците, разбира масовата култура; зад нея по принцип стоят реални потребности на
социалната общност. Тя подема и умножава в песни ранните стихотворения на М. Петканова; срещнали сме много важния опит на
масовата култура да се справи по най-популярния (и задължително
удоволствен) начин с колективните травми на своето време.
Второто междувоенно десетилетие разкрива още един нестандартен опит на женското творчество да се приобщи към
големите социални движения и свързаните с тях норми на писане.
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Мария Грубешлиева, тръгнала с потока Родно изкуство през 20-те
години, отхвърля вече отъпкания път на „вечната и святата“ лирическа женственост, забравя своите ранни „езически песни“, копнежа по „хляб и вино“. Тя – една типична софиянка от средната
класа (както впрочем всички „леви“ интелектуалци на 30-те години) – избира да бъде обзета от темата за социалното неравенство,
за двата свята в света на пролетарската ни литература8.
И все пак това са по-скоро най-забележимите изключения.
Българските писателки (поне до Втората световна война) не обичат школите, не проявяват афинитет към участието в групи и
кръгове, специфично за авторите мъже. Тук обаче би трябвало да
си зададем един много важен въпрос. Дали тази липса е породена
от „естествено“ нежелание, или от някаква друга причина с корен
извън самите жени? Отговорът идва от само себе си, ако поискаме
да се вгледаме във фактите на българката културна история.
През 1930 г. е създаден Клуб на българските писателки; той е
първата женска организация от този вид, дори като се имат предвид много по-напредналите в „еманципацията“ европейски страни9.
Работата, тутакси предприета от него, изненадва и днес със своята
последователност, упоритост и с амбициозния си размах. „Писателките се бореха просто като удавници, за да изплуват на повърхността, да се утвърдят в културния живот“ – спомня си някогашният
репортер на вестниците „Зора“ и „Заря“ Атанас Душков10. Сякаш се
възвръща колективният ентусиазъм от времето на Възраждането.
Сякаш се е развихрил дух, дълго държан затворен в бутилката на патриархалния обществен живот. Това е напълно съзнателна и целенасочена борба (не вече за съществуване на женския глас, а за право на
публична чуваемост и значимост; неслучайно само за първите осем
години са организирани над шейсет литературни четения и сказки.
8

По-подробно виж сатията „Писателката, която М. Грубешлиева можеше да
бъде“ от А. Личева в настоящия сборник.
9 Вж. статията на Ж. Симова. „Евгения Марс – във и отвъд маргиналността“,
включена в този сборник.
10 Пак там.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

11 Яворов, П. К. Събрани съчинения. Т. 4. С., 1979, с. 697.
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Почти невъзможно е да не достигнем до заключението, че отказът
от присъствие в публичното пространство (включително чрез участие в литературни дружинки и кръгове, най-често с гарантирано
място за публикуване в издаваните от тях самите вестници и списания) не е бил иманентен на женската творческа „същност“, нито
пък представлява особеност на някаква „женска природа“.
Причините за неучастие в колективни прояви на културен
живот най-вероятно са имали социален характер – неписани прегради, интериоризирани от самите писателки като норма за лично
поведение в отношенията им с другите хора. Иначе казано, социалният регламент във времето до Втората световна война не е
допускал прекалена публичност и колективност (особено като се
има предвид, че всеки интелигентски колектив е бил съставен само
от мъже) на женското поведение, още повече че жените писателки
са били също така жени майки, жени дъщери и жени съпруги. Отказът от съобразяване с възприетите норми на поведение е водел
до „случая Ана Карима“.
Дори днес, от дистанцията на цяло столетие, трудно можем
да преценим у кого се крие „вината“ за всеизвестните крайности
в поведението на тази всъщност интелигентна, малко наивна и
много смела жена. Дали тя самичка – чрез своя характер и по някакви скрити причини – е травестирала модела на „еманципираната
модерна жена“, събуждайки подигравките и дори презрението на
другите хора? Или пък обществото е хиперболизирало някои нетрадиционни черти в нейното поведение заради собствените си
страхове от една „твърде свободна“ жена, като по този начин е
произвеждало нейната „лична“ неадекватност? Във всеки случай
не спира да ме преследва изумено-тъжният тон на въпроса, който
Карима задава на Яворов, без всякаква видима причина окарикатурил (доста злостно) нейното присъствие в единствената им и
случайна среща: „Правото, не мога да се начудя, не мога да отгадая
с що съм могла да навлека озлоблението Ви?“11. Това „озлобление“ в
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някакъв смисъл не принадлежи на Яворов; то е подигравката страх,
с която патриархалният свят отблъсква заплахата от една болезнено чужда, неразбираема, непоместима в нормите за женственост
(и така не-нормална или гротескна) женскост.
Трябва обаче да кажем и нещо в защита на патриархалния
свят от времето между двете световни войни. Културната общественост като цяло е благосклонна към литературните опити
на жените; държавните институции са склонни да подкрепят и
отличават появата на техни произведения. (Аналог са днешните
насърчения на културни прояви сред етнически малцинства.) И все
пак нещо не е наред, нещо стигматизира присъствието на жените
писателки – не толкова в отделните им прояви, колкото в отношението към тяхната способност да пишат по принцип. Добрата
женска литература се възприема като екзотика, като изключение
от очевидното, но неписано правило. Дори тогава, когато тя е
станала публичен факт, обществото продължава да търси тактиката на някаква симулация, да подозира измама. Най-популярният
механизъм за производство на тези съмнения са слуховете: всепроникващи, неподсъдни, неопровержими... Вазов пишел добрите
творби на Евгения Марс, К. Гълъбов – на Жана Николова-Гълъбова,
Ал. Балабанов стоял изцяло зад творческите успехи на Яна Язова...
Единствено зад Карима никой не пожелава да види някаква мъжка
фигура. Както изглежда, това в някаква степен обижда самата нея,
защото я прави различна от другите, по-малко женствена. И Карима преследва Е. Марс, най-„салонната“ дама между всички писателки, с онази нерационална, неразбираема страст, която някога беше
продиктувала „озлоблението“ на Яворов към самата нея12.
Не може да ни учуди фактът, че жените също участват в разпространението на слухове за други жени. Механизмите за възпроизводство на социалните отношения нямат пол, а маргиналните
фигури по принцип (и нерядко с преувеличено усърдие) се стремят
12 Именно тази „война“ разказва – по типичния си живописен и хладнокръвен начин – И. Пелева в статията „Български писателки – формули на неуспеха“, включена в този сборник.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

13 Тези и други интересни факти могат да бъдат научени от много показателното изследване на Красимира Даскалова „Жените и българската книжнина (18781944)“. В: Годишник на СУ, Център по културознание. Т. 86, 1993, 71-93.
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към центъра. Тяхна тактика често стават най-популярните методи за установяване и укрепване на онези йерархични структури,
в които сами са били отблъснати към нежеланата периферия.
Нека се върнем сега към утвърдените от канона представи за
„женско писане“. Тук ще срещнем още един мит, който трябва да
бъде преосмислен и коригиран в съответствие с литературните
факти. Става въпрос за упоритата и много разпространена представа, че жените умеят и обичат да пишат главно поезия, че лириката специално – поради нейната „спонтанност“ и „личност“ – е
жанр, който им подхожда и някак естествено съответства на техните дарби. Дори само фактите, които съм изброила до този момент, са достатъчни, за да ни подскажат неверността на подобно
твърдение. Първите писателки след Освобождението – Е. Каравелова, В. Благоева, Е. Марс, А. Карима – се борят за място под слънцето на канона, пишейки разкази, повести, фейлетони, дори романи, а
малко по-късно – и драми. Още по-любопитно изглежда картината,
представена с точните наблюдения на библиометрията. Белетристичните книги, издадени от жени през периода 1878-1944, са два и
половина пъти повече от женските поетически книги. Като цяло в
репертоара на българската книжнина за същия период присъстват
имената на 356 жени с 982 самостоятелни заглавия. Ясно се откроява тенденцията към увеличаване на женската литературна продукция с напредването във времето към Втората световна война13.
Както вече казах, жените по принцип пишат всичко, но сякаш с поголяма охота пристъпват в полето на белетристичните жанрове.
Защо тогава запомняме началото на тяхното присъствие в българската литература с първите им успешни поетически книги?
Аз поне бих посочила две важни причини.
Най-напред – защото първите авторки, които се оказват
допуснати до място в „голямата“ литература, са поетеси. Имам
предвид, разбира се, Багряна и Дора Габе. Получава се един парадок-
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сален ефект: колкото повече критическият канон хвали и обговаря
тяхното творчество, толкова повече се сгъстява сянката, в която остават сгушени останалите писателки. Българската литературна история винаги е подреждала явленията по жестокия принцип на черно-бялото отношение: обилна светлина върху предния
план, все по-сгъстяващ се мрак назад, към онези явления, които са се
оказали белязани със стигмата на недостатъчната значимост. Субективизмът и телеологическата предпоставеност на този вид (в
действителност антиисторична) преценка се вижда особено ясно,
когато съобразим, че „голямата“ Дора Габе е вместена в канона на
българската поезия ретроспективно: едва от 60-те години, когато
се появява най-добрата є стихосбирка, „Почакай слънце“, назад.
Втората причина е свързана с една скрита специализация на
отношението към литературните жанрове. Лириката (по-скоро
лиризмът, така както се разбира в България според неувяхващите
романтически представи на 19. век) негласно се мисли като съзвучна
на женското преживяване, тъй като притежава качества, типични
за него: искреност, спонтанност, болезнено изострена чувствителност, интровертна взряност в огледалото на душата... И въпреки
че тази аналогия по принцип не се артикулира, лириката още в началото на 20. в. се превръща в мяра на женската способност за творчество. Добрата поетеса става критерий за добре пишеща жена. Показателен е случаят с първия роман на Анна Каменова „Харитининият
грях“, който е публикуван през 1930 г.; веднага ще кажа, че той си
остава и най-добре приетият роман на тази авторка. Всички положителни рецензии, които следват неговата поява, както и всички
добри оценки в десетилетията напред, изразяват – в едни или други
понятия – одобрение на емоционалността и лиризма като характерни белези на „женския“ стил. Малчо Николов например хвали романа
за това, че притежава „тънък женствен чар“, идващ от „мекотата
и задушевността“ на тона, с който се води разказът14. Според Г. Цанев това е „един истински лиричен роман“, тъй като „лирическо е
14 Николов, М. „Харитининият грях“. Роман от А. Каменова“. – Златорог, Х, 1930,
кн. 3, с. 529.
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15 Цанев, Г. „Харитининият грях“. В: Цанев, Г. Критика. С., 1961, с. 527, 529.
16 La. „Харитининият грях“. – Новис, 1930, бр. 4-5, с. 75.

17 Юбилеен сборник Ана Карима 1891-1921. С., 1924, с. 54.
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отношението на авторката към живота и хората“. И за да стане
още по-ясно какво означава лирично, добавя: „роман на вътрешния,
интимния живот. Това са лиричните състояния на едно младо същество, което приема и преживява всичко с трепета на сърцето си“15.
Както изглежда, за Г. Цанев авторката и героинята възприемат живота по еднакъв начин: „с трепета на сърцето си“; именно в това
се крие най-голямото достойнство на текста. И пак оттук тръгва
отрицанието на „Харитининият грях“; сега вече романът е несполучлив тъкмо защото е наивен и сантиментален, неумело лиричен:
„Анна Каменова преде на хурката на лиричния патос с несръчните
ръце на гражданка“16. От всичко това виждаме, че доброто женско
творчество, дори когато е успяло да се помести в някой белетристичен жанр, има шансове за успех най-вече ако успее да бъде „сръчно“
и подходящо лирично, докато изразява интимните трепети в душата на своята авторка-и-героиня.
Какво се случва с онези авторки, които откажат или не успеят
да пишат по този начин, виждаме от забравената публицистика на
Е. Каравелова и от подигравката, която неизменно съпровожда отношението към А. Карима. (Крилата фраза сред столичната интелигенция е било приятелското подмятане на някой си Лудогоров: „Че
Карима ще се научи да пише добри разкази, то е безспорно. Но преди
това трябва да се научи как се мият дъски“17. С логиката на днешни
хора е трудно да разберем каква може да бъде връзката между писането на разкази и миенето на пода, но тогава, в началото на 20. век,
двете дейности очевидно са се засрещали в идеята, че има определени
и неизменни неща, които всяка жена трябва да може/да бъде.)
Освен задължението да пишат лирика, тогавашните писателки са изпитвали натиска на задачата да пишат „по женски“,
„като жени“. Ето какво казва по този въпрос всезнаещият Пенчо
Славейков, докато портретува присъствието на Вита Деледа от
Острова на блажените: „Поетеси на Острова на блажените има
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твърде малко, макар че доста има които пишат стихове. И найлоши от тях са ония, които пишат все за любов, и да пишат за
любов, крадат от живота времето, определено от Бога за нея. Да
пишеха поне това което, като жени, чувствуват! Те само кастрират мъжките чувства, като мислят, че с това ще ги оприличат
на женски“. И Пенчо Славейков създава въображаемата фигура на
една „истинска“ поетеса, която пише „като жена“, без да кастрира
никого. Какво обаче пише тя? „Дивния marche funebre Може би моя.“
В това стихотворение става въпрос за смърт и за ранно видение
на собствения си гроб. В тематично отношение сме директно препратени към последното стихотворение от стихосбирката „Сън
за щастие“: Самотен гроб в самотен кът... По отношение на менталността, която изисква подобно писане, ясно е, че идеалната
поетеса трябва да е чела Ницше и Шопенхауер, да прилича на Пенчо
Славейков, на Яворов, на символистите от началото на века. За да
пише като жена следователно, тя трябва да бъде реплика на високата традиция, установена в мъжката поезия на своето време.
Но нека да си представим, че една истинска поетеса (този път
в плът и кръв) се старае да задоволи Пенчо-Славейковите представи за женско писане. Например Мара Белчева. Тя наистина се страхува да пише за любовта по начин, който би разгневил Жреца („И
най-лоши ... са ония, които пишат все за любов...“), и полага много
усилия да превърне в грижовна практика нейното преживяване, очевидно за да не „открадне от живота определеното є от Бога време
за любов“. М. Белчева е изключително добра ученичка; тя дори се
старае да не използва думата любов в своите стихове – дотам, че
ще се наложи Вл. Василев да я смъмри открито в една своя рецензия
за това, че използва думата обич – досущ като Пенчо Славейков. Защото „ако съзнанието на самоценност в любовта за мъжа е все още
търпимо, у жената не може да се чувства освен като предвзетост,
поза. – Заета от Славейкова“18. Горката Мара Белчева! Не є е било
лесно да задоволи изискванията на толкова различни мъже.
18 Василев, В. „На прага стъпки“. – Златорог, 1922, бр. 7-8.
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И още нещо любопитно забелязваме в творческото поведение на П. Славейков. Ще го открием в начина, по който разпределя
жанровете в антологията на блажените автори. Той самият владее старейшинската функция на всеки редактор и съставител да
избира/представя най-доброто, което другите са създали. (Ако
си спомним неговата собствена метафора за антологията като
покана за сватба, можем да кажем, че самият съставител е в ролята на традиционния кум, който води и направлява сватбения
ритуал.) От тази позиция той избира за себе си белетристичните жанрове: предговора и увлекателните биографични портрети.
Останалото – това, което подлежи на представяне – е единствено
лирика. Отношението активно–пасивно в неговото несъзнателно
поведение скрито въвежда читателя в цяла редица от опозиции,
сред които на функционален принцип попадат и двойките мъжко–
женско, белетристика–лирика.
Като знаем обаче какво се случва с критическата рецепция на
първата стихосбирка от М. Белчева през 1922 г., редно е да си зададем един логичен въпрос. Защо литературната критика, особено
ясно представена от Вл. Василев и Б. Пенев, отказва на нейното
творчество – толкова примерно следващо препоръките на П. Славейков – всякакво право на достъп не даже в добрата, а изобщо в
необходимата на времето си женска поезия? Нещо се е променило
за тези десетина години между „На Острова на блажените“ и „На
прага стъпки“. Това нещо със сигурност не е М. Белчева. Нейният
избор си остава стратегията да устоява едно отминало до войните време, нейната поезия звучи като ехо на ранния български модернизъм. И точно там е бедата. Защото са претърпели промяна
представите за „женско писане“ и за „истинска“ поезия, създадена
от жени. Новият еталон се казва Багряна. Дали защото Елисавета
Багряна наистина изобретява модела „жена“ и успява да го наложи
в българската култура? Не мисля така. Въпреки обичайния тон на
похвали, според мен Багряна по-скоро прави нещо подобно на това,
което е предопределило зашеметяващия успех на К. Христов в края
на 19. век. Тя улучва с крачка преднина вече започналия да се осъзна-
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ва като културна потребност (пореден) популярен модел на представите за жена творец. Ако продължим да разсъждаваме в тази
посока, няма да се наложи да се учудваме на нейния „непонятен“
традиционализъм, щом излезе от лирическата роля „да говори като
жена“, и напише творба в друг жанр. Точно така се случва през 1938 г.,
когато Багряна – в съавторство с Матвей Вълев – написва драмата
„Госпожата“, поставена още същата година на сцената на Народния театър, макар и без особен успех.
Всъщност аз изобщо не съм първата, която забелязва двойствената полова структура на текста-Багряна. Ще приведа
кратък колаж от цитати из статията обзор на женската ни поезия докъм средата на 30-те години от Кръстина Гичева-Михалчева,
публикувана в сп. „Философски преглед“. Въпреки че авторката по
принцип много силно се идентифицира с популярните за своето
време (мъжки) представи за „природата на жената“, в този случай
е направила изненадващо самостоятелни наблюдения. Пишейки за
втората стихосбирка на Багряна, тя подхваща една крайно любопитна тема, напълно забравена по-късно с усвояването на поетесата от канона: „А цялото „Сърце човешко“ (може би само не отдела
Пенелопа от ХХ век) би могло да бъде разглеждано като сбирка от
мъж“19. Идеята продължава да се развива с анализа на третата стихосбирка: „Колкото повече разгръщаме тая удивителна „Звезда на
моряка“, толкова повече се убеждаваме, че Багряна мисли за себе си
като мъж... Излишно е да се привеждат отделни примери за мъжкото самочувствие на Багряна, за мъжкия образ, който тя има за себе
си. Толкова много са те“20. Едва ли ще се учудим, че точно Багряна е най-високо ценената от Кр. Гичева българска поетеса. Но можем да се учудим на странната логика, която я кара да нарече, след
като доста подробно е коментирала, при това с немалко похвални
думи, творчеството на Ек. Ненчева, М. Белчева, Д. Габе, Е. Багряна,
М. Петканова, Я. Язова, Бленика, Люба Касърова, Слава Щиплиева,
19 Гичева-Михалчева, К. „Българската женска лирика“. – Философски преглед, 1936,
№4, с. 415.
20 Пак там.
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22 Вж. Пелева, И. „Български писателки – формули на неуспеха“, с. 157.

23 Вж. Симова, Ж. „Евгения Марс – във и отвъд маргиналността“, с. 143
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Северина, К. Алязова – българската женска поезия „неугледна и слабо разработена градина“21. Сякаш говори добре интериоризираната
строгост в присъдата на Пенчо Славейков: „Поетеси на Острова
на блажените има твърде малко, макар че доста има които пишат
стихове“.
Сега да опитаме да се взрем в регистъра на женското преживяване, като предположим, че той е съществувал в донякъде постоянни граници за времето до Втората световна война. Всъщност
и тук ще открием разлики, исторически конструирани флуктуации на колективното мнение. До налагането на образеца Багряна
около средата на 20-те години в нормата да пишеш „като жена“
преобладават съчувствието и милосърдието. Да пишеш добре, до
този момент за жените е означавало преди всичко да артикулират
в приемлива поетическа форма задължителните белези на женска
чувствителност. Паметен остава съветът, който Патриарха на
българската литература дава с безрезервно доброжелателство на
своята приятелка Евгения Бончева-Елмазова, наречена с агресивното име Марс. Според него тя трябва да „остави на мъжете“ всички
социални сюжети и теми, като пише „по женски“, т.е. под диктовката на своето добро и любящо сърце22. Покорна на неговия авторитет, младата тогава писателка го послушва и пише comme il faut,
така както трябва. Ще минат цели трийсет години, Вазов ще бъде
отдавна мъртъв, когато тя най-сетне ще дръзне да издаде сборник
с разкази на социална тема: „Човекът в дрипи“ (1935)23. И всъщност
какво са трийсет години изчакване? Самият Вазов чака петдесет, за
да издаде първата си стихосбирка с любовна лирика „Люлека ми замириса“. „Чакането“ в онзи период очевидно е било нещо повече от
„мъжка“ или „женска“ практика, то е било роля на подходящото публично поведение в една полупатриархална-полумодерна култура.
Редом със съчувствието и милосърдието регистърът на женските качества до Втората световна война задължително включва
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способност за безрезервна, себеотдайна любов, вярност, привързаност към дома и всички аксесоари на неговото символично присъствие. Има обаче един безспорен център, който легитимира необходимостта от всички изброени дотук добродетели, и това
е мъжът. Имам предвид не някаква конкретна фигура, а социално
установената съвкупност от мъжки роли: баща и син, съпруг и любовник, войник на родината, страдалец, поет, съвест на своето
време... Революцията Багряна тръгва точно от опита на лирическата героиня да се вмести в кътче пространство, отвоювано от
полето на тези роли.
Най-бавно се съграждат онези позиции на женско присъствие,
които не са саморазбиращо се центрирани в отношенията между
мъжа и жената. Ще дам пример с развитието на две теми, които
днес ни се струват „естествено“ женски, но в действителност са
претърпели симптоматичен процес на постепенно съграждане.
Първата между тях е любовта към детето. Любовта към
малкото и невръстно дете, би трябвало да добавя, защото иначе
любовта към сина е богато присъстваща тема, макар и в произведенията на... самите мъже. Изглежда, че тази любов е била възприемана като част от любовта на жената към себе си24. Във всеки случай пътят, по който се преоткрива едното чувство, се е оказал
зависим от пътя на другото. Ясно откриваме тази зависимост в
поведението на първата „истинска“ поетеса Е. Ненчева.
В гимназиалния дневник на девойката Екатерина ще срещнем
следното потресно откровение: „Жена съм аз! Това е моето найпърво нещастие. Проклета орисия! Туй е вечно незадоволство,
което болезнено раздира гърдите ми и кара нещастното ми сърце
на всеки миг да мре и да се съживява ... да бъда аз жена – фатална
погрешка!“25. Изглежда, че именно участта жена е била немаловажен
мотив за общото песимистично настроение, което бележи ранно24

Малкото дете обикновено се схваща като принадлежност на майката, поради
което неговият пол е все още социално незабележим и неупотребим.
25 Екатерина Ненчева. Прокълнатият ангел. Стихове, дневник, писма, непубликувани
слова. ИК Стрелец, С., 1995, с. 4.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Аз някога проклинах бога във небето
че на жената е отсъдил скъден дял,
ах, някога разкъсваше сърцето
таз вечна, спотаена жал!...
А днеска благославям тоя бог суров,
че във пустинята житейска на жената
отсъдил е да пие тя водата
от извора на майчина любов...
26 Пак там, с. 13.

27 Пак там, с. 144.
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то творчество на Ненчева. Може би затова – в отговор на нейните
копнежи да не бъде жена – К. Кузмова-Зографова много по-късно ще
я нарече поетесата „със съвършен овал на низвергнат ангел“26. Тази
красива метафорична фраза е всъщност изречена от един мъж за...
друг мъж; любовта кара Бодлер да я посвети на приятеля си Рембо.
Изобщо Е. Ненчева винаги е провокирала страстта по усвояването
на едно не съвсем понятно женско присъствие в клишета на измислената или присвоена женственост: „мадоната в черно“, „прокълнатата поетеса“, „прокълнатият ангел на българската поезия“...
Няма да са минали и десет години от времето на гимназиалния
дневник, когато Е. Ненчева, вече Харизанова, ще открие щастието – онова щастие, което я примирява напълно с участта да бъде
жена, а и с живота изобщо. В нейно писмо до Д. Габе можем да прочетем: „От ден на ден аз почнах да привиквам с тоя нов живот на
„майка“... Ах, Дора, не можеш си представи какво велико щастие,
каква самозабрава изживявам, когато обгърна това мъничко сладко
същество и чувствам, че то живее чрез мене“27. Дора по-скоро не е
успяла да си представи това „велико щастие“, но „Катя“ написва
може би най-светлото между своите стихотворения, „Майчина
любов“, което е пряко опровержение на някогашните є мизогинистични настроения:
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Ако сравним този текст със стихотворенията от „Снежинки“, откриваме промяна, която по някакъв начин ще повтори в
своето развитие само няколко години по-късно друг поет, Дебелянов. Заучената прокълната женственост от първите години на
20. век е съзряла в съзнание за право на себе си; именно майчинството
се е оказало за Е. Ненчева пътят към щастието да бъдеш жена28.
След нейната смърт майчинската тема ще трябва да почака
още няколко години, преди да избухне в първата стихосбирка на
Багряна, при това едновременно с по-общата тема за кръвното
родство по женска линия. Със сигурност Багряна е новаторка в
тази посока и няма чак толкова голямо значение какви са конкретните мотиви на готовността є да влезе в нова лирическа роля. Все
пак е съблазнително да направим няколко по-конкретни наблюдения върху нейния творчески път. Най-напред лесно ще видим, че
почти всички творби от двете теми са събрани в общото пространство на цикъла Вечната и святата, от който черпи лице и
име цялата стихосбирка; такива са Вечната, Потомка, Към нея,
Жертва... Тук те се редуват с творби на „годежна“, невестинска и
любовна тема. Очевидно е, че цикълът търси „вечното“ в природата на жената, при това със стратегията на една умерена и добре
овладяна стилизация на фолклорни образи и мотиви. Той е недвусмислено вписан в атмосферата, стилистиката и тематичните
приоритети на Родно изкуство. Симптоматично е, че „вечната“
женственост на лирическата героиня достига до майчинството и
„женската връзка“ през настроенията на най-актуалното за онази епоха „мъжко“ (национално, разбира се, но тази националност
все още се генерира от „мъжки“ модели) изкуство. Майчинството
на „Вечната“, още един път ще кажа, е налично и важно, но то
е вписано в случването на колективни процеси, които бележат
развитието на българската литература след Първата световна
война. Едва ли случайно темата рязко запада в по-късната лирика на Багряна. В „Звезда на моряка“ (1931) ще срещнем само един
28 В същия стил тя написва и две много топли, много сърдечни „предсмъртни“ сти-

хотворения: „Завет (На невръстната ми дъщеря)“ и „Завет на любимия ми син“.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Подобна оценка дава на нейното творчество и А. Вачева в статията си от
настоящия сборник: „една от най-изявените женски фигури в епохата на българската модерност, с ясно изразена визия за мястото и ролята на жените в българското общество“, с. 375.
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класически римейк на яворовската тема за Блудния син и майката
(Майко, знам, ще плачеш ти горчиво...); в „Мост“ (1943) намираме
стихотворението Жена, писано през 1937; тук женският образ
е вече напълно клиширан според най-популярните представи за
женственост на онази епоха.
След като Родно изкуство актуализира потребността от
лирическо майчинство, темата по-лесно набира сила през 30-те
години. М. Петканова, още една поетеса, възпитана от това движение, най-напред є откликва със своите „Македонски песни“ –
изцяло в стила на декоративната фолклорна стилизация. Точно
стилизацията прикрива наличието на мотиви, които всъщност
са нетипични за традиционното преживяване на патриархалната (фолклорна) жена: съчувствие на дъщерята към майката, тъга
по омъжената сестра, монолог на изоставената съпруга... Трябва
да дойдат следващите две стихосбирки – „Изгубен камък“ (1933)
и „Кавали свирят“ (1939), за да осъзнаем колко значимо е новаторството на тази авторка29. Макар и все още в стилистиката на
Родно изкуство, двете книги са просто обсебени от темата за
майчинството, при това различните текстове внасят различни
гласове и позиции на женския майчински опит. Така се оспорва идеята, че жената прави поезия единствено като изповед на своите
лични чувства. Майчинството у М. Петканова не е просто начин
за своя/женска изповед, то е процес, в който се конструира ново
пространство на лирическо преживяване. Текстът, наречен Балада (всъщност лирическа поема, в която няма нищо баладично), от
„Изгубен камък“, няма аналог в поезията ни до този момент. В
него се разгръща психологически драматичният сюжет на съдбата да бъдеш майка мащеха в чужда къща, при безразличен съпруг и
чужди деца. Изкушавам се да цитирам финала на тази забравена
днес творба; той представлява част от един дълъг разговор, кой-

31

то героинята води с умрялата майка, чието място заема. Удивително е чувството за женска свързаност вместо „така логичните“ чувства на обида и гняв:
Какво съм аз сега пред теб, далечна,
във твоя дом, за твоя мъж?
Нали край тях ще бродиш жива вечно,
ще чукаш с всяка капка дъжд,
Ще галиш кротко с пролетния вятър
и жалбата ти по света
ще стене, ще се носи по земята
с шума на есенни листа?
32

Към теб отправят всички свойте ласки,
чрез мен да ги приемеш ти.
Нали под мойта непрогледна маска
понякога живееш ти?
За мен остава само тежък жребий,
по-лош от този да умреш –
да съм писмо, написано до тебе,
което с радост ти четеш.
Една особена проява на майчинската тема представлява
втората част на цикъла Ветрове от Д. Габе („Земен път“, 1928).
Това е истински лирически спазъм на „празното“ женско сърце,
смело изразена болка по неродената рожба. И все пак критиката
на 30-те години отказва да разшири канона към новаторската
тематика на женското писане. По-типични за настроенията на
времето са авторки като Бленика (Над люлката, Съкровище, Ласка, Полет) и Северина, предано отстояващи вече завоюваните
позиции на всеотдайната и безбурна майчина любов. От тяхната поезия ясно личи, че темата за майчинството е изгубила своя© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

30 По-подробно за образа и за неговото място в литературата на 20-те години
виж в статията „Романът Харитининият грях“ и греховете на литературната
критика“ от М. Кирова в този сборник.
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та предизвикателност към канона в онези случаи, когато е успяла
да се впише в регистъра на популярните лирически стандарти за
женственост.
Втората „естествена“ тема, която постепенно се вмества
в публичното пространство, е любовта на дъщерята към майката. И в този случай пробивът е олицетворен от Багряна (стихотворения като Младост и Синеоката), и пак се налага да кажа,
че образът на „женската майка“ е навсякъде изразен с „родни“ похвати на фолклорната стилизация, нерядко още по-откровено
декоративни, отколкото в темата за майчината любов. Всъщност двете теми в ранното творчество на Багряна образуват
едно семантично цяло: идеята за древна (женска) кръв, пряк превод на „вечните същности“, в които епохата разпознава също
така мъжа, расата и народа. Върху лирическия образ на майката
пада и едно по-конкретно, много тежко влияние: символът на
майката в черно, натраплива метафора на творческото въображение след катастрофата на българските идеали през Първата
световна война30.
В творчеството на другите поетеси от 20-те години майката все още се мярка бегло; през 30-те години нови психологически
акценти внася М. Петканова, но като цяло темата си остава загадъчно банална и слаба в нашата женска поезия, особено щом започва да отшумява силата на Родно изкуство. Любовта към майката
изглежда повече „мъжка работа“ в българската литература – поне
до Втората световна война. А ние можем да видим още веднъж до
каква степен качествата на женското преживяване и „естествените“ приоритети на женския опит представляват социални конструкти, съградени в съответствие с културните доминанти на
колективния опит през всяка епоха.
Бих искала да се върна още малко назад, към състраданието
и милосърдието като задължителни характеристики на жен-
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ското преживяване. Именно с тях е свързана една друга тематична посока, която изглежда напълно изгубена за вниманието
на българската литературна история. Имам предвид темата
за войната. Никак не е маловажно, че жените – въпреки доброжелателните съвети на своите патриарси – все пак поемат и
в тази посока. Не друг, а Е. Марс, „нашата Жорж Санд“, издава сборник с разкази, много от които разказват за войните и
„военния“ опит на нацията през 1912–1918 г.: „Белите нарциси“
(1924). Люба Касърова, една напълно забравена днес поетеса, издава пет стихосбирки между 1921 и 1937 г. В първите две от тях
можем да срещнем множество стихотворения на военна тема: Инвалид, Македонско сираче, Добруджанци и тракийци, Цариброд... Касърова е културна и доста производителна поетеса със социално ориентирани интереси. Двайсетина години по-рано нейният сантиментален патриотизъм вероятно би направил добро впечатление,
но във времето между двете световни войни се оказва безнадеждно („опълченски“, би написал Пенчо Славейков) демодиран и
овехтял.
През 1937 г. също забравената днес Санда Йовчева публикува
романа „Ние – в дълбокия тил“. Наистина е необходимо предубеждение, за да успее литературната ни история да погребе напълно
една книга, която навремето си е предизвикала голямо внимание,
получила е национална премия и дори е била сравнявана от съвременниците си с романа „На Западния фронт нищо ново“ от Е. М.
Ремарк. Антивоенни стихове по време на Втората световна война пишат Багряна, Бленика, М. Грубешлиева... В тази тематика са
едни от първите стихотворения, с които Весела Василева встъпва
в българската поезия. И за да бъдем честни, трябва да кажем, че
творби като Молитва и Бомби с нищо не са по-слаби от антивоенните стихове, които създават по същото време „големи“ автори
като Н. Фурнаджиев, Б. Райнов и Ал. Геров31. Всичко това се опитва
да ни подскаже, че към края на 30-те години българската литерату31 По-подробно виж статията „Лирическият свят на Весела Василева“ от Л. Малинова в този сборник.
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32 Двайсет и шест от общо трийсет и пет книги, които Ф. Попова-Мутафова
издава до 1944 г., са на историческа тема.
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ра чувствително се е приближила към възможността да не се дели
на „мъжка“ и „женска“, а да бъде мъжка-и-женска в решаването на
колективни задачи.
Именно в тази посока на „общите“ (разбирани по това време
най-вече като национални) ценности се разгръща една симптоматична проява на женския творчески опит. Имам предвид отношението/усвояването на миналото, много важна част от културната реабилитация на желанието за българска идентичност
след катастрофата от Първата световна война. Спомняме си, че
женският интерес към историята припламна за пръв път с повестта „Царица Теодора“ на В. Благоева през 1894 г. Следва дълго
затишие в продължение на трийсет и пет години. Новият прилив
на интереса очевидно набира сила в контекста на общите литературни задачи през 20-те години и се влияе пряко от предводителството на мъжката проза. След това избухва рязко и бързо,
още на границата между 20-те и 30-те години. През 1929 г. излиза
„Солунският чудотворец“ на Фани Попова-Мутафова, последвана от три други нейни романа преди да са завършили 30-те години:
„Дъщерята на Калояна“, „Йоан Асен II“, „Последният Асеновец“.
И макар че постиженията на Ф. Попова са затъмнили изцяло пообщия характер на интереса към историята в женското писане
по същото време32, не трябва да забравяме, че тя очевидно е найдобрият (със сигурност най-известният), но не и единственият
негов представител.
А. Карима написва три пиеси на историческа тема, започвайки почти едновременно с Ф. Попова: „Поп Богомил“ (1930), „За
свободата“ (1931) и „Панагюрската дева“ (1940). Яна Язова (след
натрупан опит в поезията) се включва малко по-късно и публикува драмата „Последният езичник“ (1940), след което – през 1944,
на една крайно неподходяща политическа граница, завършва романа „Александър Македонски“ (осъден да си остане непубликуван
в течение на шест десетилетия), който, за чест на женското
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творчество, представлява първият български роман на небългарска историческа тема33. След края на Втората световна война
Я. Язова написва внушителната със своя обем трилогия „Балкани“ („Левски“, „Бенковски“, „Шипка“), която също остава дълго
време непубликувана. По мироглед, тематика и стилистика тези
романи принадлежат към историческата традиция, натрупана
в българската белетристика преди 1944 г., затова и аз ще ги разглеждам по-скоро като принадлежни към нея. Злощастната царица
Теодора се появява отново в една „балада“ на М. Петканова (Царица Теодора в „Изгубен камък“). Лирическият акцент е поставен
върху „женските“ черти на страданието; историята е само фон,
на който една жена се разкъсва между противоречивите пориви
на обидата, гнева и майчината милост34.
През целия разглеждан период историческите романи, написани от жени, опазват една особена позиция на раздвоеното
отношение към темата за жената в историята. Струва ми
се, че тази позиция може да бъде разбрана като родилен белег,
наследен от спецификата на тяхното възникване в лоното на
една „мъжка“ традиция. От една страна – романите (както и
драмите и поезията на тази тема) откровено търсят примери
за жени, които са участвали в историята като нейни субекти;
самата история е претърсена, за да се открият в нея „женски“
места. Можем да говорим за нова „полова топография“ на родното минало; писателките се стараят да впишат женското
присъствие в ключови моменти, когато се изявява „народната
съдба“. От друга страна обаче, женското присъствие става колективна ценност едва след като е побрано в модела/моделите
на мъжкото героично поведение. И Ф. Попова, и Я. Язова осъзна33 Вж. статията „Жените и историята в романите на Яна Язова“ на С. Ангелова
в настоящия сборник.
34 За предизвикателствата на този подход много точно пише А. Вачева: „Личната
„малка“ история на жената поражда особен драматизъм, който, пренесен в модерното време, доминира над мощния консолидиращ глас на националната история“,
с. 390.
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35 „Жената в историята според визията на трилогията е възможна само като
не-жена или като жертва“ – пише С. Ангелова в своята статия за романите на Я.
Язова, с. 328.
36 По-подробно за насилието в трилогията на Я. Язова виж пак там.
37 Виж статията „С Клио и Мнемосина. Как разказва Фани Попова-Мутафова“ на
О. Георгиева-Тенева в настоящия сборник, с. 294.
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ват жената като героичен субект на българската история само
в резултат на способността є да претърпи социалнополова метаморфоза: тя трябва да стане „като мъж“35. В противен случай жената си остава не субект, а традиционен обект на историческите процеси; нейното присъствие попада в полето на
грозното и страшното. В онези случаи, когато не действа/мисли
„като мъж“, жената става поданик на българската история като
безсилен и безпомощен обект на мъжкото насилие и на мъжката
агресия. Това решение ни отвежда доста назад; неговите корени са във възрожденски положения (макар и лирически) модел на
майка България: разкъсана, окървавена, обезчестена... Ще използвам два (екстремни в своя натурализъм, който трябва да предизвика потрес) примера от романа „Бенковски“ на Я. Язова: „Николина се видя обградена от едни човеци, които по големина бяха
мечки, по свирепост вълци, с лица, обрасли в козина, с дрехи, наплескани с кръв, ... с устни, които цвъркаха лиги и воня... От един
звяр тя минаваше в ръцете на друг, още по-свиреп, по-мръсен и
по-жесток“. Нищо чудно, че в тази ситуация жената започва да
прилича на „разкъсано цвете, удавена в сълзи, с руси къдри, разскубани и провиснали около двете є бузи, с устни огризани, олигавени и безсрамно изсмукани...“36
Има наистина още един, трети път, който използват нерядко както Я. Язова, така и Ф. Попова – пътят, по който жените прилагат някакви свои, енигматични магьоснически умения, за
да преодолеят историята и да се справят с мъжете. „Магьосничеството в романите на Ф. Попова-Мутафова също е осмислено като символна стратегия на потиснатата от мъжа жена за
участие в правенето на света“, пише Огняна Георгиева-Тенева37.

37

38

Почти същото казва и София Ангелова за Я. Язова: „Женското намира своето единствено адекватно място в полето на мистичното, в осмислянето на историческото като съдбовна предопределеност и на жената като медиатор между тях“38. Разбира се,
няма нищо революционно в подобна стратегия; тя принадлежи
на патриархалния свят най-малкото от времето, когато са написани най-старите между книгите на Еврейската Библия. Няма
да ни изненада и фактът, че жените са я усвоили до степента на
„женска природа“. К. Гичева-Михалчева успява да я привиди дори
в творчеството на Багряна – именно защото я цени повече от
останалите поетеси: „Цялата лирика на Багряна е пропита от
една особена мистика, която е рядка в нашата женска поезия, ако
и жената по природа да е в нещастието си често по-близка до такова настроение“39.
Всичко дотук ни подсказва, че женската традиция в историческия роман възпроизвежда клиширани от канона представи за
„българската история“, конструирани в големия процес на национално митостроителство, потръгнал в последните десетилетия
на Възраждането. Тя се стреми да набави ценност на женското
присъствие в обществената действителност и съвсем логично
открива това присъствие в двете най-популярни роли на „историческата жена“: героичната мъжкарана (парадигматичен образ е
Вазовата Баба Илийца) и обезчестената майка/сестра. Историята
се оказва трудно изпитание за женската самоценност дори с напредването на 20. век. Не на последно място защото в това тематично пространство „женското“ е притиснато от непреодолимия авторитет на колективните представи за родна история.
Женското самосъзнание, поне в онзи момент, не може да издържи
конкуренцията на големите идеи, породени и възпроизвеждани в
режима на (потребността от) национална гордост, в модела на патриотичните чувства. А в този режим мястото и функциите на
38 Виж статията на С. Ангелова „Жените и историята в романите на Яна Язова“
в този сборник, с. 328.
39 Гичева-Михалчева, К. Българската женска лирика, с. 408.
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40 Подигравателното отношение към Карима приживе изглежда факт, за който се
споменава в различни текстове от първите четири десетилеитя на 20. век. В същото време обаче не трябва да се забравя, че то далече не е било така „единствен“
факт, както ни се струва днес благодарение на българската литературна история. Карима всъщност е била много харесван от широката публика автор; нейната драма „Отритната“ е представлявала безспорен бестселър със своя тираж от
50 000 броя; много малко мъже писатели могат да се похвалят с подобен успех.
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жената са ясно регламентирани и фиксирани в неподвижни позиции
поради романтично-легендарния характер на митостроителното
въображение.
Все пак има едно изключение. И то не се намира между големите авторки, а е спотаено в драматургията на най-необичаната,
на най-подиграваната – Ана Карима40. Нека вземем за пример нейната драма „За свободата“ от 1931 г. Националната свобода тук
е представена в противоречие с шаблоните на патриархалното
мислене; тя се оказва възможна само по пътя на жестокостта и
насилието между самите българи. Второто важно прозрение на
текста може да бъде изразено с много по-късната формула Личното е политическо. Или обратното; във всеки случай обществените събития и интимният опит на героите (особено на героините) в тази драма не могат да бъдат разделени; те са еднакво
неизбежни, еднакво деформирани от тежестта на големите национални събития.
Въпреки че изпитват силно влиянието на Родно изкуство
и споделят с мъжете вярата във фолклорната митология като
диспозитив на „вечни“ модели, българските писателки до войните са изцяло градски хора. От една страна, те живеят в града
(всъщност в един-единствен град), от друга страна, градски характер имат и темите, и героите на техните творби. Що се
отнася до белетристиката, там изключенията са много малко,
и най-типичното между тях е романът „Харитининият грях“.
Той наистина не описва традиционното село, а един малък балкански град. В действителност обаче Копривщица е употребена
функционално като антоним на модерния град. При това „Харитининият грях“ е подчертано концептуален роман, той е „ко-
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привщенски“ толкова, колкото Йовковите старопланински легенди имат „селски“ характер. Нашите белетристки изглеждат
малко податливи на носталгичната утопия за някакво „златно
време“ на българската душа, когато нравствените ценности в
живота на селския човек са се случвали без намесата на държавните институции, някак „отвътре“, „от само себе си“. Те може
би наистина са по-„естествени“ от мъжете (а следователно и
по-неподатливи на модерно цивилизоване), както твърди социологът Георг Зимел, и тази естественост-в-себе-си опазва в
душите им простичките добродетели на традиционния свят.
Или просто са по-адаптивни, по-малко склонни към фиксация на
въображението в утопични визии, по-ясно принудени да търсят
конкретни решения на конкретни проблеми в действителността, която ги заобикаля.
Това особено ясно личи в творчеството на по-ранните ни
писателки, а и на поетесите, особено до 20-те години. След това,
под влияние на атмосферата Родно изкуство, копнежът по завръщане в някаква алтернативна селска действителност се появява
сред тях – неслучайно най-силно у тези авторки, които в найвисока степен са повлияни от идеологията на родните ценности. Тук би трябвало отново да проследя разгръщането на темата в поезията на М. Петканова. Вместо това обаче бих искала
да покажа как институционализираните представи за „добра“ и
„подходяща“ женска литература поощряват тъкмо „мъжките“
модели на лирически опит. През 1932 г. голямата награда за поезия на Министерството на народната просвета получава стихосбирката „Нива“ от не твърде известната за своето време
Слава Щиплиева. Тази книга можеше да бъде написана от Цанко
Церковски в съчетание с Петко Тодоров. Една изцяло градска жена
възхвалява живота на село, където сладко се спи, трудът спори,
любовта е чиста и човек се къпе в духовно здраве... С. Щиплиева
успява с известна сръчност да възпроизведе „родните“ клишета
на своето време; тя пише наистина „като мъж“ и получава достойна награда.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Но нека вече опитам да обобщя (макар и в опасно широки граници) отношенията между женското творчество и българския литературен канон. „Женското писане“ до Втората световна война
по принцип се стреми към канона – още от времето на първоначалната си поява в средата на 19. век. В това едва ли може да има
нещо учудващо, като се има предвид, че нищо по-добре от канона
не е в състояние да легитимира правото на присъствие в една национална книжовност. Не по-малко нормално е и това, че канонът
упорито отказва да се познае в жените, както и да се разшири към
нови тематични пространства, поощрявайки техния алтернативен принос.
Но как се държи тогава „женското писане“ в тази (далече
от изключителна) ситуация на предизвестеното поражение?
По-скоро примирено и кротко, отколкото с „буря и натиск“. Нашите писателки и „поетки“ бавно, упорито – всяка със своите
сили – атакуват правото си на място в публичното пространство. И ако съдим по резултатите от техния труд, можем да
кажем, че най-добре успяват тези, които най-добре имитират
канона. Нямам предвид толкова прякото подражание на утвърдени школи и стилове, колкото готовността за идентификация
с популярни и актуални представи за това как трябва да пише/
чувства „жената“. Разбира се, тук много лесно би могло да се
възрази: та нали точно най-„каноничните“ ни писателки са безспорно и най-добрите (съзнателно ще избегна неясния термин
„най-талантливите“) в употребата на художественото слово?
Първо – нека да не забравяме, че по принцип всички писателки се
стремят към канона (както впрочем и всички мъже писатели в
българската литература). Второ – има и изключения, а сред тях с
особено фрапиращ характер изпъква пренебрежението на критическия канон към поезията на М. Петканова. А тя всъщност – със стихосбирките „Изгубен камък“ и „Кавали свирят“ – е
най-мислещата, най-разнообразната и най-интелектуално оригиналната българска поетеса на 30-те години. Ако искаме да разберем
на какво се дължи невниманието към нея, трябва да тръгнем от
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съпоставката є с Багряна. Най-общо казано, М. Петканова няма
лирическото поведение на мъж, който вмъква в своето творчество женски теми. Тя въвежда наистина женски теми – неуместно и малко срамно женски според канона. За разлика от Багряна,
която пее мъжкия индивидуализъм на женска лира, М. Петканова
си позволява да отвори едно голямо пространство, в което – от
различни тематични посоки – изрича въображаемото единство на
много жени. Само в посочените две стихосбирки лирическият глас
конституира общностите на социално обезправените жени, на
жените, които страдат от липса на обич, на неродилите-никогамайки, на гроздоберачките, на животните майки, и винаги с една
особена сестринска интимност, която не може да бъде простена, защото изглежда забравила за великата фигура на мъжа. Това
е моментът, в който възрожденският патос на потребността
от споделяне на женския опит изглежда за пръв път възродена в
новата ни поезия.
Истина е, че жените не са изобретателки на нови течения,
не са авторки на големи идеи, проповеднички на авангардните
„изми“. И не само защото „не могат“. Смелостта също се възпитава в подходящи условия. За нея трябват стимулираща семейна
и социална среда, подходяща система на средно и висше образование, непосредствен допир до чужди култури, свобода на публичните контакти с множество хора... Все неща, каквито къснопатриархалният свят в България до Втората световна война не
може да им осигури освен като изключение от общото правило.
И въпреки това в продължение на седем десетилетия се натрупва
значителен брой авторки на творби в почти всички литературни жанрове. (Опитвам се да си спомня жанр, в който жените не
пишат. Сещам се например за епопеята и романа в стихове, но
там и мъжките опити са далече от натрупване на традиция. Полюбопитно е да помислим защо липсват – или поне липсват забележими – женски опити в областта на комичното; защо няма
например женска хумористична поезия? Нима са толкова сериозни
българските жени? Или хуморът задължително е вървял заедно с
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

41 Горянски, П. Вдъхновени жени. Литературни силуети. С., 1938, с. 21.
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весела компания и червено вино?) А що се отнася до онези случаи,
когато някоя писателка се опита да бъде концептуално модерна,
критиката рядко прощава подобен вид отклонение от простичката същност на женската є природа. Ето например оценката за
книгата „Лунатичка“, съставена от осем поеми, в която Д. Габе
се опитва да експериментира с едно модно течение: „Увлечена от
духа на конструктивизма, който е неприсъщ за женската природа, Д. Габе е изпаднала в непростимо маниерничене“41.
Сега вече остана да си зададем един последен, но важен и труден въпрос. Имаме ли сили да кажем, че българският литературен
канон може да бъде пренареден в съответствие с културната ситуация в началото на 21. век така, че да възвърнем на женското
творчество някаква отказана справедливост? И дори да вземем
подобно решение, до какво може да доведе (може ли изобщо да
доведе до нещо) един подобен умозрителен опит? Единственото, което мога да кажа с някаква сигурност, е, че си заслужава да
провокираме литературноисторическата традиция, да дразним
статуквото, но без наивния оптимизъм, че то е готово за лесни
промени. Ще се опитам да дефинирам три различни подхода на
това предизвикателство, три хипотетични стратегии за корекция на канона.
В първия случай можем да четем паралелно българската литература, написана от жени, и канона, като търсим в канона онези места, в които конкретни авторки и творби би трябвало да
присъстват, но все пак ги няма, отказано им е право на достъп по
една или друга (исторически обусловена) причина. Иначе казано, да
върнем жените – ако не чак в канона, то поне във видимото пространство на българската литературна история, съграждайки ретроспективно и постъпателно нейната нарушена цялост. Като
съставителка на настоящия сборник съм предпочела именно тази
стратегия. Без да бъде твърде амбициозна, тя все пак изглежда найподходяща, когато става въпрос за обединяването на множество и
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разнородни усилия, а освен това е ориентирана към възможно найширока читателска публика.
Във втория случай вече съществуващият канон ще остане
непокътнат в своя най-популярен вид – като завършен паметник
на една епоха. Редом с него обаче може да започне съграждането
на втори – самостоятелен и алтернативен – женски канон. Тази
стратегия е примамлива и не много трудна въпреки големия обем
на необходимата работа. Тя обаче крие няколко сериозни опасности. Най-напред – един методологически радикализъм, който лесно ще се превърне на свой ред в нов тип сегрегация на литературноисторическите явления и процеси. След това: изграждането на
самостоятелен женски канон не само че не предизвиква промени в
методологическото статукво, но в действителност го укрепва,
като възпроизвежда неговите похвати и преди всичко – желанието за власт.
В третия случай можем да се решим на една смела и радикална
стратегия, която ще атакува самата граница между мъжко и женско, високо и ниско, център и периферия. Имам предвид възможността да се отхвърли идеята за канона като рестриктивнодискриминираща мярка за стойността на литературните явления, т.е. да се деконструира традиционната представа за канон.
Бихме могли да разпаднем именно неговия центрократичен, авторитарен и монофоничен характер. Можем да заменим стария
канон с една свободна констелация от представи: едновременно съществуващи множество центрове с различна тематична,
идеологическа и поетическа ориентация. Този „канон“ ще бъде
политопичен и полифоничен, той ще говори в едно и също време от различни „места“ и с различни гласове на литературното
творчество. Разбира се, подобен подход е все още утопия. Това
обаче не означава, че не сме в състояние да подготвяме поне необходимостта от неговата поява.
Настоящият сборник среща осемнайсет автор/к/и на двайсет и пет текста в опита им да конструират една алтернативна посока на българската литературна история. В това засрещане
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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всеки говори със своя глас, със своите възгледи. Струва ми се, че
точно тази разноречивост, този отказ от възможността да се
намери някакъв „единствено верен“ подход са представителни за
усилията на българското литературознание през първото десетилетие на 21. век.
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К а т я
С т а н е в а
Жените пис а телк и през Възр а жд а н е то

В началото на ХХI век търсенето на алтернативни подходи и проблемни позиции към българската култура и литература снабди с особена аура изследвания на „неединното Възраждане“.
Всевъзможни дихотомии (частно-публично, свое-чуждо, центърпериферия, традиция-модерност, град-село, делник-празник,
мъжко-женско и какво ли още не) задават интерпретативна оптика към (живота на българите през) основополагащата културноисторическа формация. В последните години се поставя под въпрос
и общоприетото мислене за Българското възраждане като отделна
епоха, но проблематиката е извън вниманието на настоящото изследване.
В нашия колективен академичен проект се търси мястото на
жените писателки в историята на българската литература, настояването е да се открои постигнатото от тях в собствения
им културно-исторически контекст. Версиите за женското писане, за женския глас през ХIХ век се множат и това безспорно е знак за
актуалност на заниманията ни.1 В говоренето за литература през
1

Леков, Д. Българска възрожденска литература. Т.1. С., 1993, с. 114-126; Радев, И. Любовните истории и авантюризмът на българина. Велико Търново, 2002; Николова, Ю.
Записки по българска възрожденска литература. Пловдив, 2004, с. 357; Иванчева, И.
Брегове на чувството. Гласове на жени в българската поезия. С., 1995, вж. също и Иванчева, И. Аспекти на междутекстовостта в българската женска поезия от средата на
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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епохата на Възраждането и за литературата на Възраждането масово приета практика е да се тръгва от констатации за „нямане“,
от „списъци на отсъстващото“, но (само)упреци за липса на интерес, за омаловажаване в остойностяването на женската книжовна
продукция са неоснователни. По-скоро в набиращите инерция прочити откъм търсена връзка с конкретни феминистки проекти нещата вървят в обратна посока...
Моята теза: от средата на ХIХ век насетне жените заявяват
воля за социално присъствие и съдействие в процеса на учредяване
на модерна публичност и в частност на литературната, в изработването на политика на репрезентация на българското. Те усърдно (се опитват да) правят това, което правят мъжете, с присъединени усилия се включват в културното строителство. Малкото на брой книжовни изяви на първите ни преводачки, поетеси,
авторки на публицистични текстове и на учебни помагала дават
възможност лабораторно да се наблюдава ПОДРАЖАНИЕТО КАТО
ПРАКТИКА НА СЕБЕ СИ, усвояването на езици, поетики и традиции, на конкретни образци и правила на писане.
Не омаловажавам творческия потенциал на жените, ползвам
думата „подражание“ като интерпретативен термин без пейоративна натовареност, като го обвързвам с полето, което го поражда.
Съдържанието на думата препраща към дейност, която се мисли в
неутрален или позитивен план. В речника на Найден Геров за глагола
подражавам (да подражая) на първо място е посочено значението
„Глядам някой какво прави и как го прави, па и аз правя същото и по
същия подоб; подражать“. Геров не фиксира дума за деятел/деятелка, според най-авторитетния наш възрожденски лексикограф номинативът „подражател“ не се употребява в говоримия език през
ХIХ век до 20-те години на ХХ век. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. С., 2000; Малинова, Л. „Карамфила Стефанова и неиздадената є стихосбирка“. – В: Въобразените текстове. В чест на Стефана Таринска.
Съставители Данчо Господинов, Николай Аретов. С., 2005, с. 182-203; Аретов, Н,
Н. Чернокожев. Българска литература ХVIII–ХIХ век. С., 2006, с. 218-219; Личева, А.
Гласове и идентичности в българската поезия. С., „Фигура“, 2007, с. 85-89, и др.
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2 Вж. Радев, И. Другото лице на възрожденската литература. Абагар, Велико Търново,

2006, с. 226, 278.
Вж. Българска възрожденска критика. Представена от проф. Георги Марков. С.,
1981, с. 515; Българска възрожденска поезия. Подбор и редакция Кирил Топалов. С.,
1980, с. 330.
4 Славейков, П. Р. Съчинения в осем тома. Т. 8, С., 1982, с. 78, писмо от Трявна,
21 март 1853, до Никола Палаузов, Одеса.
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ХIХ век. В изследването „Животът на литературните термини“ –
замислено и осъществено като справочно издание – Иван Радев отбелязва три стихотворения, обозначени в апарата на заглавието
като „подражание“ от авторите Йоаким Груев, Георги Груев, Тодор Шишков, и в тематичния индекс ги включва в раздела „Жанр,
стил, композиция“.2 Разбира се, подражанието е масова практика
и в автокоментари възрожденските стихотворци и драмописци
указват ползваните образци и механизми – „стихове, написани по
подражание на френска една песен, порусена у Карамзина и от нас
побългарена“ (Т. Шишков за Песен на добродетелта, приложение към
драмата „Велизарий“); Т. Икономов, Де є родът ми?, подражание на
чешката песен „Kde domov muj“3. В годината на отпечатването на
първите повествователни и драматургични творби, преведени от
български, частно писмо на Петко Славейков изплаква сиромашката жалба на Българското възраждане – „… нямам и книги, от които
да се ползувам, що-годе да се поведа или подражание да направя“4.
Фундаменталната значимост на подражанието – социално
регламентирано, препоръчвано, приветствано поведение във всекидневието и духовността – е безспорна. Скъпене на традицията,
на излъчените от нея образци – опита на предците и примера на
божиите угодници – управлява патриархалното и религиозното
живеене, насочва и определя писмовните практики. Отварянето
към Новото време донася модели за успех, които се конкурират
и конфронтират с отгледаните в семейството версии за себе си.
Сравнението се насочва към образци, тиражирани от модерния
свят. Интелигентната стратегия на възрожденските дейци – на
имитация, подражание, съизмерване – диктува да се инвестира
в образование, възпитание, цивилизоване. Българският елит от
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30-те и 40-те години на ХIХ век насетне започва системна работа
за институционална осигуреност на трансформационните процеси – създават се светски училища, читалища, различни културни и литературни дружества, периодика, чрез която се пропагандират, коментират, координират местните усилия. Мъжете
настояват за включване на жените в дейностите по модернизация на българското общество и във възпитаване на култура на
участие.5 Детайли привнасят в картината на женското проговаряне особен колорит и живост. Само един пример – от изследване,
посветено на Свищов през ХIХ век: „цялата свищовска интелигенция подпомага създаването на женски дружества, организира
първите им сказки, пише първите им речи“ – авторката Ю. Николова обобщава наблюдения върху изяви от типа на публикувано през 1872 г. в сп. „Училище“ „Слово, сочинено от Ст. И. Попов, а
казано от една Госпожица в едно събрание на Женското дружество в
Свищов“6. Съчинителят е френски възпитаник; текстът демонстрира пряка връзка със слова и статии от предосвобожденската
периодика по темата за потребност от образование на девойките, като се раздвоява между отчет за едногодишната дейност
на дружеството и задължителната за жанра предписателност.
Българската фактичност усилва и модулира изговореното от
изследователките на „историята на жените“ за „гражданското
и патриотично майчинство“, схващано като форма на „гражданско“ участие на жените. („Няма образован народ без образовани
майки… Сегашните момичета, що се учат в училището, ще бъдат
майки на онези Българи, които до подир половин век ще съставляват
Българският народ… Нека прочее в лицето на тези момичета да гледаме да приготвим за туй Българско поколение таквизи майки, които да го подготвят за изпълнение на неговите длъжности към отечеството му, към държавата и към Бога.“) Нашият местен пример
5 Вж. От сянката на историята. Жените в българското общество и култура. Съста-

вител К. Даскалова. С., 1998.
6 Николова, Ю. Достойно есть. Свищов през ХIХ век до първото десетилетие на ХХ
век. С., 2006, с. 131-132, 372-373.
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7 Вж. Даскалова, К. Женската идентичност: норми, представи, образи в българска-

та култура от ХIХ – началото на ХХ век. – В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха, Т. 2, С., 2001.
8 Обобщението на Д. Маринов „всяка мома песнопоец, всяка баба врачка, всеки старец
зналец“ очертава социално-антропологически типове според доминиращите културни роли в българското патриархално село. Вж. Бочков, П. „Етнични образи на мъжкото
и женското: власт и компетентност“. – В: Български фолклор. Дискурси на различието.
Кн. 4, 1999, с. 37. Поговорката „Не питай старило, а питай патило“ въвежда оценъчна
позиция, която проблематизира субективната гледна точка към социалния свят като
надежден инструмент за обобщено описване на разлики в поколенчески и джендър представи за компетентност и общоприети стратегии за справяне във всекидневието.
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буквално до-казва изреченото от Карен Офън, че възпитанието и
образованието на майките в Европа е конструирано по френския
модел от ХVIII век като дълг към нацията.7
Съществуват достатъчно основания да говорим за сетивна
неустановимост на женския глас; изговаряне на женската другост
с нейните собствени гласове няма как да се случи безпроблемно през
Възраждането. Женската модалност в комуникацията се артикулира и филтрира чрез структурите на промяната на културния
опит. В периодиката – включително в изданията на Л. Каравелов и в
„Периодическо списание на Българското книжовно дружество“ – редакторите внасят промени и корекции, без да уговарят активното
прекрояване на чужди произведения. Дори най-масовата дейност –
събирането, записването, публикуването на фолклорни материали – е подчинена на селекции, предопределя рецепцията и обслужва
националния проект. Силата на женското многогласие, признанието за женско превъзходство в пеенето и певческите дела получават
легитимност чрез авторитетното слово на издатели, редактори,
литературни критици, историци и теоретици, писатели.8
„Си-ве почти песни се слушани от жени“ – достоверността
на първия споменат и обяснен от Константин Миладинов факт в
предговора на сборника „Български народни песни, собрани от Братя Миладиновци“ (Загреб, 1861) не подлежи на усъмняване. Следващи уговорки и уточнения въвеждат същностната за всеки феминистично ориентиран анализ проблематика – естетическият вкус
и компетенциите на съставителите определят включването, под-
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редбата, класифицирането на материалите, а също и избора на „похарна песен“ измежду няколко варианта.
Патриархалната култура проговаря с гласа на жена, но
достъпът до публичност се регламентира от нормативността на същата тази култура и от дневния ред на обществото,
задаван от властващи идеологеми за консолидиране на националната общност. Наличната фактичност позволява да обобщим – фолклорната „естетика на тъждеството“ и проектите
за духовна еманципация от началните десетилетия на ХIХ век
модулират проговарянето на жената. Публичният дискурс –
периодика, училище, книгоиздаване, дружества и литературни
кръгове, културни центрове – създава механизми за поява на фигурата на пишещата жена; чрез/в социодинамиката на културата се компрометира (ултра)консервативното в патриархалния
проблемен сплит род-и-ред и се учредява – бавно, постъпателно –
нов, просветителски по характер ред за вписване на жената в
публичността, формират се позитивни нагласи към женските
литературни изяви, към голямата личностна промяна, преминаване от четене към писане.
В началото на 50-те години се появяват преводите на Елена Мутева, Станка Николица, Ирина Екзарх, прицелени да участват в литературната комуникация и в очертаване полето на
новата ни литература. Движението на културата – българска,
балканска, славянска – от края на ХVIII до последните десетилетия на ХIХ век представлява обмен, усвояване и репродукция
на типове, присвояващо боравене с жанрови, сюжетни, стихови,
стилистични модели, познати от антични и западноевропейски
литературни и културни традиции.9 Особено у нас уместно (от
жените в конкретни пространствено-времеви отрязъци дори
повсеместно) се практикува литературното подражание, мислено като съпротива-и-устояване, като грижа за-себе-си-и-заобщността.
9

Ситуацията през ХХI век е полюсно променена – вж. Манчев, Б. „Тези за европейското културно движение“. – Култура, бр. 25, 3 юли 2008.
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Добър вход към балканския дебат за мястото и ролята на жената в публичността е българското включване в него чрез популяризиране на идеите на Обрадович. „Две приказки за славните жени и
за Аза человекомраза, писал на сръбски Доситей Обрадович, а побългарила Станка Николица, Разградка. В Бял-град. В правителственната книгопечатня, 1853“, това съобщава титулната страница на скромна
по обем книжка, предназначена да запознае българките с по един
текст от „Собрание разных нравоучителных вещей в ползу и увеселение Доситеем Обрадовичем“ (Виена, 1793, 6-то изд. Земун,1850) и
от отпечатания след смъртта на книжовника последен негов труд
„Мезимац“ (У Будиму, 1818, 3-то изд. Земун, 1850), втора част на
„събраните нравоучения“. Книгата е осъществена като (усилване
на харесана чужда) реплика в състоятелния за епохата и предстоящ да се разгърне у нас диалог за жената. Без да подозира дългия път
до възможността-и-потребността за иронично проиграване/подпечатване на неравенства („само за жени“), Станка Николица слага свой личен подпис върху проект, пряко обърнат – чрез епиграф,
обявление и стихотворна реклама – към българките. С мотото „Жената е хубавица, казва Лутер, кога е угодна на мъжа си“ (върху 1-та
приказка) авторката въвлича в „разговор угодни“ съвременничките
си. Търсеното съгласие-спогодяване оцелостява книгата, въпреки че
текстът се разломява на три различни като жанр, обем, тематика
композиционни части. Отпечатаното в края на книгата „обявление“ съвместява функциите на въведение и послеслов, носи семантиката на приключващ жест и покана за бъдеща съвместна работа.
Авторският текст превръща Станка Николица в публична фигура, а „Две приказки…“ – в една от немаловажните книги на Българското възраждане. Четиристишието от задната корица обектно,
третолично говори за произведението, аз-изказът на преводачката
(„Ето, аз според силите си изработих таз книжка и ви я препоръчвам“)
се прекодира като форма; стиховете рекламират функционалните
качества на „побългареното“ словесно изделие, определят мястото
му в оскъдната откъм учебни и специализирани издания тогавашна
библиотека:

53

Малка книжка за жените,
дето им разказва бодро
да се пазят от злините
и да се отнасят мъдро.
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Оценката е за „разказаното“ от Обрадович, за неговото ведро
поучение и разумно наставление. Съставителката намира в компилативните съчинения на сръбския рационалист равностойни съответствия на популярни и у нас литературни модели, които сочат
живота на „великите мужье“ като висок образец. Повествованието
„За славните жени“ въвежда матрица на женско поведение, чрез примери от историята реди ролеви модели – на добродетелната съпруга, грижовната майка, талантливата поетеса, боголюбивата духовничка, на знаменити владетелки... Включени са две биографии – на английската кралица Елисавета и на руската императрица Екатерина
Алексеевна Първа, визирани като фигури на монархическа просветеност и женска образцовост. Поанта сумира посланията – „Блажена е и от Бога благословена сяка жена, която умее да се сговаря с обстоятелствата си, и която живее смирено, разумно и почтено; такваз
жена облекчава и услаждава живота на мъжа си, грижи се за къщното
си управление, възпитава децата си в любов към Бога, към ближния и
поучава ги да се обхождат почтено и разумно“. Изговорени са нормата за човешка „нормалност“ и еволюционната перспектива –
„сговаряне с обстоятелствата“. Частта „За Аза человекомразеца“
излиза извън очертаната чрез мотото проблемна рамка – „Зъмя да
храниш, и на неблагодарен челяк добро да струваш, се едно е“. Във финала на преработената от Обрадович източна повест равнодушието, пасивността, безчувствеността са коментирани като разпад
на социалността и на човешкото; изборът на Аза (антропоним) е
прицелен да възпитава у читател(к)ите култура на включеност,
воля за справяне с житейските превратности.
Съставителската концепция е добре обмислена: двата текста са подбирани през една и съща оптика – чрез биографично представяне да се внушат образци на поведение, да се популяризират
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Вж. Андреева-Попова, Н. „Многострадална Геновева – от средновековната легенда до българската възрожденска сцена“. – В: Годишник на ВИТИЗ „Кр. Сарафов“,
5, 1961. Вж. също: „Драмата „Многострадална Геновева“. – В: Андреева, Н. Немска
литература в България през Възраждането. Изд. „Кралица Маб“. С., 2001, с. 78-92.
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идеи за субектност, за „високо“ предназначение на жените (тезата
на Обрадович – „не само за пъстрене и кичене от Бога създани“) и да
се посочи необходимостта от по-висока самоувереност и себеуважение („Видите в нея с какви духове жени имало на света, каквито
мигар сега нема?“). Утилитаризмът като възприета от балканските творци позиция и в този случай се превръща във вътрешнолитературен, жанровопораждащ фактор. Човешката биография
придобива все по-голяма значимост, преживяванията на честита
в честността си боголюбива/родолюбива личност постепенно излизат на преден план в литературата от началните десетилетия
на ХIХ век. Несъмнен усет за прагматиката на жанра, за неговата
уместност в български условия личи и в заявката за следващи литературни изяви – „Аз съм приготвила още две книги за печатане,
особно за жените: „Многострадална Геновева“, съчинена и на „проза“, и
на „позорище“ и „Кассия царица“ (Роман добър и предобър)“. Чрез сравнителната оптика и патоса по културно приобщаване се фокусира високо остойностяваната сантиментална книжнина в актуалния рецептивен контекст – „Тез книги ще ги слушат неучените жени
със скършени сърца, но и учените сръбкини често със сълзи ги прочитат“. Подбраните „репертоарни“ заглавия подсказват насоченост
към имена и сюжети с европейска известност, към актуалните за
балканските литератури сантименталистки, просветителски и
романтически жанрови и тематични доминанти. Не е уточнено
какви версии от многобройните белетристични и драматургични преработки на легендата за света Женевиева е ползвала СпасоЕленина10, тук акцентирам прагматично ориентирания избор на
преводачката. В същата година Ирина Екзарх публикува в отделна
книга печатания преди това в подлистника на „Цариградски вестник“ свой превод на комедията „Памела уженена“. И без демонстрации на високо самочувствие декларира готовност да издаде – ако
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намери отзивчивост и съпричастност сред „соученици, приятелки,
моми и булки“ – и първата част на творбата, „Памела неуженена“.
Тоест другата преводачка също желае да въведе в литературно обращение – чрез/през Карло Голдони – драматургична версия на популярния в европейските литератури роман за възнаградената добродетел11. Името на автора не е от първостепенна важност, за
възрожденските преводач(к)и и читател(к)и важни са посланията
на разказаните истории, взаимните отнасяния, диалоговите отношения между идеология и жанр, сюжет и контекст. В този времеви отрязък се появява и „Райна, Българска царкиня. Приказ от А. Т.
Велтмана, преведе от руски Елена Мутева. Санктпетербург. Издание
на Калоферското училище. 1852“.
С търсената финансова подкрепа за издаване на преведени
литературни творби Ирина Екзарх и Станка Николица попадат
в антропологично значимите Списъци – на „отсъстващото“, на
„погребаните книги“. Тези списъци документират воля за работа,
за култура, за издигане на глас. За излизане от анонимността.
Желаната от Станка Николица Спасо-Еленина отличителност
чрез именуването е коментирана неведнъж. Името провокира интерес, непресекващ до днес. Различно изписан върху двете корици и на
титулната страница, в своята пълнота антропонимът е радикален
авторски жест. Самоназоваването не е псевдоним, не е „поетическо
име“, нито пък дава основания за тълкуване откъм „вътрешна свобода на хрумването и еманципираност от повседневната практика“ – обратното е вярно, именната конструкция буквално изписвадокументира семейните връзки и произхода. Съпругата на даскал
Никола Икономов през 1853-та не знае, че є е писано (преди да навърши четиридесетте) да я наричат „баба попадия Николица“12. Изку11 По въпроса за литературноисторическата съдба на романа „Памела, или Възнагра-

дената добродетел“ от Самюел Ричардсън вж. Протохристова, К. Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи. Пловдив, 2000, с. 83-84
12 Ив. Радев цитира писмо на Васил Друмев, в което младият владика споменава
по този начин Николица по повод приготвени от нея великденски армагани – вж.
статията на Радев в: Книга за Станка Николица Спасо-Еленина. Разград, 2008, с. 112.
Искам да препоръчам това ценно издание на Разградското дружество към Сдру© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

жението на български писатели и на местните културни дейци – книгата събира
труднодостъпните текстове на Станка Николица и най-значимите публикации
за нея – статии, изследвания, художествени посвещения.
13 Леков, Д. „Станка Николица Спасо-Еленина“. – В: Литературна история, кн. 2,
1978, с. 49-59; Радев, И. Българска литература на ХIХ век. От анонимност към авторство. Абагар, Велико Търново, 2002, с.63, 91.
14 Обявления за български възрожденски издания. С., 1999, с. 125-126.
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шената от Словото млада преводачка обаче държи да узнаят за нея
и за книжовния є труд чрез име – личностен идентификатор, който
елиминира възможността за объркване. Чрез конкретната референция тя се обозначава като омъжена жена и като дъщерята на Спас
и Елена, запазва и скъпє родителските имена; скъпє новия си дом, но
помни и обича родния, майчиния. Тази обич е възпитавана чрез битовото наричане и фолклора – „У Недини слънце грее...“; в българските
културни традиции женското име има своите конотативни ореоли
и прояснява важен сегмент от патриархалното битие.
Грижата за себе си намира израз в търсене на максимална осветеност и видимост на писателската фигура, в домогване до признание.
Чрез подражание. Личният подпис е съобразен с общите писателски
легитимации „на ползу роду“ – „Желателка на женското просвещение
С. Н. Спасо-Еленина“. Да (от)четем и налагащата се тенденция в себенаричането да се включва топоним, която е забелязвана от литературните историци само в изявите на мъжа є – той отпечатва
книгата „Земледелие, съставлено от Никола Икономовича, жеравнянца“ (1853), но в предхождащото я обявление се подписва „Николай
И. Дели-орманский“13. В известието за превода „Памела уженена“ и
при неговото публикуване името на преводачката Ирина Попгеоргиева Екзарх е скрито зад инициали, но в скоби е отбелязано „девица от Ески-Заара“, „уроженица Ескизаарская“14. Принадлежността
към културно средище е легитимиращ знак, често употребяван
от преводачи и преводачки, от съчинители – практиката е документирана в аналитичния репертоар на М. Стоянов „Българска
възрожденска книжнина“ (т. 1. С., 1957). В средата на ХIХ век мъжете и жените споделят еднакви позиции в историята на категорията „автор“ – побългаряват, адаптират, калкират престижни
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литературни образци, мислят стихо-творенето, драмо-писането
като патриотичен дълг, служене чрез литература, възпитаване
за Дело чрез Слово. Търсене/осъществяване на диалог между пишещите жени не е регистриран, но систематизацията на техните
изяви позволява да обобщим: изборът на творби за превод и/или
побългаряване указва важността на жанра, идеята, темата, сюжета, образната система – все същностни характеристики на литературното мислене през Възраждането – но освен това внушава, че
с подбраните заглавия литературните практики се натоварват с
мисията да представят женски идентичности. И още – пишещата
жена препоръчва себе си като образована, високоотговорна личност,
самоналожила си да работи за духовно изтънчване и извисяване на
своите сънародници и сънароднички. Българката припознава, обявява себе си като субект на промяна, търси чуваемост за женския глас
и почит към Майчиния, родния език, търси престиж за себе си чрез
усвояване на „бавните“ езици на изящната словесност.
Женското „писателско“ име набавя легитимност и чрез
включване във функционално най-значимите тогава Списъци – на
новоиздадени и предлагани за продажба книги. Пишещите жени
ползват модерни и надеждни форми за социализиране на своите
произведения. „Цариградски вестник“ през 1853-та известява за
превода от руски на Елена Мутева и за два превода – от гръцки и
от френски – на Ирина Екзарх. Вестник „България“ (1860) информира за книгите, които ще се продават на предстоящия Джумайски
панаир – и между тях са „Земеделие от Н. Икономова“ и „Две приказки за славните жени (книжка за девическите училища) от Станка
Спасо-Еленина“. „Разпис на книгите… у книжарницата на Хр. Данова“ (Виена, 1862) предлага каталог на Пловдивския филиал – в него
„Две приказки за славните жени от Станка Спасова“ фигурира в раздела за прочитни книги, в съседство с „Пространний Робинзон от
Ив. Богоров“ и „Съкращений Робинзон на Й. Груев“15. Преди да обобщя, ще вметна още един факт – в приватно писмо от Трявна Сла15 Книга за книгите. С., 2004, с. 94, 101-102, 306, 399.
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16 Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 8, С., 1982, с. 27.
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По въпроса вж. Капралова, Н. „За етикета и зад него (какво разказват и разкриват писмата от запазения личен архив на семейство Караминкови)“. – В: Майки
и дъщери. Поколения и посоки в българския феминизъм. С., Полис, 1999, с. 139-152;
Налбантова, Е. Възрожденският човек – утопии и реалности. Велико Търново, 2001,
с. 98-105.
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вейков споделя тревоги за взаимоотношенията си с роднини след
издаването на първите си книги с финансовата подкрепа на бащата и брата на своята съпруга – и той младоженец като Икономов
през възпрепятстващата търговията с книги 1853-та.16 Станка
Николица (1835–1920) и Никола Икономов (1820–1897) остават в
историята на литературната публичност през Възраждането с
дебютните си книги и с негови публикации в периодичния печат.
Вероятно учителските им заплати не са позволявали повече вложения в книгоиздаване.
Институциите на патриархалната власт – най-вече семейството и собствеността – предопределят социалната успешност на литературните начинания, опосредяват появата в полето на публичността. С прав и обратен знак – личната история на
Елисавета Горанова, по мъж Караминкова, онагледява моделиращия
натиск върху женското писане чрез механизмите на битовата зависимост. Благодарение на безусловната подкрепа на своя баща и
на силния си характер Елисавета, образована и чувствителна жена,
успява да съхрани себе си в един труден брак. Тя превежда една комедия от чешки, останала в ръкопис, но получила локална известност чрез представяне в Карлово, и подготвя обемна публикация за
сп. „Читалище“ със заглавие „За женский пол“. Отделните фрагменти от превода са одобрявани и придвижвани за печат от консервативния є съпруг; всичко, писано от нея, включително личната
є кореспонденция, е контролирано от него. Ел. Караминкова извървява пътя – тук ще се позова на красивия и убедителен коментар
на Елена Налбантова, – „от утопиите на словото към реалностите на бита“17. Станка Николица има девет деца, те всички получават високо образование и добро възпитание. В приветствено слово
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към Русенския митрополит в Разград през 1874 г. първородната є
дъщеря – също учителка и учредителка на Женското дружество в
града – повтаря тезите, реториката, радостта на майка си от 53та относно духовното еманципиране на жената; въпреки суетите
и тегобите на бита преводачката на Доситей Обрадович съхранява
и препредава на дъщерите си вярата в силата на разума и на изящната словесност.
Жените през Възраждането се посвещават на книжовен труд,
осъществяват културен пренос благодарение на семейните връзки.
Меценатството, собствените средства и пазарът (спомоществователството стои на границата между последните две форми) са
основни източници за финансиране на книгоиздаването; дават се
пари, за да се стигне до българската аудитория. Със съзнание за конкурентната среда, за доминираната от мъжете публичност, високообразованите братя на Елена Мутева, сродникът Александър
Екзарх, съпрузи и родители обгрижват писателските дебюти на
жените и включването на творчеството им в литературно обращение. Огрубено казано, достъп до публичност госпожици и съпруги получават най-вече по роднинска линия. В този смисъл възприетото от Станка Николица Спасо-Еленина именуване може да се
тълкува като неин стремеж да управлява кариерата си чрез защитата на легитимиращия семеен и социален статус. Както е нормално за европейския ХIХ век, и у нас материалната осигуреност
и стабилност гарантират занимания с литература, изкуство,
наука. Но за разлика от Хърватско например, където през 1843 г.
Драгойла Ярневич („най-великата стара мома на нацията“ по снизходителните думи на хърватските мъже историци) издава книга с
разкази „Доmoljubne povijesti“, а преди това печата стихотворения
във в. „Даница“, издържайки се като частна учителка18, в Българско едва през 70-те години появата на творби с подпис „Карамфила
Стефанова“ сигнализира за възможността сама жена да осъществи
пробив в сферите на публичното.
18 Zecevic, Divna. Dragojla Jarnevic. Zagreb, 1985.
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Тук отварям скоба, за да поясня – не разполагам с що-годе надеждни свидетелства за живота на поетесата от Тулча, за реалната жена Карамфила. Единствено автобиографично оформени
текстове от двете балкански авторки позволяват и чрез подобни
фриволни аналогии да се обглеждат процеси и типологии. Драгойла
Ярневич оставя дневник, над 1000 страници личностно повествование за действително случили се събития. Днес дневникът се ползва като извор за социалната и културната история на Хърватско през ХIХ век.19 Озаглавеното „В шестнайсеть-годишната си
възраст“ себепредставяне от страниците на сп. „Училище“ (1875)
носи белезите на фикционално конструирано минало с пряко изразена поучителност. Разказът за пропиляна младост, за безцелен живот, преминал в разходки, балове, развлечения, търси педагогически
ефекти. Директните обръщения и призиви настояват за споделяне на оценъчната позиция, за идентифициране в общност („Клети
майки! Погледнете ма днес, и ще предвидите сигурната бъдъщност на
чадата си. Аз не съм майка като вас… Едвам намирам да са стопля
сама, и то като изгарям по десетина капели, фустани и ръкавици сяка
вечер на огнището… Гледайте хубаво сестри българки, оставете вече
туй грозно, лошаво, съсипително труфило...“). Авторката разчита
на сугестивния потенциал на автобиографичното писане, на фигуративен език, опитва да разгърне (да играе с) метонимията „бащино огнище“, сюжетира с откровено заявена въздействена цел.
Но еднолинейното представяне, емоционално-изразителното прекаляване (културата на балканското всекидневие диктува тиради
срещу модните аксесоари, тук вкупом и безкрайноповторително
отдадени на вечерно аутодафе) подриват търсените внушения
за достоверност. Говоренето в името на сестринска общност на
българките е прицелено в градеж на колективни идентификации, с
акцент върху националната. Ще припомня насочената срещу есен-
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циалисткото мислене върху проблемите на пола забележка на Одри
Лойд, че думата „сестринство“ претендира за някаква хомогенност
на житейския опит, която всъщност не съществува. Разглежданият текст на Карамфила се стреми да функционира като коректив
на налични и/или възможни модели на поведение, той не преработва
частния живот в литература, нито дава основания днес да го интерпретираме като исторически микронаратив, като „индивидуален опит със собствено име“. Идеологически преднамерено са представени семейните взаимоотношения. Вина за своето „нравствено съсипване“ разказващата приписва на недалновидно възпитание
поради прекомерна майчина обич и преобърнати властови роли в
семейството – кроткият баща е „воден за носа“. „В шестнайсетьгодишната си възраст“ онагледява чрез негативен пример поуки,
отново отправени към жените – как да се предпазват от злините.
Карамфила Стефанова пише и стихотворения със същата
тематична насоченост – „На модата“, „Към***“; превежда от
френски статията „Напредокът на человеческия род чрез трудът“
за сп. „Училище“ (1875). Нейните публикации се вписват изцяло
в програмата на изданието, самоопределящо се като „лист за домашно прочитане“, „педагогически лист“. В редакторска бележка
на Р. Блъсков поетесата от Тулча е припозната и включена в голямото братство на мотивираните да работят за опазване на
традиционното и на българската идентичност: „Пей, посестримо, да пееме, думай да думаме, та дано са свестят нашите опашати
българки, и да захвърлят тези дрипеле от хубавите си дрехи, що ги
уприличават на маймуни…“
Цивилизационният сюжет за еманципиране на народа, потенциалът на отложената модернизация и патосът на националното
свестяване извеждат като неотложна потребност на последните
десетилетия преди Освобождението озвучаване на публичното
пространство и от женски глас. Стихотворението на Карамфила
Стефанова „Българка съм!“, печатано в Цариград, прибавя към познатия чинтуловски „глас голям“, към всички „гърмящи“ и „тътнещи“ гласове на Възраждането и един женски:
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

В логиката на моето говорене е допустимо, възможно, обяснимо съществуването на реална жена зад носещи подпис „Карамфила
Стефанова“ текстове и жестове. Имам предвид молбата до Цариградското печатарско дружество „Промишление“ да отпечата
нейна стихосбирка, за която научаваме от протоколиран отказ на
дружеството. Мотивацията, че приоритетите на „Промишление“ не включват издаването на такива книги, е стандартна, не
са посочени други основания. Според оповестената цел и реализираните издания културната политика на тази институция се
определя от изискванията на модерността за ефективност, утилитарност, пазарност. Отказаната подкрепа не компрометира
стихосбирката, само я отпраща към списъците на „въобразените“
и неосъществени книги. Нищо не знаем за личните участия, пристрастия, обвързаности на поетесата, нито за характера на включените в книга стихотворения.
Теоретическите разработки на Мишел Фуко от „Генеалогия
на модерността“ (С., УИ, 1992), задействаните и у нас механизми
на изграждането на етически субект могат да предложат оптика
за прочит на стигналото до българската публика творчество на
Карамфила Стефанова, а също и за стихотворните и публицистичните текстове на Екатерина Василева, печатани във в. „Турция“,
в. „Отечество“ и румънския „Urbanulu“ през 70-те години на ХIХ
век. В антологиите на българската възрожденска поезия и на критиката са включени стихотворението „Метхат паша, отчаен
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Докато аз живея
Деня, нощя секи час
С радост всегда ще да пея,
Сестри: „Българка съм аз!“
И на последния мой час,
Кат ми са строши лира,
Ще надам гръмовити глас:
Че Българка умира!
(сп. „Читалище“, 1875, кн. 2)
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срещу ХIХ век при въстанието на българите, говори в себе си“ (1871) и
дописката в защита на Д. Войников и пиесата му „Велислава“, в която Катерина изпълнява ролята на княгинята. Пет години преди
Април 1876-а една почти непозната днес българка огласява насъчинен от нея вътрешен монолог на амбициозния турски реформатор.
Светът „през“ погледа на Митхад паша е артикулиран с посредничеството на познати от възрожденската периодика и поезия схеми
за описване/оценяване на действителността. В актуалността на
лирическия сюжет безпрекословно властва „проклетият век“ („Веч
сега владее/ този проклятий век“), безмилостен към „тиранска воля“
и окуражаващ „проклети гяури“ да издигат глас „отвред“. Виканите
„до полуда“ думи „Всуе твойта сила, всуе!“ черпят убеденост за близкия край на тиранството от духа на времето. Историческият
контекст – ХIХ век – е акцентиран от авторката като провокиращ
отчаянието на Господаря. Женският глас артистично преработва
във влудяващо „вътрешно говорене“ (пан)европейското гяурско и
българското викване „с глас голям“ (Д. Чинтулов), преди да се случи
„полудяването“ на кротката рая. Въвеждам стихотворението на
Катерина Василева като изговорена в българската публичност от
началото на 70-те години на ХIХ век реплика, която не се отличава
с особена оригиналност, но заслужава изследователско внимание в
актуални за началото на ХХI век дискусии за Субекта на Българското възраждане, а също и за неговия имперски контекст. Хората на
словото от възрожденската епоха тиражират доминантни версии
за механизмите, които правят от „османските“ българи „българско общество“. В доосвобожденската книжнина са декодирани и
коментирани промените, характеризиращи епохата на Танзимата.
Не само възрожденски социални и политически мислители от величината на Раковски, Каравелов, Ботев категорично и велегласно
се произнасят относно причините/принудите за „реформи“ (за
останали на книга „хатихумаюни, хатишерифи и гюлханета“) в
империята.
Жените присъединяват своите гласове в дебата за изграждането и функционирането на българските общности и инстру© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ментализирането на културните ценности на индивида за „общополезни работи“. Те са преводачки-и-поетеси, артистки-и-поетеси,
които правят видимо женското включване в литературната игра,
приемането на роля в името на националната идея и със съзнанието, че българското не е извор на модели. Това е настояването ми –
написаното от жените в най-добрия случай (Елена Мутева) е литература на модела, то е явяване на женски глас, търсещ скъсване
с анонимността, изработване/упражняване на личен подпис. Наложителността родното да заприлича на прогресивно променящия
се свят скъпи традицията; позоваването и познаването на националното минало при усвояването на новите форми осигурява равнопоставеност в европейското (балканското, славянското) духовно пространство. За възрожденското „женско“ мислене въпрос на
политическа коректност е почитането на йерархии, лидерство, на
реално участие и реални приноси в социокултурните процеси.
Неединното Възраждане се случва поради липсата на съгласие
за стойностните парадигми, които да управляват българското
живеене. Разните посоки на модерното преживяване се събират и
съсредоточават върху каноничното – в неговите религиозни и жанрови измерения. Външните принуди налагат усвояване на диалогичната перспектива и утвърждаване на субектите в собственото
културно поле. Рефлексивността като фигура на идентичността
овластява погледа на другите. Казано по-банално, другите изискват
българите/българките като субект – и по-често в случая, когато ги
представят като пасивен обект. Пишещите мъже и жени с еднаква
мотивация явяват воля за субектност и чрез света на образите
работят за промяна на идеите. В подкрепа на казаното може да се
разгърне анализ на обемен доказателствен материал. От Станка
Николица насетне образованите жени поучават сънародничките
си, че времето изисква от тях да станат субекти на собствения
си живот, да правят информирани човешки избори. За равенство в
брачната двойка натъртено се говори в „Памела уженена“, завидната популярност на творбата в европейската литература се дължи
на демократичната идея за естествено равенство между хората.
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От страниците на в. „Турция“ Катерина Василева говори и
от името на Аника Костович за ролите, които изпълняват във
„Велислава“, за приносна съвместна работа на/с Войников в „полза
и чест на българския народ“. Полемичната публикация настоява да
се признаят заслугите на съчинителя и режисьора на представената в Браила и Галац пиеса, търси се разграничаване от високите
похвали на критиката за изпълнението на „актьорите и актрисите дилетанти“. От позицията на „участница“, тоест откъм личния опит, К. Василева натъртено демонстрира дистанциране от
присъщите на фигуратива „артистки“ конотации за творчески
акт и разкрепостена индивидуалност – „Ние, г-не Редакторе, като
сме жени, заняти със семейна работа, никак не си въобразихме да излезем на сцената с намерение да си правим име на артисти или да се
препоръчваме за изкусни в театралното художество“. Акцентирано
е женското придържане към валидния, обществено признатия модел на живот. Артистките скромно се представят като ученички,
които огласяват и обживяват думите на писателя, и двете отказват да ги въвличат в караници и съперничества, в омаловажаващи
Войниковото майсторство публикации – „Би било лъжа да се каже,
че недостатките на пиесата са покрити от г-жа Аника Костович. Ако
да не бяха писани в пиесата последните думи на царица Мария (ролята
на която игра г-жа А. Костович): „по-добре, свирепий, пролей кръвта
на една майка и на една дъщеря злочестни“, щеше ли да ги изрече г-жа
Аника Костович? Ако да не бяха писани последните думи на княгинята
Велислава (ролята на която аз имах): „Аз презирам личната си любов
и сама се предавам за любовта на моето мило отечество“, можех ли ги
изрека аз от себе си?“.
Разбира се, и през 70-те години на ХIХ век театралната практика познава импровизацията и актьорски превъплъщения, които
определят успеха на посредствени пиеси. Една от възрожденските актриси намира за необходимо да мотивира своето осмеляване да се включи в критическата вестникарска разправа с вярност
към истината, с изпитвана автентична благодарност за труда на
твореца и желание за точно портретуване на събития и личности
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

20 Обобщенията тук са задължени на теоретичните посоки, зададени от Кирова,
М. „Бедата на „матриарха“: жените и канонът в литературата“. – В: Критика на
прелома. ПАН-ВТ, УИ „Св. Климент Охридски“, Велико Търново, 2002, с. 216-248.
21 Кирова, М. „Между Пътя и Мястото: към проблема за родовата (Gender) идентичност в текста-Багряна“. – В: Краят на Модерността? Култура и критика. Част
III. LiterNet, Варна, 2003, с. 128-146.
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от голямата сцена на/във възрожденската публичност. Жестът
позволява днес да се наблюдава как жените градят собствената си
биография и идентичност в напрегнати отношения със структурните принуди на традицията, с националната си принадлежност.
Демонстрирано е придържане към нормативните модели на традиционното (естетическо) преживяване и съзнателно туширане на
алтернативността мъжка–женска изява в публичността20. Откъм
перспективата на личността се прояснява рефлексията върху
проблем(атич)ния сплит индивидуално, колективно, историческо
и специфичните gender ефекти. Фокусирането върху структурираното „женско“ проговаряне в контекста на националната ни
културна история помага да установим динамиката на процесите,
да разберем отказите от (и заявките за) миметично съревнование
при раждането на българската модерност.
Жените през Възраждането не търсят напрежение в парадигмата род и ред, те ползват акустичния код „Пък ще си викна
песента!“, като съблюдават императива за „уместност“ и „своевременност“.
Или – ако ползваме речника на Станка Николица СпасоЕленина, – отговорът на питането какво да правят лишените от
средства за „странстване“ и от книги българки се свежда до призива „да уловим перото“. Позната реторика от даскалската поезия.
В авторски текст Станка Николица тълкува опозицията между
Пътя и Мястото откъм приемане на даденостите и – с несъмнена
мечта да е някаква предосвобожденска Багряна – явява женското
„умение за творчески пристъп“21. С ведра вяра в единението на думите и нещата тя визира Мястото – „нашето любезно Отечество,
България“– като позволяващо разчупване на статуквото и предо-
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ставящо възможност за нов тип женско присъствие във възрожденската публичност – без загърбване или взривяване на правилата,
а благодарение на тях.
Практикуваната през 50-те-70-те години речева жестовост
в поезията и в публицистиката не притежава диференциращи знаци за маркиране на опозиции от типа мъжко–женско писане; подписаните от Карамфила Стефанова, Катерина Василева, Елена Мутева текстове не носят печат на уникалност, специфична женска
интонираност на гласа или женска мисловност. Литературата
зависи от своята нелитературна среда, но притежава силен символен ресурс и пишещите – независимо от своята полова определеност и идеологическите си позиции – се опитват да го ползват по
предназначение, да го превърнат в генератор на промяна.
Написаното от жените навлиза в образователните практики преди Освобождението. Техният книжовен труд се оказва продаваем, схемата литература–пазар обнадеждаващо проработва.
Разбира се, не бива да насилваме фактичността – „Две приказки…“
се предлага за продан в продължение на десетина години, и за каква ефективност всъщност говорим? Но според спомените на Илия
Блъсков книжката на С. Спасова е въведена в училищата като помагало за свободен прочит, малкият обем и достъпната цена правят
нейното разпространение успешно. За книгата „Памела уженена“
в Одеса през 1853 г. са предплатени 150 екземпляра; Вазов си спомня как неговата майка е чела на гостите си „при всеобщо внимание
„Памела“, „Михал“ и други книги. Откъс от стихотворението на
Елена Мутева „Бог“ е ползвано като пример от Сава Радулов в „Начална граматика за изучение на българский язик“ (Болград, 1870) и
т.н. Да прибавим тук издадените учебници на Мария Доброплодна,
Рада Киркович, Анастасия Узунова, Елена Борисова и др.
Социодинамиката в балканския ХIХ век прави научно неточни обобщения за възрожденското от типа „Икономическо резюме
на това битие е: потомствена бедност и манталитетна статика. Двете са пряко свързани. Бедността удебелява патриархалните
връзки, споява семейството в съвместна кауза за оцеляване, фиксира
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

22 Трендафилов, В. „Пак за романа. Кризата, която обнадеждава. Българският роман“. – в. Култура, бр. 36, 24 октомври 2008.
23 Вж. изследванията на Леков, Д. Литература, общество, култура. С., 1982, и Български възрожденски литературни и културни средища в чужбина, УИ, С., 1999; Дамянова, Р. „Културни центрове и духовни общности: емблеми на Възраждането“. – В:
Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р
Кирил Топалов. С., 2003, с. 251-262; библиографията в справочните издания Речник
на българската литература. Т. I-III, С., БАН, 1976-1982; Българска възрожденска интелигенция. С., 1988; Енциклопедия на българската възрожденска литература. Велико
Търново, 1997, и др.
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го – да не се отдалечава от условията, на които дължи прехраната
си“22. Историята на създаденото през 1835 г. Габровско училище,
историята на Българското книжовно дружество в Браила, на Софийския университет, на Висшето търговско училище в Свищов и
т.н. не се вписват в разказ за примирено унаследявана бедност от локалния сънародник – пасивен наблюдател на случващото се „крайпътен човекохраст“. И не на бедни местни хора се крепят девическите
училища и изданията, насочени към женска аудитория. Икономическото възмогване в първата половина на ХIХ век излъчва елит, неговата национално значима роля през Възраждането четливо се откроява в целенасочената дейност за консолидиране на разпиляното
и „разпарчетосано“ българско обществено тяло – препращам към
проучванията, посветени на литературни и културни средища –
у нас и в чужбина23. Систематизирането на литературните изяви на жените курсивира тяхната вписаност в локални културни
кръгове и общности. Но посочва и осъзнатата потребност от уплътняване на градивните хоризонтални линии. Перспективността е
привидяна в удебеляване на пунктира, в топографското свързване,
работи се за преодоляване на самозатварянето и създаване на мрежова общност. Вярата в силата на словото, в преобразяващата роля на
образованието намира израз в наивни облажавания, заклинания, призиви („От няколко години насам, слава Богу! Почувстваха ползата от
просвещението и за женския род в нашето любезно Отечество България.
И, благоже! благоже! Каквото се чува, нийде не е останал град или градец без женско училище“, Станка Николица). В творческите изяви на
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българките не се забелязва агоналност, нито съперничество помежду
им или с балкански, славянски, европейски писателки и писатели. В
диалога на културите те се включват с добра култура на диалога,
превеждането за тях е общуване в избрано езиково и литературно
семейство, приобщаване, среща с други езици и култури.
Участието на жените в значимите и знакови процеси на културната ни история изисква да припомним ролята на Одеса в
българската история и литература на ХIХ век.24 Кръгът „Мисъл“ е
едно от най-изследваните явления в националната ни култура, но не
бива да се забравя, че българите от Одеския литературен кръг през
40-те години на ХIХ век очертават приоритетите пред родния просветен, културен, литературен развой, че те започват комплексна
работа за модернизацията на българския живот и заслужават в не
по-малка степен научно внимание. Разбира се, изследванията на канона откъм жанрова генеалогия (посветени на поемата, лирическите
видове, пътеписа) не пренебрегват наченатото и направеното от
„четворката“ Найден Геров, Добри Чинтулов, Иван Богоров, Елена
Мутева. Всички влиятелни български литературни историци високо остойностяват пионерската работа на дейците от Одеския кръг
по очертаване на литературното поле и на модерна жанрова парадигма, в дискусиите за устройството на книжовния език и за художественото наследство, в създаването на комуникативни канали за
популяризиране на цялостната си визия. Изследователите не пропускат името на Елена Мутева – една от ярките творчески личности
сред българите в Одеса през 40-те и 50-те години на ХIХ век.
Тезата, която възнамерявам да доразвия и защитя, е, че жените преводачки-и-поетеси (най-вече Елена Мутева, Станка Николица, Карамфила Стефанова) имат несъмнени заслуги за изграждането и развитието на българския книжовен език, за формиране
и популяризиране на модерни жанрови представи. Националните
канони са фундирани върху национални езици. Езикова и литературна политика в „българския случай“ са в режим на взаимно допъл24 Налбантова, Е. Одеса в българската история и литература на ХIХ век. Одеса, 2006,

и посочената библиография.
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25 Език и литература, 2007, кн. 3-4.

26 Вж. Иванова, Елена Николова. „Сведения за културната дейност на разградските възрожденци Станка и Никола Икономови въз основа на материали от фонда на
ОИМ – Разград“. – В: „Книга за Станка Николица...“, с. 89.
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ване, коригиране, подпомагане през целия ХIХ век. През 30-те години Венелин „внася“ ренесансовия историко-филологически проект,
като се ръководи от вижданията и интуициите си за българския
произход и език, явени в книгата „Древние и нынешние Болгаре в
политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к Россиянам. Историко-критические изысквания Юрия
Венелина“ (Том I, Москва, 1829). В осъществените проучвания по
време на филолого-археографско пътешествие из Молдова, Влашко
и Българско (1830-1831) изследователят се придържа към конкретно
описани научни задачи и цели на работна програма, приела характер
на „Инструкция на Руската академия за пътешествието на Юрий
Венелин на Балканите“25. Предвидени са затрудненията пред едно
системно разглеждане на книгохранилища, на стари архиви и сбирки
от ръкописи и старини, намиращи се в различни градове, манастири, църкви и прочие; предложени са примерни маршрути в отделните княжества и области, като от учения се очаква да преодолее
зависимостите от местни (не)удобства и от съобщенията.
Така че патосът на Ал. Кьосев в предговора на сборника „Българският канон?“ за потресаващото от днешна гледна точка „признание“ на Венелин за конституирането на предмета на филологията
като любовен предмет, без предварително познание, без да се има и
най-малко понятие за него („Пътувах без да имам ни малейшо ръководство, с закрити очи, ръководен единствено от любов към предмета“),
е неоснователен. Първият руски българист се опитва да „сговори“
авторитетни речи на европейски и руски слависти, но и да лансира
собствените си идеи относно проблематика, формулирана в заглавието на изследването „Заради возрождение новой болгарской словесности“. (Тук ще вместя отбелязването, че екземпляр от книгата е
запазен в оцелялата до днес библиотека на Станка и Никола Икономови26.) В специфичното българско решение на проблема за нацио-
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налния книжовен език като основа на канон-формирането приносът
на Венелин е безспорен. В диалог с него се разгръщат националнозащитните езикови доктрини (Н. Георгиев) на нашите писател(к)и и
филолози. Скъпенето на българските вложения в славянската култура чрез делото на старобългарските книжовници, от една страна, и на живите езикови традиции – ежедневната реч и естетически
обработения език на фолклора, от друга – е българският отговор на
научно предписаната хомогенност на предмета на филологията.
Пишещите жени се включват в културното и езиковото
строителство. Не само поради призивите и предписанията на
Венелин и одеските българи, разбира се. Дебатът за езика тръгва
от писмата, от страниците на първото българско списание „Любословие“ и не стихва дълго след края на Възраждането. Само една
илюстрация – като пример за подражание Петко Славейков посочва във в. „Гайда“ (бр. 13, 30.11.1863) дейността на създадения през
1860 г. „Гръцки филологически клуб в Цариград“ с респектиращото
име „Образователен семинар“. Целта на този клуб е да разпространява книжовността с насоченост предимно към жените чрез разисквания по филологически въпроси; дадена е програма за издирване
на „Местоописателни сведения, названия и предания“27. До ден днешен
Министерството на образованието и науката финансира подобни проекти. Голямата заслуга на „сиромашкото“ Възраждане е, че
от опазения през робските векове майчин-и-бащин език създава инструмент за градежа на национална литература и национална идентичност, че изнамира механизми и форми за неговото усъвършенстване. Другаде съм писала за възрожденския „езиков фундаментализъм“. Според мен епохата се придържа към дюлгерския принцип на
здравия темел. Жените се включват в градежа на институции, без
да вграждат себе си, те градят за себе си и за децата си. „Грижата за
себе си“ фукоистки включва писане, четене, превеждане, изработване на себе си; непосредно наблюдаема е симетрията в изявите –
пишещите жени правят същото, което правят писателите мъже.
27 Вж. Холевич, Й. Проблеми на българската възрожденска култура. С., 1986, с. 106, 123.
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Манолакев, Хр. Между образа и четенето. Руска преводна белетристика през Възраждането. С., 1996, с. 27-65.
29 Андрейчин, Л. Из историята на нашето езиково строителство. С., 1977, II изд.
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С несъмнената си езикова и литературна култура Елена Мутева (1825-1854) постига най-значими художествени резултати.
Преводът „Райна Блъгарска царкиня“ преди Освобождението има
две, а след 1878 г. – още четири издания, въпреки че Йоаким Груев,
известен книжовник и педагог, в същата 1852-ра издава свой превод
на Велтмановата повест под заглавие „Райна, княгиня българска“, а
Д. Войников създава драмата „Райна княгиня“. Феноменът „Райна“ е
добре проучен, като Хр. Манолакев чете и „шифърът“ на Венелин28.
Ще акцентирам важното за моята теза. „Цариградски вестник“
(28.02.1853, № 111) съобщава за превода на Мутева, който според
сведения от Одеса „по содержанието си, по язикът и правописанието
си ще вземе перво място в Българската литература“. Езикът на преводачката действително є отрежда собствено място в историята
на нашето езиково строителство. Л. Андрейчин посочва значителната самостоятелност в нейната езикова и правописна практика,
уместното ползване на характерни народни изрази и стилистични фигури и най-вече последователната употреба на свидетелски
(изявителни) глаголни форми, стабилизиране на изявителното
наклонение в художествения разказ29. Преди да се стигне до „Безпокойствата около родовия пол“ (Джудит Бътлър, КХ, С., 2006) и
до проблематизиране от феминистки позиции на формираната
чрез езика и разказа в „сегашно историческо“ непоклатими репрезентации на мъжката и женската идентичност, безпокойствата
на ранната българска модерност и тревогите на национализма са
концентрирани около изработването и утвърждаването на единен книжовен език като фундамент на националната литература
и националната идентичност.
Сп. „Български книжици“ (1858, ч. II) публикува превода на Ел.
Мутева „Турски приказки“, стихотворенията „Бог“ и „Басня“. От
архива на Найден Геров е известно и друго нейно стихотворение –
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„Рождество Христово“, за което К. Топалов с основание отбелязва,
че вероятно е подражание, а още Ив. Шишманов определя одата
„Бог“ като „подражание на Державин“. И трите стихотворения
свидетелстват за работа с жанрови образци, за търсено стилово
обогатяване на новобългарския език, за легитимирането му като
език на музите. Жанровият избор е обвързан с универсалната смислова валидност на баснята, одата, молитвената прослава на Твореца. Религиозността, мислена като силен субективен опит, чрез
който Азът осъзнава своята свързаност с абсолютното, определя
по особен начин и индивидуалното, и публичното пространство,
задава матрица на функциониране на текста. Моделът за религиозно преживяване, разработен в „Бог“, включва в грижата за себе си
грижата за душата.
Мутева е първата българска фолклористка и преводачка на
фолклорни материали. Преводът „Турски приказки“ не се вписва във
властващата парадигма на себепохвала чрез представяне на „автентичен“ български фолклор, а набелязва едно отместване в традицията да се коментира през политически стереотипи опозицията
„Въсток“– Европа. Преводът е поетичен, говори се във фигуративно усложнени регистри, явена е екзотиката на източната приказка чрез български интонационни, идиоматични и синтактични
модели. Само един пример – след неуспешния опит на мащехата да
съблазни младото царче динамизиран разказ сбито препредава афекта на пренебрегнатата жена – отблъсната с плесница, която разкървява устните є, тя „скочи от мястото си разрошави главата си, и
тръчеше от един кът в другий, то си оплескваше лицето с кръвта от
устата си, то сядаше на мястото си и ревеше, виеше, крътеше с викът
си зидовете“ („Български книжици“, с. 21).
Литературните интереси на Мутева и на съмишлениците є
от Одеския кръг са насочени към българското културно поле. Внедряването на подбрани, високо оценени откъм различни прагматики (етики и естетики) преводи в родната литература е дълговечен
приоритет на (първо)учители и духовни лидери. „Добре улучените
преводи са както българска градина, обиколена от чужд плет“ – обяс© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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нява и обобщава от страниците на сп. „Училище“ (бр. 24, дек. 1871)
възрожденският критик Михаил Хр. Радославов.
Учителки, преводачки, поетеси, артистки, „сдружени“ за дейности по култивиране на манталитетите, пишещите жени присъединяват усилията си за обработване-разграфяване на литературно поле. Създаденото от тях не ги определя като „писателки“,
те не са представяни под този етикет в академичните истории на
българска литература до 70-те години на ХХ век.
Моята статия вкарва в отработен потребителски режим
разказа за женското проговаряне. Зная колко важно е за феминистки
ориентираните прочити да се акцентират нетъждествеността
на мъжката и женската позиция спрямо реалността, „субективната гледна точка към социалния свят“, отликите в културните
роли на мъжа и жената. Вглеждането в конкретната езикова практика ще нюансира напреженията, спецификите на мъжкия и женския глас поглед, заявките за стилова отличителност. Това е следващ етап, въпреки че не очаквам ползването на пола като аналитична категория да доведе до съществени корекции в стабилизираната история на българската литература, в историята на поетическите езици през периода. Възраждането е пример за позитивна
дискриминация, тоталната маргинализация на Българското преди
Освобождението минимализира социални, полови, възрастови, образователни различия поради желанието на елита да се постигне
за кратко време приобщаване към европейското като модерен начин на живот. Не търся алтернативност; идеята за цялост, за
единение доминира сред дейците на Българското възраждане. И сред
елитите на поробените балкански народи от ХVIII и ХIХ век. Тази
идея побира дихотомичните аспекти на човешкото битие, търси
форми на спогодяване, на съгласяване между човек и Бог, мъж и жена,
разум и чувства, свое и чуждо.
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Българският стих и възрожденката
от 70-те години на XIX век

Естествено и оправдано е наблюдаваното в последно
време явление – засилен интерпретаторски интерес към онова,
което е т.нар. „женска поезия“ у нас до появата на Дора Габе, Мара
Белчева и Елисавета Багряна. Благодарение на усилията на редица
автори Станка-Николица Спасо-Еленина, Елена Мутева, Екатерина Василева вече не са имена фантоми, а на личности с биография
и интересна житейска съдба, откликнали на повиците за творчество, обвързали своите вълнения и одухотвореност с търсенията
на българския стих през Възраждането.
В така уплътняващата се картина се вместват и имената
на Карамфила Стефанова и Ирина Бачокирова. Всъщност те са
първите – много преди появата на „Теменуги“ (1908) от Дора Габе и
„Снежинки“ (1909) от Екатерина Ненчева, – които на фона на единичните прояви на Станка-Николица или Елена Мутева стигат
до идеята за самостоятелни и цялостни поетически изяви. И сме
длъжни, без да проявяваме прекалена строгост и придирчивост към
естетическата стойност на скромното им творчество, да се съобразим с неговото присъствие и дял в така очертаващата се линия
на женска поетическа рефлексия.
Все пак става дума за авторски усилия, които по време идват
след двете четиристишия на Станка Спасо-Еленина „Разградка“,
след „Бог“ и „Басня“ на Елена Мутева от Одеса и две-три десети© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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летия преди утвърдените сред културната общественост Дора
Габе, Мара Белчева, Елисавета Багряна. Ако не беше така, ако не
ставаше дума за неепизодични амбиции и по-цялостен проект на
поетическа изява, едва ли е нужно да се актуализира въпросът за
мястото на Карамфила Стефанова и Ирина Бачокирова в развоя
на поетическите форми. Още повече, че досега, според справката,
за тях като представителки на т.нар. „женска поезия“ не са полагани специални интерпретаторски усилия, които аналитично и
обхватно да ни ги покажат, не е правен опит в пълнота да се характеризира делото им.
Занимавам се с българска възрожденска литература и отдавна
правя опит да уточня фактите около живота и творческите прояви на Карамфила Стефанова. За съжаление годините прибавиха малко
съществени неща към вече познатото и документираното от самата нея в няколкото стихотворения и публицистични фрагменти,
появили се във възрожденския периодичен печат по страниците на
сп. „Читалище“ (1874–1875), на в. „Ден“ (1875) и сп. „Училище“ (1875).
В репертоара „Българска възрожденска книжнина“ на проф. Маньо
Стоянов обикновено за всеки от застъпените автори се дават
кратки биографични сведения и се сочат източници. Под името на
Карамфила Стефанова те липсват – не е отбелязана рождената є
дата, годината на нейната смърт. Знаем само, че по всяка вероятност е родом от гр. Тулча, където протича животът є – оттам
изпраща стиховете си, там вероятно е работила като учителка.
Напоследък по повод на оставеното от Карамфила Стефанова и
името є се срещат твърдения, според които едва ли не не съществува такава личност, че става дума за псевдоним и пр. За опити в тази
насока по-скоро могат да ни послужат текстове във възрожденския
периодичен печат, подписани с имената „Райна“, „Рада Гърбачката“ и
пр., но не и тези, които излизат с нейното име. Никой не води кореспонденция с псевдоним – а тя изпраща предложение до Цариград и є
е отговорено с официално писмо на това нейно име. И още един показателен факт – реални са основанията да приемем, че за известен
период от живота си, някъде около 1870–1871 г., родената в Тулча Ка© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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рамфила Стефанова продължава образованието си в Чехия. За това
ни подготвят нейните творби. А изводът в тази насока по своему
се потвърждава от твърденията на Петър Берковски в писмо до Панайот Хитов, изпратено от Прага с датата 8 януари 1871 година,
за тогава пребиваващите в тази славянска страна българи: „В Прага
са 12 ученици и 1 момиче от Тулча; в Табор – 54 души и 1 момиче от
Панагюрище“ (вж. Д. Страшимиров. Архив на Възраждането. С., 1908,
т. 1, с. 461). Иван П. Топузов в книгата си „Земеделските училища в
Табор и Крижевац и развитието на българското земеделие“ (С., 1959,
с. 25) уточнява, че българката – ученичка в Табор, тогава е вероятно
Маня Попова, без да споменава нищо за името на другата българка,
която е била в Прага. А тя – родом от Тулча – със сигурност е била
Карамфила Стефанова и е една от малкото възрожденки, получили
образование в чужди учебни заведения.
От архивите може да се извлече допълнителният факт, че и
след Освобождението Карамфила Стефанова живее в същия град,
тъй като тогава тя членува в тамошното женско благотворително дружество „Евдокия“. Но нима заради липсите трябва да
отлагаме опита за характеристика на нейното дело, да игнорираме
нейния дял в развоя на женската поезия у нас през Възраждането?
С риск този портрет да бъде непълен, да не отразява потулени
в архивите свидетелства за живота и съдбата на Карамфила Стефанова, предлагам го с очакването, че ще бъде дописан от други новонамерени факти, които и да коригират тук изреченото, ще го уплътнят, ще го придвижат напред. По необходимост за заложбите и
реализираното от поетесата ще съдим от онова, което е успяла да
публикува. С важно значение е още един документиран момент, който е с пряко отношение към задължението ни да привлечем името
на Карамфила Стефанова, когато говорим за т.нар. „женска поезия“
в българската литература на 70-те години на ХIХ век.
Какво имам предвид? Сред архива на печатарското дружество
„Промишление“, което развива своята дейност в Цариград, в протокол на заседание от 30 юли 1875 година е отбелязано: „След това
се прочете едно писмо от г-жа Карамфила Стефанова из Тулча, с
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което тя явяваше на Дружеството, че имала приготвени стихотворения, които щели да излязат от около 5-6 печатни коли, а ако
ще, Дружеството да ги напечата. След като се разиска това предложение, реши се да се отговори на речената госпожица, че не е в
програмата на Дружеството да печата такива книги, следователно не приема да напечата книгата“ (вж. Виктория Тилева. Българското печатарско дружество „Промишление“ в Цариград. С., 1985,
с. 366-367).
Днес можем да изразим само съжалението си, че в случая Дружество „Промишление“ е останало вярно на принципите си и не
е реализирало предложението, дошло от далечна Тулча. А е казано
ясно и недвусмислено – самостоятелен поетически сборник! Книгата е била готова за издаване с обем от около 90–100 страници и е
щяла да бъде първата стихосбирка на българска поетеса. Нека припомня годината – 1875-а...
Не е нужно тук да се прави аналитичен разбор на стихотворенията, които К. Стефанова публикува през 70-те години. По-важно
е другото – че те са израз на интензивен вътрешен живот, на изстрадана позиция, което прави стиха не плод на случайност или на
модно увлечение, а на същностното в човешката личност. За това
говорят творбите „Петнайсет годишна възраст на смъртно легло“, „Чужденец“, „Българка съм“, „Сираче“, „Мълчете, деца“, „Пуста
надежда“, „Към…“, „Просяк“ „Гуслар“, „На модата“ и др.
Прави впечатление, че темите на отделните творби не се обуславят от чисто битови преживявания, характерни за ширещия
се тогава „даскалски“ тип поезия. Точно обратното – Карамфила
Стефанова търси напрежението, самоанализа, чувства се отговорна за съдбата на българката вън от собствената си съдба. В това отношение много показателно е стихотворението „Пуста надежда“,
публикувано в сп. „Училище“ (бр. 11–12 от 30 окт. 1875 г.). Ако приемем, че то отразява и автобиографични моменти, се убеждаваме
по какви сложни пътища се движат мисълта и вълненията у поетесата. Първата строфа е подхранена от носталгията и от онова,
което я изгражда:
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Чудно съм аз станало вече същество
и кат съм в чужбина три годин живяла,
с неизменна любов и облекло,
проста съм станала, нямала съм вяра.
……………………….
И любов и чувство, дет криях аз за тях,
Изтече всичко с плач и сълзи по лице ми.
Въпросите за модата и подражанието, за съдбата на жената
не са литературни теми за българката у Карамфила Стефанова. Те
са въпрос на гражданска и патриотична позиция, на дълбоко промислено поведение, които диктуват не само постъпките, но и осъзнатата потребност чрез стиха да ги издигнеш в мярка и пример,
в алтернатива. Че е така, ни убеждава есеистичният фрагмент
„В шестнайсетгодишната си възраст“, който Карамфила публикува в сп. „Училище“ (бр. 1 от 11 май 1875 г.). Трудно е да изясним
личната драма, която изживява тази жена. Чрез себе си поетесата
иска да види съдбата на останалите, да им спести лутаниците, да
ги насочи към благородни и патриотични дела. Ето как тя гледа на
младостта си:
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Очевидно контрастът, на който сме свидетели, не е творчески прийом, а отразява реална ситуация, която сблъсква поетесата
с настъпващото и у нас отчуждение, с диктата на новите нрави.
Ето и финала на стихотворението:

и в а н

Светът мислех еднакъв, сякъде добър.
Че далеч при братя, сестри еднокръвни,
няма злини, няма сълзи, ни кахър,
че синове, щерки са по майки равни.
Мислех аз и се радвах, при тях кат стигна,
Как птиче от чужбината се завръща.
Богу тоз час ръце си с глас да издигна,
дет мя на татковина жива той пак връща…
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„Ах, то време се не връща вече. Пролетта дохожда, заминава
и пак изново иде, но младостта веднъж като хвръкне, не мисли за второ идване. Помня като че ли вчера е било то време,
помня, думам, как бях млада, хилядо пъти по-жива от днес, с
мисли чудовни, със сърце пламенно… Аз бях, не ще да го крия,
от всичките си дружки най-наклонена на хубост, труфила и
лудина! Обичах да ходя всеки ден в най-гиздава премяна, да търся
най-последната мода, да ходя по разходки, по балове и по всички
други неприлични мен заведения..“
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Припомнено и казано е – за да бъде отречено, за да му се противопостави нов възглед за смисъла на живота, който трябва да
води българката възрожденка. Но продължава да ни смущава нещо
в аргументите, в онова, което авторката е готова да отрече от
миналото си. Например „баловете“ – освен ако няма предвид родния си град Тулча, а период от време, прекарано в чужбина, за което
свидетелства вече цитираното є стихотворение „Пуста надежда“ („и кат съм в чужбина три годин живяла...“).
Но така или иначе финалът на есето „В шестнайсетгодишната си възраст“ е в духа на много актуалната за 60-70-те години позиция на възрожденеца, която е намерила завършения си
израз в надслова и насочеността на Добри-Войниковата комедия
„Криворазбраната цивилизация“. Показателното е, че последиците се осъзнават от жена, която е потърсила художественопоетическия им образ:
„Клети майки! Погледнете ме днес и ще предвидите сигурната
бъдащност на чадата си. Аз не съм майка като вас… Едвам намирам да се стопля сама, и то като изгарям десетки капели, фустани и ръкавици всяка вечер на огнището… Гледайте хубаво,
сестри българки, оставете вече туй грозно, лошаво, съсипително труфило… Девойки, недейте, мили мои, се труфи толкова,
оставете премяната да я носят богатите европейци, ний нека
се трудим да ставаме добри възпитателки. От вас, сестри (аз
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Близо съм до пътний край.
Дай! Докат имам мъка.
Че кат влезна в тесен сарай,
Не ще простирам ръка!
Око та гледа там горе,
с милост блажен ставаш.
И с коматче хляб тук доле
Богу назаем даваш.
Може би най-голямото основание да държим сметка за мястото на Карамфила Стефанова в развоя на „женската“ ни поезия през
Възраждането е нейното стихотворение „Българка съм“ (сп. „Читалище“, бр. 2 от 20 януари 1875 г.). За да си спестя откъслечните
цитати и по-пространния коментар, позволявам си да привлека
цялостно творбата. Така ще се добие представа за възможностите и равнището на поетическо мислене у авторката. Трябва да сме
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Макар и с редица недостатъци за равнището на поетическото мислене на 70-те години, стиховете на Карамфила Стефанова имат едно важно качество, което не срещаме в строфите на
Станка-Николица Спасо-Еленина, на Елена Мутева, на Екатерина
Василева – дълбока съкровеност и изстраданост, които придават
на внушението изповеден характер, усещането за автентичност
на отделния замисъл. Отбелязвам това и ще повторя, че скромното поетическо наследство на Карамфила Стефанова не звучи
камерно, затворено в тесните рамки на себеизживяването. Драматичните нотки са елемент от изображението и в творбите,
където се естетизират граждански вълнения, човешки съдби. Ето
как завършва стихотворението „Просяк“ (сп. „Училище“, бр. 21–22
от 31 март 1875 г.):

р а д е в

заминах вече), от вас чака България достойни синове и разумни
дъщери, които да могат скоро да разкъсат до конец булото на
мрака, който виси пред лицето ви“.
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сигурни, че в проектираната стихосбирка „Българка съм“ е щяло да
заеме достойно мястото си на програмна творба:
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Неща който ще да казва,
Че кръвта ми била смес.
Моето сърце се радва,
Че българка съм аз днес!
Нека който ще ма гони:
Мойта душа невинна,
Докрай само знай да рони
Сълзи за татковина!
Баща, майка ази няма,
Сираче съм в този свят,
но народност, вяра имам
и Българка съм навред!
Мойто сърце отколе знай,
Че сестра, брат, ме мразят,
Но то ми говори: „Потрай,
Те рода си тъй газят!“
Докато аз живея
деня, нощта, всеки час,
с радост всегда ще да пея,
сестри: „Българка съм аз!“
И на последния мой час,
кат ми ся строши лира,
ще надам грамовити глас:
че Българка умира!
Тулча, 1874 г.
Показателно е, че няколко от поетическите творби на
К. Стефанова, публикувани в периодическия печат, са придружени и съставят едно цяло с есеистично-публицистични фрагменти.
Така от нея се разработва и предлага на читателя интересен от
жанрова гледна точка вариант, който ни се представя под форма© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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та на „стихотворение плюс текст коментар“ или „текст въведение плюс стихотворение“.
В антологията „Българска възрожденска поезия“ (1980) проф.
Кирил Топалов е включил три стихотворения на Карамфила Стефанова („Българка съм“, „Към…“, „На модата“). За нея като възрожденска личност се споменава и в книгата на проф. Виржиния Паскалева „Българката през Възраждането“ (1984). Нищо ново към вече
познатото не прибавя и енциклопедията „Българска възрожденска
интелигенция“ (1988, с. 619). Но тук попадаме на имената на двама
възрожденци, които може би са в известна семейна връзка с поетесата. За Лука Стефанов е посочено, че е учител в Тулча и Шекерли
Китай (Бесарабия), че учителства и свещенодейства в с. Пърлита
в Добруджа (1866–1878), че е спомоществовател на книгата „За
длъжностите на человека“ (1862, прев. Д. Тошкович). За Тодор Стефанов е отбелязано, че е роден в Тулча и че учи в Галатасарайския
лицей в Цариград (1870).
Едва ли отсега нататък архивите ще проговорят за съдбата
на Карамфила Стефанова – за нейните „три години“ в чужбина според неин стих, за семейната є среда, за това нейно „аз заминах вече“
или „аз не съм майка като вас“... Но пред себе си имаме автор на една
не само „обявена“, но и „започната“, подготвена стихосбирка, която по някаква случайност не е издадена. С това и ще завърша кратката характеристика на Карамфила Стефанова от Тулча, напомняйки съображението на литературоведа проф. Никола Георгиев:
„Незапочнатите, но обявените като творческо намерение творби
също участват в литературния процес и време е да намерят мястото си в историята на литературата...“
Вече не само „обявена“, не само „започната“ и подготвена, но
и издадена е книгата, която свързваме с Ирина Бачокирова. Тук на
нейната житейска съдба и семейно обкръжение няма да се спирам,
макар че те заслужават това, пък и са в основата на творческите є опити. Ще отбележа само, че получила образованието си в
Габрово, тя започва да учителства от 1875 г. в село Бяла черква,
по-късно в село Летница. Дъщерята на революционера поет Бачо
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Киро Петров не е чужда на общата патриотична атмосфера тук,
сближава се с марангозите на новопостроената църква Иван Стрелухов и Тодор Несторов, с учителстващия в село Михалци Тодор
Лука Лефтеров – всички загинали като въстаници край стените на
Дряновския манастир. Във в. „Български глас“ дори се появява дописка, че по време на Априлското въстание дъщерята на Бачо Киро се
бие с поробителя в Балкана...
Нищо не знаем за началните творчески опити на Ирина Бачокирова – вероятно датиращи от 70-те години, за нейно сътрудничество в периодичния печат. Така, без документирана предистория
и подготвящи ни публични прояви, през 1890 г. тя издава книгата си
„Българка“ (София-Пловдив, Дружествена печатница „Единство“)
в обем от 32 страници. Изградена е от две части. Първата, която
е основната и е до с. 29, я съставя цикълът собствени поетически
творби на Ирина Бачокирова. Това са стихотворенията „Възпоминание“, „Жален спомен“, „Козарка“, „Нещастната вдовица“, „Сираче“, „Вдовица“, „Плач и утеха“, „Овчар и овца“. Втората, по-кратка
част е с надслова „Записки на Бача Кира“ и дава път на три бащини
стихотворения („Жив и мъртъв е все едно“, „Нямах в света богатство“, „Читателю, като вървиш, да се спреш...“) с неговите две
предсмъртни писма от 28 април и 16 май 1876 година.
В съгласие с темата на бележките тук ще обърна внимание на
първия основен дял на стихосбирката „Българка“. Включените тук
строфи имат подчертан автобиографичен характер. Тяхно ядро
е обособяващият се цикъл, който пресъздава съдбата на самата
дъщеря на Бачо Киро Петров, но и на неговото семейство – майка, съпруга, сестри, деца. В този си вид и цели замисълът очевидно стъпва върху автентична основа, стои интересно и обещаващо, като, от една страна, кореспондира с актуалните мотиви за
българската поезия през 70-80-те години, от друга – ги пречупва в
специфична битово-фамилна среда.
В опитите си за творчество Ирина Бачокирова се обляга на
опита на бащата, той е нейният учител в поезията. Ето защо за
естетическата ситуация на поява на стихосбирката є – време,
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Аз бях млада и зелена
и с нежни чувства надарена.
Проследен и опоетизиран е един безхитростно преминаващ
живот с идилията на селската му нареда:
Но я слушай, Витошь планина,
да ти разправя за мойта родина,
и защо аз много желая
за миналото твое да узная.
Аз съм родена, Витошь планина,
в прекрасна и хубава долина.
Моите родители селяни бяха,
лозя копаха, ниви жънаха:
хранеха се от труда си.
И носила ме е майка на гърба си.
На зелена круша ме е люляла
и просто ме е там възпитала.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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когато в литературата ни творят Ив. Вазов, Ст. Михайловски,
К. Величков, П. П. Славейков, – „Българка“ не може да се наложи
като явление. Тя и затова бива отмината от литературната
критика. Но тя е първата самостоятелна изява на жена поетеса в
новата ни литература. В този смисъл звучат неточно срещаните
констатации от рода на: „И ето ни пред цялостна проява на жена
в българската литература – стихосбирката „Снежинки“ (1909) на
Екатерина Ненчева...“ (Ирен Иванчева).
„Българка“ на Ирина Бачокирова е показателна и с друго – тя не е
механична подборка на създадени в различно време и по различни поводи стихотворения. Под първото, „Възпоминание“, стои уточнението: „13 декемврий, 1889 г., ст. София“. Още то ни подготвя за живия
спомен в настоящето, за раздвоеността на творческото поетическо съзнание у авторката. „Витош планина“ импулсира носталгията по родния край, по миналото, на което е посветен стихът:
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Но стихът ни убеждава, че патриархалната идилия си е отишла безвъзвратно. Минал е вихърът на въстанието с жертвите си,
за да ни се представи тъжната участ на героинята в дните, когато
Ирина Бачокирова пише творбата:
Но се изгуби моята красота
и съм нещастна днес в света.
О, Витошь, тука в света
нищо не стои в своята висота…
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Една след друга се нареждат творбите „Жален спомен“, „Козарка“, „Нещастната вдовица“, „Сираче“, „Вдовица“ – издържани
в същата тоналност, пресъздаващи съдбата на Бачо-Кировото семейство, без точно неговият образ да присъства някъде директно.
В строфите на всяка има заложено много човешко страдание и
скръб, има много изповедност. Средствата, с които те са постигнати, организацията на стиха издават преодолени образци, свидетелстват за скромната дарба на Ирина Бачокирова. Цикълът завършва с „Плач и утеха“, което също е датирано: „6 октомврий 1890,
ст. София“. Встрани от поредицата стои само баснята „Овчар и
овца“, написана от Ирина на 24 януари 1890 г.
Разбра се, че в книжката „Българка“ липсва стихотворение,
посветено на бащата, загинал през Априлското въстание. Ролята
на подобна творба като че ли поема включената част от неговото ръкописно наследство. Така стихосбирката обогатява както
идейно-гражданското, така и интимно-личното си звучене и измерения. Отпечатано с инициалите И. К. Т. (Ирина Кирова-Тотева, по
името на съпруга си Тодор Тотев, син на войводата Филип Тотю),
изданието по всяка вероятност потъва сред все по-увеличаващия
се поток на преводна и оригинална книжнина в първите следосвобожденски години. Като автор Ирина Бачокирова повече не се
проявява – може би поради тежкото заболяване от туберкулоза
и скоро застигналата я, през 1894 година, смърт. Но на нея дължим
първата стихосбирка, издадена от жена, в българската поезия.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

И л и а н а
П а в л о в а
Екатерина Каравелова. Занятията
за ума и тревогите на сърцето

В своя дневник с дата 18 януари 1905 г. Екатерина Каравелова записва: „Чувствата трябва да стоят погребани. Работа,
четене, заседания, комисии, разправии – това за мене, занятие за
ума, вътрешният, душевният мир да спи, да глъхне за хората, докато наистина заспи. И кому всичко това трябва?“1.
И наистина дълго време личността на Екатерина Каравелова
е разглеждана откъм ролята є на общественичката, на жената с
активна гражданска позиция, ораторка, партийна деятелка, съпруга на министър-председателя... Но не и от позицията на личното.
Някак встрани от интереса е оставяно чисто човешкото усилие
и воля, необходими за поддържане на тези социални роли. Безспорно
е, изисква се характер, за да се устои на превратния исторически
ход2, но именно тези особени житейски обстоятелства, които
насищат времето от края на ХIХ и първите десетилетия на ХХ
век – и в личен, и в обществен план – като че ли предопределят до1

Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова и нейното семейство в
писма, дневници, фотографии. Представила Фани Дренкова. С., НИ, 1984, с. 103.
2 В стихотворението си „Преврати“ Екатерина Каравелова като че ли дава найточно определение на това „дяволско“ време:
О, време на преврати,
На нравствени разврати,
Кой дявол те допрати
Да дойдеш тук у нас?
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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минирането на едни и стремежа към потискане на други черти у
характера на Екатерина Каравелова.
„Дебела българска глава. Жестоко сърце на пуританка...“3 е
определението, което сама Ек. Каравелова си дава. Зад студенината и сдържаността на протоколния императив обаче системно е
оставян да глъхне копнежът по щастие и непринуденост. Емоционалните пориви и сърдечни трепети са потискани и старателно скривани зад демонстрираната твърдост и решимост за действие. Откриваме ги обаче по страниците на личните бележници.
Като например стихотворението „На Нова година“ (1885), събрало
вълненията и разочарованията на 25-годишната Екатерина:
Ти за мен що носиш,
о, годино нова!
Пак ли тъги, мъки
и болест готова?
Пак ли несполуки,
горчила, страдания,
идеи разбити
и разочарования?...
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Или молитвено заявеното в дневниковия запис от 5 май
1904 г.: „Смятат ме ловка интригантка, лицемерна, зла – далеч
всичко това от бедния, самотния, страдния Дон Кихот. Сред
българската дивотия и злоба, завист и глупост запази ми, Боже,
тоя краен идеализъм, особено сега, когато наоколо си нямам никого –
никого, който да ме крепи с малко разбиране и слаба симпатия“4. И
още по-категоричното: „О, Дон Кихоте, дръж се; не се полагай на
силите си: помни, че не си „свръхчовек“, нито „свръхжена“5.
3

Екатерина Каравелова. Спомени. Съставителство, предговор и именен показалец
Мария Антонова, С., 2003, с. 41.
4 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 93–94.
5 Пак там, с. 108.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

6

Кирова, Милена. „С разум и съвест (Екатерина Каравелова)“. – Литературна мисъл, бр. 4, 1990, с. 34.
7 Философията „Мъртвите при мъртвите, а живите на работа“ изповядва и Петко Каравелов. Тези думи Екатерина чува от мъжа си нееднократно. Отказът от
тях и заменянето им със „Стига, по-лесно е да умреш, отколкото да живееш при
нашите условия. Не ми се пише вече“ е всъщност не само отказ от деятелност, но
и явен симптом за намаляване на жизнените сили, за приближаване към старостта. – Вж.: Като антична трагедия..., с. 478.
8 След Междусъюзническата война и австрофилската политика на Фердинанд на
Екатерина Каравелова, съпругата на бивш министър-председател русофил, запазила добри връзки в руските висши кръгове, е възложена задачата да сдобрява България с „обидената сестра“ Русия. От руската столица Екатерина изпраща писма
на Фердинанд, в които анализира ситуацията, споделя впечатленията си и открито съветва българския цар каква да бъде държавната политика.
9 Цонкова, Катя. Родолюбката Екатерина Каравелова. – Отечествен фронт, 22 ноември 1975, с. 4.
10 Зографова, Катя. Многоликата българка: Забележителни жени от Възраждането до
наши дни. С., 2006, с. 49.
11 Vrinat-Nikolov, Marie. Ekaterina Karavelova, une traductrice discrète. In: Portraits de
traductrices, sous la direction de Jean Delisle, à paraître aux Presses universitaires d’Ottawa,
2002, pp. 205–233.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Всъщност с годините Екатерина Каравелова си изработва
стереотипи, модели за справяне с личностните кризи, така че понятия като „душевно противоречие“, хаос, резигнативни състояния остават изцяло встрани от собствения є свят. „Потребността от социално общуване за Каравелова е проява на властния
инстинкт за самосъхранение и представлява доминиращ начин за
личностна реализация“, отбелязва М. Кирова6. Работата, „занятията за ума“ са спасителните пояси, до които Екатерина прибягва,
за да устои на немалкото изпитания, които є поднася животът7:
отрано остава без баща, израства в чужд дом и страна, далеч от
близки, издържа семейство, преживява войни и национални превратности, по чудо се спасява от смъртна присъда, погребва съпруг,
три дъщери, двама внуци... И всичко това на фона на една изключителна обществена активност, неспирни сказки, пътувания, отговорни мисии8. Неслучайно името є се придружава от определения
като „родолюбката“9, „строителката на съвременна България“10.
Същевременно е и преводачката discrète11, писателката, за чийто
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фейлетон „Нов Меемиш-аа“ Пенчо Славейков ще отбележи: „Само
два от безбройните български фейлетони, писани преди Алековите, ще живеят още задълго в нашата памет: „Политическа зима“
от Христо Ботев и „Нов Меемиш-аа“ от Екатерина Каравелова“12.
През 1929 г., в минути на равносметка, на организираното
юбилейно честване по повод 50-годишната є обществена дейност
Екатерина ще нарече живота си „прекрасен“, но и ще прибави: „защото го издържах досега!“. Някак като допълнение идва обяснението: „Животът ми и без богатство е пълен. Какво е в душата ми,
аз сама зная, какво мислят хората, не ми е важно, но аз ви твърдя,
че съм доволна“13. Доволството в случая е в чувството за изпълнен
дълг, в неотменното отстояване на принципи, в деятелността и
упоритостта. „Ако не си упорит, рискуваш да загубиш и последната искра на божествения огън“14.
Кои обаче са предпоставките, които изграждат характера на
Екатерина Каравелова? Какви житейски обстоятелства, кои думи
и личности оказват влияние върху нея? Кои са чертите, които
оформят психологическия портрет на тази знаменита българка?
Родена в Русе през 1860 г., Екатерина Великова Пенева десетгодишна заминава за Русия. От детинството си има малко спомени –
баща є умира рано, майка є се грижи за прехраната на семейството.
В паметта є дълбоко се врязва моментът, когато леля є Кирияки,
сестра на баща є, я взема с обещанието да я даде в „баш пансион, в
какъвто още никоя българка не се е учила!“15 и я отвежда в Николаев при сина си Тодор Минков. Пристигането в дома на роднините
не е безпроблемно. Госпожа Минкова „заподозряла, че мене свекървата ме води като незаконна дъщеря на сина й“, от „някоя немкиня
или австрийка, защото българчетата са по-затворени, по-тъпи“.
За разрешаването на семейния скандал били необходими доказателства, привикани са дори свидетели, които да разсеят съмненията
12 Като антична трагедия..., с. 32.
13 Пак там, с. 455.
14 Пак там, с. 79.

15 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 11.
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16 Пак там, с. 12, 13.
17

По-късно в своите спомени Ек. Кравелова пак ще се върне към този момент и
ще настоява за обяснение – „най-напред от майка си, а после от самия него (Т.
Минков – б. м., Ил. П.) истинско тълкуване и смисъл на горнята фраза“ – Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 15, 29.
18 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 16.
19 Пак там, с. 28, 62.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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на тази „отлична жена“, „която бе от много видно семейство“ и
която „и по образование, и по възпитание стоеше по-горе от нашия хубавец нен Тодораки“. В случая за разрешаването на скандала
помогнала и малката Катя, която „се видяла на г[оспо]жа Минкова
по-събудена от българчетата в пансиона и по-спретната“, имала и
малки познания по немски16.
За дълго в паметта на Ек. Каравелова остава и още един спомен.
Нен Тодораки я води в Москва, за да я настани в дома на запасния
генерал Всеволод Лермонтов, като няколко пъти я предупреждава:
„Няма да казваш, че сме роднина“. „Редица години аз помнех това замирание на сърцето, тая остра болка, че нен Тодораки ми забранява
да се казвам негова роднина..., като че ли ме смята недостойна да
бъда негова роднина, като че ли се срамува от мене“17. Наранена е
гордостта, разколебано е доверието, разхлабени са връзките между
своето и чуждото. Нещо повече: получен е първият урок по неверие в хората и уповаване само на себе си. Оттук нататък Екатерина старателно ще гради представата си за дом сред чужди, в чужда
страна, но ще се ръководи от едничката мисъл: да се изучи, за да се
върне в България, да бъде учителка, за да издържа семейството, да
помогне на майка си – да бъде горда и достойна стопанка на своя
български дом. Тя, „южното крехко цвете“18 с още по-крехко здраве,
хубавото момиче с чудните, говорещи очи19, умницата, която се
учи великолепно, ще трябва да трупа знания и опит, да овладее четири езика, да завърши успешно гимназията.
В дома на Лермонтови в Москва Екатерина – „дъщерята на
Стоянка и Велко кожухаря от Русе“, е привилегирована, „нещо
като „Нейно Превъзходителство“. На сребърна табличка лакей с
бели ръкавици є донася записките на другарките и полуграмотни-
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те писма от родния край, с кола я карат в гимназията, често с лакей
на капрата с генералска ливрея, на трапезата също услужва лакей20...
Най-близки нейни приятелки и модел за поведение са Юлия В. Лермонтова, първата химичка в Русия, завършила Берлинския университет, и София Ковалевская, първата жена професор математик в
Хайделбергския и Стокхолмския университет.
Аристократичната среда изгражда вкус и култура, обноски и
добри маниери, но някак непроменима у Екатерина остава българката. Константна за годините, прекарани в Русия, е идентификационната характеристика: „не съм аз – Катя аристократката“21,
аристократическите работи „не ми харесваха, не се побираха в
българската ми глава“22. Екатерина упорито брани понятия като
чест и достойнство, настоява за равноправие – в отношението
към слугите в къщата, към съученичките неаристократки... Впрочем, както ще отбележи, равноправието е заложено в самата є
същност на българка, защото тя е „от България, гдето всички са
равни, защото няма аристократи, ни дворяне, ни купци от разни
„гилдии“, ни мещане, ни мужици“23.
При завръщането си в Русчук обаче българката изживява истински потрес. Екатерина вече е „рускинята“, за която българският свят се оказва чужд и отблъскващ: „Първите дни наместо
очаквана наслада, мъки денем, двойни нощем: простоватост на
околните, на българския свят изобщо, които не само нравствено,
умствено, но и физически шокират (...) Домашна среда незавидна.
20 Пак там, с. 26, 47.
21 Пак там, с. 47.
22 Пак там, с. 26.
23 Пак там, с. 47.

През целия си живот Екатерина остава вярна на принципа за равноправие. По време
на Балканската война (1912) е милосърдна сестра. След атентата в църквата „Св.
Неделя“ (1925) се застъпва пред двореца за безследно изчезналите, между които е
и съпругът на дъщеря є Виола Йосиф Хербст. Участва активно в създаването на
Комитет за защита на евреите. На официалното честване на 50-годишната є обществена дейност в театър „Роял“ отговаря и на въпроса за „женските права“ –
„Какви права? Аз винаги съм имала права. Правото да работя – то е най-важното – такава феминистка съм аз“. – Като антична трагедия..., с. 454.
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24 Пак там, с. 84, 85.

25 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 59.
26 Пак там, с. 59.
27 Пак там, с. 58.
28 Пак там, с. 57.
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Майка, сестра добри, работни, съсипани от труд за насъщен хляб.
Брат търтей. Характер необуздан, дивашки (...) лесно се опива и
тогава Катя е зрителка на грозни сцени, които я възмущават до
дън душа“ – едно мъжко поведение, което травмира и дълбоко се
врязва в паметта. Още повече, че Екатерина „държи цялата къща,
за всичко тя харчи, като дава на майка си и сестра си да отдъхнат
от чуждата работа. За дома нищо є се не свиди, само за себе си не
обича нищо лишно да направи. Роклите є са най-прости, една разкош – обущата на краката є да са нови и свежи винаги“24.
Язденето на кон става единственото развлечение за „рускинята“ Екатерина – аристократично занимание, което веднага
привлича вниманието на консервативно скроения българин и предизвиква злобни забележки и подмятания. Във в. „Славянин“ се появяват антрефилета по адрес на особата, която „насажда разврат
като препуска на кон – набелена, начервена за общ съблазън на гражданството, което негодувало“25. „Аз бях възмутена от дън душата
си от всички лъжи“ – отбелязва в спомените си Ек. Каравелова, – но
за нищо на света реших да не отстъпям“, още повече, че „ни белило,
ни червило, но най-проста пудра аз нямам и не турям на лицето
си“26. Облича се консервативно сдържано. Живее скромно с майка си,
която „бе много умен и добър човек и лесно възприемаше мои някои понятия и възгледи, които не хармонираха с русенския живот в
70-те г. и по-късно“27. Опитва се да бъде разбираща и когато дъщеря
є решава да приема ученици в дома им.
Ек. Каравелова е „религиозна и набожна по своему“, може да се
моли при известна обстановка – „хубави икони, хубаво пеение, благоговейна тишина“28. Признава, че „неведнъж при влизание за пръв
път в нашенска селска черкова ме е обхващало необяснимо чувство
на тъга, смирение, откъснатост от цял свят: от иконите, стени-
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те, грапавините в пода като че ли лъх от вековни излети пред Бога
болки и най-неуловими чезнения изпълва сърцето ми и често, струва ми се, ще издъхна от теготата, що ме наляга отвред...“29 Тази
свръхнатовареност с болката и радостите на другите е също белег
на живота на Екатерина Каравелова. Природата я е надарила с едно
„второ зрение“, което я прави „чутка до болезненост“30. Тя интуитивно разгадава света, събеседниците си, „без да иска“ се информира за собствената им скроеност и анализира поведенията, характерите им. Не рядко се опитва да ги поучава. С изключителната си
способност да ораторства, да овладява публика, смело да защитава
каузи, открива, че вероятно „от мене щяла да излезе извънредна
проповедница. Аз често се ловя, че се мъча да морализаторствам, да
вляза да преобърна душата...“31 Става обаче добра учителка, и това
според нея е истинското є призвание.
Парадоксално, но сякаш липсата на цялост в собственото є
семейство, ранната смърт на бащата, необходимостта майка є, а
по-късно и самата тя да бъде стопанинът на дома, някак компенсаторно поражда у Екатерина нуждата от нови „приемни“ семейства, нови модели за приобщеност към патриархалния свят.
Ако в Москва образът на Елисавета Андреевна се слива с образа на родната майка в далечното отечество32 и за „малкото Катенце“ тя е добрата и грижовна майка – руска аристократка с „божески вид“ („През 8-те год. стоене в Русия не съм срещала по-чист
човек от Ел[исавета] Ан[дреевна]. В къщи всичко светеше, нигде
ни прашец, дрехите на нея бяха безукорни, белите є мантилии и
бонета – белоснежни, косите є във всяко време на деня бяха като
че ли него миг се връща от коафьор“33), то след завръщането си в
29 Като антична трагедия...
30 Пак там, с. 110.
31 Пак там, с. 93.
32

„Нежните обноски“, вниманието, с което Елисавета Андреевна се отнася към
Екатерина, грижите, които полага за нея, предизвикват ревност у собствените є
дъщери: „с мене се занимавала повече, отколкото с „тях“, трите дъщери, когато
са били малки“. – Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 24, 25.
33 Пак там, с. 21.
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34 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 487.
35 Пак там, с. 488.
36 Пак там, с. 134.
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родината Екатерина още веднъж открива фигура, която да припознае близка като-родна-своя – „майка Ирина“, съпругата на Петко
Славейков. („В София семейството на Славейкови замести моето
в Русе“, отбелязва в дневниците си Каравелова.) Ирина Славейкова
е майката – „добра българка“: „тесногръда, строга, корава, тя носеше светлите национални черти, скътани и оцелели през вековните
бури и страдания на робството. Тогава добрите българи и българки, ..., са умеели без шум, без поплак и без озъртки за похвали и награди да изпълняват своите человечески задължения. В изпълнение
на своя дълг те търпеливо, безропотно са носели тежкия кръст на
живота. С привидна гордост и коравост те прикривали болките на
сърцето си, с непрекъсната работа заглушавали, удавяли стона на
душата си“34. Всъщност по стечение на обстоятелствата Ирина
Славейкова умира, когато Екатерина е в Русе, за да отдаде последна
почит към родната си майка: „Тъй аз загубих и двете си майки през
1908 година“35.
В случая като че ли не е трудно да открием черти от портрета на руската „майка аристократка“ Елисавета Андреевна у самата
Екатерина (начин на обличане – в сиво-черно, обноски, маниери), а в
завещаното от „майка Ирина“ поведение – модела, който през целия
си живот следва: с търпение и гордост да понася тежкия „женски
дял“, със силно развито чувство на дълг и родова чест да мери света
около себе си. В дневниковите записки от 3 септ. 1905 г. четем изповеди, сякаш перифраза на следвания възрожденско-патриархален
завет: „Душата жадува за спокойствие. Неужели има още години да
се карат тъй – глухи тревоги, вълнения, изтезания сърце да пълнят
и тровят, а пред света с лице засмяно да ходя. Тежък, непоносим
дълг! За що? За кого? Личен живот толкова малко е имало от младини, че накрай що има да се очаква освен самоотречение и забрава.
Пусто сърце не лесно се мири с тоя женски дял! И умът напусто се
сили да даде уталожвание!“36.
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Чест упрек към Екатерина е, че е студена, нечувствителна,
неемоционална, че хладната рационалност е отличителната є черта. В дневниковите є изповеди обаче срещаме твърде много примери
за целенасочено положени усилия при изграждането на подобен образ,
случаи на налагане на поведение, на волево сдържане на емоции – наистина „сърце не лесно се мири“.
Ек. Каравелова пише: „Не помня где бях чела за Елеонора Дузе
(италианска актриса – б. м.), че въпреки своята некрасивост привързвала хората към себе си с удивителната изразителност на лицето
си: всяко душевно движение осветлявало чертите є и им придавало
хубост и привлекателност“37. Този спомен е извикан в съзнанието,
за да бъде допълнен с думите на Nadar – художника фотограф в Париж, който, докато търсел най-точния ракурс за портрета на Екатерина, казва същото за самата нея: богата душевност, изписана на
лицето. „Тогава (в ученическите години в Русия – б. м.), па почти и
до днес, по лицето ми, по очите ми всеки можеше да чете като в открита книга всяка моя мисъл и душевно вълнение или настроение“38,
споделя Екатерина. Затова и сякаш за да скрие своя свят, тя насочва
усилията си към приучване на овладяност и сдържане на емоциите,
демонстриране на трезв ум и присъствие на духа. Едни от първите
правила на поведение, които си изработва още в Русия и които следва през целия си живот, са: „да бъда по-сдържана, да си затворя очите пред работи, които не ме засягат, да си наложа търпение“39 (к. м.,
Ил. П.). Така при една наглед съвсем банална ситуация като изпращането на отец Йосиф за чужбина, на софийската гара неврокопският владика Григорий неудържимо хълца, дякон Стефан се разплаква,
О’Махони пребледнява... У Екатерина зазвучават „отдавна забравени
стихове на Хайне – „Winter und Sommer“ – „Тъга сви сърцето; лицето
скри мъката и за собствено учудвание весело приказвах с околните и
се дразнех за разбунената нервозност“40.
37 Пак там, с. 110.

38 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 26.
39 Пак там, с. 35.
40
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ната вест за смъртта на Лора: „... при всичко младо, жизнерадо лице душата ме
боли и ще ми се да зарева като селска баба...“ – Като антична трагедия. Съдбата на
Екатерина Каравелова..., с. 171.
41 Пак там, с. 10.
42 Поведението на Ек. Каравелова дава повод за въпроси като: дали 25-годишната
съпруга на Петко Каравелов не е действителният министър-председател по това
време. – вж.: Василев, Й. Женски силуети. С., 2000.
43 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 11.
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Качества като външно спокойствие, овладяност на емоцията,
сдържаност, трезв поглед към случващото се правят от Екатерина
„единствения мъж“ в не една ситуация. Често цитирани са думите на А. фон Хун, кореспондентът на вестник „Кьолнише цайтунг“,
който по време на драматичните събития около Съединението на
България отбелязва, че „на 6 ноември от цялото население на София само г-жа Катина Каравелова бе единственият мъж“41. Оставила настрана съмненията и притесненията, сякаш недосегната
от тревожните вести, идващи от сръбско-българския фронт, почерпила енергия от колективното желание за победа, съпругата на
министър-председателя – „една малка, млада жена“ – е „безусловното
изключение“ от общата паника42. Нейната вяра и непоколебимо спокойствие впечатляват и трогват дори когато изглеждат по детски
наивни. Убедени, че София ще бъде превзета от сърбите, дипломатически представители на различни страни идват в дома на министърпредседателя Каравелов, за да се осведомят къде ще бъде евакуирано
правителството. Посреща ги обаче съпругата Каравелова с твърдата си решимост и убеждението, че такова нещо няма да се случи,
на министър-председателя няма да му се наложи да бяга, файтонът
няма да му трябва. Нещо повече, сама тя взема файтона и обикаля
софийските улици, за да вдъхне кураж, да покаже, че страхът е лош
съветник и е необходима вяра. Трогателни са и двете сълзи, отронени от австрийския дипломатически представител: „Тези сълзи бяха
едно човешко съжаление към младата жена, която с детско упрямство гледаше през розови очила на мрачната действителност“43.
Възпитана и получила образование в Русия, Екатерина Каравелова нееднократно отбелязва собственото си раздвоение между
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рускинята и българката, между онази, която е останала далеко в
безметежието на романтиката, когато „душата ми бе пълна с образите на Лиза от „Дворянское гнездо“ от Тургенев и на Татяна от
„Евгений Онегин“ на Пушкина, а във въображението бе демоничният, гордият образ на „Герой нашего времени“ от Лермонтова“44, и
другата – българката, която заживява в самотията на общото неразбиране и подозрение в следосвобожденска България: „Но как и на
кого да вярваш у нас? Когато всички тъй се преструват и лъжат и
без всякаква нужда. Гнус ме е от все и вся“45, пише омерзената от
политическия живот общественичка. „Като че ли се намирам в
лудница, дотолкова хората са станали пошли, дребнави от рабска
злоба и завист.“46
Място на тази раздвоеност – и биографично-времева, и
чувствено-емоционална – често става гората, домът Божи, в който уморената от неразбориите на света българка се прислонява, за
да потърси у себе си рускинята – по детски светла и чиста. С почти поетичен унес Ек. Каравелова си спомня блажените ваканционни
дни, прекарани в село Тюртен в Русия, и нейните бягства в гората:
„А чудни бяха тия гори, аз не знаех коя повече обичах, дали боровата
(...) дали дъбравата с мощните стари дъбове (...) или младата горичка от брези с нежна зеленина и бели стволове. Всяко кътче в тия
гори ми бе познато и мило и с часове захласната в четене или неясни
мисли и блянове съм преживявала в тях“47.
В България Ек. Каравелова продължава да черпи сили и енергия в
усамотението сред природата: гората открива своите омаи „кога
съм сама със своите мисли“48, „Единственото спасение [е] да ходи
чк[човек] и в природата да търси временно поне спокойствие и душевна ясност“49.
44 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 51.

45 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова.., с. 94.
46 Пак там, с. 101.

47 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 19.

48 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 144.
49 Пак там, с. 96.
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50 Пак там, с. 141.
51 Пак там, с. 229.
52 Пак там, с. 455.
53 Пак там, с. 111.
54 Пак там, с. 107.

55 Обичай, както би трябвало да мразиш.

56 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 96.
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При пътуването си в Австрия и Швейцария се спира пред „Чудесна гледка, дивна гора. (...) По-хубав дом божи мъчно може да има –
величествени колони, високи борове, свод изумруд с позлата и син
емайл. Преживявам настроения от далечното детинство, чисто,
пълно с мечти и надежди. Аслъ се прекара поетически блян, рускинята стара на миг възкръсна и пак българката дойде да угаси детинския
жар, да пропъди лъха на горската теменуга. А все в сърцето тлее
лъчезарно кътче“50 (к. м., Ил. П.).
„Българката“ Екатерина като че ли винаги е по-трезвата,
по-рационалната, овладяващата, дарената с твърдост и устойчивост, със силен нравствен кодекс, здрав морал и най-вече разум,
с който да следва съвестта – истинските добродетели на възрожденката. „Българки – разумът и съвестта са единствените, нещо
най-безлично, а в същото време всесветно и истинско обективно в
нас, над които нашата воля власт няма“51, настоява в не една своя
сказка. Този кодекс тя пренася и в личния си живот.
Ек. Каравелова изгражда своето семейство с разум, не се омъжва
по любов, но същевременно заявява: „Ръководство в живота ми е
било: моят мъж да е доволен, никога да не чувства незадоволство“52.
За истинската любов казва, че „Когато чк[човек] обича искрено и
дълбоко, нему много трябва: трохи не насищат, а дразнят глада“53.
Самата тя обаче не вярва в любовта – „За любов всички говорят,
всички копнеят. Но кой е изпитал истинската, чиста дълбока
любов“54. В дневника с дата 13 юли 1904 г. записва: „Не даром от
18 год. се въртя в мъжко общество. Очите ми рано се отвориха.
Фр[енското] изречение „Aimer, comme vous devethaïr“55 е пълно с
дълбок смисъл за мене. В дружба – още вярвам, но в любов не вярвах
на 20 г., та сега ли след 40?!“56.
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В началото след завръщането си от Русия Екатерина не изпитва никакъв респект към българския мъж. Хубавата, горда и
учена българка изживява потрес от липсата на култура, обноски,
шокира я манталитетът: „Да, аз бях научена на мъжко и женско
общество в Русия и аз еднакво свободно се чувствах между мъже
и жени, руси и рускини, между български жени, а към българските
мъже първите години аз нямах никакъв респект, защото ми се виждаха по-некултурни от жените. В роднинските къщи заварвах жените винаги спретнати, а кога заварех мъжете по долно облекло
чувствах погнуса до болезненост“57.
Години по-късно, на организираното в театър „Роял“ юбилейно честване на 50-годишната є обществена дейност, Каравелова
отново ще назове своето истинско царство: „Мене ме интересуват жените. Мъжете не ме интересуват. Те и без това ме смятат
за нещо средно.“ (Мушанов: Не е вярно!). И за да бъдат още по-ясно
чути думите є, тя отново повтаря: „Мене ме интересуват само
жените (...) там е моето царство...“58
Всъщност начален „добър урок“ по невяра в мъжете є дава
следната случка с главен герой Стефан Стамболов. Наскоро омъжената Екатерина е останала сама вкъщи, но „Не ми беше добре и бях
казала на момичето да не приема никого“. Това не пречи на шумната мъжка компания, начело със Ст. Стамболов (с него К. Кесяков,
О. Панов, Никифоров и Р. Петров), да влезе в столовата при отсъствието на домакините. „Аз се намирах в спалнята – съседната
стая, без възможност вече да мръдна наникъде, тъй като друг изход
от нея, освен през столовата нямаше“, отбелязва Екатерина. Така
тя става неволна слушателка на разговори, „каквито до тогава и
след това никога не бях чувала“. В мъжката компания говорят за
жени, като не щадят думи, дати, подробности: „Да имах възможност да доведа жените, имената на които тъй цинично се подмятаха, сигурно щяха да вземат урок за в бъдеще. Но той послужи
на мене: да не вярвам ни в уверения на любов вечна, ни в закани, ни
57 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 64.

58 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 454, 455.
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59 Пак там, с. 120, 121.

60 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 65.
61 Пак там, с. 62.

62 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 56.

63 Като знак за тази вечер и като хубав спомен от нея по-късно Каравелови ще
кръстят дъщеря си Виола.
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в клетви. Кога някой в момент на ослепление заплашваше да се самоубие, пред мене мигновено възкресяваше обстановката в еврейската къща, когато Стамб[олов] със смях занимаваше компанията
как е вадил револвер, за да накара обезумялата жена да се поддаде на
неговото желание“59.
В Русия на Екатерина не липсват обожатели. При завръщането є в България също се зареждат „искатели на ръката“ – „какви ли
не щеш, даже един стражар беше пратил сватовници (...) Човекът
ме харесвал, защото отлично съм яздела и държала като царкиня“60.
Гордата царкиня Екатерина обаче, точно както в приказките, ще
трябва да бъде спечелена. И пак, следвайки модела на вълшебните
приказки, Петко Каравелов – този „слаб, бледен, буйна къдрава коса,
доста дълга брада“61, почти 20 години по-голям от нея мъж – два
пъти ще получава категоричен отказ на предложението за женитба, за да чуе желаното „да“ на третия път.
Екатерина Пенева и Петко Каравелов се запознават през 1872 г.
в Москва, в дома на генерал Щулепников. Елисавета Андреевна често
гостува на своята приятелка, съпругата на генерала, като води със
себе си и малката Катя, тогава 11-годишна. По това време П. Каравелов също посещава този дом, за да дава уроци. „Като малко момиче той обичаше да ме закача, да ме дразни със забравянето на родния
език“62, спомня си Екатерина. В паметта є обаче остава последната
им среща в Русия63, тя е на 14 години, в дълга светла рокля, вече мома. В
Московския театър гледат „Дванайсета нощ“ на Шекспир. Каравелов
безцеремонно се настанява в ложата до нея, не следи представлението и през цялото време є говори за проектите си, за живота в България, „която скоро ще бъде освободена“. Екатерина не сваля очи от
сцената и въобще не обръща внимание на „неетикетния българин“.
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Вече в Русе, малко след завръщането си от Русия през септември 1878 г., Екатерина получава първото си предложение за брак от
Петко Каравелов. „Аз толкова бях далече от мисълта да се омъжа,
щото изведнъж му казах: „Не мисля за сватба, докато не свърша
Медицинската академия, и приказка за женене не искам да чувам“64.
През януари 1879 г., след погребението на Любен Каравелов,
преди да отпътува за Видин, където по това време е вицегубернатор, Петко Каравелов отново предлага брак: „Изненада за младенческата душа на Катя: „Как тъй човек може да мисли и да се обяснява в любов, когато и три дни няма, откакто братът – и какъв
брат! – лежи в гроба?!“ И Катя наложи двоен траур. Сега за брак и
дума не може да става. Нека се мине годината. „Тогава, ако сте със
същите чувства, ще приказваме“65.
Не минава година обаче и Каравелов, вече устремен към предстоящите избори и твърдо убеден, че „консерваторите ще бъдат
провалени“, заявява на Екатерина, че за да има той „пълната си
енергия и душевно спокойствие“, трябва да има и нейната дума –
„че няма да взема другиго, освен него“. „Аз нямах никакво желание да
се омъжвам – изповядва Екатерина – сърцето ми спеше още“66, „то
бе нямо за всички“67. Този път обаче тя не отговаря на Каравелов с
категорично „не“: „Моите „обожатели“ и „искатели“ българи и руси
не издържаха сравнение с него ни по образование, ни по развитие. И
незабелязано за мене аз свикнах той всеки ден да иде да пие чай с нас
(...) И не помня как една вечер той изтръгна моето съгласие „да му
стана жена, другарка“ в перипетиите на нашия бурен политически
живот“68.
Жена и другарка – добра, примерна съпруга и вярна спътница в
превратите на политиката, като че ли това е моделът, който си из64 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 61.
65 Пак там, с. 87.
66 Пак там, с. 65.

67 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 66.

68 Пак там, с. 74. Екатерина става официалната годеница на Каравелов на 4 окт.
1879 г., на 13 януари 1880 г. е сватбата.
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69 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 77.
70 Пак там, с. 79.

71 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 65.
72 Пак там, с. 65.

73 Пак там, с. 511.

74 Екатерина Каравелова. Спомени..., с. 80.
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работва и следва Екатерина. Макар че къде на шега, къде за да подразни
близките, в хода на приготовленията за сватбата провокира Каравелов: „За прикя ще имаш едно келеме (неразбран, опърничав човек – б. м.,
Ил. П.). Помисли добре, не зная да готвя, ни да пера, ни да гладя, нито
свестно да закърпя. Ти знаеш моя живот в Москва, че ме научиха да съм
„белоручка“. Петко Каравелов обаче я прегръща, целува двете є ръце и
„тържествено някак“ заявява: „Тие ръце не са за черна работа“69.
Що се отнася до политиката, в началото Екатерина не проумява добре думите на своя съпруг, „но инстинктивно чувствах, че
той иска и се бори за нещо добро. Аз си давах дума да му помагам с
все сърце“70. Впоследствие, когато „къщата ни стана свърталище на
разни либерали русенски“71, общият ентусиазъм обхваща и нея – „занимаваше ме работата, карана интензивно, с въодушевление младежко, не с оглед на лични облаги“72. Скоро след това Каравелов е вече
министър-председател. Оттук нататък на семейството предстои не едно изпитание: умира първата им дъщеря Радка; по време
на Стамболовото управление Петко Каравелов прекарва 4 години
в Черната джамия, лично Стамболов нарежда смъртна присъда и за
Екатерина, по обвинение в предателство – защото „клевети българското правителство пред чуждите консулства“73, заедно с още две
жени, чиито мъже са арестувани, уведомила чуждестранните представители за затворниците. „Направих това, което би направила
всяка жена за своя мъж“, заявява Екатерина Каравелова пред съда.
В равносметката на Екатерина обаче това са години на достойнство: „Ние живеехме без да се командваме и сполай на Бога,
като се връщам назад към преживените 23 години с Петко, години,
пълни с превратности, изпитвам истинско нравствено удовлетворение, че двама ги прекарахме с достойнство“74.
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Чест и достойнство са ключови думи в ценностната система на Екатерина Каравелова. Вярна на принципите на възрожденския морал, тя отстоява: „Нашите бащи и майки, необразовани,
безхитросни жени и добри стопанки, не знаеха приказката за индивидуален живот, за права, за самостоятелност; обаче те съвестно
изпълняваха своя дълг спрямо децата, като им предаваха несложния
кодекс на стария български морал: да се пазят от „грях“ пред Бога и
от „срам“ пред хората“75.
Да се пази от „грях“ пред Бога и от „срам“ пред хората“ – това
е и основното жизнено кредо на Екатерина Каравелова. Вслушвайки
се в „непогрешимия глас на разума и съвестта“76, тя неотклонно
следва завета на безхитростните и неучени възрожденки – „всеки
да си знае мястото“77. При зачитане правата на другия „жената да
си остане жена, мъжът – мъж. Ето хармонията, която ни е създала
природата“78.
У Екатерина е жив колективистичният устрем на възрожденското време. За нея човекът е преди всичко член на някаква общност – семейство, род, и като такъв трябва да се подчинява на общностните закони, да брани и отстоява своята принадлежност.
Личностната свобода е възможна само в рамките на общностната
отговорност – нещо, което противоречи на духа на новото време,
на „новият български морал, застрашителен по това, че лови найлесно млади, непокварени души, за които реалният живот са техните блянове и които зад красивите фрази не виждат скритата отрова“. „Младостта трябва да се опомни и съзнае, че всеки човек като
член на семейство, на общество, на държава има не само права, но и
задължения, че неговият живот и дейност се движат в рамките на
закони, писани и неписани, еднакво задължителни за всички“79, заявява Екатерина Каравелова в своя сказка пред дружество „Майка“.
75 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 367.
76 Пак там, с. 229.
77 Пак там, с. 93.

78 Пак там, с. 455.

79 Пак там, с. 368, 369.
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80 Кирова, М. „С разум и съвест (Екатерина Каравелова)“, с. 29.

81 Като антична трагедия. Съдбата на Екатерина Каравелова..., с. 106.
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Така, ако сравним Ек. Каравелова с нейните дъщери, особено
с Лора, според Милена Кирова ще се натъкнем на „голямата, принципна разлика не просто между две личности, дори не между две
поколения, а между два етапа в националното светоусещане. Екатерина въплъщава възрожденската нравствена цялост, целенасоченост и екстровертност. Нейният живот е чрез обществото и
за обществото. Лора носи мъчителната тревога на децентрализирания модерен човек. Нейната личност е подчертано болезнено
интровертна, тя няма очи за света, защото носи света в себе си.
Животът на Екатерина е въпрос, който т р я б в а да бъде решен;
животът на Лора е въпрос, който н е м о ж е да бъде решен“80.
Екатерина е верният пазител на една отиваща си епоха, ревностният борец за само своята истина – недопускаща отклонения
и непризнаваща провалите. Впрочем обратното би означавало усъмняване в собствените є принципи, омаловажаване на саможертвеното є поведение („О, Господи, целия си живот аз съм жертвала найсъкровени мои желания, за да се направи и постигне онова, което се
е смятало от близките и мене за добро. Моите лични удоволствия
съм туряла всякога на заден план“81) – нещо, което е немислимо за
силния є и горд характер. Пораженческите настроения не са част
от биографията на Екатерина Каравелова. Нещо повече, в моменти на сериозни лични изпитания тя е най-активна: била е председателка на българската секция на Международната женска лига за мир
и сигурност (МЖЛМС), на дружество „Майка“, Българския женски
съюз, Съюза на българските писатели, делегатка е на Македонската
конференция в Лондон (1904), изнася реч на конгреса на МЖЛМС във
Вашингтон (1924) и Дъблин (1926), пътува до Виена, Цюрих, Париж,
Петербург... Неуморно чете сказки, участва в беседи, организира
благотворителни акции, защитава каузи.
За Екатерина Каравелова животът е работа, отговорност,
дълг и грижа за другите, неуморна надпревара с обстоятелства и
капризи на съдбата. Един неспирен градеж. 87-те є години земен

107

път могат да бъдат обобщени с думите: „Работила съм, защото
съм чувствала съзнание и нужда да работя, а това не е заслуга“.
Между занятията за ума и тревогите на сърцето наистина
застава един живот в достойнство – на българка, която не може
да бъде друга.
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ИСТОРИЯ
1. Роли
Преди всичко Лора Каравелова е дъщеря и племенница, по-късно съпруга и майка, накрая – съпруга и самотна любима.
Така я вижда обществото, а то, за разлика от днешното, е поконсервативно в духа на буржоазната традиция.
Всички личности от семейното и съпружеското є обкръжение са публични: чичо (Любен Каравелов), баща (Петко Каравелов),
майка (Екатерина Каравелова), първи съпруг (Иван Дрянков), втори
съпруг (Пейо Яворов). Би могло дори да се каже, че сам по себе си
всеки от тях е мерило за постигнат успех. Пейо Яворов, мъжът в
края на живота є, е един от най-противоречивите и поляризиращи
страстите образи. Нещо повече, самият той е взривяващ консерватизма на българската буржоазия.
Лора е отгледана и възпитана не като дама. И двамата є родители са хора, които действат според идеи и идеали. И двамата притежават воля в излишък, за да преследват цели, да ги осъществяват, да се противопоставят и да превъзмогват, особено в случая на
Екатерина Каравелова, противоречията. Семейството е строго по
отношение на морала, ценностите, чистотата и порядъчността
превъзхождат материалното благополучие. Българската традиция,
руската култура и европейскта култура са приоритет в образова© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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нието на децата. В ранните си години, до смъртта на баща си, Лора
е възпитавана, че постиженията, усилията се възнаграждават.
Възпитавана е, че между думи и дела не може да има разлика, че е достатъчно да си добър и честен, за да разчиташ на общественото
уважение. С други думи, възпитавана е в духа на едно време, което
постепенно отминава и което би могло да бъде наречено „младежко“, детско и чисто. Този дух съвпада с младите идеали на следосвобожденска България.
Тази картина на света е различна от картината, която Лора
открива след осемнайсетата си година. За известно време (две години) тя съумява да съхрани и да преформулира тези дадености,
докато е в католическия пансион „Нотр Дам дьо Сион“ в Париж
и после в Антверпен. Аскетичната интроспекция, откъсването
от суетата на външния свят, макар и да не я обогатяват кой
знае колко в учебно отношение, изиграват роля в узряването на
онова писане – епистоларно – с което Лора Каравелова остава в
българската писмена култура. Тогава се сключва връзката между
наблюдение, познаване, анализ, преживяване и писане в живота є.
Самото писане за нея е интензивно живеене и остава такова до
края на живота є, приключил десет години по-късно, когато Лора
е на двайсет и осем.
Какви са характеристиките на „дамата“? Преди всичко произходът, който, още преди раждането є, предопределя ценността є.
Но и я задължава: да бъде образована, със съответните маниери, да
познава света, в който се движи и в който ще протече животът є,
да говори по съответния начин, да се контролира и сама да упражнява контрол за запазване на състоянието на нещата. Всичко това, но
без отклонение. Неотклонността на възнамеряването прави дамата
дама. Всяко отклонение се регистрира като нарушаване на канон.
Така да се каже, канонът повелява дамата да е в калъф по мярка.
В случая на Лора е налице външно измерение в запазените є фотографии. На всички тях тя е в безупречната униформа на класата
си: тоалети, прически, пози. С напредването на времето само очите и погледът є изневеряват на композираното послание – стават
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

2. Теми
С какво е населен светът на Лора? С литература, с публицистика, с политика, с бунт, с гордост и желание за работа, с тъга, копнежи
за ексклузивност, с невъзможност да установи мястото си в него. И
не на последно място – с вина, а това означава и с предразсъдъци.
От едната страна е наследеният свят, този на галерията.
Това е светът на свръх-зададеното, на изконното и непоклатимото в авторитета си, това е материализираният свят на безпрекословността. Този свят е иманентен за Лора, независимо доколко
тя го приема или отхвърля.
От другата страна е чувстваният от нея свят, който е
изплъзващ се, празен и непривлекателен, в който тя лети като по
ледена писта с предчувствие за лош край.
Лора с прогресивна сила възприема себе си като непонятна и
мъчна, като неправилна и непригодна. Бунтът и вината растат с
всеки ден, месец и година в живота є, самата тя говори, че за нея
една година сякаш са десет. Невъзможност да се примири, невъзможност да си прости и да се освободи.
Последните осем години от живота є са разказ за опитите є
да открие помощник. Някой, който да є помогне да живее. Отвън.
Тъй като е изчерпала ресурса си да въздейства сама върху себе си.
Дрянков, Нейков, Яворов, пак Дрянков, пак Яворов, Нейков и отново Яворов. Почти през цялото време Яворов.
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тъжни, диви, все по-широко отворени и подчертани, с тенденция
да фокусират вниманието единствено в себе си.
Външно, публично, пред семейството (семейния съвет) Лора
приема ролята на дама. Бремето на семейните авторитети обаче
постепенно започва да се оспорва, но без да бъде докрай отхвърлено.
До такава степен, че Лора никога не свързва живота си трайно с човек от своето поколение. Портретите от стената упражняват
взора си над нея до самия му край. Тя остава в музея на неотменимите ценности, не излиза от галерията на историята.
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БАЩАТА, МАЙКАТА, ЛЮБИМИЯТ
Бащата на Лора е ексклузивната личност в живота є. До
смъртта му тя го възприема като самия си жизнен свят. Каквито
и особености да е проявявала в детството си, те са се резорбирали
в извънредната є жизнерадост. Докато той е жив, Лора е здрава и
щастлива. Границите са налични, шифърът на живота е декриптиран, предстои партитурата да се изпълни.
Бащата е Човекът. Известни са думите є: „... (той) е идеал,
към който трябва да се стремят другите. За съжаление той е единствения, той – нашия, нашия тато. С каква гордост мога да кажа
това, когато другите имена са тъй нищожни“.
За Лора биографичното, символичното и снемащото ги –
името – се сливат, съвпадат, би могло да се каже, тотално. Това е
тежко наследство, което придава пълноценност, докато връзката
с бащата е неразривна, тоест докато детето е малко. Поне такава
е идеалната представа (идеалът на Аза) на Лора, а тя остава непроверена, а оттам и неразрушена, тъй като той си отива в годината
на нейната зрелост. Същата година Лора завършва гимназия.
От този момент нататък Лора се изолира от всички, постепенно, незабелязано и от самата себе си. Образът на бащата е инкорпориран, интровертиран, в психичния свят на Лора започва да
се осъществява процес на идентификация. Сам по себе си, независимо от това дали обектът е жив или мъртъв, идентификационният
процес предполага загуба и е механизъм за справяне с тази загуба. В
случая на Лора, както вече казахме, биографичното съвпада със символната работа на психиката, което изважда темата за смъртта
є в артикулирания є вид под формата на писане, говорене, правене.
Генерира се възел, или проблем, тъй като идентификацията има за
референт смъртта.
От този момент нататък депресивното състояние на Лора
би следвало да се назове в силния смисъл на думата депресия. Тя не
само, че не преживява траура за баща си, а го запазва жив в криптата на собствената си личност. Както е във всяка депресия, инкорпорира се самата символически преживявана смърт и є се дава
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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живот в лоното на живия. С други думи, личността се превръща в
жив саркофаг.
Възлов момент в този процес на заживяване с депресията (която никога не се лекува) са двете години, прекарани в католическия
пансион, в края на които Лора приема католическата религия. Този
акт би могъл да се тълкува като венчавка с отвъдния Исус и той, в
някакъв смисъл, бележи края на официалния траур на Лора, която го
носи много по-дълго от обичайното. В писмата си от Антверпен
Лора споделя с майка си колко по-близка се чувства до католиците
и колко безчувствени са „нашите“ попове. Приемането на католическата вяра обаче би могло да се погледне и от друг зрителен
ъгъл: търсене на свързаност с божие лице, което е по-присъстващо
в католицизма, отколкото в православието. А именно – Божията
майка. В този период Лора активно и отдалече общува с майка си,
търси утеха в нея и чрез нея в скръбта си. Опитва да си проправи
път на близост с нея, но анализът на писмата от този период сочи
друго. А именно, че не успява. Ето две вероятни причини.
Първата е свързана с присъщия подход на Лора – да идеализира.
Отново, както и в случая с бащата, майката се възприема като максимално осъществена, femme energique (енергична жена), която постига целите си и живее пълноценно. Екатерина Каравелова е жена,
но жена със заслуги. Лора търси, прави опити да осмисли себе си през
нея. „Жената с най-голяма vertu (добродетел) в България в настоящия век, може би в целия Балк. полуостров, си ти безсъмнено.“
Втората е свързана с отношението на самата Екатерина Каравелова, която сякаш се пази от Лора. Всичко свързано с дълга є на
майка е позволено. Но не стоят така нещата с топлотата, разбирането, съчувствието, нежността, от които Лора се нуждае в
този период. В писмата си Лора често вметва фрази, че това, което
пише, не е плод на екзалтация, а на размишление. Очевидно дъщерята
се оправдава пред майката за това, че е силно емоционална, опитва се
да го скрие, за да се настрои на вълната на Екатерина Каравелова.
Ето и още един опит за „оправдание и извинение“ за това, че не
е като майка си. „А и живота е мъчен за нас, младото поколение, много
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повече, отколкото за вас. Вий имахте по-богати напори и бяхте
обградени с повече искреност; за нас няма нищо нито в нас самите,
нито около нас (...), но аз не се оплаквам, аз съжалявам само, че не бях
твоя сестра, au lieu de ta fille (вместо твоя дъщеря), т.е. живуща в
твое време (...) et ou trouver cette energie? (и откъде тази енергия?)“.
В края на двете години в пансиона, след пропадналия проект за
афективна близост с майката, Лора осъществява вторична идентификация чрез приемането на католическата религия. „Жената с найголяма vertu (добродетел), която съм виждала тук от тия две год.
отсъстване от България, е S. Мари Пол.“ В много други писма Лора
пише за сестра Мари Пол, която олицетворява за нея не само духовното и простотата, но и „изпълнението“ на принципите – „затова
те са ценни“. И още: „Аз съм тъй доволна, че я срещнах през моя
живот, защото винаги срещата с някоя светла личност оставя
нещо светло в душата“; „Освен това има няколко точки на съприкосновение между тебе и нея ...“ (Цитатите са от писмо на Лора до
майка є от 18 януари 1905 г.)
От този момент нататък Екатерина Каравелова последователно провежда проекта си за Лора. Тя вече е установила, че малката є дъщеря е уязвима, не є достигат воля и енергия за самостойно
осъществяване, силата є се изпарява в копнежи и мечтания. У самата Лора има следи, които са като ехо на виждането на майка є за
нея: „Малко разбиране на литературата и малко музикални способности, това е малко, много малко. А и още всичко това с голяма доза
мързел преди, а сега разсеяност ...и ето моя портрет; стремление
към доброто, без мощ да се реализира това самоусъвършенстване,
това е всичко“ (1905). Дори и в мисленето за себе си през този период
по негативен път Лора заема виждането на майка си с цената на
запазването или изграждането на близостта, от която има голяма
нужда. „Моля те, приготви едно уютно и топло кътче в твоето
сърце за мене, защото аз положително имам нужда от майчина ласка и топлина“ (1905).
Следва годеж, разумен, политически обоснован. Лора го приема, изпробва бунта по новите правила в новия свят (Нейков) и по© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Двустранният опит на двете жени – Лора и майка є – да реконструират отношения завинаги изгубени – тези между Лора и
баща є – завършва с провал. Така и в някакъв смисъл следва да бъде.
Психичното подвежда с буквализъм, но после си „отмъщава“ именно с него. Процесите на изместване и заместване са психични механизми на временни разрешения на напрежения, но те остават слаба
брънка при всяко съприкосновение с външния свят, при всяко емоционално изпитание, каквото е връзката є с Яворов.
Нещо, което още повече утежнява картината, е, че търсенията на Лора и във външния, и във вътрешния свят са опити да
се самолекува, да се справи с онова, което изтощава енергията є и
което е едно постоянно скърбене, отчужденост от себе си, преживявани като вина. Когато Стефан Памуков във въведението си към
„Неизвестни писма на Лора“ пише, че тя „не се идентифицира със
собствената си личност“, той съвсем точно формулира страданието, което е депресията. С времето Лора не изоставя търсенето
на личности или автори, или произведения, които да бъдат референти на този процес, своеобразни опосредители на собственото
є писане.
Във времето, прекарано в католическия пансион, с Лора се случва и още нещо. Ще цитирам част от писмо на Лора до приятелката
є Ружа Горбанова от същия период: „Струва ми се, че като свърша
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

с т а м б о л о в а
а л б е н а

сле привидно се примирява. Ражда две деца за две години и половина,
изгубва едното от тях. Но не става майка. Не остава и съпруга.
Категоричният контрол на майката окончателно изхвърля Лора в
орбитата на хаоса. Или по-скоро – в мъглявината му. „Душата ми е
дива и непроходима, непрогледна гора“ („Из дневника на една луда“);
„...Но аз съм злобата въплотена в тая минута (към майка й). И аз би
трябвало да умра само за това“; „Аз я много мразя ... и аз наистина
ще полудея. Ето, аз трябва да плача. А аз сама не зная защо. Аз не
виждам добре за какво живея и какво чакам ...“ (Из писма от Париж
на Лора до Яворов, 1912).
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тетрадката, ще се свърши и всичко, каквото имаше да се пише и ще
се свърша ... и аз“.
Писането – на писма, на есета, на стихотворения, на критически анализи – последните, адресирани предимно към П. Ю. Тодоров, – е
иманентна част от личността на Лора. Независимо че тя не остава като писателка в българската литература, самото писане е неин
начин на живеене, така както тъгуването е другият. Екзалтираните и екстравагантни прояви са по-скоро изблици, които се опитва да овладее и да контролира. Единственото работещо средство в
това отношение се оказва писането. Когато е в непоносима ситуация с някого (Дрянков, Яворов), Лора заминава за Лондон, за Париж,
за да „овладее“ нещата чрез самота и писмо. В такива периоди, чийто прототип като че ли е периодът в католическия пансион след
смъртта на баща є, непоносимостта є към света се уталожва, без да
се прекъсва напълно връзката с него. В това отношение писането на
Лора има автотерапевтична роля, тъй като установява дистанция
между нея и нея, от една страна (интроспекця), и между нея и близките є (проекция), от друга. Още тогава, през 1903–1905 г., Лора прави, в езика си, връзка между писането и живеенето: „Струва ми се, че
като свърша тетрадката, ще се свърши и всичко, каквото имаше да
се пише и ще се свърша ... и аз“. Както и между писането и смъртта.
Такъв е пътят на Ерос импулса є след смъртта на баща є, с чиято загуба на безсъзнателно равнище тя никога не се примирява.
Тук е мястото да се направи уговорката, че дори и Петко Каравелов да беше жив до края на живота на Лора, по всяка вероятност
психичната є нагласа нямаше да бъде друга. Физическата загуба на
бащата не предопределя сама по себе си структурата на отношението с него. От двете дъщери Лора е тази, която има специална
връзка с баща си, Лора е любимото му момиче, което дори физически прилича на него. Лора е тази, която изразява и преживява като
ексклузивна личността му. И пак Лора е тази, която пише на майка си, че би искала да є е сестра вместо дъщеря. Възхищението към
нея е цивилизованият начин за съизмерване с монолитната майчина
фигура. В общуването си Лора не излиза от кръга на по-взрастните
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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от нея, изпитва снизходителност и скука към връстниците си,
търси и установява връзки с поколение, по-близко до това на родителите си, отколкото до своето. И пак Лора е тази, която по
партийни причини (заради каузата на Демократическата партия)
се съгласява с брака с д-р Дрянков. Този брак, каквито и други съображения за сигурност и приличие да е имала майка є, все пак е приет от Лора с единствената мисъл, че прави нещо за баща си. Ако
Дрянков се беше оказал дори малко съизмерим с Петко Каравелов,
може би животът на Лора щеше да е друг. Но... известно е огромното є разочарование след първата му политическа реч в парламента.
Лора никога не прощава посредствеността на съпруга си именно и
само защото го мери с мерките на бащината си фигура.
Би могло да се каже, че Иван Дрянков е фантазматичната
фигура на баща є. И тотален провал на дръзналия да се осъществи
фантазъм. Тя наказва не само себе си за съгласието си да бъде негова жена. Наказава и децата си, едно от които загубва, но без да
успее да преживее ролята си на майка. Наказва и майка си (изричайки омразата си към нея), която, в духа на Шекспировата Гертруда
от „Хамлет“, символически изневерява на паметта на съпруга си
с личност, несъизмерима с бащината фигура. Ето един отглас от
този период: „... светлото малко момиче се преражда в тъмна, черна жена с изнасилена, смутена, непонисима неи душа“ („Из дневника на една луда“).
Иначе казано, структурната връзка на Лора с баща є е отсамна на неговата смърт. Само можем да гадаем какъв би бил животът
на Лора без неговата загуба, но е твърде вероятно вместо депресивна психичната нагласа на Лора да се беше развила като истерична,
като е щяла да влезе в ролята на безпощадна светска прелъстилка
и може би осъществена писателка или критичка. Вярно е, че Лора е
имала и истерични прояви, но те са различни от типичните за истеричната нагласа. Във всеки случай нямаше да є липсва така необходимата є енергия да осъществява намеренията си. Известното
ни поведение на Лора е по-близко до бифокалния синдром на депресията, която се характеризира с маниакални пристъпи.
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Ако се върнем към връзката, която прави Лора между писането, свършването на писането и свършването на живота, можем да
видим две неща. Първо, споменатото вече бягство на разстояние,
което предполага и цели поддържане на писмени връзки с близките и
контрол над ситуациите. И второ, пътят є към Яворов.
Още по времето на годежа си с Дрянков Лора стъпва на този
път. Изкушението да се каже, че този път е авторски, е много
голямо, тъй като това е единственият и много силен избор в живота є.

118

„АЗ НЕ ПОЗНАВАХ ЧОВЕКА, ОСВЕН БАЩА СИ.
СЕГА НЕ ПОЗНАВАМ ОСВЕН ТЕБ“
(Писмо до Яворов от Париж, 1912)
Ако се върнем към оценката на Стефан Памуков, че Лора не се
идентифицира със собствената си личност, бихме могли да кажем,
че пътят на Лора към Яворов, разминаването с него и излизането є
от живота – едновременно собствения и неговия – е нейният ултимен опит (и в смисъла на писане на есе), да удари часа на голямото осъществяване. През всичките години между 1906-а и 1913-а
Лора сякаш пише и участва в историята на нещо, което сама е измислила и осъществила.
Ако кажем, че Яворов е нейният път към смъртта, това би
означавало да не кажем, че Яворов е и нейният път към любовта.
Но именно психоналитичният анализ позволява да съберем двете
твърдения в непротиворечивост.
Тук следва да се направи уговорката, че по-нататък ще става дума за Яворов така, както Лора символически го преживава във
вътрешната сцена на психичния си живот.
Яворов е признат за най-гоемия жив поет на времето си. Но
може би не това се оказва решаващото в избора на Лора. Яворов има
муза, малко момиче, на 15-16 години, което умира. И трети фактор –
Яворов се отдава на национална кауза.
Трите фактора: признание за заслуги, малкото момиче, останало завинаги в поезията му, и националната кауза очертават соб© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ствената схема на Лора. И трите реферират към бащата Петко
Каравелов и неговата малка Лора. Както и към смъртта.
И още нещо, kоето прави възможна вратата на Лора към Яворов. Основание да се види подобно нещо е фактът, че той не е женен; същевременно душата на Яворов е затворена, тя е тъмна и
меланхолична, нежна и страстна, има отвъдно на реалния живот
битие. То е поезията. Но от друга страна, именно в нея Яворов има
жена – Мина Тодорова, малкото серафическо момиче, което и приживе не е било от този свят. А сега и чрез смъртта си.
Ако в историята на Лора е имало матрица, предопределена за
нея, то тя е именно тази. И тя попада в нея, предчувства я, издебва
моментите, отворените врати. Отваря си път към онзи олтар, на
който е поставена Мина Тодорова в непреходната смърт, каквото
е писането, поезията. Идеалното битие. Или битие в идеалното.
Известно е, че коментарите за ролята на Лора в живота на
Яворов са, че ролята є е различна от тази на Мина. Тук защитаваната теза е, че Лора се стреми към мястото, запазено за Мина в
живота и в поезията на Яворов. Което е неосъществим стремеж,
доколкото символическите психически места са единствени. В
импулса си да „поправи“ загубата на бащата, неосъщствената, но
вписана връзка с него, Лора предприема фантазменото завоюване на
мястото си в живота на Яворов, който, както и който и да било
вместо него, не разбира и не може да отговори.
В някакъв смисъл Лора „пише“ този невъзможен път към невъзможната си връзка с поета. Дълбоко в себе си знае, че каузата е изгубена, но парадоксално именно това я фиксира още повече в намерението є. През последните две години от живота є „то“ сякаш действа независимо от нея, контролът є става все по-малък,
обкръжаващите, включително и най-близката є приятелка Жермен, са разтревожени от състоянието є. Въпреки това, въпреки
моментите на рефлексия в писмата до Яворов от Париж (1912), тя
компулсивно продължава да композира историята на отношението си с него. Доказателство за изключителното є авторство над
това отношение са пасивнозащитното, неразбиращо поведение на
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Яворов. Така да се каже, той е изключен от сценария в качеството
си на действителна личност. Лора го възнамерява, вписва го в психическия механизъм на фантазма си, за който е характерно това, че
всички роли се играят единствено от неговия автор.
В противовес биха могли да бъдат цитирани други действия
от страна на Лора, които са близки до прагматичния живот. Тя е
тази, която провокира и организира развода си с д-р Дрянков, пак
тя се грижи за пари и жилище, занимава се с обзавеждане, опитава
се да събуди отношение към сина си Петко, прави планове за възпитание, омъжва се за Яворов и забременява, но изгубва детето, пише
на близките му и поддържа връзки с тях. Следи творчеството на
Яворов, коментира и анализира обстоятелствата около пиесата
му, известна е дори чернова на незавършена статия за нея. Всичко това би могло да бъде видяно като опровержение на тезата за
психичния фантазъм на Лора в живота на Яворов, ако не беше самоубийството й.1
Каквото и да предприема Лора в съзнаваното си поведение и
във волевия си живот, то се оказва неефективно. Именно това дава
легитимност на аналитичния ъгъл на зрение. Лора се стреми да се
пребори за себе си, за щастието си, за контрола и баланса и не успява. Не успяват да є помогнат и тези, кото държат на нея и я обичат, на първо място Яворов. Защото тя остава сама, недостъпна,
капсулирана във фантазма си, чиято мощ взривява крехката кора
на социалния є живот.
Провалът на възнамерения (или фантазмен) път с него е предопределен от по-силната гравитация на безсъзнателното в психичния живот на Лора. Теоретично погледното, би могло и да е об1 Психоаналитичният анализ е фокусиран върху баланса между това, което волево

се възнамерява в поведението (в говоренето, грешките, сънуването, провалените
намерения) (signifiant), и това, върху което то се плъзга – онзи безсъзнателен референт, посочен от Лакан като signifie (означаемо). Този баланс е динамичен и обусловява социалното равновесие на личността. Същевременно отношението между
двата реда, или двата пласта, е отношение на взаимна пропускливост, тъй като,
ще цитирам отново Лакан в духа на фройдистката традиция, безсъзнателното е
структурирано като език.
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ратното. Но не и в случая на Лора, за която накрая остава само
един изход и той е печално известен не само с нейната загуба, но и с
тази на Яворов, чийто живот след смъртта є е кратък, белязан от
страдание и самота.
Накрая, ако трябва да се спрем и на онова, което изиграва ролята на взривен механизъм на смъртта є, на отключващ момент за
passage a l’acte (преминаването в действие), не бихме могли да пренебрегнем появата на Дора Конова-Кремен в живота на Лора.
Още преди да я срещне, Лора я „вижда“ и є отрежда смисъл и
място, които не може да понесе. За първи път научава за нея от
писмо на Яворов, докато е в Париж. В писмото си Яворов я нарича
„малката годеница“ (на Михаил Кремен). Така да се каже, Дора започва да функционира за Лора с това название още преди тя да я
види или опознае. И това вътрешно виждане на Дора остава толкова силно и всепоглъщащо за Лора, че до края на живота си тя не
може да излезе от него, да го опровергае или промени. Мението на
съвременниците, че Дора Конова е по-скоро „безлична, незначителна, безинтересна“, че по никакъв начин не може да застраши забележителната красавица Лора, няма и грам тежест пред самата нея.
Тя никога не чува, не вижда, не осмисля реалната Дора.
Това, с което Дора Конова функционира във вътрешния свят
на Лора, е застрашителната невинност на „малката годеница“, на
малкото момиче (Дора се сгодява на 16 години за Михаил Кремен).
Още при първото изписване на израза в писмото на Яворов – „малката годеница“ – Лора е обладана от непоносимост към нея. Единственото, което може да осмисли подобна необоснована външно
реакция, е допирът до невротичния възел на вътрешната (което
не означава достъпна за съзнанието) визия на Лора за самата себе
си – малкото момиче на татко. И до още нещо, което се е превърнало в екран на първичната (относително) травма – Мина Тодорова
в живота на Яворов (Мина също е на 16 години, когато Яворов се
запознава с нея). Съперничеството на Лора с Дора е разположено
по тази вътрешна линия на самовъзприемането, където нещата са
неконтролируеми, или са по-скоро контролиращи живота на съзна-
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вано равнище. Което именно довежда до самоубийствения акт.
Лора не може повече да понася своята „ненужност“, както сама я
определя. Нищо не е в състояние да я убеди в това, че е обичана, че
е необходима. „Ти изглеждаш превъзхитен от моите качества, но аз
те бих предпочела ужасен от моите недостатъци“; „...тази нежност аз не мога да почувствам, като че ли тя не е предназначена за
мене, като че ли по погрешка съм отворила чуждо писмо“ ; „... аз те
мразя винаги, когато ти казваш, че ме обичаш ...“ (из писма на Лора
до Яворов от Париж, 1912).
Тази импрегнираност на Лора за позитвните страни в живота
се задълбочава, независимо че съжителства с планове (известно е намерението є да отиде да учи в Брюксел литература непосредствено
преди да се самоубие), с мисли за ролята є на майка („... ще свикна с
мисълта, че Петко е мое дете – засега нямам още това чувство –
но то сигурно расте без да го зная. То е сигурно, защото чувствам,
че почвам да му ставам необходима ...“, 1912), с моментни надежди
(„Днес ми се струва, че аз съм наново своя господарка“, 1913). Цитираните пасажи от писма през последните две години от живота є
по-скоро маркират топоси, чрез които Лора се опитва да се закрепи в изплъзващия є се живот, но които оказват слабо или никакво
противодействие на фантазмената реалност, взела върх накрая.
За финал се изкушавам да направя паралел между историята
на Лора Каравелова и тази на Камий Клодел. Камий Клодел е сестра
на прочутия Пол Клодел – поет, драматург и министър. На петнайсет години Камий получава разрешението на баща си да учи
скулптура в ателието на Роден, става негова ученичка, любовница
и муза. Междувременно баща є умира и семейният съвет осъжда заниманията и свободния живот на Камий. Също междувременно Камий става скулптор, участва в изложения, драматично се разделя
с Роден, продължава да работи и постепенно се изолира социално,
пропива се, превърща се в „срам“ за семейство Клодел. На трийсетгодишна възраст майка є и брат є я затварят в психиатрично заведение, където тя умира на 74 години.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Приликите: импулс към творчество в ранната младост на
момиче, което е любимка на бащата, смърт на бащата, конфликт
с майката, неблагоприлична социалност, драматична любов към повъзрастен творец, всепризнат гений, неспособност за рутинен живот, вътрешна изолация и затваряне във фантазмен свят.
Разликите: Камий Клодел е осъществен, макар и недостатъчно признат във времето си скулптор. Лора Каравелова не успява
да стане писател или критик, за което има несъмнени заложби, особено за второто.
Което не ни дава основание да не оценим написаното от нея,
особено епистоларното є наследство, което е образец на култура,
есеистично перо, способност за наблюдение, анализ, ирония и завършеност.
И с което тя остава Дама не само в литературната ни история, но и в историята на литературата.
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И наяве, и нас ън: Мина срещу „Мина“

Ослепени от фикцията
Образът на Мина е вкаменен в един канон на прочит, неотменно и вярно дешифриран спрямо поетическите стереотипи за
ангелическата женственост така, както настойчиво я дефинира автобиографизиращият прочит на самата Яворова поезия. Към тази
практика на взаимно разпознаване между фикция/литература и автобиографична реалност се прибавя безвъпросният и безусловен, и
също толкова втвърден, критически и металитературен апарат,
който се придържа към неоспоримото разпознаване на Мина през
героинята на част от поезията на твореца („Вълшебница“, „Ела“,
„Пръстен с опал“, „Две хубави очи“ и пр.). В „Романът на Яворов“
Михаил Кремен нарича Мина Беатриче, влагайки смисъла на вдъхновителка на творчеството на поета, но и на образ, който е изначално
съ-причастен на лирическото. Линията на Мина като образ от лириката, повече отколкото като реален образ, е подета и от другите изследователи на поета. Милка Марковска, която прави едно от
съставителствата на „Писмата на Мина“, започва обширната си
студия през пълното и непосредствено приравняване между образа
във фикцията (поезията) и образа отвъд фикцията (реалността).
Лесно и безвъпросно Мина се превръща в героиня на Яворов: „Мина
Тодорова е детето с „две хубави очи“, „вълшебницата“ с коса „като
здрачния воал на късна вечер“, която накара да зазвучат най-нежните
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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струни в душата на Яворов и поетът изпя за нея най-трепетните
химни на любовта, чистотата, младостта и невинността“1.
Оттам нататък това двуединие между реална жена и персонаж е сюжетогенериращо за целия прочит на писмата. Самият той
в предговарящия текст на Милка Марковска става не тълкувание,
а собствено романс, история, снтимент. Писмата са видени като
разказ със свой сюжет. Те не са тълкувани, а са направени собствено
на история.
Патосът на изследователите да се вживяват в това, което се
е случило между Мина и Яворов, е като „насън“, измислено от самите
тълкуватели, собствено бленуване сюжетиране. Тази изследователска линия обаче се случва като съглашение, със съгласието на всички, тя се припокрива непосредствено с някаква представа за това,
което наистина „наяве“ се е случило между двамата. Нещо повече,
и Милка Марковска, и Стефан Памуков, който прави също съставителство на Минините писма, като че ли се залавят с една не лека
и доста съмнително обективистка задача да свържат по-реално и
близко двама души, отколкото те са били свързани. Да дадат реалност на чувствата и мислите им, да обяснят действията им, разминаванията им наяве в живота, като този силен сантиментален
сюжет като че ли позатулва същински епистоларното, факта, че
не действието, мислите и тонът (само можем да гадаем за тях),
а писмото свидетелства. Дори разминаванията, които бележат
повечето уговорени срещи между поета и момичето, са собствено
генеративен сюжет на история, на мит. Като че ли реално празното пространство на писмото, епистолът трябва да се запълни със
събитие. Всяко желание за близост, изразено в писането между двамата, се разгръща, превръща се в модел на неосъществена история.
Очевидно митогенеративното усилие на Яворов дава критически,
а не любовно-житейски плодове. Своеобразният double bind, който
поетът сам провокира чрез циклите, които посвещава на Мина, в
който писането на литература дава образ на (авто)биографичното,
1 Марковска, Милка. Писмата на Мина до Яворов. С., 1984.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

и сън си ти вещален за тиха радост
в нерадостта на моя път3,
Яворов вече е задал посоката на двойното обвързване между писмо и поезия – ето критическите клони, които безвъпросно продължават да черпят вдъхновение от създадената от самия
поет форма на любовен разказ – преливането.
Още един любопитен пример, този път от Атанас Свиленов, който освен че е редактор на съставената от Памуков
книга с Минини писма, пише и малък предговор към нея, озаглавен
„Вдъхновителката на поета“, който завършва със следното обобщение: „Благодарение на Стефан Памуков ние имаме възможността да познаваме вече реалната, житейски достоверна Мина поотблизо, по-пълно, по цялостно, но не за да я противопоставяме
на образа є от поезията на Яворов, а за да възприемаме този образ
колкото като проекция на идеала и мечтата, толкова и на реалния живот“.
2

Курсивът мой. Апропо безпощадна е сигурността на рефлексиите на Памуков и
Марковска относно тона на Минините писма.
3 Цитатът е по: Памуков, Стефан. Писмата на Мина. Пловдив, 1984.
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преминава автоматично във фикционален критико-биографичен
разказ за възможностите, според писмата, по които е можела да се
разгърне реалната история на поета с Мина. Стефан Памуков е още
по-краен в това усърдие, романтическата му критика вижда недоизказаност в писмата на Мина, която като че ли генерира собствено
стиховете на Яворов. Амур и Психея, повече от Беатриче, помагат
да видим поета Яворов и неговите стихове като вече предзададени и завършени образи в девойката. Стиховете – това са фрази от
писмата на Мина, влети в поетически образ. Очевидно писмото е
флуидно – епистолът става лирика, лириката е епистол.
Когато Мина възкликва2: „Обичам те. Обичам те с всичката
непокътната до сега сила на своята душа. Обичам те, както никого
няма да обичам“, тя би могла да продължи:
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Въпреки размиването между образ и образ, между фикция и
действителност, все пак залогът е, че като че ли писмата на реалната Мина ни служат като опора да разберем по-добре стиховете
на Яворов, които освен бленуващи по девойка ангел, проектират
вече и реалното, т.е. стават толкова по-автобиографични, колкото по-добре познаваме писмата, колкото по-добре виждаме Мина
зад „Мина“. Това е една до голяма степен идеалистична дедуктивна позиция, доколкото разчита на възможността да четем образ
през образ (не е за подценяване и фактът, че Мина от писмата също
се случва като реконструкция, тя е отново фикционален образ –
Мина-от-писмата, а не първооснова за разпознаването на реалността зад поезията). Но за какво свидетелства всъщност писмото при Яворов (и най-вече писмото на самата Мина)? Може би проблемът се състои в това, че Мина е изначално лишен от автономия
образ. Тя е свидетелство за Яворов – четем нейните писма и разбираме лириката на поета, виждаме поета. В прочита зад писмата не
стои Тя, стои най-вече Той. Стои текстът-Яворов. Ако се използва и потенциалът на самата дума „автономия“, може да се тълкува
и практиката да се четат писмата на Мина не като собствена реч,
а като собствена реч без собствност, реч, чиято запътеност е да
подкрепи (подплати) разказа на другия (Яворов).
Колкото и да е прозрачно, изложено, обърнато изцяло към
другия, оголващо се, тук явно – поради естеството си да бъде
използвано като автобиографизиращ тълкувател на лириката
механизъм – писмото е тъмно. То рядко проговаря напълно и самš.
Има нужда от помощ. От изследователски подтик, който да гадае
за тона и интенциите му. То вече е фикция и през последователността на датиранията и реденето си в периодичност разгръща
Мина като разказ – сюжетът на писмата, навързани като история с начало и край, се оглежда в сюжета на поезията. Но писмата
на Мина, така или иначе датирани, са и инициаторни писма – една
жена дете, която става женствена в писането си и в порастването си, докато пише, епистоларна женственост – ражда се и умира в писмото. Писмото за Мина е инициаторно и в един по-тежък
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Писма преходи, писма между преходи – от детство към женственост, от жена дете към смърт. Мина пише на Яворов почти
до края на живота си, нейните писма от края на 1908 и през 1909 г.
са белязани с усещането за край, както и за невъзможна среща/събиране за двамата. Смъртта на младото момиче се оказва последното
разминаване между Мина и Яворов. Поетът пристига във Франиця,
в Берк, където Мина е настанена, за да се лекува в санаториум, когато тя е в агония. Така и не успява да я види. Може би тук реалността на срещата е собствено заменена от силата на правенето
на образа є в поезията – намерена, „рисувана“, срещната в посветените є стихотворения. По-сериозният въпрос обаче остава кое
заслепява толкова прочита ни на Яворов, та четем така упорито
текста на писмата на Мина, на автобиографичната връзка Мина –
Яворов през поетически стереотипи.
Разпознаването между Мина и „Мина“, разбира се, не е случайно.
Яворов посвещава на сестрата на Петко Тодоров два цикъла, които публикува на страниците на сп. „Мисъл“ – „Дневник“ и „Писма“.
„Писма“ се отваря и с цитат, непосредствено взет от писмата на
самата Мина. Текстовете на стиховете му не само играят, правят
публична някаква автобиографичност, и така обслужват и същинската потребност на обществото да вижда и обсъжда станалия
вече популярен творец, но и изграждат собствено поетическа по4 Цитатът е по: Памуков, Стефан. Писмата на Мина.
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смисъл. Девойката пише до края на живота си, последната є година
и малко е изпълнена с епистоларните предзнаменования на идващата є кончина. До Яворов от 31.XII.1908 например пише:
„Ние надали ще се видим скоро. Едно, че моето здраве е съвсем
разклатено и аз имам предчувствие, че тая година ще липсва някой
от дома; второ, аз не мога да дойда в София“...
или
„Ако оживея до напролет, сигурно няма да остана тук“
(4. II.1909).4
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следователност на разказа за любовта между Мина и Яворов. Така
отново образът на Мина от Яворовото творчество почти заменя
или най-малкото претълкува Мина от свидетелството – такава,
каквато тя се явява в писмата, разменени с Яворов, в собственото си, макар и малко литературно творчество, и в спомените
на близки и приятели за нея. Доколкото тук идеята за същинска
и непосредствена реалност все пак е изместена, отложена, може
би става въпрос същински за война между образите, дори спрямо
тяхната самостоятелност и самостойност при четене, защото
някак си Мина от писмата е това, което се мъчи да се изплъзне от
Мина – поетическия образ, който толкова безпроблемно се е насложил върху всеки прочит. „Не мога да си дам сметка що ще излезе от всичко това. Аз съм толкова млада, а Вий сте поет“, пише
в едно от писмата си до Яворов младото момиче и тук някак се
мярка воалът на опасението, че влюбената съучастничка на поета
не може да контролира хода на историята, нито, както впоследствие се оказва, собствения си образ, произведен от същия този
романс. А дали мястото на поетическото – на поета, който пише,
и на самата творба, не е в последна сметка и мястото на контрола, на властта, която прави историята и образа на самата Мина.
Дали самият Яворов не превръща историята си с Мина в залог на
самото творчество, в литературен сюжет, доколкото разиграва
на сцената на писмото и на сцената на писането едно и също – от
една страна, практиката на споделянето, на посвещението, на желанието и на флуидната граница между обекта, на който се пише,
и обекта, за който се пише, а, от друга, акта на поезията, която
фикционализира образите неминуемо. Мина става творбата. Мина
понася писането като изпитание, историята є с Яворов е белязана
от съмнение, неразбиране и търпение, което кротко и съпричастно
издържа изблиците на поета, желанието му да редува край и начало
в отношенията им. Писмото посвещава, създава връзки на интимността. Поезията имитира писмото, но го и разбулва, прави го ексхибиционистично, нарцистично, присвояващо образи, гласно.
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5 Ружмон, Дени дьо. Любовта и Западът. С., 2003.
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Мит, поезия, писмо
Историята на Мина и Яворов не може да се отдели от пергамента на фикцията, защото през наложената от самия Яворов
връзка между стих и писмо се случва един от големите митове за
литературата – поезията като текст на чувството. Собствено лирически сюжет с дълга история – от провансалската лирика, трубадурите, ренесансовата култура, после романтизмът,
а и модерността го запазва, можем дори да хвърлим поглед и към
античността – „страстта и изразяването са неделими“ (което
дава основание и за също повтаряния без опровержение прочит, че
раздвоената душа на поета се оглежда в двете си половини ЛораМина), „източник на страстта е поривът на духа“, казва Дени
дьо Ружмон5. В същото изследване авторът описва и как литературата се медиализира, т.е. популяризира, като от „класическата
мистика“ слиза към нравите. Това слизане към нравите можем да
видим и в митостратегията на Яворов, както вече посочих, сплитането на писмото с литературата от самия поет не само влиза в
санитментализиращата потребност на времето, която се нуждае
от медйни личности – писатели, интелектуалци, политици, чийто живот да разбули в първите си следосвобожденски хроники и
колонки на вестници.
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М а р с
–
във и отвъд маргиналността

Четенето – начин на разделяне
В Българска енциклопедия на братя Данчови от 1936 г.
писателката Евгения Елмазова – Марс е представена като „видна българска белетристка и общественичка“. Не са пропуснати и
драматургичните º изяви. След 40-те години следва друг период
на говорене и четене от и за, в чийто център е единствено и само
Музата на поета Иван Вазов. Биографичното четене продължава и
през последните десет години, прекрачило традиционните си граници чрез многостранна реконструкция, разрояване и усложняване
на рецепцията, откроила се отвъд една наложена маргиналност.
Впрочем и самата писателка в записаните си спомени съзнава статута си във маргиналността, макар че някои от героините º са еманципирани, а и богатата º обществена дейност достатъчно ярко заявява търсене на идентичността на българката, на нейния глас, на нейното лице като поетеса, писателка, просветителка, общественичка.
И това се случва в години, когато все още никой не си е задавал въпроси
от вида: „... дали възрожденската епоха не е подготвила само подмяната на една йерархична структура (османската държавна власт) с друга
(българската патриархална държавна администрация), в която мястото на жените в социалното пространство остава непроменено“1.
1 Даскалова, Кр. „Феминизъм и равноправие в българския ХХ век“. В: Майки и дъщери.
Поколения и посоки в българския феминизъм. С., 1999, с. 85.
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Времето на Вазов и Евгения Марс отдавна е отминало, но
то продължава да се „чете“ от любителя, от специалиста и в поширок смисъл – от съвременника. Надявам се някои от тези четения да са провокирали и начин на разделяне с двата конструкта в
смислово-естетическата корелация творец–муза, в чийто капан
попада именно музата. Известно е, че в хорските притчи приживе,
а и след смъртта º на Е. Марс почти º е отказано да бъде авторка
на разкази и пиеси. От друга страна, подобно разделяне е продиктувано и от емоционална дистанция, от поизбледняла патетична позиция на обговаряне и в крайна сметка – от една умъдреност на четящия българин от ХХI век. Пък и видно е, че в последните години
литературната ни историография не разчита само и единствено
на биографии, но и на по-богати и многопосочни изследователски
техники и интерпретации. Такива са книгите на Ирен Иванчева,
Людмила Малинова, изследванията на проф. Милена Цанева, проф.
Милена Кирова, документалните проучвания на Мирела Иванова,
Петър Величков и др., които неусетно започнаха един културологичен проект, посветен на български поетеси и писателки – много
от тях и нечии музи...
И тъй като Евгения Марс е сред първите вдъхновителки,
споменатият вече капан работи най-много в нейния живот. Оказва се, че както поетът, така и самата муза може да бъде между
тъмницата и вселената (ако използваме поетическите образи на
Вазов). От една страна, в началото на литературните си опити,
а и по-късно – като утвърдена общественичка и писателка – тя е
в тъмницата на обществото, а от друга – във вселената на повече
от 70 стихотворения. Така по някакъв абсурден съдбовен план почти
º е отнета възможността да бъде това, което е самата тя – найвече в паметта на поколенията. Вазовият ореол като че ли винаги
някак е „следвал от само себе си“. Тази формула е ескалирала любопитства, въображения, кулминации, развръзки в препрочитани и
в препрослушвани истории, по неписано правило дообогатявани с
еротични нюанси. Затова нека първо надникнем в едно време, когато музата още не е Муза.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

2 Марс, Е. Спомени. НА на БАН, ф. 112 к, оп. 1, а. е. 11, л. 8.
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Макар и имплицитно, Евгения Бончева-Елмазова заявява себе
си под псевдонима Евгения Марс с белетристичния си дебют в края
на 1905 г. във в. „Народно единство“, за който ще стане дума след
малко. Две-три години по-късно става известен колоритният º
пътепис от девет части „Разходка из Цариград“, с който тя, без да е
предусещала дори, вече Е в литературната история като автор на
един от първите, ако не и единствен пътепис в зората на миналото
столетие, писан от жена... На Вазовата „намеса“ се натъкваме само
в едно от писмата му до нея: „Продължавате ли пътните бележки…?“ Днес тези думи едва ли са толкова важни, колкото появата
на нещо ново за времето си, излизането от статичността на патриархалното битуване на една пътуваща и пишеща жена в България в далечната 1907 година. Наред с това в този текст откриваме
редове, възпроизвеждащи стари патриархални нагласи, съпътстващи очакваната възхита пред „Княза“, както го нарича тя в един
от спомените си. Описано е посрещането на семейство Елмазови
и техния приятел Вазов в Семинарията. Дълбокото преклонение
пред поета на българите в Цариград предизвиква спонтанното откровение на авторката: Пред него чувствах своето нищожество. На
друго място, в записки навярно от последното десетилетие на живота º , четем за „...скромната моя литературна деятелност...“2 Така
тя, още приживе, се самопринизява, подвластна на идеологическите
практики на времето. Но навярно това е и другото лице на музата,
доброволно приела тъмницата, построена от други.
Ако имаме търпението да прелистим още и още ръкописи на
писателката, ще забележим, че тя едва ли е имала самочувствието на една от първите авторки, изявили женската идентичност
в българската белетристика, или пък е съзнавала факта, че с отпечатването на сборника „Белите нарциси“ (1924) представя една
от емблематичните за женското писане книги до края на третото
десетилетие на миналия век у нас. Тя просто е чувствала нужда да
обясни преди всичко помощта, поощрението, духовното приятел-
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ство на Вазов. Освен че е искала да изчисти стари одумки и да предотврати нови, е поела и риск, осъзнавайки, че с този тип споделяне,
което след време ще се чете от обществото, вкоренява мястото
си в маргиналността. Независимо че целият º живот, в който е
трябвало да се справя с много роли – на майка, съпруга, общественичка, писателка, издателка – говори за една осъзната всеотдайност на каузата за публичното заявяване на пишещата жена, на
участието º в литературния и културния живот на България.
Именно с тази всеотдайност тя раздвижва застоя, предизвиква
процеси на търсене и утвърждаване на жената в българското общество в началото на ХХ век.

136

В зоната на Дома
На 25 август 1877 г. в Самоков в семейството на известния
в града търговец и общественик Павел Бончев се ражда първата дъщеря – Евгения. Наскоро фамилията се преселва и заживява
постоянно в София. И до днес се пази чудната къща на ул. „Бачо
Киро“, построена през 1916 г. (трети и последен адрес на Евгения
Бончева-Елмазова). Съхранените в нея книги, портрети, красиви
вещи, пианото на Евгения Марс и др. като че ли визуално дописват
един биографичен разказ modus vivendi.
До 1895 г. Евгения Бончева учи в престижната Първа девическа
гимназия. Но ранният º годеж и сватбата с Михаил Елмазов (първият
дипломиран зъболекар в България, общественик, публицист, наричан
от приятелите на семейството Доктора) осуетяват продължаването на образованието º в Загреб, както е планирано. До началото на
новия век семейство Елмазови имат двама сина – Владимир и Павел.
Майчините грижи и поддържането на изящен дом не притъпяват
любовта на Евгения към книгите и музиката. Най-често късно вечер чете Юго, Мопасан, Пушкин, Лермонтов, Чехов (по личните º
спомени), продължава да изучава сама руски и френски език, пише и
първите си кратки сантиментални разкази.
Междувременно домът на Елмазови все по-често отваря вратите си за многобройните приятели, сред които и видни обще© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

1906 – знаковите събития
Осем години след сватбата Евгения Елмазова публикува
първия си разказ „Далеко, далеко“ в брой 3 на „Софийски ведомости“ от 1903 г., подписан с произволен псевдоним. „Сюжетът“ не е
нищо повече от приповдигнат диалог между двама влюбени. Същата година сп. „Летописи“ представя в брой 7–12 нейни преводи от
руски на разказите „Смях“ (Л. Андреев) и „Един ден“ (Б. Бьорнсон).
Там се подписва с бащиното си име „Евг. Б-ва“. След близо година и
половина в подлистника на в. „Народно единство“ са отпечатани
нейни разкази, под които четем името Евгения Марс, написано с
латински букви под заглавията. Точно тези публикации привличат
вниманието на Вазов, за което разказва в спомените си и Н. Георгиев3, главен редактор на вестника.
Благодарение на последния всъщност, а не на Вазов, както
твърдят някои изследователи, се случва и първото знаково събитие в живота на бъдещата писателка – през 1906 г. е отпечатан
сборник с девет нейни разказа, озаглавен непретенциозно „Из живота“. Какво следва? Второ знаково събитие – началото на едно голямо приятелство, продължило повече от 15 години... Трето – зараждането на мита, който си има съвсем реални измерения – клюките
около авторството на разказите, тръгнали от А. Страшимиров и
А. Карима с публикации в сп. „Нова струя“, продължени и от други
3 Ръкописна сбирка на къща музей

„Ив. Вазов“ – София, инв. № 226.
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ственици и хора на изкуството. Избирам произволно трима от
тях, чрез които зоната на Дома освен като сакрално място за семейството, освен като територия, в която писането непредвидимо разширява и свива пространството, наречено от В. Улф А Room of One’s
Own, може да бъде назована и като пресичане на времената: миналото, оживено от комитските спомени на Ст. Заимов, настоящето,
оцветено от срещите с приятелката от детинство А. Будевска, и
бъдещето, загатнато от посещенията на Никола Георгиев – бъдещия
първи издател на младата писателка.
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по пътя на годините... Четвърто – първите сбирки в известния
по-късно литературен салон в нейния дом... Но да спрем дотук.
Знаменателно е, че в далечната 1906 г. един български вестник,
издал сборник с няколко сантиментални разказа, написани от една
млада жена, в шест последователни броя (№ 158–164) отделя рекламно каре, съобщаващо за публикуването му. Фактът сам по себе
си говори за одобрението и уважението на смелата женска писателска проява, граничеща с авантюризма за тогавашното мислене.
След приятелската закрила на Вазов, публично изразена след
дебюта º чрез насърчителния му отзив в сп. „Българска сбирка“4, бих
припомнила и други случаи, в които поетът е помагал: съдейства за
отпечатване на втори сборник, в който, наред с дузина разкази, е и
споменатият по-горе пътепис „Лунна нощ. Разходка из Цариград“
(1909); ходатайства за поставяне на двете º драми „Божана“ (1912)
и „Магда“ (1918) на сцената на Народния театър; уговаря публикации в периодичния печат; както и преводи на нейни разкази... Всичко това е видно от Вазовите писма. Самата писателка никога не
крие и дори, както вече се спомена, набляга на Вазовата неоценима
помощ. Но днес едва ли бихме приели сериозно някогашните клюки,
че Вазов пишел разказите и драмите на Е. Марс. Първо – творбите º
експлицират (особено първите) доста отчетливо едно чисто женско вживяване и преживяване на сюжетите, второ – в по-късните
º разкази откриваме различни културни и аксиологически трансформации в женския поглед към света изобщо и трето – като цяло
историите в нейната проза и драма звучат твърде отдалечено от
Вазовата гражданска ангажираност с „битвите на деня“, направлявана от честите препратки и коментари в разказите му.
В центъра – женският свят
На фона на цялата литературна продукция у нас до войните
разказите на Евгения Марс от сборниците „Из живота“ и „Лунна
нощ. Разходка из Цариград“, както и драмата „Божана“, повтаряща
4 Вазов, Ив. „Из живота“, разкази от Е. Марс. – Българска сбирка, № 8, 1906, с. 524.
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в общи линии сюжета на разказа „Във вълните“ от сборника „Лунна нощ“, оформят една палитра от емоционални и психологически
състояния в женското битие, представено не особено успешно
откъм художествена уплътненост, композиционна организация,
единна стилистика. Нейните романтични влюбени жени и мъже
наподобяват мила пожълтяла сантиментална снимка. Но и тя е
част от миналия нашенски свят.
В следващите няколко години Е. Марс продължава да публикува разкази, повечето от които със сюжети от войните, във
в. „България“, „Реч“, сп. „Демократически преглед“, „Българска сбирка“ и много други.
Болезнената реалност на войните от 1912-1918 г., последвалите събития, задвижват нови струни в българската душевност.
Достатъчно се е писало за това. Но пак са се пропускали и автори с
нежни имена. Например – Санда Йовчева. Романът º „Ние – в дълбокия тил“ (1937), получил и литературна премия, е сравнен, макар и
твърде пресилено, с творбата на Е. М. Ремарк „На Западния фронт
нищо ново“.
През 20-те и 30-те години се оформя един нов диалог с читателя – чрез сюжетна, философска и документална ретроспекция
на далечната и близка история в творбите на Ст. Загорчинов,
К. Петканов, Ф. П.-Мутафова, Ст. Чилингиров. Всеки от тях по
своему търси корените на съхранителните механизми, самочувствието на българина, националното себепознание – и чрез загубите, и чрез победите.
В следвоенното време традиционният подход в белетристиката у нас е изместен от необичайни, но обясними творчески инвенции, оформили авангардната литература у нас. Свободата на
езика се съпротивлява на реалното време и място, на света изобщо.
В женското писане е точно обратното – словото се опитва да бъде
в реалния свят, да го фотографира емоционално, а в любовните сюжети – и екстатично.
Една сложна амалгама от поетиката на експресионизма, диаболизма, абсурдизма представя екзистенциални метаморфози в ня-
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кои от творбите на Г. Райчев, Вл. Полянов, Ч. Мутафов. Словото
им е достатъчна провокация за другия поглед на човека – към себе
си и към света.
Не е случайно, струва ми се, че в споменатата епоха сред
българските белетристки няма последователки на модернизма.
Преследването на неразгадаеми въпроси, съмненията, отрицанията, изучаването на живота чрез безграничните му абсурди (днес
така свикнахме с тях!) не са в творческия свят на българската писателка тогава. За нея е определящо реалното, съхранителното начало в живота. За да може той да продължава. Въпреки бурите и
катастрофите – лични и национални.
Сред многогласието на теми, жанрове, авангардни стилове за
днешния съвременник разказите на Е. Марс от времето на войните
и след тях би останало на по-заден план. Независимо от Вазовото
влияние – неосъзнато или търсено – в цялостната си писателска
изява авторката е вярна на собствените си предпочитания към
женската психология.
Както и по-късно изявилите се белетристки Ф. П.-Мутафова,
А. Каменова, М. Грубешлиева и С. Йовчева, Евгения Марс също предпочита градските сюжети, следвайки литературната традиция,
в която идиличните героини на Т. Влайков, М Георгиев, Ц. Гинчев
чинно отстъпват мястото си на градската жена
Евгения Марс изгражда повествователен (с частична лиризация) модел на любовта и греха, на състраданието и милосърдието,
на майчиното чувство и хуманността, на съпротивлението на
еснафския вкус и мислене. Нейните героини търсят любовта – в
естетически и в духовен смисъл; повечето от тях осмислят живота чрез най-висшата му ценност – майчинството, без което
като че ли няма житейска пълнота. Социалната им определеност
обхваща почти всички обществени групи: светски дами, генералски
съпруги и дъщери, учителки, музикантки, безработни, бездомни,
сираци, забравени от децата си старици и др. Обикновено жената в
творбите на Е. Марс е емоционална, състрадателна, религиозна, но
тя е и греховна, и жертвена... Впрочем такива са и повечето герои© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

5 Цанева, М. „В света на българските поетеси“. – Септември, 1988, № 7, с. 225.
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ни на нашите поетеси до 30-те години. Те, както отбелязва проф.
М. Цанева, „представляват и една приемствена верига от исторически обусловени преображения на женската душевност. Преображения интересни и в чисто социологически, и в нравственопсихологически, и в специфично литературен аспект...“5
Евгения Марс също се включва в тази „приемствена верига“
със своята, както отбелязва самата тя , „скромна литературна
деятелност“. Опростеният план в нейното повествование е натоварен преди всичко емоционално, почти освободено от контекста на асоциациите. Отказването от сложен многопланов подход
улеснява пътя, по който някои от творбите º придобиват форма
на епистоларни или дневникови страници, други – на психологически етюди, трети – на разигравани театрални диалози. Повечето
са кратки и отразяващи съвремието на писателката. Случките
(често повтарящи се като наративна техника, с еднообразни езикови похвати в първите º книги и особено в несполучливата повест
„Буря“ – 1910 г., и слабата драма „Грешница“ – 1928 г.) са представени с типично женско милосърдие и съчувствие към онеправданите
от съдбата. Неслучайно в началото на литературните º изяви я
определят като писателка на „сълзите и горестите“. По-късно тя
вече е „нашата Жорж Санд“ (Д. Кожухаров).
Осмислянето на света чрез женския поглед води до различна
интонация и в четирите сборника разкази на писателката: мелодраматична – в нахвърляните девет скици от ежедневието („Из
живота“); сантиментална – чрез въздишките и сълзите на героите
(„Лунна нощ...“); романтико-лирична – в спокойно установилото
се или нарушено от катаклизмите битие на мъжа и жената („Белите нарциси“) и приглушено-състрадателна – в моделирането на
един реален свят, в който социалните мотиви са определящи („Човекът в дрипи“).
През 1924 г., когато излиза сборникът „Белите нарциси“,
съдържащ 54 разказа, „Вестник на жената“ (бр. 160) отбелязва:
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„За сега има само една жена – г-жа Евгения Марс – която застъпва
мястото на жената в нашата белетристика“. Споменават се и Ана
Карима, и Евгения Димитрова – първата „занемарила своя талант“
поради обществената си дейност, а втората е спомената само
като „авторка на разкази“, за която е пропуснато да се отбележи,
че все пак е написала и два романа – „Зара“ (1914) и „Приключения“
(1919). Това са представителките на женската белетристика у нас
от началото на ХХ век до посочената по-горе година.
Любопитното в тази книга със сецесионна корица (плачеща
жена пред стилизирани бели нарциси) и заглавие е, че наред с всеобщата скръб по загиналите във войните героите сякаш се докосват, но
не изживяват реално някои от най-красивите сбъдвания в живота
си. Сборникът се вписва в т.нар. „лиризация“ на българската проза,
наблюдавана още преди Първата световна война. Изглежда, че именно лирическата проза на Е. Марс е впечатлявала хората, които са я
познавали. В редица публикации и писма авторката е наричана и „поетеса“. Атанас Душков си спомня: „... И досега не съм забравил един
разказ на Евгения Марс, който самата тя прочете на литературна вечер, организирана от Клуба на писателките. Сюжетът бе от
войната. За тежко ранен наш войник се грижи една медицинска сестра. Той вече си отива от живота и може би го чувства... Очевидно
в живота му не е имало любов... Между накъсания диалог със сестрата той започва да бълнува и споменава, че ще си отиде от живота
нецелунат от жена. И тя го целува! Една вълнуваща история, почувствана и възкресена от жена белетристка. Този разказ може да го
напише само жена! Жена-поетеса!...“6 Не открих никаква публикация
на този разказ. Но и той, струва ми се, е емблематичен за емоционалната фотография на българското женско писане в онова време.
Лирическата нагласа на писателката се откроява и в едно друго белетристично пространство, натоварено знаково с молитвата – като част от ежедневието във военно време, но и като символ на обич, спасение, изпитание („Нощна молитва“, „Пред гърма
6 Душков, Ат. Спомен за Клуба на българските писателки, записан от мен през 1997 г.
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на победите“, „Баща на герой“). Чрез нея авторката се интересува
от обичта най-вече като един съхранителен механизъм в човешкото съществуване: „...молитвата следваше смирена, благоговейна и
тъжно-величава. И всички умове, сърца, се стремяха към бойните
полета. И невидима, и неосезаема връзка на любов съединяваше тези,
които бяха тук, с ония, които бяха далеч...“ („Нощна молитва“).
Като цяло разказите, чийто ход е задвижван само и единствено от темата за любовта, носят белега на женственост, нежност
и болка. Емоционалното разточителство в историите, разказани
пред приятелка/приятел от влюбени, откроява монолози изповеди, екстатични състояния, особено в така обичаното в епохата на
сецесиона писмо: „...Аз търсих в теб не човека, не плътта, аз търсех
божеството, на което да се кланям и да правя жертвоприношения.
Исках душите ни да звънтят като сребърни арфи, очите ни да блестят като тъжни опали в предвечна радост. Исках да горя и изгоря
на кладата на твоето сърце. И струваше ми се това тъй дивно –
красиво...“ („Последно писмо“).
Книгата „Белите нарциси“ като че е изградена на междата
между живота – като реалност и като въжделение. В своеобразното пътуване към „сбъдването“ често се преплитат споменът,
мечтата, блянът. Фрагменти на непостигнатия блян – така бих
назовала голяма част от разказите. Но тази книга, отпечатана в
едно не-Вазово време, сякаш е отправната точка за последвалите
женски писателски по-слаби или по-силни изяви у нас. До края на
десетилетието се появяват: сборникът разкази „В мечти“ (1925)
от С. Йовчева, „Жени“ (1927), „Жената на приятеля ми“ (1929) и
историческият роман „Солунският чудотворец“ (1929–30) от
Ф. П.-Мутафова; два тома разкази от Е. Димитрова, „Копривщенката“ от А. Каменова и др.
През 1935 г. излиза последната публикувана книга на Е. Марс –
„Човекът в дрипи“. Социалното звучене се долавя още в заглавието. Авторката очевидно пренебрегва някогашния Вазов съвет – „да
остави за мъжете“ социалните сюжети. В този сборник точно те
решително изместват любовните блянове, но това не намалява
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познатата лирическа обагреност. Сега като че ли тя е по-умерена.
Езикът, замисълът, подборът на случките в деветте разказа сякаш
са задвижени от някакъв самарянски дух около човека – добротворец
и разрушител, праведен и грешен. Съчувствието, милосърдието, характерни за по-голямата част от творчеството º, тук са доминиращи. За тази книга в пресата откриват аналогии с прозата на Мопасан – „френски по техника и мярка, разказите на Евгения Марс обаче са
чисто български“ (Г. Кожухаров, в. „Юнашко дело“, бр. 2, 1936).
Противопоставянето на персонажите асоциира повик срещу
„одрипавяването“ на хорските души. От едната страна са благодетелите („Човекът в дрипи“, „Малката просякиня“), майчината
обич и мъка, необятни като света („Нина“, „Майката на злодея“),
а от другата – „одрипавелите души“ – всички – епизодични образи,
за които хорската несрета е нещо извън живота им.
Авторката по своему се опитва да постигне завършеност в
пресъздаването на женския свят – от детския спомен, първия бал,
влюбванията и разочарованията..., през ревности, съперничества,
брак, развод, майчина мъка – до безпределния взор към света, в който има и раздели, и смърт.
Подобно е впечатлението и от модерния сюжет на драмата „Магда“, поставена от актьорите режисьори Кр. Сарафов и
П. Атанасов през 1918 г. на сцената на Народния театър. Главната
роля изпълнява Адриана Будевска. Още през 1913 г. проф. Шишманов
в едно писмо до Л. Шишманова забелязва някои нейни качества, макар и в първия º, по-слаб вариант под заглавие „Другият глас“.
Като художествена реализацитя образът на Магда е далеч
по-богат, отколкото този на Божана от едноименната драма. Мотивът за жертвеността на жената е разработен в по-усложнен
план. Магда напомня Ибсеновата Нора или някоя от независимите
героини на Жорж Санд... Това е жената, която тръгва след голямата
си любов, а по-сетне се завръща у дома при болното си дете. Индиферентното отношение на съпруга, отказал какъвто и да е достъп
на майката до детето, мотивира единствения избор, който прави
тя за себе си – смъртта.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Литературният салон
Ако в началото на житейския си път Евгения Бончева приема
света, установен от родителите º, то по-късно самата тя успява
да изгради свой свят, превръщайки се не само в стопанката на голямата къща, но и в центъра на едно малко, но не затворено общество
от литератори, музиканти, общественици, артисти... Безспорно
това е израз не само на чар и магнетичност, но и на съпротивление,
макар и инстинктивно усещано, към затворения патриархален живот. Домът е разширил своите предели. Той е духовно пространство, кръстопът, но и център на кръстопътя...
„Разговаряхме за поезия и белетристика и аз констатирах, че
тя (Е. Марс – б. м., Ж. С.) е начетен човек.“7 Това споделя Вазов пред
журналиста Н. Георгиев след първото си посещение през 1906 г. в
дома на Елмазови. Какво следва след тази визита? „Жадна потреба“
7 Ръкописна сбирка на къща музей „Ив. Вазов“ – София, инв. № 226.
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Може би подобен женски образ се появява за първи път в българската литература. Познатите европейски теми за неудачен брак,
личен избор, грях, покаяние и самоубийство са нови за тогавашната
публика. И тази драма, както и повечето творби на писателката,
провокира нов поглед към психологията на жената, и то във време,
когато тя все още не е с ясен статут в българското общество.
Нека припомним само, че трябва да минат близо двайсет години, за
да бъде допусната да гласува!
Публикациите до средата на 40-те години, както и писмата,
запазени в архива на семейство Елмазови, свидетелстват, че „художницата на нежните въздишки“, „писателката на страстите и
борбите на човешкото сърце“ е имала разностранна по възраст, интереси и вкус читателска аудитория. През 1935 г. в. „Женски глас“
(бр. 4–5) съобщава, че някои от разказите º са преведени на осем
езика и че книгите º вече са изчерпани. В архива º открих писмо,
което свидетелства, че през 1942 г. е предала нов ръкопис под заглавие „Нов живот“, но какво е станало по-нататък – не е известно.
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от разговор, от очарователно женско присъствие, когато погледът,
усмивката, думата, разговорът, мълчанието дори, се превръщат покъсно в основни поетически образи, положени в сецесионната знаковост на стихосбирката му „Люлека ми замириса“... А по-сетне – идването на нови и нови гости в определени дни: четвъртък – отреден за литература, а събота – за музика. Там често се обсъждат
авторски ръкописи, издадени книги, периодични издания, нови театрални постановки, културният живот в култовото някога за софиянци място – „Славянска беседа“, четат се стихотворения, разкази, чуват се и първите рецензии… В различни периоди от време
литературния салон на Евгения Марс посещават: проф. Ив. Шишманов, Ст. Михайловски, Д. Кьорчев , Ал. Кипров, Маестро Г. Атанасов, писателките Магда Петканова, Санда Йовчева, Люба Касърова,
Анна Каменова, Яна Язова, Стела Олгерт – председателка на полския
ПЕН клуб, чешката писателка Хелена Малиржова, оперният певец
Константин Михайлов – Стоян, П. Пипков, актьорите С. Огнянов,
Е. Снежина, М. Миятева, Р. Попова и мн. др.
Мисля, че историята на литературните салони у нас би
трябвало да се разглежда в социокултурния контекст на епохата,
тъй като те са част от нейния най-естествен живот. Неизбежно е влиянието на някои европейски държави, но в повечето случаи това влияние се усеща не като подражание, а като потребност
на българина да създава духовни оазиси на художествената словесност, музиката, изобразителното изкуство. Разбира се, нито един
от тези салони не може да се сравнява с френския им първообраз:
салона на мадам Дьо Стал, на Жорж Санд или пък на руската княгиня Зинаида Волконска... Но факт е, че домовете на Лидия Шишманова, на Мара Белчева, на Цветана Маджарова, на Анна Каменова,
на Санда Йовчева често се превръщали в малки домашни средища
на българския дух, на българското изкуство. Тези срещи са своеобразни културни събития, малко повлияни или съвсем отделени от
българските политически нрави. В една анкета Багряна споменава,
че в салона на Цветана Р. Маджарова, където се е събирал Клубът на
българските писателки, никога не се е говорело за политика.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Алманахът – „великолепен паметник в нашата книжнина“
В третото десетилтие Евгения Марс вече има зад гърба си нараснал творчески актив. Но пак изненадва българската общественост с едно събитие, за което, струва ми се, не е достатъчно да кажем, че е сред първите. То наистина е първо. Не зная дали до 1929 г.
има друга българка, поела риска да бъде частна издателка – при това
на една необикновена за времето си книга. Тогава тя съставя, редактира и издава сама юбилейния алманах „Полувековна България.
1878–1928“ – единствен по своята енциклопедична всеобхватност
сборник за живота у нас в първите пет следосвобожденски десетилетия. Жалко, че нашият съвременник не знае почти нищо за него.
Оттогава до днес той не е издаван, а в онези години е истинско
книжовно събитие. Повече от 15 положителни отзива. Нито една
критика. Нито една клюка.
Като редактор и издател Евгения Марс успява да привлече за
своя родолюбив и амбициозен проект повече от 70 автори – респектиращ колектив от изтъкнати общественици, политици, учени,
културни и просветни дейци, юристи, икономисти и пр., които
представят живота на България във всички отрасли, развили се
от Освобождението до 1928 година. Сборникът е голям формат
и съдържа 420 страници с обзори, статии, очерци, таблици, биографични справки за авторите на материалите, както и около
150 портрета, снимки, репродукции, приложение с реклами и др.
Корицата, изработена от проф. Симеон Велков, ученик на Иван
Мърквичка, представя вековния български символ – златен лъв с
корона. Алманахът бива наречен „рожба на мисъл, чувство и воля,
посветени само на свещената любов за мила и скъпа България...“
(в увода от Софийския митрополит Стефан), „великолепен па-
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Дали тогава един град, който от трийсетина години се е радвал на свободата си, е забелязвал жените, инициирали и направлявали едно зараждащо се, пулсиращо в многообразието си, духовноинтелектуално пространство със свое място и в живота на българската литература...?
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метник в нашата книжнина“, „крупно родолюбиво дело“ (в. „Дневник“, 13.9.1929), „рядък подвиг“ („Женски свят“, 22.9.1929), „изящна
и ценна българска книга“ (в. „Заря“, 12.9.1929), „капитален труд“,
„гениално замислена книга... с историческо значение“ (в поздравително писмо) и мн. др.
„Полувековна България...“ и днес може да бъде автентичен
източник на информация за развитието на държавата ни преди
80 години. Нещо повече. За онова време това е единствената книга,
която има облика и на луксозен албум, и характера на енциклопедия
едновременно, представяща неистовите усилия на младата държава да догони европейския напредък и в същото време да запази своята идентичност – особено след войните. Показателни са думите
на писателката в анкета, проведена по-късно от сп. „Обществена
обнова“: „Българската книга – отбелязва тя – трябва да крепи вярата на народа в собствените му сили и да го приучи да цени и люби
своето!“ (к. м., Ж. С.). Подобно е и посланието в цялостната концепция на този забележителен алманах.
Клубът на писателките
Година по-късно започва своя живот и Клубът на българските писателки. Евгения Марс е една от неговите основателки през 1930 г. Тя
е и най-дългогодишната му председателка – повече от шест години (1932–1938). Едва ли º е било лесно да балансира разнопосочните
характери, вкусове, предпочитания към различни литературни
кръгове в един многоброен женски – при това и творчески – колектив. Нека само припомним кои са другите представителки:
Елисавета Багряна, Мара Белчева, Дора Габе, Анна Каменова, Фани
Попова-Мутафова, Люба Касърова, Вера Бояджиева, Магда МиневаПетканова, Калина Малина, Лидия Шишманова, Пенка Цанева – Бленика, Ружа Тенева – Северина, Санда Йовчева, Мария Грубешлиева,
Стела Янева, Яна Язова, Вера Страшимирова, Златка Чолакова,
Жана Николова-Гълъбова и др.8
8 По-подробно на историята на Клуба се спирам в книгата си Обичана и отричана.
Книга за Евгения Марс, С., 2004, с. 58-71.
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До 1938 г., независимо от влошеното си здравословно състояние, Евгения Марс успява да извоюва широко обществено признание за Клуба на писателките. Дотогава, благодарение най-вече на
нея, са организирани повече от 60 литературни четения, привлечени са спомоществователи, издават се два сборника с нови творби на поетесите и писателките под името „Сноп“, на втория от
които тя е редактор. През 1934 г. близо половин година Е. Марс се
бори Клубът да бъде регистриран като самостоятелна юридическа единица и успява. Оттогава всеки месец излиза страница „Клуб
на българските писателки“ във „Вестник на жената“; по-късно е организирано пътуване до Белград, Сплит и Дубровник; постепенно
се установяват връзки с литературни и културни дейци от Полша, Чехия, Румъния, Югославия, Гърция… Твърде богат е културният и общественият живот в този Клуб. Чрез него писателките по-често са предизвиквали признание, отколкото игнориране
от страна на обществото. През 30-те някои от тях получават
държавни награди за книгите си, премии за поезия и проза и др.
„... Писателките се бореха просто като удавници, за да изплуват на повърхността, да се утвърдят в културния живот – си
спомня някогашният репортер на вестниците „Зора“ и „Заря“ поетът Атанас Душков. – Търсеха изяви чрез публикации във вестниците, признание в обществото. И успяваха! ... Спомням си една
такава литературна вечер на Клуба. Евгения беше на челно място
... Тя посрещаше, тя изпращаше, тя ръководеше, тя даваше идеи ...
Всички се допитваха до нея. ... Това, което правеше тя, не можеше
да го върши всяка жена.“
Смея да твърдя, че Клубът на българските писателки (1930–
1945) е феномен в българския културен живот в първата половина
на миналия век. Още повече, че дотогава не е известно да е имало
подобни сдружения в други европейски държави. Забележително е,
че той възниква в условия, в които все още не се усеща умората,
инертността, досадата от патриархалните натрупвания, независимо от полъха или от по-силната струя на „чужбинските“
феминистични практики. Чрез книгите си, чрез многостранната
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дейност на Клуба в столицата и в други градове на България писателките, независимо от ярките си индивидуалности, са имали
самочувствието за една осъществена литературна общност, за
едно рязко прекрачване отвъд маргиналността.
В края на 1939 г. в дома на Цв. Р. Маджарова Клубът устройва
честване на 35 години от литературната и обществена дейност
на Евгения Марс. Макар че писателката пожелава скромно, в позатворен кръг тържество, юбилеят е отбелязан от столичните
вестници. „Вестник на жената“ подготвя цяла страница за нея,
Радио Варна излъчва специално предаване; получава телеграми и поздравления в дома си от видни общественици, културни дейци, сред
които проф. Ал. Балабанов, Ек. Златоустова, Д. Немиров, Ст. Чилингиров, Н. Буюклиева, А. Будевска, проф. Гаврийски, Л. Прокопова,
Ив. Грозев, Ст. Попвасилев и др.
След „широко отворените врати“ – многоточие
В една класация на Столичен общински вестник от 1936 г.
за най-четени и заемани книги от български автори от градската бибилотека след 19 имена, първото споменато женско име е на
Е. Марс. Много писма и публикации до 1947 г. я открояват като една
от първите българки в обществения и културен живот в България. Откриваме го в оценките на Н. Данчов, Хр. Цанков – Дерижан,
Ст. Чилингиров, Ем. Попдимитров, Хр. Бръзицов, Ж. Нурижан,
С. Вичева, Г. Кожухаров, М. Петканова, А. Каменова, Калина Малина, Яна Язова, С. Йовчева, Л. Касърова, Ст. Попвасилев, Ив. Грозев,
А. Будевска, Ст. Чилингиров, Ж. Николова-Гълъбова и много други.
Всъщност в целия си съзнателен живот Евгения Марс се включва в смяната на две литературни поколения. Може да се каже дори,
че многостранната º дейност, продължила повече от 30 години, се
вписва в контекста на цяла културна епоха. С рисково смелия си
белетристичен и драматургичен дебют в началото на миналия век,
с писателската и издателската си дейност, както и с формирането и участието във важни за българската книжовност и кулутра
събития – без борбени феминистични напъни, а фино, елегантно, но
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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и решително, Евгения Марс е сред първите, заявили не само социокултурните параметри на женското присъствие в обществения
живот, но и женската идентичност в ранната българска белетристика. След смъртта º на 26 септември 1945 г. в. „Земеделско знаме“
публикува статия, в която четем: „С неуморен труд и всестранно
проявление във всички отрасли на живота, Евгения Марс отвори
широко врати не само на българската писателка, но и на българската жена“9.
Тези думи може и да ни се виждат банални, традиционно казани „по повод“. Но са и достатъчно красноречиви за един положен
вече ценностен свят, чиито измерения вещаят посоки, диалози, а и
многоточия във и отвъд маргиналността.
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Ангелов, К. „Евгения Марс. По случай смъртта на именитата писателка“. –
Земеделско знаме, № 12, 1945, с. 4.
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През 1938 г. излиза съчинение, озаглавено „Чудесата на
Евгения Марс“. Осемте страници на брошурата побират поредния
опит на Ана Карима да внесе ред и справедливост в литературнообществения пейзаж, който е принудена да дели с „приятелката
на Поета“. Книжчицата идва да покаже, че дори наказателният
процес от 1937-а, приключил с удовлетворение за Марс и с присъда
за „равноправката“ (месец затвор и 250 лева глоба), не е успял да
превъзпита Карима (разминава є се заради личната намеса на
Борис III, който избира да я помилва). „Чудесата...“ са конспект на
всичко онова, заради което Евгения Марс в края на краищата търси
намесата на съда.
Какво иска Карима? Може би медийния образ, статията
с портрет в „Българска енциклопедия“ на братя Данчови,
известността, харесването, които против всяка идея за
справедливост са се паднали на една недостойна самозванка –
може би иска „истинна“ ценностна йерархия в полето „български
писателки“.
Започва да я реди „по женски“ – като посочва подменени,
насъчинени или премълчани места от нагласената за пред публика
биография на Вазовата близка1. Това обаче е само прелюдия към
1 Карима, А. Чудесата на Евгения Марс. С., [1938], с. 3.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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същинското Анино обвинение: Евгения Марс (си) играе (на)
писателка, тя не сътворява. Текстовете є са писани от Вазов.
За да покрепи тезата си, Карима повтаря прословутото
Страшимирово „авторката непременно има мустаци“ от
рецензията му за първия сборник с разкази на Марс, „който, ако не
беше рецензиран от самия Вазов, могло би с твърде голямо право да
се вземе за съставен от него“2.
Ана твърди също: „Според разказа на Страшимиров (не само
на мен) той... срещнал поета, спрял го и го попитал: – Защо даваш
перото си на тая жена? Поетът му отговорил: – Защо пък да не
се порадва тя? Тогава А. Стр. се отдръпнал възмутен с думите: –
Помни! Ти не принадлежиш на себе си, а на България.“3
През 1938 г. Страшимиров е вече покойник и не би могъл да
потвърди или да отрече каквото и да било от сюжета „казал-рекъл“,
в който го забърква Карима. А доводът, който – очевидно – според нея
би трябвало да е кулминация на аргументацията є, е от регистъра
на субективната оценъчност, той не е необорим. Равноправката
подканя публиката да прочете това, което Марс е писала приживе
на поета, и това, което е писала след смъртта му. Според Ана
отвъд Вазовия край Евгения е направила „само десетина блудкави
разказа“ – следователно негово е всичко, подписано с „Марс“ и
излязло до 1921 г. Преди това заключение, още в началото на арията,
с неподражаема предубеденост Карима зачертава твърде дебелия
сборник „Белите нарциси“ и драмата „Грешница“, които като обем
и качества (според собствените є мерки) оспорват тезата „отвъд
кончината Му Е. М. е направила само десетина блудкави разказа“:
„Тая сбирка е издадена през 1924 год. – три години след смъртта
на поета. Това не важи. Тя си играе с датите. Разказите са писани
по-рано – с помощта на поета, същото е с драмата „Грешница“,
напечатана през 1928 год...“4 Все пак въпреки твърдата си неприязън
2 Страшимиров, А. [без подпис] За „Из живота“, разкази от Евгения Марс, С., 1906. –

Наш живот, 1906, кн. 3., с. 63.
3 Карима, А. Цит. съч., с. 4.
4 Пак там, с. 3.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

5 Пак там, с. 8.
6 Пак там, с. 8.
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Карима, изглежда, е впечатлена от късен разказ на Марс, за който –
всъщност доста логично – не избира да твърди „и този є го е писал
Вазов, нищо че текстът е публикуван след смъртта му“. Разказът
„Стойка“ според Ана е „небивал за Марс нито по тема (жена убийца),
нито по хубавото изпълнение“. Последвалият реторически въпрос
прави съвсем ясни внушения: „На 60-годишната си възраст Марс да
не е намерила нов даровит писател за „учител“?“5
Е да, ако Вазов е писал, а Евгения се е подписвала, разказът,
който звучи като небивал за Марс, просто не е писан от Вазов. Той
ще да е създание на даровит мъж, засега неизвестен. Не и на онази
жена. Не и на жена.
Финалът на брошурата осмисля по особено гадничък начин
питането да не би 60-годишната Марс да е попаднала на нов
даровит писател „учител“: „Марс е, която даде на българката
позорния път за печелене на писателска слава. Прочутият
италиански писател Питигрили в един свой разказ сатира казва, че
съществувал писателски бацил и като разправя за една куртизанка,
която, заживяла с поет, почнала да пише стихове, казва…:
„Писателският бацил заразява жените през вагината“. Прибягвам
до тоя ултрациничен цитат, за да отвратя някои писателстващи
у нас жени и мъже да позорят перото на писателя“6.
И Карима, като Питигрили, не прави уговорки: не бездарните,
но амбициозни жени, а по принцип жените се заразяват с
писателския бацил през вагината. Пишат мъжете, при жените
хващането за перото е симптом на нещо като венерическа болест
(понеже е последица от секс с белязан човек). За да пишеш, без това
да се разпознава като вид инфекция на половата система, трябва
да си мъж. Дори ако си жена.
Всъщност цялата тази история с нападките и омразите е за
това как жената, която е (като) мъж, се опитва да дисквалифицира в
състезанието за обществен престиж жената, която е (като) жена.
Да си помислим точно това помага и портретът на сблъсъка между
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„равноправката“ и „приятелката“, изрисуван от Жана НиколоваГълъбова: „... ненавистта на Карима към Евгения Марс е с много
дълбоки корени. Първо, Евгения беше щастливо омъжена, докато
самата Карима е преживяла доста големи недоразумения с бившия
си съпруг – Янко Сакъзов, един от най-изтъкнатите български
политици. Второ... все пак, да бъде обожавана от Вазов... това не
може да не буди завист... Освен това Карима не беше хубава жена.
Тя се носеше абсолютно като френска субретка7. Дразнеше се и от
това, че Марс поддържаше все още литературния си салон. При
нея продължаваха да идват хора от културните и литературните
среди в София и след смъртта на Вазов... Карима беше причината
да не приемат Евгения Марс до 1940 г. в Писателския съюз... Карима
беше една борческа натура. И тя си има своите заслуги. Но тя е
рожба на политическата действителност. Докато Евгения Марс
беше с една чисто литературна нагласа. Спомням си как Карима се
държеше провокационно на събранията в Писателския съюз. Имаше
една уста! Нейни изрази бяха: „Стига бе!“, „Чакай бе!“, „Млъкни
бе!“... Какво е това? Типична представителка на жените, които
се занимават с политика. А политиката не изтънчава нравите.
Напротив, създава нападателна психика и натрапливо поведение.
Марс беше една изградена идентичност на жена. Нещо, което
изобщо не може да се каже за Карима, която се люшкаше, поддаваше
се на екстремни увлечения. А Марс беше вътрешно изградена – имаше собствен мир, който трудно можеше да бъде разрушен“8.
Едната е (най-често описвана в разни мемоарни страници
като) очарователна, изрядно тоалирана, светска, истинска дама,
салонна, умееща да носи червени рози, майсторица на интересния
разговор, винаги център на малки, скромно-избранически общества
и на благодарни (заради допуснатостта) обожания, балзаковски
7

Дали „субретка“ е грешка (на говорещата или на записващата) – дали думата,
която е трябвало да се появи на това място, не е „суфражетка“? Има какво да се
обмисля по повод едно подобно евентуално бъркане.
8 Гълъбова, Ж.-Н. „За Евгения Марс разказват“. – В: Симова, Ж. Обичана и отричана...
Приложения. С., 2004, с. 130–131.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

9 Марс, Е. Моите спомени. – В: Писма на Иван Вазов до Евгения Марс. С., 1947, с. 154.
10 Гълъбова, Ж.-Н. „За Евгения Марс разказват“. – В: Цит. съч., с.130–131.

11 Вж. Кузмова-Зографова, К. „В защита на „равноправката“ Ана Карима“. – В: Многоли-

ката българка. Забележителни жени от Възраждането до наши дни. С., 2006, с. 110–111.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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щастлива със съпруга (за него винаги с гордост се споменава, че е
първият дипломиран зъболекар в България) и с Поета, които са (тя
твърди) приятели, и всичко е много изискано, творческо и духовно.
Понеже е истинска жена, Евгения се съобразява с Неговите (Вазовите) указания („На социални теми не ми даваше да пиша. Казвал ми
е: този сюжет ще оставиш на мъжете“) и се стреми да говори за
(нека кажем така) по-душевни, по-чувствителни, просто женски
неща. И превръща в сърцевина на публичната си роля разказа за себе
си и писането си като за отклик на Неговия проект за литература,
като за слово „в името“ на Поета: „Аз пишех, за да се хареса на Вазов,
и когато чуех неговото мнение, бях сигурна за издържаността на
работите си“9.
Другата не е хубава, не е елегантна, тя е една разведена
„боркина“, която може да кресне публично „Млъкни бе!“ и подписва
свои публицистични текстове с „В. Самуров“; интонациите и
държанието є са (като) на мъж.
За изненада на мнозина, на процеса срещу всячески
злепоставилата се Карима като нейна свидетелка (т.е. в подкрепа
на позицията й) се явява Фани Попова-Мутафова. Жана НиколоваГълъбова е крайно смутена от този факт10. Струва є се, че близките
„по мироглед“ (по идеи за света и смисъла на нещата) са Евгения
и Фани, а не Ана и Фани. И по-дистанцираният коментатор на
случилото се (който не познава лично замесените) също открива
необясними асиметрии – подсъдимата в процеса от 1937 г. е „лява“,
а известната авторка на исторически романи, избрала да бъде
свидетелка „про“ Карима, е повече от „дясна“11. А и като имидж,
като лица за пред публиката подиграваната поради външния си вид
Карима и впечатляващата с неконвеционално красивата си глава
Попова-Мутафова никак не си приличат, не споделят една и съща
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съдба-на-гледани-и-оценявани12. Изобщо пък и да не споменаваме
това, с което трябваше да започнем: едната е „равноправка“
(„боркина“ за организирането на жените в движение, целящо
постигането на политическите им права), жена, която е (като)
мъж, а другата би могла да се определи като антиеманципантка
(„Жената, която се отказва от задачите, които є е определила
природата е сто пъти по-жалка и по-противна...“).
Тогава защо през 1937 г. покрай онзи процес е станало това и
така, каквото-както е станало? Да не би пък жена, която – всъщност – е (като) мъж да е решила да прояви солидарност към друга
жена, която е (като) мъж и тоже да сподели характерна неприязън
към жената, която е (като) жена?
Запознатите с фактологиите около Фани Попова-Мутафова
тутакси биха възразили остро.
Нали казахме: „би могла да се определи като антиеманципантка“. В свои художествени и публицистични текстове от 30-те
и началото на 40-те години писателката неведнъж прокламира
„новия идеал за жената“, в чиито параметри тя е най-вече майка,
съпруга, просто жена, а не злополучен мъжки ерзац13, не същество,
пренебрегващо природата си заради кариеристични амбиции, по
волята на сюжетостроителката винаги измамни (е, в проектите
є се появяват и пасажи, твърдящи, че трябва да бъдем – все пак –
съратнички, споделящи духовните търсения на мъжете)14. Когато
12

Ето отрязък от писмо на Кирил Христов до Фани, който би трябвало
да загатне за природата на тогавашните реакции спрямо визията на
романистката: „Благодаря Ви за картата от 17 т.м., за прекрасните Ви
книги и за портрета, който е толкова одухотворен и така изгодно в расово
отношение представлява българската писателка. Този портрет ми е известен
от една чешка енциклопедия – „ХХ столетие“ – и миналата година го показвах
на студентите си, когато четяхме някои Ваши разкази. Ефектът, особено у
студентите, беше поразителен. Очевидно те не са очаквали да видят такова
лице на българска писателка, изобщо на българка...“ Вж. Касабова, Бл. Чудотворката.
Щрихи от портрета на Фани Попова-Мутафова. С., 2000, с. 25.
13 Попова-Мутафова, Ф. „По нови пътища“. – В: От сянката на историята: жените в българското общество и култура. Съст. Красимира Даскалова. С., 1998, с. 377.
14 Тези „мисли и чувства“ са толкова категорично манифестирани в текстовете
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

и изявите на Фани Попова-Мутафова, че сегашните є портретувания – поподробни или по-бегли – неминуемо ги използват за център на композициите
си: виж вече цитираната книга на Благовеста Касабова, а също и информативно
богатите и много полезни текстове на Красимира Даскалова „Българските жени
в социални движения, закони и дискурси (1840–1940)“ (В: От сянката на историята: жените в българското общество и култура. с. 11-41.); „Женската идетичност:
норми, представи, образи в българската култура от ХIХ – началото на ХХ век“
(В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ–ХХ в.).
Част II, съст. Н. Аретов, Н. Чернокожев, С., 2001, с. 157–228.).
15 Вж. Касабова, Бл. Чудотворката..., с. 4.
16 Попова-Мутафова, Ф. „Моят живот започва от Севлиево“ (разговор с Петко
Тихолов от 07.07.1963.). – Росица, 28.10.1972, № 44, с. 3.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Чавдар Мутафов приключва с ученето в Мюнхен, и тя прекъсва
своето следване там, за да бъде жена на мъжа си и да се прибере с
него в България, за да е, каквато трябва да бъде.
Само че тази настойчива репрезентация в слово и дело на
„автентичната женственост“ като нещо ясно в съдържателен
план и естествено притежавано от авторката, запалено
рекламирано от нея и защото се преживява като фундамент на
собственото є „аз“, е осеяна с характерни пукнатини. Разказвайки
себе си например, Фани мисли своя произход през/чрез памет за
мъжете преди нея15 . В нейния личен свят „бащите имат деца“,
не „майките раждат деца“, не и „те, майките и бащите имат/
раждат...“ Което някак се връзва с факта, че спрямо майка си
писателката храни нещо като усмихната (все пак е изговорена
пред аудитория) враждебност16. Разказвачката е истински своя
на баща си. (И заради начина, по който тя гради образа на генерал
Добри Попов в своето споменно говорене, бихме могли да я видим
като идеално въплъщение на „комплекса „Анна Комнина“ – в териториите му женското писане е за(ради) и в името на „татко“.)
До „Дъщерята на Калояна“, „Дъщерите на Самуила“ не застава заглавие като (напосоки предположено) „Дъщерята на куманката“
или пък „Дъщерята на царица Мария“. В най-популярния є роман
„Дъщерята на Калояна“ зад богатите драперии на реставрираното „някога“ се провижда история за жена, която се отказва от любовта си, отказва да роди детето си, защото вярва, че дължи това
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на баща си, защото е дъщеря, а не съпруга и майка. Защото – в края на
краищата – успява да превърне себе си в истинския син на своя отец.
С каква лекота Фани поема мъжката роля в собственото
си семейство, т.е. финансовата отговорност, грижата за
прехраната – в думите за точно този повратен момент в живота є
(„скритото става явно“) има и радост, и гордост: „... При смяната
на едно коалиционно правителство мъжа ми го уволниха, защото
мястото му трябваше да бъде заето от член на някоя от новите
властващи партии. Тъкмо когато той работеше с ентусиазъм
като преподавател по чертане в Техническото училище и вечер
държеше сказки безплатно върху изкуството... „Грешката“ бързо
се изглади чрез приятелската намеса на Асен Златаров, който бе
възмутен от неправдата, но мъжът ми отказа да заеме отново
мястото си, оскърбен и огорчен... Семейството ми остана на
моите плещи. Настъпи период на най-трескавата интензивна
работа, когато подписвах договори на всички страни: сбирки,
разкази, повести, романи, детски книги, преводи. Работех ден и
нощ без умора... Немотията е понякога най-мощният стимул за
крайна концентрация на творческите възможности“17. Отвъд
привидностите обстоятелствата се оказват удовлетворяващи
същностна нейна потребност (да бъде „мъж“); сигурно и затова
изобщо не є минава през ума „по женски“ да се изненада или сърди
заради избора на съпруга да е толкова „оскърбен и огорчен“, че да
спре да ходи на работа.
И каква изумителна слепота спрямо разминаванията между
това, което проповядва, и това, което живее: „... еманципация[та]...
беше една необходимост и един исторически факт..., който
ни разкрива вече своите положителни и отрицателни страни:
спечелване на икономическа независимост и права и загубване на
чувството за покровителство, за закрила и бащинство у мъжа,
спечелени с толкова усилия през толкова векове цивилизация, найсетне загубване на оня женски, естествен женски чар, младостта
17 Цит. по Касабова, Бл. Чудотворката..., с. 15.
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18 Попова-Мутафова, Ф. „Какво жената е спечелила и какво тя е загубила чрез сво-
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20 Цит. по Симова, Ж. Цит. съч., 72.
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и свежестта, които неизбежно се похабяват в домогванията на
жената да догонва мъжа в тежката работа... една майка, която
ще има време и възможност да отдаде най-добрите си сили за
отглеждане на младото поколение,… е работа много по-важна от
тази да записва цифри в някой тефтер или да изчислява железобетона на някой затвор“18. Защо тя не вижда приликата между себе
си, пишеща в бележници и върху всяко попаднало листче, и онази,
която „записва в някой тефтер“, бидейки наемник например в
канцелария. Още повече, че Фани се отнася към писането си като
към професия, като към трудова практика, носеща пари, без
романтически митологизации около „творчеството“ (на въпроса
„Какво най-вече Ви подтиква към творчество?“ тя отговаря със
суровостта на работещо момиче: „Датата на договора“19). Още
повече, че постоянно разказва как пише (т.е. работи) непрекъснато,
непрекъснато, непрекъснато (което означава, че няма как и кога „да
отдаде най-добрите си сили за отглеждане на младото поколение“).
Да не говорим, че се занимава с политика... достатъчно сериозно, за
да бъде съдена за това от новия режим след 9.9.1944. Т.е. въпреки че
проповядва необходимостта жената да бъде (като) жена, отново
и отново е жена, която е (като) мъж.
Нежеланието да прилича на жените, които са (като) жени,
включително личи в жеста є с демонстративното напускане
на Клуба на българските писателки. Това тя прави през 1937 г.,
за да изрази възмущението си от нещо, което възмущава и Ана
Карима: Лидия Шишманова, членка на споменатия клуб, умира
малко ненавреме, в потискаща близост с деня, който „по програма“
е определен за светско клубно мероприятие – чай с танци. И
дамите не пожелават да отложат партито (отгоре на всичко
пред Фани скъпата Евгения била казала: „Лидия Шишманова не
е толкова добра писателка, че да се отложи чаят заради нея“20).
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Емоционално ангажираният с Марс коментар предполага, че
Фани всъщност е по-скоро манипулирана от собствената си
властност и ревност, отколкото да е само и просто загрижена
за отношението на клубните госпожи към Лидия Шишманова (на
второто, апелативното дело „Марс срещу Карима“, Фани споменава
и това: „... почнах да получавам покани, в които пишеше, че Е. Марс
е председателка, а би следвало аз да бъда такава, понеже бях първа
секретарка“21). Така или иначе поводът за напускането на Клуба на
българските писателки, който занимаващата ни авторка посочва,
е точно този – май не є понася прекомерната „женственост“ на
организацията („женственост“ по най-неприятния стереотип,
който предполага като естествено поведение на „роклите“ именно нещо такова – липса на автентична чувствителност спрямо
„сестрата“, ако ангажиментът към нея изисква отказ от забавления). Обаче би могло да се подозира, че отвъд манифестираната от
Фани причина за избора є има и друга, по-сериозна, идеологическа.
Защо да не помислим, че просто не є харесва да бъде „писателка“,
идентификация, която членството в Клуба задължително налага.
Въпросната идентификация неминуемо сегрегира, затаява двусмислия, понеже допуска (в измълчавани, но подлежащи на реконструкция свои презумптивни зони), че между „писатели“ и „писателки“
има разлика, която може и да не е чисто физиологична, може и да
не свършва, „преди“ да започне съизмерването по ценност на написаното от мъжа и от жената. Фани всъщност обича да членува в
разни писателски организираности. Когато са „унисекс“, когато не
подчертават полова принадлежност, а предпоставят неразличимост на това или онова перо по „анатомични белези“ от перата
на останалите в общността. За да е категорично ясно, че пишеш
добре, трябва да си писател сред писателите, не писателка сред писателите или пък писателка сред писателките.
В пряка връзка с току-що реченото нека напомним, че мъжките идентификации „правят“ немалка част от поетическата ав21 Пак там.
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топортретистика на Багряна (това с изненада е отбелязано от
коментаторка още през 30-те22). „През“ тях след победата с „Вечната и святата“ „поетката“, както упорито я нарича Кръстина
Гичева-Михалчева, се добира до най-важната, ключовата си „мъжка“
роля – тя иска да вижда себе си като „жена и поет“. Родовата асиметрия в синтагмата обозначава и съобразяване с предписаната, неотменимата ценност на всяка от двете принадлежности („поет“,
„писател“ е едно, а „поетка“, „писателка“ друго, и то друго по един
нежелан начин), което съобразяване диктува също ред от изборите
на Фани Попова-Мутафова. Макар и покриващи противоположни
типажи в театъра на женствеността („бунтарка“ и „традиционалистка“), макар и в твърде различни режими на манифестирането, двете успешни творящи жени – колкото и да подчертават
верността си към предсказуемите, приетите за допустими „женски“ жестови репертоари – се домогват до това да бъдат съдени
по универсалните (т.е. „мъжките“) мерки за стойностно живеенеписане. Подобна амбиция рано или късно, по един или друг начин
диктува отказ (обявен от стихове на Багряна или укриван зад публицистики и публицистично звучащи други прози на Фани) от
конвенционалния образ на „женското“ като изчерпващо „моето
истинско битие“. Така или иначе, когато трябва да се формулира
суперлативна похвала, тя бездруго, дори и ако споменава за всеки
случай друго женско име, признато за термин на ценността, стига
максимума си в снемането на разликите между мъжете творци и
точно тази пишеща жена, в признаването є за „мъж сред мъжете“:
„Грамадното дело на Фани Попова-Мутафова може да издържи найстрогата критика, която сме запазили само за мъже. Ако нейните
разкази на съвременна тематика я поставят наравно с найголемите постижения на мъжа, историческите романи я издигат до
големите писатели от тоя род във всемирната книжнина. Смята
се за аксиома, че историческият роман е една запазена от мъжа
област, че жената може много малко да постигне там. И наистина
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съвсем рядко някоя жена е сполучила да напише добър исторически
роман. И само недосегаеми величини като Селма Лагерльов са дали
издържани произведения в тази област. Тъкмо такива са всички
исторически романи на Фани Попова-Мутафова“23...
Да се върнем обаче към подхванатото – случаите, в които се
оспорва възможността пишещата жена да съществува, отрича
се действителността на авторството є са по-обилно засвидетелствани в родния литературен процес от похвалите, подобни
на Кирил-Христовата. Жана Николова-Гълъбова неслучайно е на
страната на Марс в крамолата между Вазовата приятелка и Карима – самата Жана е потърпевша във вече познатия оценъчен сюжет:
„... повечето хора мислеха, че някой друг є пише [на Евгения]
творбите. Този предразсъдък засегна и мен. В началото на кариерата
ми аз вече бях духовно свързана с проф. Гълъбов, с когото по начало
имахме близък начин на мислене. Тогава се беше разпространила
мълвата, че той пишел работите ми...“24
Перфидно внушение в същата посока – този път по повод творения на Яна Язова – прави Кръстина Гичева-Михалчева. В „Българската женска лирика“ критичката обяснява: „… такива дълги стихотворения пълнят по-голямата част от сбирката [„Язове“] на Язова…
между тях се редят и други песни, по характер и форма съвсем различни от първите. Тия песни, ако и на места лишени от съдържание, са леки, ясни по мотив, подвижни по метрика, с правилно стихосложение. Човек неволно се пита дори, могат ли те да бъдат рожба
на същата авторка: така значително се отличават от първите25!
Според критичката в читавото от стихосбирката дори се чувства нещо от общия ритъм и стихосложението в известни части
от Гьотевия „Фауст“26 – ето го жокера, конкретизиращ недоизказаното. Навремето, както е известно, връзката между Александър
23 Цит. по Касабова, Бл. Чудотворката…, с. 50.
24

Гълъбова, Ж.-Н. „За Евгения Марс разказват“. – В: Симова, Ж. Обичана и отричана... Приложения, с. 127-128.
25 Гичева-Михалчева, Кр. Цит. съч., с. 434.
26 Пак там, с. 436-437.
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27 Вж. Александрова, Ив. Горещо червено. ИК „Жанет 45“, 2007, с. 144-145.
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Балабанов и Яна Язова е предмет на всеобщо обсъждане; именно популярният професор открива за литературата с десетилетия помладата от него студентка и я насърчава да твори; той изобретява
нейния литературен псевдоним; той я лансира, обсебва, хвали, налага, тормози, използва, обгрижва, превръща в звезда. А освен това той
е изключителният преводач и разхвалваният познавач на „Фауст“ –
в онези години тази му роля носи и своеобразни политически бонуси (за стогодишнината на Гьоте българският пратеник в Германия
е именно Балабанов, на тържествата там той получава „Гетевска
награда“ заедно с Кнут Хамсун, Андре Жид, Маркони, Местрович).
В подобен контекст по-горе възпроизведените критически думи са
всъщност доста еднозначни в посланието си. Съпругата на Димитър
Михалчев не би си позволила стилистиката на Карима, твърдяща, че
текстовете на Марс са правени от Вазов (или от друг кадърен мъж),
напомняща Питигрили и тезата му за дамското пристрастяване
към перото като болест, която се прихваща по онзи начин. В края на
краищата обаче Кръстина Михалчева повтаря вече случили се, ангажирани видимо или по-невидимо с предразсъдъка „Питигрили“ процедури по четене (и женско четене) на „женското писане“. Спрямо
текстовете на Язова навремето те са и доста по-откровено практикувани, отколкото в критическия опит на г-жа Михалчева.
Между другото даже Фани Попова-Мутафова поне веднъж е
обвинена за присвояване на мъжки труд. Все пак оспорването на авторското є можене не е „по Питигрили“. На Осмото заседание на
Народния съд от 20.03.1945 като свидетел на прокурора присъства
Николай Райнов. Той говори за отмяната на юбилйното честване,
което му се полагало през 1943 г., за кампанията срещу него по повод
„Между пустинята и живота“, за това как Александър Божинов бил
пречил на брата Стоян Райнов, художник керамик, за неприятния и
вреден Йордан Бадев, за изгледа на „печата и изкуството, водени от
фашистите“27. Сред излива се помества и тази бърза разправа: „Фани
Попова-Мутафова е една бездарна писателка. Това, което аз съм
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писал като разказ, тя го е обърнала на роман. Пример, моят разказ
„Балдуин“ стана нейният роман „Солунският чудотворец“. Който
е грамотен, може да го прочете и да направи справката си“28.
Е, след това заради ангажираност с идеите на фашизма прозаичката, представена в съдебната зала като бездарница, укриваща
кражбите си в многословието, изтърпява ефективна присъда. През
1962 г., след години игнориране, през които се прехранва като превежда и редактира, но не и издавайки собствени текстове, Фани
сключва сделка с властта. Става дума за прословутия разкайващ
се предговор към поправения – съобразно изискванията на режима –
роман „Дъщерята на Калояна“. За някои това е краят º.
Обаче в цялата тази история има и още нещо. То не притежава категоричната материалност на подписа под онзи завинаги и
безспорно съществуващ предговор. То е с друга природа и обитава
други измерения на смисъла.
Започвам извличането му във видимостта, тръгвайки от място, като че ли твърде отдалечено от гледаното до момента сюжетно поле. „Дневници (1947–1991)“ на Йордан Вълчев са интересна,
полезна и ужасна книга. Една от натрапливостите, характеризиращи автора на този текст, е явена в постоянното обсъждане на собствеността („крадено“ или „свое“), оригиналността, повлияността на подписаното от един или друг творец. Ето конкретизации
на специфичната обсебеност, засвидетелствана в гореспоменатите
„Дневници“: „Емилиян Станев разкрои Йовковия роман „Чифликът
край границата“ и направи „Иван Кондарев“... Димитър Талев разкрои
„Под игото“ и направи „Железният светилник“... Димитър Талев
преразказва Вазовото стихотворение „Паисий“. Димитър Мантов…
още по-смело преразказа трилогията на Фани Попова-Мутафова,
прибавяйки вътре ковачи, които трябваше да представят
народа – основен герой (93); Антон Дончев разтяга „Цар Самуил“ на
фалага… (170); Попаднах на автобиографията на Яворов, печатана в
„Златорог“ с бележки на Владимир Василев. На 2-3 страници Яворов
28 Пак там, с. 145.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

29 Вълчев, Йорд. Дневници (1947–1991). Второ допълнено издание. Предговор, съста-

вителство и редакция Иван Радев, Велико Търново, 2005. Страниците, от които
се цитира, са посочени в скоби с арабски цифри горе, при самото възпроизвеждане
на съответния пасаж.
30 Пак там, с. 408.
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рисува своя прадед Стоян Крачола. Това е тип-топ Стоян Глауша
на Димитър Талев. Вън от всякакво съмнение, Димитър Талев е заел
образа, концепцията и композицията от Яворов. Триста страници
за нещо, което някой друг е разказал по-добре в 2-3 страници. Ей,
големи хитреци излязоха тия старци“ (308)29 и т.н., и т.н.
Това перо демонстрира особено подчертана нетолерантност
спрямо местните „колеги“, правещи историческа романистика –
понеже Йордан Вълчев страстно я преживява като своя, легитимираща го „пред бъдещето“ жанрова територия („... колкото и да са
полезни в някои периоди от живота на едно общество, „пасващи“
на развитието на това общество, романисти като Фани ПоповаМутафова и Стоян Загорчинов, да не говорим за недоразумения като
Емилиян Станев, Андрей Гуляшки, Димитър Мантов, предателския
Антон Дончев, ще си останат елементарни, слаби, бездарни“30); взирането в произходите на точно техните текстове – заради състезанието, в което без да искат са се оказали въвлечени, – за Вълчев
по всяка вероятност е със специален смисъл. Та ето какво още е изговорил за притежания и присвоявания (търсим и въпросния специален смисъл) авторът на „Дневниците“: „... Посещение у Магда
Петканова. Тя е на първи инфаркт. Веселита, усмихваща се, както
си я зная…Разговорът се насочи към... Стефан Дичев. Той намерил
у Любомир Пипков едно либрето за опера на Магда Петканова.
Либрето върху Левски. Прочел го. Харесал му един от любовните
ходове и рекъл: „Аз ще взема от това либрето този ход, за да дам
ос на романа си, а пък после вие взимайте от моя роман каквото
намерите за добре.“ И ограбил Магда. Буря в чаша вода. Преди
всичко Левски не се е занимавал с любов. Това са празни истории.
И двамцата не разбират образа му... Същевременно става съвсем
явно, че Стефан Дичев е един несръчен, неталантлив автор, който
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дори една фабула не може да си измисли (101-103); ... Фани ПоповаМутафова била направила завещателен плик, отваряем три месеца
след смъртта є. В плика имало друг плик, адресиран до Пантелей
Зарев. В него известявала, че понеже след 9.9.44. била преследвана
и не могла да издава книги, а написала два романа, дала ги на млади
хора, за да излязат под тяхно име – само и само да излязат. Тези
млади хора били Стефан Дичев („За свободата“) и Антон Дончев
(„Време разделно“). Повече нищо – нито претендира за пари, нито
пише каквото и да било. Това е слухът, който се понесе снощи в
клуба и обходи на бърза ръка масите. Какво може да е вярно, това,
което е очевидно и дава основание да се повярва на такъв слух: след
„За свободата“ и „Време разделно“ двамата автори пишат
главоломни глупости, писаниците им не са на равнището на първите
стъпки, не само не бележат развитие, но упадък, който просто
издава друг автор, сякаш не са тия същите автори… Личните ми
впечатления: слух за връзка със Стефан Дичев се носеше отдавна,
още преди излизането на „Дъщерята на Калояна“ във второ издание.
Чух го у Кариентови, които живееха също на „Христо Ботев“, на
пл. „Македония“. Казах го на Фани и тя незабавно отговори спокойно:
„Но аз не мога да напиша такъв слаб роман.“ В очите є играеше
нещо хитро. Тълкувайки сега, сякаш трябва да кажем, че слухът е
верен. Общо заключение: няма никакво писмо на Фани, а „народът“
си е направил шега със съвремието… Разбира се, слухът няма да
бъде опроверган… и така двамата автори ще бъдат унизени пред
публиката. Това е отмъщението на публиката, че е била лъгана от
слаби автори. Запознах се с Фани 1953-54 година, когато излязох от
затвора и започнах да пиша „Стъпала към небето“. Дадох є част от
ръкописа и тя ми каза, че съм прекалено документален – сега разбирам,
че тя просто никога не е разбирала от белетристика. Всичките
є романи са безнадеждно слаби и немощни – добри за фризьорки и
шивачки, както казва жена ми… Когато снощи, на трапезата в
клуба, направих възраженията си, казаха ми, че Антон Дончев е добър
итерпретатор – сиреч по текста на Фани е развил своя версия.
С какви свои прояви той е доказал, че е интерпретатор! Няма
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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данни. Второ – че Стефан Дичев също е работил над Фаниния
текст, за да го устрои по своето си виждане. Всичко това може да
се докаже само ако Фани е оставила ръкописи, поне на една-две глави
от всеки роман. Такива ръкописи не ще да има – сигурен съм. Двата
романа – „За свободата“ и „Време разделно“ – са слаби, никой не е
виновен на публиката и на властта, че не разполагат с почтени и
ерудирани рецензенти, които още начаса да са отхвърлили романите
като художество и историческа фактология… в бъдещето този
слух ще послужи, за да се анализират… не само показаните романи,
но и самите им автори: различни височини на публикациите след
двата романа (хептен бездарни!), което поражда недоказани и
недоказуеми подозрения, че двата романа са от чужда ръка“ (412415)31.
И така, след толкова варианти на историята за жената, която става „автор“ eдинствено заради връзката си с автор, за жената,
която е „творец“ само наужким, защото текстовете є всъщност
са създадени от Него (от Вазов, от К. Гълъбов, от Ал. Балабанов), изведнъж се сблъскваме с един друг, коренно различен разказ. До 1944 г.
наративът, според който жената пише само ако преписва от мъж,
е толкова силен, че ако преписваният не може да бъде идентифициран, някак естествено идва убеждението: Тя самата всъщност
е Мъж. По-умереният израз „мъжка жена“, който Кръстина ГичеваМихалчева употребява по адрес на Багряна (Бела Казанджиева я нарича силна жена, неженска жена), в края на краищата търси точно това
внушение; мъжките черти на Ана Карима са малко или повече подчертани в спомените на съвременничките й; самата аз тук обяснявах
характерните бягства на Фани Попова-Мутафова от „женското“,
осъществявани въпреки гръмката манифестация на слятост със
и вяра в „правилните“ му репертоари. Подобни бягства пробва да
осъществи дори Яна Язова, обикновено рисувана като срасната със
своя Пигмалион, като красавица със страхотно сексуално излъчване
и т.н. В стихове тя се опитва да изговори скверното, отблъсква-
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щото, гадното (от глистите до червивите чела), т.е. пожелава да
напусне мислимото (навремето) като „нормално“ за пола є речево
поведение – в предговора към немски превод на нейни творения ставало дума за единствената по рода си ярост в лириката й32 Ярост –
не е случайно, че част от критиците є тогава сочат като проблем
именно разминаването на поезията є с това, което си представят,
че би могло да бъде произнесено от „жената“, от „момичето“ („Явно
имаме работа с някакъв патологичен вкус и с едно покварено въображение, странно за едно момиче“33; „…с една дързост, непозната
дори и у най-дръзките мъже новатори в нашата поезия, отхвърля
всички закони на поетическото мислене“34). За съжаление тук няма
възможност да проследим всички етапи от играта с приемането и
отхвърлянето на стереотипа „женственост“, която игра обуславя
трептежите в преддеветосептемврийския образ на Яна Язова…
И така: жените пишат, ако преписват или ако – отвъд найвидимото – не са точно „жени“. „Дневниците“ на Йордан Вълчев
обаче свидетелстват за характерен преврат, свалил от власт
тази аксиома. Сигурно не е без значение това, което 30-те (и заради политико-идеологическите доминанти през десетилетието) изработват като отношение към женското творчество – въпреки
всичко дотук изговорено нека подчертаем, че писателката, художничката, общественичката навремето са държавно обгрижвани и
популяризирани, настойчиво рекламирани от медиите фигури на
българската духовност, на „новото Възраждане“, на новото време.
Социалистическата културна формация не тръгва от нулата, ваейки своя си разказ за жената. (Багрянини текстове от 30-те, портретуващи жажди за „неженски“ реализации, всъщност намират съвсем
нормалното си „удължение“ в текстове на поетесата от 50-те.) Та
може би и заради някакви натрупвания, които взривът от 1944 г. все
пак не успява да заличи, Йордан Вълчев обитава действителност, в
32 Балабанов, Ал. „Яна Язова“. – Литературен глас, 20.06.1931, № 120, с. 4.
33

Василев, Вл. „Язове“. Стихотворения от Яна Язова“. – Златорог, 1932, № 5–6,
с. 281.
34 Бадев, Йорд. – Зора, 04.04.1932, № 3827, с. 8.
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35 Вж. http://www.blitz.bg/article/3551
36 Величков, П. Цит. съч., с. 106.
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която е прието, нормално е, че има жени, които пишат. Но сега пък,
каква случайност, какво стечение на обстоятелствата, под текстовете на тези, които поне в мярата на „Дневниците“ струват
като авторки, застават мъжки подписи! За да избегнем всяко недоразумение, ще трябва да уточним: и Магда Петканова, и особено
Фани Попова-Мутафова за Йордан Вълчев са сериозни творци, каквото и впечатление да оставят по-горе цитираните редове. Именно
с Фани мечтаещият да създаде големия бъларски исторически роман
води някои от най-тежките си вътрешни битки. Зависимостта на
ученика, претопила се в неприязън, в желание да зачертае образеца си,
е сърцевина на Йордан-Вълчевото отношение към личността и текстовете на Попова-Мутафова. Респектът неприязън, очароваността омраза правят шизофренната фактура на наратива за Фанините книги, излезли под други имена. Вълчев е неспособен да допусне наличието на положителен герой в тази история; понеже се стреми
да дисквалифицира и „ограбени“, и „грабители“ от литературното
състезание, той трудно избира тезата, която да защитава.
Неговите характерни мъки обаче, доколкото може да се съди
по „Дневниците“, не са били споделени от околните. Имам предвид,
че май е бил заобиколен от хора доста убедени в истинността на
анонимния разказ за същинското авторство на „Време разделно“ и
„За свободата“, хора, които са му обяснявали защо трябва да повярва
на историята. Тази непроблематизирана вяра диктува и съвсем сегашни думи: сюжетът с присвоените Фанини текстове е без съмнение в истината и за Благовеста Касабова (виж интервюто є от 24
май 2007)35, и за Петър Величков36. Може би точно той е толкова готов да вярва, защото сам е посветил доста време, труд и нерви на
малко или повече подобна история, бил е, меко казано, лично въвлечен
в нея. Голямата част от повествованието в работата му „Яна Язова: проклятието на дарбата“ се сумира в следното послание: Николай
Хайтов е присвоил ръкописа на романа „Левски“, готвел се е да го издаде като свой, но намесата на ангажирани със ставащото пишещи
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люде (тя им струвала твърде много) довежда до появата на книгата
с името на действителния автор (Яна Язова) на корицата. Казусът
е ярко възсъздаден, с изведен до екстремум криминален момент (Язова
сигурно е убита, кой е шетал в жилището є дни наред след смъртта є,
какво ли още от архивите є липсва, къде са картините и бижутата,
които е притежавала, кой, кой, кой и защо, защо, защо я е ликвидирал…). И освен това – повече от очевидно е – въпросният казус участва в смислова мрежа с наративите, които ме занимаваха до момента. В
съобщността си, в заедността си отекващите един в друг „женски“
сюжети произвеждат характерна архитектура, правят свое послание.
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В историята на тукашното женско движение няма как да не направи впечатление една систематично повтаряща се подробност.
Тя касае дамите, захванали се с популяризирането, политизирането, организирането и т.н. на специфичната кауза. Подробността
е от биографичен характер: „… голяма част от тях [от ръководните фигури в БЖС] са съпруги на водещи политици. Ана Карима
е съпруга на Янко Сакъзов (макар и разведена), Юлия Малинова – на
Александър Малинов, Йорданка Мустакова – на Константин Бозвелиев, Мария Джидрова – на д-р Петър Джидров, Кина Конова – на
Андрей Конов“37. (Според автора точно това предопределя лидероманията – и всички проблеми, следващи от нея, – в организираното
женско движение у нас.) Тази като че ли неминуема сдвоеност автоматически формира усети за вторичността на женския проект
за реализация (вторичност в смисъла на имитация, „преписване“ на
реален мъжки житейско-професионален опит, следен отблизо поради битови причини, въплътен в съпруга). В лесна аналогия спрямо
току-що казаното могат да се разположат твърде много от историите на пишещите българки, чиито имена ни говорят нещо днес.
„Лора е искала вероятно да се осъществи като писателка, стремяла
се е нататък, заради това е бил и стремежът є към Яворов.“38
37 Живков, Св. „Начало и първи стъпки на движението за избирателни права на
българската жена“. http://www.litclub.com/library/fil/zhivkov/jeni.html
38 Вълчев, Йорд. Цит. съч., с. 101.
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39 Даскалова, Кр. „Българските жени в социални движения, закони и дискурси (1840–
1940)“. – В: От сянката на историята…, с. 22–23.
40 Вж. Николчина, М. Родена от главата. Фабули и сюжети в женската литературна
история. С., 2002, с. 12.; Кирова, М. „Между Пътя и Мястото: към проблема за родовата (Gender) идентичност на текста-Багряна“. – В: Култура и критика. Ч. III:
Краят на модерността? Съст. Алб. Вачева, Г. Чобанов. LiterNet, 2003, с. 128–147.
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Коментирайки вече споменатата особеност на женското движение у нас (много от активистките на женския съюз произхождат
от семейства (или са омъжени за) изтъкнати политици и общественици), Красимира Даскалова отбелязва: „Докато това улеснява привличането на жените в обществения живот, в някои случаи (както
в левия, така и в десния политически спектър) тази свързаност се
оказва осакатяваща всяка автономна женска акция“39. Дали – ако си
позволим да повторим процедурата с лесната аналогия – това „в
някои случаи“ ще е достатъчно утешително, помислим ли тукашната „женска литература“ като документ – „в някои случаи“ – на
осакатената, непостигнатата женска автономност.
Безспорната сбъднатост на поетесата Багряна произтича и
от това, че текстовете є „съвпадат“ с мъжкия проект за „женска
лирика“, презаписват (понякога оставайки твърде близко до оригинала) в женсколична форма речитативите на „модерната душа“,
вече артикулирани от Славейков, Кирил Христов, Петко Тодоров40.
Профанната буквализация на подобна история на „раждането“ на
„женското писане“ разобличава жената автор като не-автор (и
творящи жени с охота участват в подобни разобличавания): Той
създава вместо нея, подписът є под Неговите страници е мистификация, неистина. Името є винаги върви скачено с нечие мъжко (ако
не на съпруга, приятеля, любовника, то на бащата, Бащата – волята
за изобретяване на критически сюжет „майки и дъщери“, легитимиращ наличието на „женска литературна традиция“ тук, винаги ще
се спъва в биографични и други фактологии, които така или иначе ще
продължат да бъдат равни на себе си, ще продължат да бъдат трудно поддаващи се на подмяна). Ако все пак я сполети успех, той неминуемо съвпада с признаването є за „един от нас“, със собственото
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є (осъзнато или не) желание „да се превърне“, да напусне „сестринската“ общност, присъствието в която автоматически предполага неприсъствие в най-високите места на ценностната йерархия.
Дори когато се появява (благодарности и на социализма) разказ за истински пишещи жени, толкова наистина пишещи, че разни авторитетни мъже пожелават-присвояват съчиненията им, това няма
да осъществи пълноценна реабилитация. Наративите за Фанините
романи, които подарила на други, само и само текстовете да видят
бял свят, за предотвратеното с тежки битки ограбване на написаното от Яна Язова ще си останат апокрифи, в периферията на
литературното поле, неспособни да произведат трепване във вече
завинаги структурирания пейзаж на „българската литература“. Те
ще вършат работа само като алегория на складирани в груповото
несъзнавано вини и идиосинкразии. Перата в сянка, може би можещи, но не е сигурно – жени автори. Инструментализирани в поредна битка между мъже (Йордан-Вълчевата срещу конкуренти в
територията на пожелания като собствено царство жанр; ПетърВеличковата срещу Хайтов), неудържимо пропадащи в легендариката. Историите им, прожектирани от домогващи се до особените си
победи господа, могат лесно да се превърнат в романи (и да попълнят
жанрова празнота в сегашната ни художествена словесност, която
не успява и не успява да създаде т. нар. литературен трилър). Но
превръщайки се в литература, просто в литература, тези наративи губят възможност да правят смисъл като литературна история.
Отгоре на всичко може би за добро – каква ирония на съдбата: това,
че романът „Левски“ на Яна Язова остава собственост на Яна Язова,
е Пирова победа; той съвсем не е изключителният текст, който би
могъл чудодейно да пренареди всичко край себе си.
И като епилог на тягостно тегнещото към притча повествование да споменем за поразилия ни Атанас (мъж и безсмъртен),
който е живял във Вера Мутафчиева и е писал с ръката й.
Ако не бащата, ако не съпругът, то Атанас.
Онова друго, онзи вътрешен Друг, заради когото да си успяла
жена творец – и успяла, и жена, и творец – е невъзможно.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Днес е необходимо старание, за да се четат книгите на
Ана Карима. Не защото тяхната художествена стойност е съмнителна, а защото нейната естетика е възпитание, поднесено твърде
директно. Където е чист творец, например в сборника с разкази по
народни мотиви, се вижда, че нейната сила е в интимното, в онова,
което твърде рано е изгубила – чувството за игра, в деликатното
прокрадване на романтичното и сантименталното, в онази приказност на сюжета, правеща възможно красивото в бита. И все пак
Ана Карима не бива да се подминава и премълчава, защото чрез нея
ще става дума не само за женското присъствие в литературата, и
то от края на ХIХ век, а за женската чувствителност, чрез която
по друг начин се осмислят събитията и явленията. Ана Карима не е
в голямата българска литература, а в намерението да се случи тази
литература. По някакъв свой начин тя успява да общува с Иван
Вазов, с представителите на кръга „Мисъл“, дава сюжети на Петко
Ю. Тодоров и същевременно търпи мъжкото високомерие и обиди
към своите творби. Поразителното в спомена на Иван Кирилов за
нея е, че той си припомня едно посещение в дома є в Панчарево не
само за да открои как тя „ратува за великата идея на женското
самосъзнание“, но и да покаже как са обиждали домакинята „с някаква снизходителност“. Мотивът за насмешката е, че която жена
се учи да твори в изкуството, забравя да върши битовата си ра© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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бота. „Че Карима ще се научи да пише добри разкази, то е безспорно – пусна нова закачка Лудогоров. – Но че преди това трябва да
се научи, как се мият дъски“1. В мъжките представи за личността
и творчеството на Карима съжителстват снизходителността и
великодушието – и двете са еднаква форма за отдалечаване и неангажираност с личността є. Такова великодушие и щедрост е изразил Иван Вазов в поздравителния адрес по повод 30-годишнината
от творческата є дейност: “... нека прочее поздравим Ана Карима
като наша вяра в бъдещето, като майка на това, което ще дойде“2.
Прекрасно казано и подходящо за празничното настроение на юбилея, но не се ли премълчава писателката, възхвалявайки жената? Ана
Карима не е имала шанса на красива жена, която да опари сърцата на
мъжете, диктуващи модата и властващи в литературата. Тя не
отстъпва по интелект и култура на Елисавета Багряна, Мара Белчева, Дора Габе, на които мъжете се възхищават, но у нея те са посклонни да виждат грубото, агресивното, назидателното. Дори в
бедността є откриват не духовност, а примитивност. Ст. Попвасилев, който я цени, не пропуска в спомените си да вмъкне разказа
на Никола Г. Данчов, който сварил Карима да „обядва хляб и ряпа“3.
Мъжете се оказват особено взискателни към нея, към поведението
и облеклото є, може би защото тя умее да ги дразни, без самата
да разбере с какво. По повод закачката, която П. К. Яворов си прави с нея в очерка „В тренът“, тя му пише: „Зачуди ме не толкова
предаването на фактите, колкото целия характер на писаното –
желанието да ме изкарате карикатурна. Правото не мога да се начудя, не мога да отгадая с що съм могла да навлека озлоблението Ви.
Чудно наистина, а е и скръбно“4. Яворов е жесток в иронията си,
когато разкрива пълнотата є, не спестява и малките детайли – залепналата на роклята є смачкана череша, лакомията є. Истината е,
че тя е безпардонна с Яворов, а може би изобщо с мъжете – където
1 Юбилеен сборник. Ана Карима 1891-1921. С., 1924, с. 54.
2 Пак там, с. 29.

3 Попвасилев, Стефан. Спомени за творци на словото. С., 1989. с. 90.
4 Яворов, П. К. Събрани съчинения. Т. 4, С., 1979, с. 697.
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5 Пак там, с. 148.

6 Попвасилев, Стефан. Цит.съч., с. 97.
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може да ги уязви, го прави. Дори и в кухнята, те са основният є
дразнител. Как изглеждат нейните сладки, които тя после с такава охота изяжда: „най-невероятни форми – между тях можеше да
се забележи и дядо Цанков с кожуха, и волската глава – украшение
на паметника Левски, и карикатурната физика на карикатуриста
Божинов...“5 От начина, по който П. Яворов описва срещата, разбираме, че всеки път, когато Карима разстила шарения месал, е очаквал сред сладките да види и своя деформиран образ и да присъства на
собственото си изяждане. Нежността е отстъпила място на предизвикателството, в агресията є има нещо болезнено, сякаш в нея
и чрез нея Карима погубва сама себе си, тъй като критицизмът не є
позволява да се влюби – случва є се твърде късно: „колкото това да
е невероятно, в 59-а си година, вече към шестдесет години, за първи
път се влюбих“6. Очевидно е, че тази агресия у Карима не идва от
пряката є борба за равноправие на жените, корените є вероятно са
по-дълбоки и ще се опитаме да ги открием.
Ана Велкова е родена през 1871 г. (или 1870 г., ако се приеме, по
нейно признание, че е скрила една година) в гр. Бердянск на брега на
Азовско море. Баща є е човек с твърде романтична биография до момента, в който не става пристав в родния си град Шумен. Чрез него
тя разбира как трябва да се посвети на родината си, но същевременно осъзнава, че борбата за свобода е различна от утвърждаването и ползването є. Тодор Велков е изключителна личност – участва
като доброволец в Кримската война (1853–1856) и бива произведен
в офицерски чин, през 1875 г. залага имотите си, за да въоръжи чета,
на която става войвода и командва по време на Сръбско-турската
война, участва в Освободителната война през 1877–78 г. като доброволец в руската армия, след което се установява в Шумен. Дотук малката Ана ще изпитва преклонение пред баща си, с известно
огорчение, че когато тръгва през 1875 г. с четата към България, не се
обажда на семейството и съпругата си – украинката Степанида Музиченко, която остава в неведение. Когато бащата изтегля семей-
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ството си от Бердянск в Шумен, Ана е вече на осем години – прочела
е почти всичко от Майн Рид, Купър, Жул Верн, събудила е у себе си
чувствителност, която я отдалечава от българската реалност. За
нея първите години след Освобождението не са нищо друго освен
невежество и упражняване на жестокост. В това тя се убеждава и
чрез поведението на баща си, който като пристав стига до крайни изстъпления при усмиряване на делиорманските турци7. Където и да отиде бащата – във Варна, Берковица, той не си спестява
омразата и жестокостта, на която свидетелка става и дъщерята. Като се прибавят партизанските борби, мнението на майката, че хората тук са „азиати“, саморазправите, водещи често до
убийство – всичко това се наслагва в душевността на девойката.
Патриот за нея започва да означава българин с омраза към другите
– най-вече турци и гърци.8 Тези години и поведението на бащата
остават в съзнанието на Ана Карима и не е случайно, че тя се връща
към тях в зрелите си години – когато пише драмата „За свободата“
(1931) и „Спомени от стара София“ (1943). Драмата впечатлява с
особеното разгръщане на сюжета и конфликта – в първата брачна
нощ булката убива младоженеца, а при избухването на въстанието
баща прострелва дъщеря си, макар и без да знае, че е тя. Свободата
не е откроена чрез възвеличаването на подвига, а чрез извършване
на жестокости, които са в центъра на драматическото действие.
Ана Карима налага идеята, че жената има своето място в епическото пространство на борбата. Едни от мъжете споделят мнението, че трябва да се следва старото хъшовско правило – „да не
познават жена, докато служат народу“, защото тя е отрова, която „разслабва юначеството“, други смятат, че трябва да бъдат
„с жената в борбата! Жената дава криле“.9 Жената е възвеличена в
любовта си и в порива си за свобода, но тя е решителна и в жестокостта си. За Ана Карима борбата не е идеалистическо занимание,
нито пък след нея идва време, когато борците забравят омразата
7 Карима, Ана. Спомени от стара София. С., 1943, с. 8.
8 Пак там, с. 8.

9 Карима, Ана. За свободата. С., 1931. с. 11-12.
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си и като Ботевия герой запяват „що любят и що милеят“. В драмата е провокирана и отречена ритуалната същност на първата
брачна нощ, мислена като унизителна за жената. Признато от
българската традиция като сексуално време, в което нямат място
обществени, социални, битови и други извънродови отношения, за
да не се погуби потентността на двойката, то в драмата става
точно обратното – в сексуалното време се намесват обществените отношения. Убийството е мислено от писателката не само
като конкретна ситуация, а и като край на унизителен за жената ритуал. Царевна не просто убива Стефан, тя унищожава една
традиционна практика, при която младите трябва да извършат,
с подтикване и по волята на старите, половия акт, който би следвало да е израз на тяхната свобода и любов. Негативен е образът
на бащата на младоженеца, на когото булката трябва да търпи
мръсните подмятания и блажния смях.
През 80-те и началото на 90-те години на ХIХ век ние нямаме
в литературата значимо явление, което да прехвърля мост между
турската и българската култура, между двата начина на живот
и бит, без да е засегнат проблемът за насилието. А първата важна за Ана Карима творба (преди нея е публикувала само разказа „По
ревизия“, който самата тя определя като „незначителен“) е „Алибеговица“ (1897), разкриваща чистата любов между българка и турчин. Не е случайно, че тъкмо този разказ има най-богата история,
писателката му отделя съществено внимание, като на нещо много скъпо. В предговора към сборника „Разкази на народни мотиви“
(1929) тя отбелязва, че д-р Кръстев не е публикувал „Али-беговица“
в списание „Мисъл“, но е направил следната бележка: „Али-беговица“
е прекрасен сюжет, но неумела разработка“. Тъй като авторката
е изпратила разказа, без да посочи името си – сложила е „три звездички“, то именно при отпечатването на тази творба в „Ново
време“ на Д. Благоев тя за първи път се подписва с псевдонима „Карима“, който Пенчо Славейков мисли, че идва от италианското
„cara“ – „мила“, и затова вярва, че „Карима ще стане Кариссима на
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българските читатели“10. В предговора към романа „Мъртво сърце“
(1940, с. 5) е споменато, че псевдонимът е взет от народните песни в сборника на Братя Миладинови. Действително в песен № 166
една от героините е бяла ханъма Кирима. Изборът на това име впечатлява с две неща: героинята е определена като „бяла ханъма“, но
етническата є принадлежност не е ясна, макар да е властна жена,
която съпровожда „турска хазна голяма“. В песента тя е жертвата, независимо от това, че е осигурена с голяма сила – „сос деведесет джелате,/ с сто и двайсет арапе“. И не само в тази песен, но
и в повечето варианти Кирима завършва трагично, изразено чрез
жестокия акт на отрязването на главата є. В поведението преди
смъртта є няма нищо героично – тя умолява за милост, тъй като
е млада годена. Питам се – с каква нагласа трябва да е човек, за да избере името на тази героиня за свой псевдоним? Очевидно не е само
благозвучието и необичайността на името – все пак приемането
на име на зрели години означава избор на съдба и е вид посветеност.
От психологическа гледна точка изборът е много точен, защото
Кирима е агресивна, но е и жертва. При писателката агресията
натоварва детството є, а в зрелите си години пожелава да бъде
жертвата в чисто духовен, а и в житейски смисъл, за да изкупи натрупаното зло. Разказът „Али-беговица“ започва с идеята за разделението в селото: горната махала е с „богати турци“, а долната –
„с неволни гяури“. Любовта на Кръстана (името не е случайно и подчертава християнската символика) към Али бей е страстна, луда,
до самозабрава. За българина отвличането на дъщеря от турчин е
страдание, но доброволното, по любов и съгласие, отдаване е позор. Кръстана трябва да изтърпи „кръстни“ мъки заради любовта
си11. Решението на девойката да побегне и да пристане на Али бег е
трагедия за рода, в позора няма живот за родителите, но те искат
да няма и за дъщеря им – прокълнават я да не роди деца от турчина.
Ана Карима се предпазва от внушения – разказва историята чисто,
пестеливо, чувствено, вживява се по-скоро в ситуацията, страху10 Карима, А. Разкази по народни мотиви. С., 1929, с. 3.
11 Пак там, с. 9.
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12 Карима, А. Спомени от стара София, с. 17.

13 Карима, А. Разкази на народни мотиви, с. 4.
14 Тодоров, П. Ю. Съчинения Т.3. 1980, с. 65.

15 Тодоров, П. Ю. Съчинения. Т.IV. С., 1981, с. 26.
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вайки се от обобщения, но е с ясното съзнание, че между българи и
турци е зейнала пропаст – всеки, който се реши да я преодолее, пропада в нея. Ана Карима ще се гордее с баща си, ще изтъква, че той е
патриот и герой, но с първия си значим разказ и с литературния си
псевдоним в скрита форма се отграничава от онази жестокост, с
която бащата утвърждава Освобождението.
Творчеството на Карима задава един проблем, свързан с необходимостта да оразличим чувствителността на героините,
пресъздадени от българските писатели, от тази на жените, творящи през 80-те и 90-те години на ХIХ век. Литературните героини са сподвижници на мъжкото, докато пишещата жена настоява
за своя гледна точка. Ясно е, че епохата не им е дала този шанс или
поне не им е позволила да изразят себе си чрез необходимата за това
свобода. За цял живот Ана Карима е запомнила момента, в който
като ученичка чете текст, написан от жена, макар тя да е неприятната за нея Вела Благоева12. Впоследствие А. Карима настоява, че
тя е открила сюжети, които са отворили очите на писателите
за романтичния и чувствен свят на българина. „Най-силно обаче
впечатление оказа „Али-беговица“ на П. Ю. Теодоров. Той писмено
изрази на мене възторга си и държа две сказки за „Али-беговица“. Тоя
ми разказ отвърна П. Теодоров от пътя, по който вървеше в своите разкази, а няколко месеца по-късно, когато му изпратих в странство от Одрин преписана песента за майстор Манола с идеята ми
да я използвам, П. Теодоров окончателно тръгна с мене в използване
на народната песен. Заработихме аз над моя разказ „Янин извор“,
а П. Теодоров над „Зидари“.13 Безспорно е, че П. Ю. Тодоров цени
А. Карима, като млад талант той я поставя наред с Т. Г. Влайков,
А. Страшимиров, Г. П. Стаматов, но избягва да подчертава творческата си връзка с нея14, дори се отграничава от социалистическите є
идеи, които според него влияят на творчеството є пагубно15.
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Дванадесетгодишна, Ана Велкова попада в представителна за
времето си гимназия пансион в София, където има възможност да
развие интелектуалните си заложби и да се срещне с личности, които по-късно ще играят съществена роля в духовния и политическия
живот на страната. За девойката се оказва много по-значимо благородството у жената, отколкото претенциите за равноправие с
мъжа, които се демонстрират с груби обноски. Жена, която показва
„мъжки качества и обноски“, според Ана Карима е извратеният вариант на женското равноправие. Такъв тип за нея се оказва Вела Благоева, тогава Живкова. „Руска възпитаница с нихилистична подкваса, с
рязани коси, тя седеше метнала крак върху крак, и все пушеше... Вела
пушеше и говореше за равноправието на жената. Никога не съм допущала, че един ден ще застана начело на равноправското движение
у нас. В устата на Вела идеята ми се видя чудовищна. Колко важи
културата на един човек! Най-хубавата идея може да пострада силно от вида, държанието на тоя, който я изказва“.16 Още в пансиона
у Ана Карима се формира възпитание, чувствителност и модел на
мислене, ориентирани към френската и руската култура. Съдено є е
да оразличи тези две култури и като отделни политически системи. За да разберем напълно Карима, трябва да имаме предвид нейните
виждания за Франция, олицетворена чрез Париж, и Русия.
В началото на ХХ век тя вече е с нагласата културата на отделните народи да бъде осмислена от социална гледна точка и затова за нея феминизмът е обществено движение на жените, което
трябва да се занимава с политически и социални проблеми. Тя има
възможност през 1900 година да пребивава четири месеца в Париж и
да сподели впечатленията си в отделна книга. Писателката смята,
че Париж, колкото е „център на съвременната култура“, толкова е
и на съвременната развала. Писателката открива различие между
динамиката на града и музеите – на улицата и в кафенетата тя е
смутена от начина, по който се предлага френската жена, от проституцията, търси да види зад покупко-продажбите на плътта
16 Карима, А. Спомени от Стара София,

с. 17.
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17 Карима, А. Париж. 1905, с. 86.
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човешки съдби и успява да улови характерни типажи, но истинската магия на женското Карима открива в музеите, и то заплитайки
интересен сюжет около статуята на Венера Милоска. Липсващите
ръце на богинята є дават повод да се замисли върху начина, по който въздейства жената – мъжът може да бъде истински запленен от
нея, ако тя му даде възможност да я дотворява. Чрез открояване
на липсващото жената не показва недостатък, а отваря врата за
свободното въображение на мъжа. Всеки, който реши да възстанови
ръцете на статуята, реално би унищожил нейното влияние, защото
ще лиши мъжете от възможността да го направят сами. А. Карима
разказва историята на един младеж, който е посветил живота си на
търсене на положението на ръцете и тяхната магия: „И постепенно
почна да усеща, че отсъствието на ръцете го безпокои, го измъчва.
Какво е могло да прави Венера в тая си стойка, в туй възнаклонено
положение, във всичка тежест върху едина крак, както прави човек
във време на почивка. Какво положение на ръцете отговарят на тая
стойка? Питаше се той неволно при всяко посещение. И на времени
му се струваше: ето на, той ще отгадае, ще я попълни статуята
върху своята рисунка и ще се наслаждава напълно и с туй, що му е дала
самата богиня и с туй, което той ще є даде. Той ходеше всеки ден в
музея и рисуваше чудните черти... Навремени – напущаше туша си
и се захласваше унесен, упоен от богинята.“17 Комплексът Пигмалион
едва ли ще престане да бъде актуален, но Карима го вижда не само в
това мъжът да сътвори жената чрез своя идеал, а чрез равновесието
на връзката между тях, предполагаща взаимодопълване. Истинската
наслада за младежа е да мисли за „туй що му е дала самата богиня“ и за
„туй, което той ще є даде“. Така и двете страни ще познаят свободата си, а не властта на единия над другия.
Независимо от социалните си пристрастия в бележките си
за Париж, А. Карима е свободна да изразява чувствителността си,
без да прави изявления за своите политически пристрастия. Тя не
се страхува, че някой може да я обвини в субективност или мани-
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пулативност. Дори, за да е напълно чиста пред себе си, предпочита
да цитира самите французи, даващи оценки за своето общество и
манталитет.
Не е така обаче в разказа є за Русия. Още в предговора към книгата си „В днешна Русия“ (1928) тя се застрахова: „Аз не съм човек на
политиката. Не принадлежа на никоя партия. Не съм комунистка.
Твърде голяма съм индивидуалистка, за да бъда такава. Съм за възможното разнообразие на индивидиумите, на интелекта. Съм за дребната собственост, за семейството“ (с. 7). Струва ми се, че подобно
уточнение е било наистина потребно, тъй като Карима пише за
съветското общество с твърде голяма симпатия, почти като идеен
привърженик на този строй. Там, където може обаче, не прощава на
нашите комунисти и на тяхната продажническа роля. По повод на
българското население в Русия, което тогава според нея наброявало
120 хиляди, тя отбелязва: „Болшевиките предложили да се обявят за
отделна автономна област, обаче българите, ръководени от нашите
комунисти емигранти, намерили това за излишно“18. Истинският
интерес на Карима обаче е свързан с положението на жената. В Русия
тя вижда постигнат идеала си за равноправие: „Жената е напълно самостойна свободна личност и нищо повече“19. Изненадата є идва от
това, че социалната свобода на жената е намерила израз и в нейната
полова свобода, и то в такава степен, че тя „си избира мъжа за полово удовлетворение“ и рядко се задоволява само с един. Плътската
наслада е унищожила според нея потребността от любов и в това
тя вижда най-голямото поражение, което е нанесла революцията в
Русия: „Има само мъжко-женско. Има само плът, полово влечение, а
всичко друго се смята за „сантименти“, празна, стара романтика“20.
Онова, от което тя се е опасявала, се е случило – в борбата за свобода жената не е стигнала до духовно, а до сексуално разкрепостяване.
„Бях и съм за половата въздържаност – пише Карима. – Относно тоя
въпрос в искането си равноправието на жената, в проповедите си за
18 Карима, А. В днешна Русия. С., 1928, с. 18.
19 Пак там, с. 44.
20 Пак там, с. 47.
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21 Пак там, с. 46

22 Карима, А. Мъртво сърце. С., 1940, с. 4.
23 Карима, А. В днешна Русия, с. 49.
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За А. Карима равноправието не се изразява в това жената да добие мъжки навици, нито само да се изравни в социално положение – тя
изисква повече промяна от мъжа, той трябва да добие онази нравствена чистота и духовност, чрез която да извиси нежната си половинка. Тази идея за Карима е лично изстрадана. Тя среща в Шумен
през 1889 г. интелигентния Янко Сакъзов, възхитена е от културата
и знанията му, омъжва се за него и очаква той да я подкрепи в творческите є занимания, особено след като започва през 1891 г. издаването на сп. „Ден“. Вместо това съпругът проявява пълно пренебрежение към усилията є – „оставя жена си на свекървата и, благодарение на последната, съпружеският живот на А. става невъзможен“22.
Мъжкото поведение на жената според Карима е провал на идеята за
равноправие, защото реално не променя мъжа. „Днес за рускинята
половото сближение е нещо покрай другото. Сближава се за нощ, за
седмица, за месец. Познавах инак много добра, доста интелигентна
жена, която едновременно живееше с петима.“23 Възвестявайки, че е
„за любовта“, писателката приема за разпуснатост онова проявление на „половото сближаване“, което е като „да изпиеш чаша вода“,
без да са ангажирани духовният и емоционален свят на човека.
Тези наблюдения на А. Карима за Франция и Русия дават в известна степен представа защо тя, след като започва творчеството си с разкази, се насочва към драмата и театъра – необходима є е
публичност на идеите, да следи и да разбира реакциите на зрителите, да внушава пряко. Не приема естетика с отложено във времето
въздействие – тук и сега, декларативно и убедително, сюжетът и
конфликтът живеят чрез ситуациите – те са господари на въздействието. Човекът се припознава в ситуациите. Карима се стреми
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него, съм настоявала да се премахнат „домовете на търпимостта“,
да се иска и от мъжа нравствена, плътска чистота, както се иска
(у нас особено) от жената и от момичето“.21
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към опростена структура на драмата, без да следва класическата
схема, дори в повечето пиеси конфликтът звучи по-скоро като
случка, за която се разказва, отколкото като сблъсък на характери или неразрешими противоречия. Логоцентристката позиция,
според която се мисли повече за словото, отколкото за сцената,
е много ясно изразена в пиесите є. Действието е предсказуемо –
въпросът е как ще бъде изживяно. Поради това Карима не се стреми да изгради драматическата интрига, за да запази вниманието на
зрителите, а да го съсредоточи върху преживяванията на героите.
Случката и ситуацията са основният градеж на пиесите є. В комедиите си тя е повече анекдотична – „Лотарията крива“ (1940),
„Безутешната женичка“ (1940) – поради това се опитва да бъде посвежа чрез игра с езика, чрез изненадващи обрати, а в драмата си
е по-силна тогава, когато обработва народни мотиви. В тях тя
стои на границата между драмата и драматизацията, положение,
което някои режисьори като Леон Даниел, определят като пагубно
за българския театър. Драматизацията на един ритуал, както е в
„Курбан“, с открояване на народния живот, философия и мислене,
а и предразсъдъци, мисли обаче сцената по-скоро като място за разказване, отколкото за трагичен сблъсък на характери. Заслугата на
Ана Карима е, че тя намира изненадващи гледни точки към известни и определяни по един и същи начин типажи и събития. Например
драмата є „Яна войвода“ (1930) обещава в началото да бъде интересна психологическа история на раздвоението на жената между родовото и героичното, да се мисли като възможно една „хайдуткиня“,
войвода на чета, да се превърне в нежна и любяща жена, преклонила
се пред волята на мъжа си. В това своеобразно, българско „Укротяване на опърничавата“ обаче основният конфликт се очертава
реално между майката и дъщерята, а не между чорбаджийския син
Гюро и Яна. Отношенията им дори нямат история, а са израз само
на намерението на Гюро, след като „хайдуткинята“ го е победила
в стрелбата, да я укроти. В това вижда предизвикателството на
женитбата с нея: „Ще я взема!... Знаеш ли ти, що е сладост да укротиш кон, побеснял?! Знаеш ли ти?... Нея да взема – да є превия врата...
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Яна: „Може да е на добро, дето всичко тъй стана... Кой знае, ако
бях сварила аз да избягам доде вий довтасате, дали не бих един ден
отново пожалила нея (сочи майка си), селото... а сега, като видях
тези бели коси, разпилени в борба с мене, вас всинца тъй настървени – нещо се скъса в мене и сега ми се чини, че нивга ти (сочи с
вързаните си ръце майка си) ти нивга не си ми била майка...“
Стойна: Сега тъй ми думаш, а един ден ръка ми ще да цалуваш...26
24 Карима, А. Яна войвода. С., 1930, с. 22.
25 Пак там, с. 47.
26 Пак там, с. 38.
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Низко пред себе! Сал мене да гледа и слуша...“24 Оттук нататък обаче
сблъсъкът идва не между двамата млади, а между Яна и рода є. Това
изместване е решаващо за въздействието на драмата, тъй като след
това събитие тя се превръща в диалогични изреждания на родовия
нравствен катехизис – как трябва да се държи момата и каква трябва да бъде бъдещата є съдба като невеста, подчиняваща се изцяло на
мъжа. В желанието си да разгроми предразсъдъците, свързани с унизителното положение на жената в патриархалното общество, Карима
е жертвала пиесата си. Войводата Яна е волна, силна и героична жена
и в този си образ тя е позната от народните песни, но тук изненадващо гледната точка е друга – отношението на рода към парите
є, натрупани от обири. Изобличен е абсолютният прагматизъм на
жените, макар и на тези, които са на възраст. Яна избягва с хайдутите, нарушвайки сватбения ритуал, а една от роднините успокоява
майката, зовяща дъщеря си: „Остави я, ма Стойне! Парите нали са
у тебе?“25 И това са последните реплики на една пиеса, в която ни се
иска внушенията да са други. Карима е стигнала до прозрението, че
в патриархалния свят жените (майките, свекървите, свахите, лелите) поддържат мъжкото господство, те са тези, които ползват силата на мъжа (съпруга, сина), за да могат под неговата сянка да имат
и те власт, изразена като начин за „добруване“ на младите. В това
Карима вижда най-опасното коварство – че всичко, дори и насилието, е мислено като добро:
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В тази пиеса, както и в „Зла свекърва“, мъжете са герои, чиято власт се подразбира, но истински се упражнява от майките и
свекървите. Тук ще използвам някои биографични бележки на Ана
Карима за отношението на съпруга є Янко Сакъзов, но не за да
налагам връзката между авторка и героиня, а като свидетелство,
че едва ли е имало българска невеста, която да е избегнала тази
съдба – да се упражнява насилие в името на найното добруване: „А
най-обидното бе, че след моята „велика“ изповед на сутринта Я. С.
ми поръча да слушам майка му, която ще ме учи на домакинство –
свекърва, която с влизането ми вкъщи се показа неблагосклонна към
мене (наскоро след сватбата тя ми каза, че тъкмяла да го жени –
Янко, за С. Ст., с богата прикя шуменска мома)“27. Ана Карима наистина успява да види тази голяма битка в българското семейство и
затова забележителните събития на историята са само декорът,
зад който е същинското действие. В такива случаи драмите наистина имат психологически нива, но когато авторката реши да
покаже знаковостта на историческото събитие и неговата значимост, като в пиесите „Поп Богомил“ (1930) и „Панагюрската дева“
(1940), остава при последователността на разказа и не стига до
дълбочината на конфликта. Драмите є престават да бъдат разказани истории само тогава, когато влезе в света на жената и нейната съдба, както е в драмата „Жертва“.
Животът на Ана Карима може да бъде усетен драматично –
болезнен и пълен с трагични обрати е семейният є живот, но тя
постъпва така, че историята запечатва куриозното є поведение,
каквото е например продължителното дело с Евгения Марс за венеца на Иван Вазов.28 Творчеството є има дълбочина в интимното, в песенната стилистика на романтичните є разкази, но тя се
втурва в публичността на театъра, жадна да види света и жената
променени. Смехът и сълзата, с които тя проглежда за българската
душа, застиват в една гримаса, неподходяща нито за клоун, нито
27 Попвасилев, Ст. Спомени за творци на словото, с. 96.

28 Карима, А. Чудесата на Евгения Марс. С., 1930. Виж и: Величков, Петър. Страсти
и скандали в Царска България. С., 2000, с. 174–179.
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за трагичен герой. На корицата на романа є „Голгота“ художникът
е изписал буквите във формата на разпятие, като го е означил само
с трънения венец – така то може да бъде мислено както за мъжа,
така и за жената. Но кой днес ще прочете романа?
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Орисницата някога предрече,
във свойта гръд ще спотая гласът
на онзи, който пътя ми пресече
(М. Белчева, „Причастие“)
... Но можеше нимфата все пак
в края речта да повтаря и чутите думи
да връща.
(Овидий, „Метаморфози“)

Една от басните на Лафонтен – краткият разказ за дъба
и тръстиката – е била особено любима на Мара Белчева. Веднъж
могъщият дъб съжалил треперливите тръстики за тяхната окаяна
слабост. Скоро обаче започнала буря; тя изтръгнала из корен гордото дърво, а тръстиките оцелели – все така крехки и треперливи,
но живи. Изглежда, че в тази просвещенска алегория Мара Белчева
е разпознала своята участ, своя начин да намери място в живота.
На мъжа тя отрежда да бъде дъб – самотник и великан; за себе си,
жената, избира да бъде ниска и крехка, сякаш безпомощна, но вечна
в тази безпомощност, неизкоренимо дълголетна, жилаво упорита.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Леснотата на подобна позиция е само привидна. И не само защото не се срещат често мъже великани – като жреца на българската
модерност Пенчо Славейков или Учителя Дънов. Необходимо е да
прогледнем и в трудността на избора-Ехо; той, най-малкото, изисква умението да разпознаеш верния Нарцис, особено в онези епохи,
когато нарцисизмът на културната роля изглежда правило за всички мъже.
Краткият период от 90-те години на ХIХ век докъм края на
Първата световна война е време, в което българската култура
разиграва един специфичен и драматичен спектакъл на Личността.
Най-известните творци на епохата живеят по начин, който слива техните биографии с конкретни роли на личността: Чудака и
Жреца, Светеца и Скитника, Любовника и Самотника... Публиката
живее в техните образи, проектира желанията си в техните чувства, ръкопляска на тяхната смърт. Пенчо Славейков и Петко Тодоров, Кирил Христов и Пейо Яворов, Стоян Михайловски, Теодор
Траянов, Лилиев... – всеки по някакъв начин играе Нарцис, загледан
през себе си в митологичната перспектива на културната идентичност. За да има Нарцис обаче, трябва да има Ехо: Ехо е умението да устоиш Другия, да го направиш възможен чрез своята собствена другост, да потвърдиш неговата воля чрез потребността
от нейното съществуване. Всъщност не водата, а нимфата Ехо е
онова огледало, което прави Нарцис вечен за другите хора: не в немотата на погледа, а чрез умението за глас.
Мара Белчева открива ролята на трагичната нимфа за българската култура. Нейният живот отразява живота на другите
хора, нейната поезия говори с гласовете на други поети. Изборът
да бъдеш не-себе си и все пак да бъдеш личност, изричайки именно
този избор, навярно е труден, във всеки случай много по-труден
от грубо моделираната виталност като образец на мъжествен
егоизъм от кирилхристовски тип. Всяка буря изтръгва по един
дъб, който живее в смъртта, и после „певци песни за него пеят“. А
тръстиката остава, без да оплаква съдбата си, може би за да оплакват нейната участ другите хора.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Българската литературна история до този момент е забелязвала главно биографичната (и несъмнено по-пикантната) линия на
„отгласянето“ като житейска практика в присъствието на Мара
Белчева. По-рядко се говори за поетическите особености на нейното творчество, и то най-често с поглед към влиянието, което му
е оказал Пенчо Славейков. Най-лесното е да разберем това творчество като епигонство. Има обаче един съществен проблем. Епигоните дублират високите модели на своето време само дотогава,
докогато тези модели са в състояние да им гарантират известен
културен престиж. Само един много, наистина много глупав епигон ще се заема да пише така, както се е пишело преди двайсет години. А Мара Белчева със сигурност не е била глупава, наивна или
малокултурна. Невъзможно е тя самата да не е осъзнавала отмиращата (ако не и вече отмряла) значимост на поетическите модели от началото на века през третото и дори през четвъртото
му десетилетие. В нейната упоритост има някаква натраплива
всеотдайност, някаква саможертвеност; тихо неистов отказ
от единичното Аз, който изисква малко по-сложно обяснение. Ще
постъпим „нормално“, ако снабдим подобен тип поведение с етикета „женско“, имайки предвид очевидната стратегия на пасивност
и примирение със съдбата на един редови епигон. И все пак смятам,
че то представлява (повече или по-малко осъзната, но много последователна) идентификация с най-високия модел на културен героизъм, разигран във времето до Първата световна война; модел, натрапливо избликващ в честата употреба на името Христо в драматургията на Петко Тодоров и Пейо Яворов например. Разбира се,
имам предвид идентификацията на ранномодерния литературен
субект с Христос като велик самотник и мъченик. Мара Белчева,
с други думи, е тиха, скромна и всеотдайна не защото є липсват
качествата да бъде друга, а защото повтаря в своето поведение
онези черти, които я правят герой според собствените є представи за героизъм. Всъщност и Петко Тодоров остава в културната
памет с един не много различен тип поведение, само че реализиран
във вярното време на обществената потребност от него.

193

Но нека сега се взрем в поезията на Мара Белчева, като откроим някои типични мотиви и теми. Може би най-често срещаният, най-упорито повтаряният мотив е пътят и странстването по него. Несъмнено той е силно традиционен за българската
поезия още от времето на Възраждането, а след това става символ
на модерността като потребност от преход в началото на новия
век. Мотивът за пътя у Мара Белчева звучи най-често откровено
пенчославейковски: животът е път, по който всички тъпчем, за да
стигнем в отвъдното, ала и там продължаваме да пътуваме, защото смъртта е само начало на ново странстване – към безсмъртие на духа. По друмищата на лирическите сюжети в нейното
творчество скитат петкотодоровски самотници; с тях пътува
и героинята, за да изрича съдбата път:
194

Не е от люлката до гроба само –
живота ни е скитник все на път.
Понякога пътят странно разделя пространството на духовна близост между двама герои. Той се превръща в стена, която
възпира копнежа по сливане и взаимно отдаване – „ледената стена“
на отчуждението в един яворовски режим:
Дохождат дни, когато се преплитат
душите ни в една;
дохождат дни, когато те се питат: каква е таз стена?
между ни тя издига се безкрайна
и пътя ни дели.
Коя ръка съзида я незнайна,
коя ще я свали?
(„Преграда“)
Друга модулация на усещането за скитане, оплодено със съзнание за греховност, вече ни приближава към парадигматичния Ахасфер из поезията на Лилиев. Изобщо мотивът предлага истински
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Мотивът за пътя може да бъде симптоматичен знак на разликата между Мара
Белчева и Багряна например; също така знак на разликата между два типа „женска
участ“ като позиция на лирическо писане.
2 Василев, Вл. „На прага стъпки“ [ рец.] – Златорог, 1922, № 7–8.
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букет от реплики на неговото изображение в творчеството на
много „модерни души“. И все пак остава една съществена разлика,
която навярно идва от – правейки го възможно – умението да изговаряш себе си в поетични потпури. Четейки Мара Белчева, имаш
усещането, че пътят минава през нея повече, отколкото тя минава по пътя. Чувствата отзвучават като спомени за други чувства, на други хора, дори когато са вписани в идентичността на
лирическата героиня. Яворов, Пенчо Славейков, Лилиев... – всички
те вписват пътя у себе си, потопени в нарцисизма на преживяването му. Пътуването за тях изразява поредица от модулации на драматичното себеусещане: приближаване-отдалечаване към водата с
огледалния образ, едновременно смърт от жажда и жажда по смърт.
А М. Белчева е отвън себе си по някакъв странен начин.1 В мотива за
пътя например липсва страстта по самопостигане в странстването. Навярно това е усещал Вл. Василев, когато написва с раздразнение: „Най-подир ви обзема гнет... няма ли стрелата на едно чувство,
на едно впечатление да пробие мрежата на съзерцателност, в която искат да го скътат, и да избие в една жива реакция за нещата!“2.
Ще се върнем към тази рецензия след няколко страници, но още сега
можем да видим един характерен аспект на нейната критическа
симптоматика: тя изобщо не подозира възможността лирическата героиня да съществува като ефект на потребността от различен тип литературно присъствие. Стилизираната емоционална
дистанция като позиция на лирически изговор, отзвучаването на
чужди чувства, потребността от самоидентификация в множествено число – всичко това Вл. Василев усеща като обикновена слабост на поетическото присъствие, като липса на възможност за
избор, а не като избор на възможността да липсваш себе си.
Поезията на Мара Белчева е покана за среща с едно необичайно
явление в българската литература: съзнателно самообезличаване
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на дискурса като част от неговата обща стратегия на културно
въздействие. Тук е моментът да си припомним, че Мара Белчева е
добър поет, нерядко по-добър от Пенчо Славейков, ако под поет
имаме предвид умението за израз в ритмическа реч. Нейните миниатюри са почти съвършени по композиция, интонационна завършеност и стилистично единство, в това отношние късната лирика
на Мара Белчева е близо до ранния Лилиев. Освен това тя е човек с
школуван културен вкус; трудно е да повярваме, че не успява да
осъзнае капаните на литературното епигонство. По-скоро бих казала, че нейното творчество заема позицията на отказ от поетическо новаторство, което го прави оригинално по един необичаен
и парадоксален начин. За българската литература, традиционно
самомнителна по отношение на собствената си сериозна значимост, отказът от новаторство е много сериозно новаторство.
Той внася в нея нови перспективи за употреба на културното пространство: като идеологически свод, под който гласовете отекват, умножени в порядъка на безкрайното ехо. Тази диалектика на
глас и отзвук, на образ и сянка подрива доминантната парадигма
на властови отношения. В нея работи отказът от властта като
желание за друг тип комуникативност; тя предлага алтернативна стратегия на културно взаимодействие между творец и читатели, между творец и време. Разбира се, нито читателите, нито
времето откликват на другостта в тази алтернатива. Тя увисва
в културния свод, обезплътена от властта на желанието за власт;
съдбата на Ехо във всяка епоха. Както Овидий го е видял две хиляди
години по-рано: „Глас само и кости остават. Жив е гласът є, а казват, че костите станали камък“.
Симптоматиката
на
безтелесното,
обезвластено
присъствие-глас оживява в образа на вградената сянка. Различни творби актуализират традиционни митологично-фолклорни
представи от символичното пространство на жертвата като залог и условие за живот. Само че в този случай лирическата жена
изпълнява по нетрадиционен начин вечната си роля на жертва.
Върху олтара на изкуплението са положени нейните идеали: спомен
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

И пак към тебе стълбата възлизам на колене
с молитва да прогледнат моите очи, –
да виждам, че и сълзите ми са благословени,
да чувам говора на всичко, що мълчи.
Скръбта на агнето, – звяра, – и стона на дървото
да екнат в струните на моите гърди,
и скитница, нарамила аз злото и доброто,
да пея песните на Твоите звезди.
„Възлязла“ по стълба в небето на своята вяра, героинята попада
в свят, където умее да бъде в едно и също време жертвата, палачът
и кръстът. И ето, сега вече ясно виждаме, че този път представлява
реплика на Христовия; героинята и сама открито се моли да получи
съдбата на Божия син. В контекста на нейните размисли осъзнаваме, че християнският Исус може да бъде мислен и през съдбата на
древната Ехо. Той прекосява Новия Завет, за да изкупи първородния
грях; пътят на неговите стъпки поправя сгрешеното битие. У Божия син отекват греховете на всички хора и демонизмът на тяхната множественост възправя кръста на неговото страдание. Христовите мъки са умноженото ехо на човешкия грях; Христовият
път е пътят на Ехо за нарцисизма на смъртните хора.
Чрез идентификация с модела на християнския героизъм като
жертвоприношение на Аза в полза на общността лирическата героиня на Мара Белчева се чувства задължена да внушава духовните
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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за тяло, представа за личност („и неговата сянка в мен вградена, и
неговия дух ме вред следи“ – „Орел“). Позицията на лирическия аз е
множествена: едновременно жертва и жертващ, обект и субект
на ритуалното поведение. Гласът е тяло – дом и гроб – на идеала,
който трябва да бъде принесен в жертва (вграден, умъртвен), за да
поеме пътя на нов живот. Една „Молитва“ ще изрече още по-ясно
желанието за комуникативна реализация на лирическия субект
като тяло от мистични практики на сетивата и словото:
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модели на една отминала епоха като пример за нравственост в културното поведение на личността. Нейното творчество възпроизвежда мотиви, идеи и роли, отразява ги многократно в огледалото на своята индивидуална „безличност“ и така всъщност се
стреми да ги утвърди като вечно значими. Писано от желанието
да ражда и отглежда един културен модел, то се оказва орисано от
историята да бъде неговата последна версия с неизбежния пародиен оттенък на умножения глас. Прочитът му поражда странно,
уникално усещане – като че ли си се озовал в някакъв хармонично
застинал свят на сенки – в омагьосаната гора на вълшебните приказки. Обезвременени гласове трептят във въздуха на лирически
настроения, бродят сенки и спомени, чувствата спят и сънуват
поетични видения. Всъщност мотивът за съня е не по-малко упорит от мотива за пътя; текстовете обичат да „спят“ и го правят в многобройни превъплъщения. Образите на съня са едни от
най-поетичните в творчеството на Мара Белчева.
Преди всичко животът е сън в почти всички измерения на отношението към него. Преобладава приглушеното отчаяние, преживяно в тъмната гама от мисли и настроения: тъга, безнадеждност и
самота. „Зимний сън“ е метафора на мрачната орисия с двойствена
семантична структура. От една страна, той означава усещането за
смърт и забрава, ала от друга страна препраща участта на лирическата героиня в порядъка на явления от природния цикъл и така скрито успява да вмести идеята за промяна и възкресение. В черния край
на демоничните визии е разположен сънят кошмар: страшният съд
на последното откровение, нестоплен от надеждата за спасение:
... като кошмар в дълбокия ми сън
притискат ме небето и земята.
Бучи изпод нощта река-душата...
Този сън кошмар, в който образността полита към космически измерения, а чувствата проникват в пространството на екстатичния драматизъм, има подчертано сецесионни характери© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Кога нощта се спусне,
минават светлите пълчища
в безмълвните алеи. –
Така живея в сънища и зимата ме грее!
(„Зима)

Зимното слънце на измисления, изсънуван рай внушава усещането за някакво неподвижно, студено и чисто блаженство. Така
се оказваме близо до един много характерен мотив на Лилиевия
поетически опит: мотива за ужасяващата хармония на девствеността. При Мара Белчева девствеността получава в допълнение
християнски символични черти; тя е осмислена като Златния век
на индивидуалното битие, при това в ясно различими библейски
представи: „ясен свод“ над „пъстра градина“ с цветя, където героинята, „озарена в бяла светлина“, дружи с „орли, елени и сърни“,
а пред погледа є прелитат картини „с невидими крилца“. Навярно
така би изглеждал раят, който Божият син трябва да изкупи за
хората с мъките на своето поругано тяло.
Логично е да очакваме, че реалността на съня, типична за текстовете на Мара Белчева, ще търси пътища за сливане с реалността на щастливия спомен. Откриваме нещо повече: сънят е заел половината от пространството на добрите спомени и е постигнал
огледална симетрия с фантазиите наяве:
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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От земний рай изгонена,
нов рай си аз създадох.
И насадих го с спомени,
сърце като раздадох...

к и р о в а

стики, навлезли в българската поезия с високия пример на Яворовата „Нощ“. По-типичен за Мара Белчева обаче е другият сън, сънят
успокоение, сънят като алтернатива на студения свят:

199

И озарена в бяла светлина,
в съня си бдях, сънувах се наяве...
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„Добрият“ сън, както виждаме, отвежда Мара Белчева към
прилика с творчеството на Дебелянов. „Лошият“ сън, съвсем по
яворовски, придава на затвореното пространство, в което става действителност, демонични белези – гроб на желания и надежди. Героинята бърза да угаси свещта/светлинката на разума, за
да не вижда надвисналите голи стени и собствения си тъжен лик
(„И бързо аз свещта угасям да се не гледам пак сама“ – „Самота“).
Домът, и то своят дом в поезията на Мара Белчева е почти винаги
представен в символизма на чуждото и плашещо място. Стаята,
вместо да навява желание за спокоен отдих и мирен сън, напомня
за другия, вечния сън, в който отдихът е метафора, а не действителност. Подобно на Елисейските полета тя е населена със сенки,
а между тях –
Сянка в сенките, аз гледам
как свещицата ми гасне.
(„Свещицата“)
Съвсем както при Яворов, лирическата клаустрофобия е много
силна в някои текстове на Мара Белчева. За разлика от Яворов обаче Белчева отбягва клишираната сецесионна образност на ранния
модернизъм и търси по-кротка изразност в християнските символи на олтара, свещицата, храма... Симптоматична нейна проява е
нагласата да се демонизират всички измерения на „своето“ място:
домът, стаичката, леглото... Срещу него застава Другото място,
усвоено в реда на копнежните визии. Ако реалният дом се е оказал
потискащ и грубо веществен („ниска и пепелива стряха“), отвъд
него трепти в своята сияйна нематериалност домът на изкуплението – „кристалний дом на тишината“. Зад преградата на стаята и стената започват невидими, но прекрасни градини („тихи теменужни градини“), облени в светлина и населени със серафими.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Образът на прокълнатия дом въвежда идеята за трагична вина
и обреченост на този, който живее сред неговите стени. Гробът
става парадоксално пространство на самоидентификация за лирическия субект. По законите на митологичното мислене той представлява демонична утроба, студена и безплодна земя, която поглъща живота, вместо да дава живот; мъртва телесност, обречена на
невъзможност да зачева и ражда. Оттук се поражда чувството
на вина и прокълнатост у всеки, който усеща гроба в душата си.
То продължава в ужаса на сгрешените отношения с другите хора:
трагическата вина заразява, обхваща изцяло социалното битие на
Мара-Белчевата героиня. Всеки, който докосне прокълната душа,
поема върху себе си нейното трагическо бреме, а прокълнатият
остава кошмарно безсмъртен – Ахасфер, който броди върху гробовете на своите близки.
Групата от фантазни представи на усещането за несподелима вина прави поезията на Мара Белчева некомуникативна, подобно на Лилиевите текстове, с които споделя един общ модел на
възпряната изразимост. Тази некомуникативност е парадоксална,
тъй като съществува въпреки клишираните философски идеи,
универсализма на християнските символи, непретенциозната мисловна организация, съвършените синтактични структури, прецизния лексикален подбор... Поезията на Мара Белчева е невероятно
упорита в нагласата да говори ясно, скривайки причините за потребността от самия говор. Гладката семантична повърхност
става граница за усилията на всеки прочит. Опитите да се разбере
и обясни творчеството на Мара Белчева достигат до една лъскава,
студена стена и се оказват обречени на две, еднакво безрадостни,
перспективи. В първия случай те се спират до нея, без да съзнават,
че съществува, и започват кротко да обговарят повърхността на
семантичната граница. Във втория случай се опитват да насилят
дискурсивното желание за непознаваемост и тогава повърхността
се превръща в огледало, което отразява интерпретативния напън,
карайки го да изговаря по-скоро самия себе си; критическото усилие
се подхлъзва в обятията на откровена телеология. И в двата случая
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текстът удържа скрития смисъл – толкова скрит, че е възможно
да съществува единствено като ефект на желанието за скриване.
В тази насока поезията на Мара Белчева е напълно противоположна
на комуникативната красноречивост в текстовете на Е. Багряна
и остава много встрани от доминиращата нагласа на поетическо
мислене между двете световни войни, въпреки че се появява в книга
точно тогава.
Въпреки клаустрофобизма на „своето“ място поезията на
Мара Белчева далече не е само мрачна и отчаяна. Съществуват алтернативи на „лошото“ душевно пространство, сред които бих
отделила две: пролетта и Великден. В пролетта оживява радостта
от живота, нейният говор е „ведър смях“, който общува с „добрата“ душа на всеки човек. Пролетта е порив за бягство в откритото светло пространство на общия (не-своя) дом: „нещо ме навън
привлича, нещо ме навън зове“ („Пролет“). Топлината на възкръсналото светило сгрява студената земна/зимна утроба. Април е персонифициран в образа на дете – свещен младенец:
Със чист детински поглед той поглежда,
усмихва се на птички, дървеса,
очи му – животворните надежди. –
В мъртвилото възкръсват чудеса.
Християнската митологема Великден, от друга страна, внася
в прераждането аспекта на царствено надмощие и духовна победа.
Надмогнала кошмара на смъртта задушаване, лирическата героиня престава да бъде разблудна царкиня, осъдена да чезне в подземни видения, и се превръща в митологична щастливка, дочакала своя
принц избавител.
И тук вече достигаме до един много важен образ, до един личен мит в творчеството на Мара Белчева. Царственият спасител
се появява в многообразни превъплъщения: любим, другар, учител,
пророк и бог. Измеренията на неговото присъствие оформят цялостна парадигма на мъжката святост, в която любопитно се пре© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Душата ми отново посети
и в есента Великден ми донесе!
И светъл звън в тъмата се разнесе –
крило на херувим над мен лети.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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плитат небесни със земни, духовни с чувствено-еротични аспекти.
Принцът на светлината има тяло, съградено с библейски метафори:
устните му цъфтят, окото му е „звезда в мракът“, присъствието –
„майска светлина“; той протяга „ръцете си горещи на Бог“ и даже
гробът му пази очертанията на „сянката света“. Този невероятен,
идеален мъж изглежда като достойна реплика на един образ, който
познаваме твърде добре от поетическата практика на ранния символизъм: ангелическата любима. И в двата случая психологическата
самостоятелност и самостойност на героя е само привидна въпреки преувеличението на неговите положителни качества. Идеалният
ангелически мъж представлява огледална реплика на идеалната ангелическа жена; и двата образа могат да бъдат разбрани като сецесионно родени метафори на невъзможния копнеж. А що се отнася
до Спасителя на Мара Белчева по-конкретно, всеки юнгиански критик би разпознал в него без сянка на колебание архетипа на Мъдрия
учител. Може би затова, когато среща Дънов, жената Мара Белчева
бързо разпознава в него бляновете на поетесата. Стихотворението „Учителят“ внушава Дънов в екстатичната метафорика на
представите за древен пророк и езическо божество едновременно.
Спасителят обитава сънищата на героинята, той е вечният
адресат на всяка нейна молитва, обект на силни копнежи. Неговата поява раздвижва всички светли представи, които познаваме до
този момент: Великден, пролет, полет, небе, градина... Има произведения, в които текстът не се уморява да ги трупа една след
друга, в някакъв екстаз на вдъхновеното въображение – огледално
преобърната версия на съня кошмар. Като пример обобщение ще
цитирам три строфи, в които е трудно даже да преброим насложилите се един върху друг образи на спасението, което донася Идеалният мъж:
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И домът ми с дъхът си освети,
раздигнаха се тъмните завеси,
и мъртва в мене радостта възкресе;
във нея бяхме само аз и ти.
В една целувка се души ни сляха
и пролет цъфна, птичките запяха –
събудиха градинските цветя.
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И все пак, въпреки натрапливата екстатика на Учителя, още
по-специфичен за текста-Белчева ми се струва друг образ, бегло проблеснал в няколко текста, опазен от кресчендото на претоварената
със смисъл символика, кротко примирен с фундаментализма на патриархалното мислене – стопанинът. Именно като стопанин на душата
си преживява Спасителя лирическият субект в текстовете на Мара
Белчева. А от идеята за „стопанисване“ на душата до Свръхчовека
има само една крачка – или поне така е изглеждало в началото на новия
век за актьорите в театъра на българския културен персонализъм.
Свръхчовекът е стопанин на личната свобода и на потребността
от нея у другите хора. Мара Белчева опазва тази идея, макар и от
позицията на женствеността в патриархалната нравствена парадигма. Нейните текстове са непрестанен повик към митологичните
превъплъщения на мъжа стопанин. Оказва се обаче, че някои мъже откликват без особен ентусиазъм. Например Боян Пенев, който пише
в своя Дневник: „Не ми харесва този фалш, този ницшеански език и
ницшеанска мисъл (подражание)... Нямаше ли нещо свое да каже“.
Поезията на Мара Белчева, както вече можем да обобщим,
следва търпеливо и упорито една обща стратегия да универсализира конкретните образи и да символизира идеите, които се стреми
да внуши. По този начин тя си остава вписана в естетическите
търсения на времето преди Първата световна война и продължава да звучи като ехо на изчезнали гласове през следващите десетилетия. Това нежелание за мирогледна преориентация се възприема
като неспособност за нея от всички критици на поетесата – и то© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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гава, когато го подиграват, и тогава, когато го хвалят. Пример за
първия тип отношение е рецензията на Вл. Василев, излязла в „Златорог“, след като се появява първата стихосбирка на Мара Белчева, „На прага стъпки“. Текстът недвусмислено внушава представата за жив мъртвец в контекста на литературната практика
от 20-те години. Като духовно явление според Вл. Василев книгата
принадлежи на друго време, на друг – изчезнал вече – тип поетична
чувствителност. Тя напомня студена утроба на вдъхновението –
лишена от самобитен живот, от личностно присъствие. Всички
преживявания са сведени до „едно-единствено чувство за живота –
което до голяма степен носи характера на самовнушение. Самовнушение за някаква „зрялост“ на душата“3.
Любопитно е, че Вл. Василев все пак усеща позицията на избор в
творческото поведение на Мара Белчева и точно затова така безкомпромисно я обезличава с определението „самовнушение“. Освен това
той си позволява малък критически фокус, представяйки светогледния модел на книгата не като отзвук на едно минало време, а като
заплашителен опит да се превърне анахронизмът в художествена
практика на неговото съвремие. Може да се помисли също така върху
парадокса, че именно позата на кротък лирически унес в обятията на
примирената женственост предизвиква агресивен отпор в мъжкото
критическо мислене на новото време. Това, което дразни и предизвиква, вероятно не е същността на самата (иначе безобидна) позиция, а
свръхоценностяването на персонализма като културна практика на
отминалата епоха и неизбежната в него необходимост да се свързват
високите роли в културния живот с конкретното присъствие на
конкретни хора. Да не забравяме, че митологичната Ехо не плаче за
нарцисизма по принцип, а само за своя изгубен (единствен) Нарцис.
Като цялостна стратегия на културен живот любовта ехо
е непонятна за 20-те години на ХХ век, в нея има нещо сецесионно,
ретросантиментално, фалшиво. Настъпва модата на жената дете:
откровена и жизнерадостна, интелигентна и даже малко еманципи-
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рана. А лирическата героиня на Мара Белчева се опитва да скрие в мрачините на „ницшеанската мисъл“ еротиката на любовта. Дори не я
нарича любов, ами обич – досущ като Пенчо Славейков! Но нали „ако
съзнанието на самоценност в любовта за мъжа е все още търпимо, у
жената не може да се чувства освен като предвзетост, поза. – Заета
от Славейкова.“4 Името на Пенчо Славейков ще се среща в рецензията на Вл. Василев, както и в беглите разсъждения, които Б. Пенев посвещава на Мара Белчева в своя Дневник, често – сякаш по-често от
името на самата авторка. Преклонението пред поета – първожрец на
българския индивидуализъм, най-много дразни нарцисизма на двамата
критически законодатели. Докога някой ще им напомня, че един мъж
може да остане най-желаният, най-обичаният дори след смъртта си?
И Овидий споменава, че след превращението на Нарцис много хора и
дори божества били доволни от заслуженото му наказание.
Критическа позиция, съвсем различна от тази на Вл. Василев – в
съгласие с друг темперамент и от дистанцията на още десет години – заема Г. Константинов в рецензия за третата стихосбирка
на Мара Белчева – „Избрани песни“. „Те ни подсещат за други, сякаш отдавна минали дни, когато хората са били по-цялостни и почисти, когато поезията е требало да разкрие копнежите на една
личност и когато личността се е стремяла да стане поезия.“5 В
тази рецензия диша откровена носталгия по годините от началото на века, възкръснали в отзвуците на Мара Белчева. За начеващото четвърто десетилетие близкото минало е вече потънало в митологична мъгла – то е далечно, красиво и невъзвратимо, истинска
belle еpoque с дух на поетичен индивидуализъм. Времето е работило
бързо. Историческата дистанция е почти незначителна, но промяната – достатъчно голяма, за да породи потребност от носталгична идентификация със спомена за един Златен век. Върху фона
на миналото се мярка илюзия за „хармония между всекидневния живот и възвишената мечтателност“, там живеят хора, които са
4 Пак там.

5 Константинов, Г. „Песните на Мара Белчева“. – Златорог, 1931, № 1.
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избрали „определен идеал, които имат свой Бог“. В историческото
днес цари вавилонско стълпотворение: „пъстрота и кресливост“,
градове и тълпи, а сред тях „има много малко сърдечност и възвишеност – ние сме груби, алчни, раздвоени и непоетични, дори когато пишем хубави стихотворения“.
В рецензията на Г. Константинов театърът на персонализма
оживява като Златния век на българската поезия, на българската
поетичност изобщо. Той е осмислен като време на Личността – изгубения рай на целостта и хармонията. 30-те години са вече времето след-Вавилон, смешение на езиците не само и не толкова в обществото, а вътре у всеки човек: „ние сме груби, алчни ... дори когато
пишем хубави стихотворения“. За нещастните, отчуждени от
себе си, раздвоени, раз-множени в противоречивостта на желанията си исторически хора началото на ХХ век се оказва населено от
титани, златна раса поети, които са сливали в блажено единство
живот и творчество. Поезията на Мара Белчева озвучава спомена
за това време, тя е неговият глас-през-времето. Оттук нататък
нейното присъствие във всяка нова епоха постепенно ще започне
да означава самото безвремие и ще стане начин да се усети „класическото“ в българската литература.
Това обаче е бъдеще. Приживе съдбата на Мара Белчева изглежда различно. Подмината от историята, изтласкана от сцената
на големия културен спектакъл, спящата красавица заприличва по
нещо на клоун. Вместо замък в центъра на света – маргиналността
става нейното ново пространство: маргиналност в жестовете,
в реториката, дори в облеклото. Когато плаче, публиката се смее;
когато се смее – всички сурово мълчат. Като че ли се сбъдва един
от сънищата кошмари. В мита за Нарцис обаче има нещо, което
винаги отминаваме с късогледството си на патриархално формирани хора. Нарцис без Ехо щеше да потъне безвъзвратно в бездната
на водата време. Без Нарцис Ехо можеше да намери друг обект на
любовна идентификация. А Ехо – това всъщност сме всички ние,
които говорим за поезията на отминалите епохи. Ехо е културната памет на човешкото битие.
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Екатерина Ненчева: кокетиране
с мрака в домашна обстановка

Екатерина Ненчева – казва нейната добра приятелка и
почитателка Дора Габе – е образ, въплътил в себе си всичко красиво
и женствено, всичко чисто и мъдро. Според българската критика
тя е „прокълнатият ангел“, „мадоната в черно“, българската Емили
Бронте – все определения и характеристики, които макар и хвалещи Ненчева, са допринесли образът є да влезе в калъп; стесняват го,
рамкират го, правят го доста изкуствен и в крайна сметка – неинтересен. Може би и затова за Екатерина Ненчева се пише твърде
малко. Тя не е сред авторките, които предизвикват някакъв особен
интерес – нито е част от училищния или университетски филологически канон, нито е сред имената, които привличат изкушените
във феминизма, нито е сред издаваните и четени поетеси, които
поне носят етикета „създателки на любовна лирика“. За Ненчева се
приема, че няма кой знае какво повече да се каже и че думите, посветени є от Владимир Русалиев („Мадоната в черно“), и от Веселин
Ханчев, който пише предговора към второто издание на стихосбирката є „Снежинки“ през 1941 г., са достатъчни. И дори и силният
феминистки уклон на българското литературознание след 89-а година не промени много ситуацията.
Разбира се, критиката е само донякъде виновна за вкаменения
образ на Екатерина Ненчева, доколкото той є е колкото натрапен,
толкова и търсен от самата нея. Стиховете є, както и житейската
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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роля, която си е избрала и умело поддържа, наред със стечението
на обстоятелствата – трагичната є съдба – болестта, ранната
смърт, допринасят за етикетирането є като „прокълната“ поетеса и за вписването є в оная българска традиция на обречените
творци – ония, които имат много талант, но малко години живот, и съответно – кратко творчество. Получава се някак така,
че съдбата при някои поети откликва на търсенията и копнежите,
и хипнозата от смъртта се превръща в участ – Пенчо Славейков,
Яворов, Дебелянов, Екатерина Ненчева са само някои от имената в
тази линия на българските прокълнати поети, които следват модела, зададен през ХIХ век от автори като Верлен и Рембо.
Но новият ХХ век навлиза и с други модели – Тулуз-Лотрек
визуализира кошмарите; уродливите фигури от картините му
представят новите страни от съзнанието, за които Фройд вече
е заговорил; Густав Климт скандализира с алегориите си; налагат
се Пикасо, Шагал, Моне, които разкриват нови перспективи пред
въображението. Пирандело, Метерлинк, Стриндберг дисектират
Аза; Гертруд Стайн, Джеймс Джойс и Езра Паунд са сред новите
автори за подражание – скандални, експериментатори, модерни
в класическия смисъл на понятието. Отгласи от всичко това достигат и до България. Защото по това време не просто творците
у нас, България като цяло усилено усвоява модели – политически,
икономически, социални, културни. Благодарение на тях тя изгражда институциите си, модернизира градовете, дава заявка за бързо
развиваща се икономика; гради политическия и социалния живот,
възприема идеите, които са част от европейското знание. Добре
известен е уклонът на големите ни автори от този период, които през преводи и философия, през собствени текстове, писани по
модел, създават модерния, европейски корпус на българската литература. При това не става дума само за текстове, но и – както
се спомена – за роли, образи, поведение. Достатъчно е да припомним най-емблематичното заглавие – „На Острова на блажените“
на Пенчо Славейков, за да стане ясно колко силна е тази традиция,
стремяща се да направи българското европейско.
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Антологията на Славейков създава българския канон такъв,
какъвто авторът є иска да го види – европейски, влиятелен, модерен. Затова и освен препратките към реалните български автори и
творчеството им, Славейков инкорпорира в начинанието си идеи,
които счита за важни и които според него трябва да присъстват
в литературата ни; абсорбира преводи или най-малкото – препраща към имена и автори, чието влияние би следвало да европеизира
българското. В този контекст, и като авторка, която има място
в новата българска култура, Пенчо Славейков посочва Вита Деледа,
която в друг вариант на антологията той назовава Вита Морена.
Неин прототип е Екатерина Ненчева. Първото име Деледа някак
като че ли не отговаря много на Ненчева и може би затова е било
поправено. Деледа е фамилията на италианската писателка Грация
Деледа, която е много популярна в България и доста превеждана.
Нобеловата лауреатка обаче дори и да е сред писателките, които
Екатерина Ненчева е чела, едва ли е емблематична за нея. Но другото име, Морена, вече напълно се връзва с образа, който Ненчева
си е изградила и който българското литературно мислене гради за
нея – тя е „мадоната в черно“, пишещата за смъртта, обсебената
от смъртта, тя е прокълнатата поетеса, която е с може би найверния глас, когато говори за смъртта. Славейков отбелязва, че тя
е авторката на „най-дивния marche funebre“ – „Може би моя“.
Както е известно, присъдата на Славейков над писането на жените в „На Острова на блажените“ е тежка – за тях той казва, че
много пишат стихове, но не са поетеси, защото не успяват да направят нищо друго, освен да „кастрират мъжките чувства“. За да
станат поетеси, те или трябва да пишат това, което като жени
чувстват, или – което е най-доброто – да проникват в себе си. И
там да открият това, което Вита Деледа, една от двете поетеси,
удостоени да попаднат в Славейковата антология, осъзнава – трябва да се живее с мисълта за смъртта, да се отглежда тя и да се знае, че
най-истинската връзка е с нея. Само тя е неразделна с нас, другите,
каквито и да са ни, след погребението се завръщат в живота и го
продължават, само тя е вечна. Част от общността на изкушените
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от мрака, смъртта и съдбата, Екатерина Ненчева не може да не се е
разпознала в Славейковото описание; и не може да не е останала доволна от него, защото то напълно отговаря на образа є.
За хипнозата от смъртта допринасят, както се спомена, и чисто житейските факти в биографията на Ненчева – баща є умира
млад, по-късно брат є се самоубива и тогава тя, по думите на Владимир Русалиев, започва да се облича само в траур. Към това трябва
да добавим и вътрешната нагласа, близка до тази на един от любимите є поети и учители – Пейо Яворов; като него и тя вижда всичко в мрак. И за разлика от Дора Габе, която бързо се оттласква от
сянката на Яворов, Ненчева има много повече допирни точки с него.
Неслучайно едно от предсмъртните є стихотворения е посветено
на поета, а Катя Кузмова-Зографова – визирайки близостта им, направо ги определя като двойници.
Но биографията на Ненчева не е само низ от трагика и безпомощност. Напротив, Екатерина Ненчева демонстрира целеустременост и ясно съзнание какво иска от живота. Тя следва
славянска филология в Софийския университет, учителства, но
и публикува, при това в най-добрите вестници и списания. Търси
мнението на изтъкнатите писатели и критици, държи да се професионализира в писането, като паралелно с това подема и артистична кариера – актриса е в групата „Сълза и смях“, както и
във Варненския градски театър. Не на последно място тя и много
пътува из България – факт, който не намира особено отражение в
текстовете є, но който безспорно разширява сетивата є. Затова
и може да се каже, че в нейния случай имаме една много по-сложна
натура, отколкото ни я представят стереотипите.
Своята стихосбирка „Снежинки“ Ненчева жанрово е определила като „лирически песни“ в духа на господстващата по това време
традиция, която все още вижда гласа, пеенето като по-важни, и която под „песен“ често разбира лирическите миниатюри в стил Пенчо Славейков. Посветила я е на своя съпруг и нейна основна тема е
любовта. Любовта към друго човешко същество, която е достойна
да бъде сравнена с божествената, защото – убедена е авторката –
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душата по един и същи начин се изпълва от любовта към Бога и
от любовта към човека, осигуряващ наличието на храм на земята.
Любовта за Ненчева е обсебване, причина за духовно устремяване,
за възвисяване; основание да се постига пълноценно разбиране; да се
разбуждат мечтите, фантазията, цялото същество; а отсъствието є е повод за разтърсваща самота, за всепоглъщаща скръб.
Противно на аскетичния образ, който критиката є налага,
поетесата Екатерина Ненчева пише лирика, която е доста разкрепостена, в която физическото привличане е предмет на подчертано говорене, и в която любовта е и въплъщаване на бляна, и
поглъщане на „нектара“, когато с плам устните се прилепят към
любимото същество. Срещата е важна, за да отнеме тъгата, за да
разцъфти другият, за да се възцари светлината, но физическият
досег не е по-малко важен.
Спокойно може да се твърди, че по отношение на началата на
българската женска традиция поезията на Екатерина Ненчева задава ако не толкова начина на писане, то поне темите, като водеща
сред тях е любовта. В същото време трябва да се има предвид, че
Ненчева не е особено подходяща за родоначалник на женската традиция, защото тя непрекъснато окайва съдбата си на жена. В своя
„Дневник“ тя пише: „Жена съм аз! Това е моето най-първо нещастие. Проклета орисия! (...) фатална погрешка!“. И тук не става
дума за констатации, че жените са „вторият пол“, както прави
това една Симон дьо Бовоар години по-късно, а за неприкрито съжаление и неприкрито желание да бъде мъж, да бъде част от света на
Славейков, Яворов, Шишманов, в който свят няма да бъде подозирана, че протекциите за нея не са заради таланта є, а заради младостта и външността є. Факт, който от своя страна още повече
проблематизира образа на безпомощната, печална жена, наложен ни
в годините. Напротив, в началото на своя път Екатерина Ненчева
е амбициозна, решителна жена, която добре знае какво иска да постигне и която с таланта си го заслужава.
В късната си лирика Ненчева преосмисля позицията си по отношение на това какво е да си жена – в нея тя казва, че въпреки
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че преди е смятала, че Бог е отсъдил скръбен дял на жената и го е
проклинала за това, майчинството я е накарало да преосмисли вижданията си и да осъзнае, че то е вид благословия и че няма нищо посвято от него за жената. Така че, ако говорим за традиция, която
тръгва от Ненчева и която не е особено развита в следващите
десетилетия (най-малкото защото е чужда на Дора Габе, на Блага
Димитрова, а в някаква степен и на Багряна), това е традицията,
която отъждествява жената с майчинството и постановява, че
няма нищо по-същностно за нея от това.
И така, може да се каже, че биографията, а и творчеството
на Екатерина Ненчева ни представят една твърде силна жена, която има волята да погледне дори мрака в очите и да се опита да си го
обясни. За смъртта Ненчева говори още в стиховете и текстовете, посветени на нейния самоубил се брат. Както и в любовните,
и тук има много конкретика, вкус към почти натуралистичното
описание и констатация за непрежалимостта и обречеността на
вечно страдание. Темата за страданието, за нощта, от която
животът е само частица, за „морната“ душа, която не намира покой никъде и знае, че ще се успокои само във вечността, свързват
поетесата с Яворов и обясняват защо критиците все пак са прави,
когато в текстовете им надделява описанието на Ненчева не като
жизнеутвърждаваща поетеса, а като „мадоната в черно“, хипнотизирана от смъртта.
Следвайки традицията, която още от Ботев обича да визуализира смъртта и да я проиграва, Ненчева непрестанно се връща
към описанията на собствената си смърт, към прощаването на любимия с нея, към погребението си (неслучайно в „На Острова на блажените“, както стана дума, Пенчо Славейков избира да я представи с такъв текст). В своята „Епитафия“ тя представя живота си
като извечно влюбване в смъртта, а краткото си щастие и любов
като изневяра и отклонение от тази съдбовна връзка със смъртта.
Животът е враг, смъртта – истина, желан пристан, съдба, затова
и Бог толкова бързо поправя грешката, премахва отклоненията и
праща поетесата при нейния кумир – смъртта.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Душата – казва поетесата – тъне в черен мрак, това е екзистенциално състояние и няма как да се промени; дори и целият
свят да е щастлив и да се смее, тя е „тъжни съсипни“, в нея е гробът
на мечтите; за героинята остават само сълзите; тя би „плакала до
кърви“; нейният път „над бездна е тъмна надвесен“; по него цъфтят
само „унили – смъртнодъхни туберози“, защото той е безнадежден,
а сърцето є е „до смърт ранено“; тя обитава „тъмните чертози на
скръбта“ и от самата нея „лъха“ смъртта.
Животът е фар, поставен винаги на „скалата стръмна“. Той
мами и обещава на „земните чеда, чедата на скръбта“, но мамейки
ги, всъщност приканва в „бездна тъмна“. Иначе казано, животът
е „измамен светлик“, илюзия, сън, както са казали други, и няма надежда, изходът е смърт. Може би затова в предсмъртното писмо до сина си Екатерина Ненчева се нарича „мъченица“, а в стихотворението, посветено на Яворов, като че ли се отъждествява с
участта не просто на поета, но на героите му – „сянка посред сенките в нощта“, „в страданието жива ощ“.
Въпреки хипнозата от смъртта, въпреки присъствието є в
голяма част от стиховете, въпреки „подготовката“ и тези стихове представяния на отвикването и отиването от живота, за
които стана дума, в предсмъртното писмо до мъжа си Екатерина
Ненчева признава, че очевидно лошо е чела, че не е успяла да усвои
знанието, че трябва да се живее така, сякаш смъртта може да дойде утре. Неподготвена се оказва тя за това, което през целия є
живот е било тема на постоянен размисъл. Защото животът – и
това е признанието завещание на Ненчева, е по-силен от всичко,
по-силен дори от думите, в които тя така безрезервно вярва.
Казаното дотук идва да покаже, че Екатерина Ненчева не е
скучна и едностранчива личност, която владее само черно-белите
краски и пише стихове, които влизат в модела любов или смърт. В
писмата є откриваме неподозирани регистри в писането и мисленето є. Много искрена и откровена, на нея є е чужда високопарността; важни са є детайлите, включително най-дребните ежедневни
неща; може да е много битова, описвайки деня си или временните си
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неразположения („стомахът ми е по-добре, храня се само с прясно и
кисело мляко“; „аз с моите диети и взискателна чистота съм станала много капризна“; „но, мило, пак пари трябват“ и пр.); в същото
време е много рационална, независимо че дава израз на емоциите си;
и най-сетне – рефлексивността маркира езика є.
Ако внимателно следим всички контрасти в живота є, ако четем всичко, написано от нея, ще видим, че тази много открита,
земна жена, извървява дълъг път, и от книжните роли и модели, които следва и на които подражава, стига до една изчистена житейска
философия, която залага на любовта, майчинството, и разбира се,
служенето на таланта, заниманието с любимото писане, водена
от убеждението, че „целият живот, това са песни, ту радостни,
ту скръбни“. От същество, което не може да се справи с живота и
действителността, от унесена в своите блянове, от идваща като
че ли от друг свят и неземна тя се превръща в жена, която показва
силата си, способността си да живее нормален живот и пак да бъде
и поетеса. Или както казва мъжът є, публицистът и общественик
Иван Харизанов – превръща се в „предтеча, нова първа весталка на
правото на жената открито да обича“.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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В малко позакъснелия, но талантливо реализиран проект
на българската феминистична критика името на писателката Вела
Благоева е отсъствие, празно място, въпреки някои бегли споменавания (в контекста на едно много детайлно и добросъвестно изследване на българския исторически роман1, в социокултурен и културноисторически контекст2). Подобна липса навярно има както
своите литературоведски, така и социокултурни и политикоидеологически обяснения. Премълчаванията обаче (твърде чести
впрочем в българската литературна история именно що се отнася
до жените писателки – дългата забрана за публикуване, тегнеща
върху Фани Попова-Мутафова, съдбата на Яна Язова и нейните
ръкописи), независимо от причините за тях, отнемат възможността не само да се обгледа в нейната цялост история на българската литература, създадена от жени, но и да се проследят движението и пулсациите в търсенията на българския исторически
роман, да се проучи проблематиката на женското присъствие във
фикционалния исторически разказ, видяна през погледа на жените
писателки, доколкото Вела Благоева е в началото на поредица от
1 Георгиева-Тенева, Огняна. Литература и исторически мит. С., 2002.

2 Янев, Владимир. „Прочутата пловдивска гимназия“. В: Паметник на книжовността и художествената литература в Пловдив от ХIХ век до наши дни. Енциклопедичен
пътеводител. Електронно списание LiterNet, 24.10.2007, № 10 (95).
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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имена – Фани Попова-Мутафова, Яна Язова, Неда Антонова, Надежда Драгова, Севда Севан, Вера Мутафчиева, чието творчество
проблематизира ролята и мястото на жената в историята.
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***
Вела Благоева (Виктория Атанасова Живкова) е родена на
29.09.1858 г. във Велико Търново. Семейната є среда – сестра е на
стамболовисткия политик Георги Живков и на просветния деец
Никола Живков, предопределя до голяма степен активното є отношение към обществено-политическия живот и проблемите на
образованието.
До Освобождението учи в Търново, Габрово и Русе и работи като учителка във Варна, Берковица и Цариград. По време на
Руско-турската освободителна война е милосърдна сестра в руската армия.
След 1878 г. заминава за Русия, където завършва педагогически
курсове (1878–1881), както и историко-филологическия отдел на
престижните по онова време Бестужевски курсове (1882–1884) в
Петербург. Става член на нелегалната организация „Народна воля“
и участва в дейността на революционно настроените петербургски студенти, в чиито среди се запознава с Димитър Благоев. За
оформяне на литературните є интереси важна роля изиграват
двете є срещи с Иван Сергеевич Тургенев (1879, 1880).
След завръщането си в България учителства в Битоля, Одрин,
Тулча, Шумен, Търново, Пловдив, като заради убежденията и политическата си дейност бива уволнявана неколкократно.
Присъствието є в обществения и културен живот на България се отличава със своята разностранност:
• Активната є и дългогодишна педагогическа дейност има за
резултат една от първите методики на обучението по български
език – „Методика на българския език за народните елементарни и
трикласни училища“ (1892).
• Участието є в социалистическото движение и публицистичните є изяви є отреждат през 1885 г. ролята на отговорен редак© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

***
Неголямото по обем и твърде скромно като художествени
постижения4 белетристично творчество на Вела Благоева е подминавано5 и „несправедливо забравено“6 през последните две десетилетия, макар че трите є повести – „Царица Теодора“7, „Без
любов“8 и „Подир бурята“9, са сред първите опити в историята на
новата българска литература да се претворят във фикционалното
3 Реализмът в Ботевите произведения. – Ново време, 1898, кн. 1; Предговор към стихосбирката на Христо Пунев В: Пунев, Христо. Нови дни. Пловдив, Труд, 1905 и др.
4 Игов, Светлозар. История на българската литература 1878–1944. С., БАН, 1991,
с. 127.
5 Името є отсъства от Р е ч н и к по нова българска литература. С., Хемус, 1994.
6 Янев, Владимир. Цит. съч.
7 Благоева, Вела. Царица Теодора. Скица из българския живот от ХIV в. С., печ. Ив. П.
Даскалов и сие, 1894.
8 Благоева, Вела. Две повести из народния живот на българите. С., 1904.
9 Пак там. За пръв път излиза в кн. VIII, IХ и Х на сп. Ново време, г. I, 1897.
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тор в издаваното от Димитър Благоев списание „Съвременний показател“ и на негова съратница и спътница до края на живота є.
• Интересът є към зародилото се в края на 90-те години женско
движение, участието є в Българския женски съюз, а впоследствие в
ръководството на отцепилия се от него през 1903 г. Социалистически женски съюз, съпроводени с активна публицистична дейност в
сп. „Женски бюлетин“ (1902) и „Женски труд“ (1904–1905), определят тематичната насоченост на белетристичното є творчество.
• Като една от първите изявени публицистки, белетристки
и преводачки сътрудничи с очерци, разкази, рецензии3 в сп. „Ново
време“, „Ден“, „Право дело“, „Българска сбирка“, „Учител“, „Демократически“ преглед“, „Училищен преглед“, „Червен смях“, детското сп. „Светулка“. В Пловдив издава списанието за литература и
обществени знания „Дело“ (1894–1896), в което публикуват Кирил
Христов, Димитър Полянов, Иван Ст. Андрейчин, Антон Страшимиров. Превежда от руски „Бащи и деца“ на И. С. Тургенев, „Руски
жени“ на Н. А. Некрасов и др.
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проблемите за свободата, обществената роля и правата на българката от края на ХIХ и началото на ХХ век. Това вероятно се дължи
на тяхната художествена немощ, от една страна, на традиционно
пренебрегваните от канона (с редки изключения) жени писателки,
от друга, и на политико-идеологически съображения, от трета, доколкото очевидно общественото съзнание не е достигнало етапа,
когато към присъствието на авторите в историята на националната литература няма да се гледа като на списък с имена в поредната класация, от който периодично някои биват изхвърляни или
включвани с оглед на политическата конюнктура.
В сюжетната основа на романа є „Процес“ (1898)10 заляга
съдебното преследване на съпруга є Димитър Благоев за „обида на
височеството“. Въпреки опита си да „представлява изобличителен
документ срещу терористичния режим на Стефан Стамболов“,
„документ за обществения и политическия живот по това време,
както и за първите стъпки на социализма в България“11 романът
бележи сериозни слабости по отношение на цялостната си концепция, композицията, вътрешната логика в развитието на сюжета и
психологическата мотивировка на характерите, което предизвиква яростната критика на главния редактор на сп. „Мисъл“12.
Високообразована за времето си, самата тя като личностно
и обществено присъствие модел за еманципирана жена („В своите
Спомени от стара София, публикувани през 1943 г., Ана Карима разказва колко е била впечатлена от първата си среща с Вела Благоева,
която „пуши постоянно“, говори за равноправието на жените и
издава „Съвременний показател“. „Зер жена да пише“ е нещо необичайно за българите тогава (края на XIX в.“)13, политически обвърза10 Благоева, Вела. Процес. Роман. Пловдив, книж. Ив. Г. Игнатов, Центр. печ.,1898.
11 Р е

ч н и к на българската литература. Т. I, С., БАН, 1976, с. 102.
К. К. (Кръстев, Кръстьо) „Процес“. Роман от Вела Благоева – Мисъл, г. IХ, 1899,
кн. 5, с. 547–548, 551.
13 Цит. по Даскалова, Красимира. „Женската идентичност: норми, представи, образи в българската култура от ХIХ − началото на ХХ век“. В: Публична администрация в региони със смесен етнически състав. (Програма за обучение). http://parders.
org/library/Balkan/woman.htm
12
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***
Тринадесет години преди появата на Вазовия „Иван Александър“ повестта „Царица Теодора“ на Вела Благоева обръща поглед
към българския ХIV век по един необичаен начин – самият избор на
заглавие не просто задава очаквания, но е и до голяма степен изненадващ с ориентацията си (предвид все още непроходилото българско историческо четиво) към жена като главна героиня на фикционалния исторически разказ. По този начин открито заявеният
интерес към мястото на жената в историята хвърля мостове към
30-те години на следващия век, когато подобно равнопоставено на
мъжете царе въвеждане на жена като главна героиня в историческия
наратив се появява отново в българската литература във втората част („Дъщерята на Калояна“) на трилогията на Фани Попова© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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на със социалистическото движение, Благоева активно участва в
дейността на женските дружества за „извоюване на граждански и
политически права на жените“ с по-общата цел за „умственото и
нравствено повдигане на жената и подобрение на положението й“,
макар че в ролята си на проводник на опита на социалдемократическата партия да подчини чрез свои симпатизантки Българския
женски съюз на политическите си цели участва в разцеплението
му. Някои от идеите, прокламирани от „лявата фракция“ в женския съюз (доколкото изобщо има характер на част от женското
движение, а не на женска секция в партията на тесните социалисти) – за необходимостта жената да работи, да има достъп до
престижни професии, да участва активно в обществения живот,
залягат в основата на повестите є – героинята в „Без любов“ отстоява правото свободно да обича и да се труди наравно с мъжа, а
в „Подир бурята“ женските образи са поставени на по-широк обществен фон и са свързани с „революционното време“, с каквото
подзаглавие излиза повестта в три поредни книжки на сп. „Ново
време“. Влиянието на феминистките идеи, макар и по-дискретно
внушени, е предопределило до голяма степен творческите є търсения и в по-ранната є повест „Царица Теодора“.
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Мутафова, поставяйки за пръв път обикнатите от съвременния
феминизъм въпроси за женската идентичност, за мястото, ролята и себеосмислянето на жената в историята, за отношението на
жената към властта и по този начин − при очевидните различия
в гледната точка и в подхода към самото романово писане − проправя пътека, задава насоки и перспективи за българския исторически роман, чието безспорно достижение през 90-те е „Аз, Анна
Комнина“ на Вера Мутафчиева, третиращ, макар и от съвсем друга
позиция, същите проблеми. И макар че Фани Попова-Мутафова с
основание може да се смята за родоначалница – поради мащаба и публичната значимост на творчеството є – на българския историческия роман, писан от жени, книгата на Вела Благоева предлага един
нестандартен за края на българския ХIХ век подход към възлов за
българската история период и като внушения се домогва до редица
съвременни схващания за мястото и отношението на жените към
властта, политиката, войната (симптоматичен в този смисъл е
например диалогът между Мария и Инас по време на царския лов, в
който героинята, поставяйки знак на равенство между лова (убийството на животни) и войната (убийството на хора), тълкува положението на войник като унизително за мъжа поради лишаването
от човешкото за сметка на идентификацията с мъжа звяр), които
обаче не намират адекватни художествени решения.
Поради очевидните си слабости – издържана изцяло в традициите на сантиментално-приключенското четиво, със заети от
фолклорната балада мотиви за любовта между брат и сестра и
узнаване на загубения син, с редица композиционни несъразмерности, с многословни високопарни монолози и диалози, представяща
картината на българския четиринадесети век в рамките на „монархоцентрично“ единство“ и затваряща „действието си в познатия топос Царевец, а конфликтите – в борбите за престола (или за
ложето на царя)“14, книгата остава незабелязана от литературна14 Георгиева-Тенева, Огняна. Цит. съч., с. 57. Вж. и Георгиева-Тенева, Огняна. „Митологемите народ и цар във Вазовия исторически наратив“. – Български език и литература, 2002, № 2-3.
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15 Тук визирам излязлата през 1907 г. повест на Вазов „Иван Александър“.
16

Позовавам се на Стефанов, Валери. Българска литература. ХХ век. С., 2003,
с. 314–320.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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та история и дори фундаменталното изследване на Георги Цанев я
изключва от своето полезрение.
Значимостта є, в литературноисторически аспект, се определя от начина, по който тълкува ролята на царицата-чужденкаиноверка за по-нататъшния ход на историята, рязко разминаващ
се с по-късните версии за катастрофичното влияние на съпругата еврейка върху Иван Александър и съдбата на Второто българско царство15. Царицата чужденка по принцип в традициите на
българския исторически роман изостря конфликта между своето и
чуждото, борбите между наследниците на престола, поставя под
постоянна угроза самия трон, като нейната „чуждост“ е двойно
по-застрашаваща съдбините на държавата поради съчетаването є
с априорно фатално-чуждата природа на женското и заплахата от
него, за която идват да ни предупредят в несъзнавания си пласт
(„мъжките“) исторически романови версии16. Още неповлияна от
тази по-късна традиция и писана от жена, при това образована и
еманципирана жена, повестта разглежда еврейката Мария/царица
Теодора по-скоро като жертва на прищевките и похотта на мъжа
самодържец, отколкото като активен участник в историческите
събития. Повествованието не прави дори и намек за евентуалното є негативно влияние върху по-нататъшния ход на българската
история. Финалът само загатва, че след разочарованието є от царя
едничката є грижа остава синът є да наследи престола. Амбицията
синът є да стане престолонаследник обаче е интерпретирана като
резултат от постъпките на цар Иван Александър, гоненията на
евреите и богомилите, изпращането на близките є на заточение,
които засилват до крайна степен усещането є за отчужденост.
Така във версията на „Царица Теодора“ неограничената власт на
мъжа цар насилствено превръща чистата и невинна девойка, преданата и любяща дъщеря, щедрата към бедните и милостива към
страдащите царица във враг на държавата и православието, чието
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единствено пространство за себедоказване и самоутвърждаване
са женската хубост и майчинството, самите те деформирани поради употребата им като оръжие срещу безогледната тирания на
съпруга владетел. Знаменателно е, че един век по-късно, пренебрегвайки и оспорвайки традиционните литературни версии за пагубната роля на еврейката върху съдбините на българската държава,
в „Последните Шишмановци“ Вера Мутафчиева не просто ги
отхвърля, но настоятелно твърди, че не само Сара/Теодора, но
и никоя жена изобщо не би могла да упражни влияние върху Иван
Александър, а гоненията срещу евреите, започнали малко след женитбата му с нея, са сериозен аргумент в полза на това твърдение.
Така погледът на жените авторки не просто буквализира – чрез настойчивите внушения за отчуждеността, изолацията, самотата на царицата еврейка, но и радикализира представата за жената
чужденка и невъзможността є да влияе върху властовите решения
на мъжа владетел. Сходството в интерпретацията не би могло в
случая да се отдаде на каквото и да било влияние, то е по-скоро
резултат от усилието на авторките да се отиде извън стереотипите на мислене, да се потърсят реалните измерения на женската
участ в рамките на доминирания от мъжа свят. Поради което и
„Царица Теодора“, макар и в чисто литературноисторически контекст, е необходимо звено в цялостната картина на българския
исторически роман, писан от жени.
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К а л и н
М и х а й л о в
Между „детинското“ и „детското“.
З а р е л и г и о з н и т е м о т и в и
в л и р и к а т а н а Д о р а Г а б е

Религиозната проблематика и религиозната символика с
юдео-християнски произход играе съществена роля в лириката на
Дора Габе, особено в периода между двете световни войни. Това е времето, в което излизат две от нейните най-значими поетически книги за възрастни – „Земен път“ (1928) и „Лунатичка“ (1933), а също и
книгите є с поезия за деца, по отношение на които може да се говори
за значимо присъствие на религиозни мотиви. Изданията на творчеството на Д. Габе след 9 септември 1944 г. го представят в един
старателно прочистен вид – прочистен от творбите, в които религиозната проблематика (и символика) присъства по-експлицитно1.
Трябва да се отбележи, че присъствието на религиозните мотиви в поезията на Д. Габе изявява едно от многото „двойничества“
в нейния лирически свят изобщо2. В случая става дума за двойниче1

Фрапиращи са „липсите“ в двата тома „Избрани творби“ от 1978 г. (виж Габе
1978). В качеството на представителен пример за значимостта на „пропуснатото“ може да се посочи липсата на стихотворението „Бездомни“, което „вкоренява“ метафизически разгръщането на важния не само за стихосбирката „Земен
път“, но и за лириката на Д. Габе като цяло мотив за „бездомността“ – в това
стихотворение, разположено в началото на книгата, бездомността е представена като резултат от изгонването на Адам и Ева от Едем и обречеността им на
„земното“, на „земния път“, в широк смисъл.
2 Върху някои от двойничествата при Д. Габе обръщат внимание К. Спасова и М.
Калинова (виж Спасова, Калинова 2008).
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ство, което прекосява не толкова битието на отделна творба
(и евентуално – нейната интерпретация), а лириката на поетесата
като цяло в разделението є на лирика за възрастни и лирика за деца.
Раздвояването, което имам предвид, се настанява по тънката, но
все пак уловима линия, разделяща „детинското“ и „детското“ като
различни художествени и житейски категории със свои територии,
разбирания и представи и не на последно място – със съответни на
тях претенции на самото поетическо битие, което е овластено да
говори в творбите на Д. Габе. Очертават се сякаш две съседни „лица“,
които на пръв поглед са мислими заедно и имат определена прилика,
но които всъщност гледат в различни посоки и се ориентират, образно казано, по различни „звезди“ – едното остава обърнато към характеристиките на „детинското“ и се ориентира по тях, другото е
насочено към „детското“ и постига повече или по-малко убедително
неговия „образ“, неговото светоусещане3. Преди да онагледя своята
теза с конкретни наблюдения върху поетически текстове, ще прибегна до един екскурс с теологическо-екзегетичен характер. Той ще
ми послужи за „подстъп“ към паралелните прочити на няколко представителни от гледна точка на избраната изследователска оптика
творби на Д. Габе, като открои част от основните характеристики на „детинското“ и „детското“.
1. „Детинското“ и „детското“ в новозаветна перспектива
Може би най-важният новозаветен пасаж, който ни трябва в
случая, се намира в Евангелието от Матей и той гласи следното:
3

И това не изглежда да е ефект само на разликите в аудиторията, за която са
предназначени творбите в единия и в другия случай, макар че жанровата конвенция в подобни случаи има съществено значение – напр. в творбите за деца от стихосбирката за „малките“ „Великден“ (Габе 1930) усещането за причастност към
ценностите на общността се постига предимно чрез традиционния език на тази
причастност – конвенционален, споделен и споделим от всички, малки и големи,
но той е и до голяма степен „отстранен“ по отношение на възможността за израз на по-съкровени взаимоотношения с Бога, които да имат личен характер и да
свидетелстват и за иманентния характер на Неговото присъствие в този свят,
станало възможно благодарение на Боговъплъщението.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

4

Навсякъде, където не е посочено изрично нещо друго, цитирам по Синодалното
издание на Библията (Библия 1998).
5 Сходните библейски пасажи, в които става дума за спор на учениците „кой е
по-голям“ между тях или се говори за това, че човек трябва да стане като дете,
за да влезе в Божието Царство, се намират в Марк 9:33–35; 10:13–15, 35–45 и Лука,
9:43–48; 22:22–27.
6 Срв. и с думите на Иисус за обръщането на другата буза в Мат. 5:39.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Някои предварителни езикови бележки биха помогнали за поясен коментар на пасажа и на другите новозаветни пасажи в същия
дух5. Вероятно представите на учениците за „по-голям“ са различни, но „по-голям“ при всички случаи означава в техните очи някой,
който е „по-важен, по-главен, по-велик, по-почитан“ от останалите, който е „пръв“ сред тях (и дори може би не „пръв сред равни“).
По отношение на глагола „обръщам се“ трябва да се отбележи, че
от други места в Новия Завет, където той е употребен, става
видно, че носи значение на „рязко обръщане, обикновено на 180 градуса“, и говори за промяна в посоката на гледане (така е поне според
популярния сред библеистите конкорданс на Strong). Може би найкрасноречиво е изразена тази идея в употребата на глагола, която
срещаме в Деян. 7:39, където става дума за значение „обръщам се със
сърцето си към (нещо, някого)“6.
Два са основните моменти, за които говори Христос в цитирания пасаж: първият е свързан с влизането в небесното царство
(учениците мислят вероятно, че вече са влезли, но Иисус ги връща
към истината, че ако не станат като деца, няма да влязат), а вторият – с това как да бъдеш „голям“ в това царство (дори да се предположи, че учениците вече са влезли, това не означава, че са от „големите“ в него).

к а л и н

В оня час учениците се приближиха до Иисуса и рекоха: кой ли
е по-голям в царството небесно? И като повика Иисус едно
дете, изправи го посред тях и рече: истина ви казвам, ако се не
обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството
небесно; и тъй, който се смири като това дете, той е по-голям
в царството небесно (Мат. 18:1–4)4.
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Всъщност първото, което Христос казва, е: „Станете малки
и ще влезете в небесното царство“. Какво означава това? Да приемем това царство с доверието и безпомощността на малко дете,
което е напълно зависимо от своите родители. Очевидно тук се
има предвид нагласата на покаянието, това „обръщане на 180 градуса“, за което стана дума по-горе, когато човек „капитулира“ пред
Бога, осъзнавайки, че без Него не може да се спаси, че силите му не
са достатъчни, а заслугите не му вършат работа. Че всичко вече е
направено от страна на Бога, а човекът само трябва да го приеме
като подарък (което означава в един момент да е сигурен, че и Бог
го е приел като Свое дете – както един човек е сигурен, че е имало
момент, в който се е родил биологически7).
Второто, което Иисус казва на спорещите за големство ученици, е: „Останете малки и ще бъдете големи, т.е. големци в небесното царство“. Тук Христос има предвид смирението като главна
християнска добродетел.
Така стигаме до същностния за краткия ни екскурс въпрос:
как бихме охарактеризирали поведението на учениците? Дали като
„детско“ или като „детинско“? Вместо да „гледат“ към предстоящите страдания на техния Учител, за които Той им е говорил наскоро и съвсем недвусмислено, те гледат към първенството и към
предполагаемите почести, свързани с него, при това – изцяло в земен
план и със земни представи, затова е нужно Иисус да им напомни,
че законите на Божието царство са различни от тези на земните
царства. Очевидно тяхното поведение все още е „детинско“, а не
„детско“ – в смисъла, в който има предвид Христос.
И още нещо – Учителят акцентира върху това, че самочувствието на учениците трябва да идва от факта, че са Божии деца,
а не от другаде и от друго нещо – за да не страдат от комплекси
или от неверие. Когато самият Той е изложен на прицел от страна на юдеите, те Го предизвикват с въпроса: „Нима Ти си по-голям
от отца ни Авраама, който умря?“ (Йоан 8:53), т.е. отново става
7 Ако използвам едно сравнение на Кори тен Бум.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

м и х а й л о в
к а л и н

дума за това „кой е по-голям“, кое определя величината на човека.
Иисус им отговаря, че е голям, защото идва от Отец – Той и само
Той създава големината Му. Учениците трябва да разберат, че ако
Отец „стои“ зад тях така, както стои зад Сина, и те ще бъдат
големи – не със своята, а с Неговата големина. Не благодарение на
особените си качества, а защото са станали деца на Небесния Баща.
В този смисъл характеристиките на „детското“ не са в постигнатия идеал за духовно или нравствено съвършенство, а по-скоро в
нагласата на сърцето – „детското“ се характеризира с позиция на
зависимост не от творението, а от Твореца, насочено е към света извън Аза, готово е да служи на Бога и на другите творения,
смирено е и се уповава на Създателя за всичко, обикновено е ведро
и спокойно, защото не таи нещо скрито. Обратно на него „детинското“ има тенденцията да „кръжи“ егоцентрично около болките
и проблемите на Аза, то е своеволно и желае да се доказва, самосъжалява се (явно или скрито), страхува се от „тъмното“ и се гордее със
„своето“, често е начумерено и тревожно, защото крие огорчение,
гняв, угризения...
Как стоят нещата при лирическата героиня на Д. Габе, когато се засягат отношенията є с Бога? Какви нагласи и представи
доминират поведението є? Когато се говори за лирика и за лирически свят е трудно, понякога дори невъзможно, да се формулират
еднозначни отговори на подобни въпроси. Нека все пак да повторя, в малко по-разгърнат вид, моята основна теза – тя гласи, че в
поезията на Д. Габе за възрастни от периода между двете световни войни, където религиозните мотиви имат съществено място,
преобладава „детинското“ отношение и светоусещане, водещо до
акцентиране върху трансцендентното измерение в Личността на
Бога (и на целия духовен свят) за сметка на иманентното. И обратно – в най-доброто от поезията на Д. Габе за деца от същия период
със силно присъстваща религиозна тематика доминира „детската“
нагласа и светоусещане, нагласата за съкровена близост на един любящ Бог, загрижен за Своето творение, при Когото лирическата
героиня винаги може да отиде с доверие и да си тръгне с надежда.

229

Паралелното поглеждане към няколко мотива, разработени в
лириката на Д. Габе за възрастни и в лириката за деца8, ще помогне
да се осветлят по-добре тънките понякога разлики между „детинското“ и „детското“.
2. Паралелни прочити
Нека започнем с две стихотворения, в които присъства образът на Божията Майка – „Утеха“ (Габе 1928: 41) и „Божа Майка“
(Габе 1995: 21–22).
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Утеха
Аз зная, на небето, при звездите
със ясен поглед Божа Майка гледа.
Ръката є е топла, мека, бледа.
Които са при нея, са честити.

Божа Майка
Кой кого не слуша,
кой кого обижда,
Божията майка
от небето вижда.

Тя с бели пръсти глади им косите
и на очите сълзите изтрива,
А светлината звездна ги облива,
изгася им на стъпките следите.

Всяка лоша дума,
малка и голяма,
на сърце є пада
като тежък камък.

И те не помнят, те не помнят дните
на миналото в мъка и измени,
в очи ги гледа Майка Преблажена...
Които са при нея, са честити!

А пък щом ударят
някое сираче,
Божията майка
на небето плаче.
Майчица отгоре,
майчица на всички
хора и детенца,
и треви, и птички!

8 Самата дума „детинска“ се среща в стихотворението „Не ме докосвай...“ от късната лирика на Д. Габе, където тя изразява своята надежда, „човешка и детинска“ и
сякаш предварително обречена, „за ново раждане,/ за нова среща...“ (Габе 1994: 251).
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И в двете стихотворения св. Богородица е представена като
всевиждаща – тя гледа от небето, защото е съпричастна на мъката на хората, защото се „прикланя“ майчински над болката им и им
състрадава. В „Утеха“ обаче тази съпричастност е представена по
един по-отстранен спрямо тук-и-сега биващото и ставащото начин – първо Божията Майка е ситуирана не просто „на небето“, тя е
и „при звездите“, което внася в текста конотации за по-голяма отдалеченост и студенина за човека, ситуиран на земята (да си спомним за сонет CCCII от „Песенника“ на Петрарка, в който блянът
„отвежда“ безутешния влюбен при небесния образ на любимата му
Лаура, преселила се вече в отвъдното, „на звездицата вечерна“9). На
второ място, относително по-голямата отстраненост в съпричастността в първото стихотворение се изразява чрез внушението, че утехата (за която говори и неговото заглавие) е запазена изключително за ВЕЧЕ преминалите в отвъдното – така гледането на
Божията Майка към земята (макар и в сег. вр. – „гледа“) не е осмислено
като имащо непосредствено значение за хората, към които гледа в
момента, а по-скоро като насочено към бъдещето, където тя ЩЕ
въздава утеха на скърбящите сега (отново гледайки ги) – в едно честито „настояще“, което няма да има край („в очи ги гледа Майка
Преблажена.../ Които са при нея, са честити!“). Тежкото (или – ако
се изразим по яворовски – „страдно“) минало, „в мъки и измени“, вече
няма да има значение за тях, защото вечната честитост на пребиваването в утешаващото присъствие на Божията Майка ще изтрие
спомена за него („те не помнят дните...“).
В „Божа Майка“ мъките и измените, за които загатва стихотворението „Утеха“, са придобили по-конкретен облик, съотве-
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Тъй ли все при тебе
злото не отива?
Тъй ли ще го носиш,
кротка, търпелива!
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тен на детските представи – това са обидите, непослушанието,
лошите думи. Същевременно засилен е в някаква степен и социалнонравственият акцент – удрянето на сирачето отеква особено
тежко в душата на св. Богородица. Реакцията на небесната „Майчица на всички“ в случая е съвсем непосредствена – макар да плаче
„на небето“, това заплакване има значение тук и сега, то „посреща“
болката на онеправданото дете в настоящето на случването, за
което става дума, а не само във вечното настояще на отвъдния
свят. Прави впечатление, че във второто стихотворение е разширен и капацитетът на св. Богородица по отношение на „вместимостта“ на състраданието – то се разпростира не само над
хората, но и над цялото творение („хора и детенца,/ и треви, и
птички“). Макар последната строфа на „Божа Майка“ да завършва
с реторичен въпрос, тя също говори за способността на св. Богородица за едно активно („сегашно“) откликване на злото в света – тя
не само го вижда, но и го „носи“ чрез своето майчинско състрадание,
без да се „заразява“ от него10.
Ако молитвата се дефинира като „разговор на човека с Бога“,
то тя би била основен индикатор за това доколко човекът може
да отвори сърцето си пред Твореца и доколко това отваряне на
сърцето се мисли като най-съкровен диалог с Него, след който той
си „тръгва“ променен, със сърце, в което е влязла надежда. Стихотворните молитви не отсъстват в лириката за възрастни на
Д. Габе от десетилетията между двете световни войни, но когато се появяват, те обикновено приемат формата на питане,
настаняващо се близо до онази граница, след преминаването на
която въпросът може да прозвучи и единствено като възмутенонесъгласно „Защо?“11.
10 Разликите между двете творби стават още по-видни, ако се привлече и друго
ярко стихотворение за деца – „Света Богородичка“ (Габе 1995: 19), което не акцентира върху съпричастния поглед на Божията Майка към страдалците в света, а
пресъздава личната молитвена насоченост на детето, застанало пред изображението є с надежда да получи подкрепа за своята нравствено-духовна промяна.
11 Напр. стихотворенията „Що ми даде...“ (Габе 1994: 86); „Ветрове“ – 4 (Габе 1994:
101) и особено „Съдба“ (Габе 1928: 37).
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Молитва
Нощ над родния ми дом надвесена,
спят сега неволята и враговете...
Само ти, с съдбата ни примесена,
спущаш си над нас крилете.
Приеми в дъхът си къщиците ни,
с хляба ни преди зори изваден,
с гостенина-пътника на прага ни,
стигнал късно уморен и гладен.
И с кандилото ни, дето цяла нощ
над леглото в ъгъла не гасне,
за да спят под стряхата ни птиците
със сърца спокойни, ясни.

Молитва
Снощи мама плака,
аз не зная
от какво е тъжна!
Как да трая
да не се тревожа,
да не питам,
като чужда вкъщи
да се скитам?
Татко рече снощи:
„Не, не може,
ти си малка още!“
Мили Боже,
научи ме само
що да правя,
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Подобни питания не са чужди и на Псалтира, а също и на
други библейски книги (напр. при пр. Йеремия), но в библейския
текст като правило намираме „уравновесяването“ им с изявяване на Божията гледна точка към нещата и на нейното приеманепрославяне от страна на библейския автор, т.е. авторът постига
увереност, че е получил задоволителен отговор на своето питане. В стиховете на Д. Габе за възрастни впечатлението е за комуникация само в едната посока, сякаш героинята поставя своите
питания „пътьом“, но в следващия момент вече е на друго място
и при друг въпрос, без да има търпение да дочака, да чуе в сърцето
си някакъв възможен отговор. Има, разбира се, и случаи, в които
творбата внушава атмосфера на постигната умиротвореност,
на успокоеност, макар и за кратко – така е например в стихотворението „Молитва“ (Габе 1994: 114), което привеждам по-долу,
за целите на следващия паралелен прочит, а стихотворението, с
което ще го успоредя, от лириката за деца, е с идентично заглавие –
„Молитва“ (Габе 1995: 40–41).

233

И със нивите ни, дето целите
в твоето дихание са разляни –
поеми и вярата ни, най-дълбоката,
тихо изкласила във мълчание!
И попий я във недрата си,
чак до дъно, спокойна и вечна –
нощ безкрайна, беззвездна, надвесена,
топла и сърдечна...
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та от мъка мама
да оздравя.
Да Ти дам ли тия
две ръчички,
да Ти дам ли тия
две очички?
Сърчицето ме е
заболяло,
като птиче се е
свило цяло!
Ще запаля двете
бели свещи,
ще Ти кажа думи
най-горещи –
само Ти да сложиш
от небето
двете си ръце
на мама
на сърцето.

Нека първо отбележа, че според мен в лириката за възрастни
на Д. Габе стихотворението „Молитва“ представя един от найвъздействащите „образци“ за молитва, които поетесата е сътворила. Веднага прави впечатление, че тук нямаме ситуация, в която
лирическата героиня „застава“ непосредствено пред Бога, за да излее сърцето си пред Него (срв. Пс. 61: 9) – в случая Той е „предположен“, включен в картината в една по-отдалечена перспектива,
докато непосредственият адресат на молитвеното обръщане е
нещо от сътворения свят – нощта12. В нея Бог „присъства“ косвено – чрез трепкащото в беззведния мрак кандило, чрез проявеното
12 В късната лирика на Д. Габе най-дългият и продуктивен диалог от този тип „от-

звучава“ чрез поетическите разговори с морето като стихия, в чиито дълбини можеш да се „изгубиш/разтвориш“, но която можеш все пак и да персонализираш.
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в Негово име гостоприемство към „гостенина-пътник“ на прага
(а може би той е някой очакван приятел/роднина, не странник?),
чрез „тихо изкласилата вяра“ (чийто обект обаче остава неназован). Нощта тук играе „ролята“ на стихия, на нещо едновременно непроницаемо и близко, задушевно; нещо, което може да плаши,
но може и да успокоява (и това е едно от възможните обяснения
за „произнасянето“ на самата молитва). Нощта се разкрива като
време, в което злото сякаш е „приспано“, безсилно („спят сега неволята и враговете“), в което неговата сила е временно отнета. Как
да разбираме „слятостта“ на беззвездната нощ със съдбата на лирическата героиня и на хората, които са є близки („със съдбата ни
примесена“)? Вероятно в стихотворението се има предвид трудната и променлива съдба на Добруджа, видяна като обвита в мрак,
неясна, непроницаема, множествената местоименна форма „ни“,
повторена още 7 пъти до края, усилва многократно обобщителния патос на това инак „тихо“ стихотворение, заредено сякаш с
предчувствия за утрешни бури, но „сега“ насочено към почивката
и умиротвореността.
Перспективата в стихотворението за деца „Молитва“ изглежда много по-стеснена, от гледна точка на основните участници във визираната ситуация – тук нямаме едно потенциално
„ни“, което може да се „разтваря“ до неопределен, но при всички
случаи значителен брой хора, а само няколко лирически персонажа, с
ясно очертани контури – дете, разтревожено за сериозен проблем
на майка му; баща, който също е разтревожен, но иска да предпази дъщеря си от непосилно за плещите є бреме; небесен Баща, на
Когото детето иска да „повери“ това бреме, като някак сподели
и то част от него („Да Ти дам ли тия/ две ръчички,/ да Ти дам ли
тия/ две очички?“). „Интригата“ в стихотворението идва от неизвестността на проблема, пред който е изправена майката, това
явно е проблем „за възрастни“, а не за деца, но именно тук е мястото на чистата детска молитва, която може да отиде отвъд
конкретните измерения на неизвестния проблем, стъпвайки върху
обичта, надеждата и вярата, че Бог чува и отговаря на горещите
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и искрени молитви („ще Ти кажа думи най-горещи“). Стихотворението остава с отворен финал – на Бога е оставена възможност
да отговори суверенно – казано на езика на възрастните, а пък и не
знаем как са се развили нещата нататък, но финалът е финал, който вдъхва надежда и говори за сърце, намерило облекчение в молитвата, „разтоварило“ се в нея.
Творбата обаче може да „разиграе“ (в случая това не е найподходящата дума) и ситуация, в която проблемът, пред който се
изправя лирическата героиня, да е съвсем ясен, злото да е приело конкретно измерение. Такива са последните две стихотворения, които
ще прочетем паралелно и които представят съдбата на тежко болно дете, близко до умиране (поне в творбата за възрастни това е
сигурно) – „Отвъд“ (Габе 1928: 26) и „Надежда“ (Габе 1995: 25).
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Отвъд
Ръката детска нищо не усеща,
студена е, отпусната и бяла,
и сянката є неподвижно спряла.
Трепери в сън кандилото отсреща...

Надежда
Малкото ми братче
болно е в леглото,
мама все му слага
кърпи на челото.

И само две очички като свещи,
отворени, широки и бездънни,
завличат и докосват те до нещо.
Дълбоко спи нощта и мрак отвън е.

Ний вървим полека,
стъпваме на пръсти.
Нашта стара баба
по цял ден се кръсти.

Минутка ли е, вечността ли цяла
в умиращия поглед се таи
и тоя свят със оня свят е сляла!

Все кандило пали
пред икона свята:
„Божи, запази ми
внуците, децата!“

На чий сме праг и кой пред нас стои
и после рухва в мрака...
Съмва се. О, вечен,
с очи докоснат свят, и тъй далечен!

От икона златна
Бог Исус поглежда,
в погледа Му свети
милост и надежда.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

13 Впрочем полът на угасващото дете не е упоменат изрично – аз приемам, че става дума за момче по силата на самата съпоставка, а може би и поради други литературни асоциации...

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Ако в „Молитва“ светещото в нощта кандило е негаснещата светлина, която създава усещане за уют и сигурност (за да е
спокоен сънят не само на хората, но и на птиците), в „Отвъд“
акцентът е върху треперливостта в горенето на кандилото, което „спи“ („трепери в сън“) и чийто сън се асоциира сякаш не със
светлината, а с мрака – с дълбокия сън на нощта (двата стиха
са разположени в симетричен паралелизъм – на четвърто място
в първия и втория катрен на сонета: „трепери в сън кандилото
отсреща“/ „дълбоко спи нощта и мрак отвън е“). Светлината е
съсредоточена като че само в очите на болното дете, но това
също е слаба, „несигурна“ светлина, лесно угасима – „две очички
като свещи“. През очите на детето и през неговия поглед „прозира“ единственият достъп до „оня свят“, до онова пространство,
където двата свята, тукашният и отвъдният, са се слели, са в
съприкосновение, са „съпрегнати“. Лирическата говорителка, която в последната строфа отново говори от името на едно колективно „ние“ (въвлечено така в екзистенциалната загадка), стои
със страхопочитание пред „прага“ на една тайна, която є убягва:
„вечният свят“, в който са загледани очите на умиращото дете,
се изплъзва в същия момент, в който е „докоснат“. Стихотворението като цяло оставя усещане за самотност – като че ли
детето угасва самš в своето легло, „загледано“ в другия свят, а
погледът на лирическа говорителка просто е уловил за момент
гаснещия поглед и онова, което се отразява в него (можем да си
представим едно дискретно надничане в стаята, за миг, докато
там няма никого освен болния13).
Стихотворението „Надежда“ не проследява движението на
един поглед, който търси друг поглед, за да прочете нещо в него и
след това да „предаде“ прочетеното на „колективното“ човешко
и читателско „ние“. Тук няма атмосфера на самотност, още от
първата строфа започва „въвеждането“ на най-близките на болно-
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то момче – майката, останалите от семейството, вероятно другите деца? („ний вървим на пръсти“) и накрая – ключовият образ на
бабата, която е „носител“ на надеждата и вярата в инак трудната
и критична за цялото семейство ситуация. Възобновеното палене
на кандилото „сочи“ към възобновяващата се от ден на ден надежда
за оздравяване на детето, постоянното кръстене на бабата говори откъде черпи тя своята надежда. Тази уж привична и битова, но
и най-естествено пасваща тъкмо на бабата жестовост извежда постепенно до кулминационната четвърта строфа, където погледът
(и тук не става вече дума само за бабата, а като че ли нейната вяра
„насочва“ и останалите към източника на надеждата º) не е съсредоточен в очите на тежко болното момче, а в тези на Иисус, от
златната икона. Тук, за разлика от „Отвъд“, източникът на светлина е свързан пряко единствено с очите на Иисус („в погледа му
свети/ милост и надежда“), другата дума, която се асоциира косвено със светене, се отнася към иконата (тя е „свята“) и отново има отношение към образа на Христос. Милостта и надеждата
„светят“ в образа на Иисус и е възможно именно те да са двете
характеристики на Богочовека, които са били най-скъпи на детето
у Дора Габе.
3. Проблематичният преход
Мисля, че основният проблем, с който се сблъсква лирическата
героиня на Д. Габе в лириката є за възрастни, е проблемът за доверието – неспособността є да го реши я завръща при „детинското“
и я отвръща от „детското“ (в евангелския смисъл на думата). Този
проблем личи на много места във взаимоотношенията на лирическата героиня с Бога, като особено важно за разбирането му изглежда стихотворението „Земен път“. Стихотворението открива
една наранена (от „смъртна рана“) душа, която „донася“ болката
си пред Бога и Му предава „отвърнатата своя обич жива“ чрез сюблимен жест едновременно на себеоткриване, но и на себезащита,
т.е. и на закриване от погледите на всички, освен Бога. Така „Земен
път“ се свързва с други творби от едноименната стихосбирка чрез
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

14 Едва в късното стихотворение „Почакай, слънце“ от едноименната стихосбир-

ка (1967) лирическата героиня заявява, че „току-що“ се е научила да говори „със
камъните и с дърветата“ (Габе 1994: 193).
15 М. Николчина предлага различни версии на тълкуване на криещото се зад „тайната“ в лириката на Д. Габе – едната – по-биографична, т.е. единична, другата – поекзистенциална, т.е. универсална (Николчина 2002: 68–69; 102–103 и сл.), но както
и да я тълкуваме, тя винаги отвежда към въпросите за вината, прошката, (не)
приемането на себе си и на своята история.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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демонстрирането на все още живо съзнание у лирическата героиня
за откритост на сърцето є (като сърце на грешна жена) за погледа
на Твореца (срв. Евр. 4: 13), което означава откритост и за Неговото милосърдие.
Както е забелязала и А. Личева обаче (Личева 2007), диалогизирането в лириката за възрастни на Д. Габе всъщност не е диалог СЪС събеседника (който и да е той – Бог, нощта, морето,
някоя друга стихия, възлюбеният...), а ПРЕД него, т.е. де факто
тук става дума за разговор по-скоро със себе си, за кръжене около собствените питания и болки, а не за истински диалог14 – впечатлението е за недочакване на ответно действие, дума, жест; за
нетърпеливо „отминаване“ на лирическата героиня нататък, което
не дава възможност за действително затваряне на „раната“ є, за целителна ответна дума или докосване от страна на Бога (когато
събеседник е Той).
В други стихотворения, където се „проиграва“ сходен мотив – за това доколко можем да се „разделим“ с най-съкровените
болки (и свързаните с тях грехове – поетическите текстове като
правило не ги конкретизират, но ги назовават „грях“15), забелязваме едно постепенно „затъмняване“ на проницаемостта не само
за погледа на Бога, но и за всеки друг „външен“ поглед. Питането
за вината, за прошката (включително и за прощаването на самия
себе си – за собствените илюзии и провали) се „отлага“ все повече
в инстанцията на съвестта, като една върховна, но и пределно
лична инстанция, угасваща окончателно с угасването на земния
ни живот:
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Сърце клето,
Няма никога да ти олекне.
Не ще узнае никой твоя грях,
За да те осъди
Или оправдае...
(„Съдба“16)
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Положено в тази по-широка перспектива, отиването при
Бога, въобразено от стихотворението „Земен път“, си остава повече поетико-фикционален жест, отколкото жест, съпроводен от
вяра в своята ефикасност и зареден с надежда за истинска раздяла с
онова, което се е „откъснало“ от сърцето на героинята17. Изглежда,
тя продължава да пази дълбоко у себе си, „в горда самота“ онова, което заявява, че е предала на Бога. Така преходът от „детинското“
към „детското“ се оказва проблематичен, зациклен, може би дори
невъзможен. И е мислимо неговата проблематичност да се засилва
от усещането за непоканеност на „чуждия пир“, за който става
дума в четвъртата част на стихотворния цикъл „Ветрове“ (независимо от това дали пирът е поетически или националистически18). Корените на проблема не са обаче само в изгнаническия „ген“
на семейство Габе и в преживените от самата нея отхвърляния,
те са в неспособността да се отиде отвъд тях, да се отиде отвъд
„прокобата“ на кръвта (и на плътта, в библейския смисъл на думата, т.е. на стария Адам и старата Ева) и да се влезе трайно в
16

Габе 1994: 237. Съвестта все повече се превръща в една гражданска, хуманистична, на моменти дори социална съвест, жива за болките на другте, но (вече) отчуждена от своите религиозни корени; пред тази инстанция лирическата героиня се
чувства задължена да търси отговори – тук и сега.
17 Както не вярваме твърде на лирическата героиня на Багряна от стихотворението „Като дете, което...“ в опитите є да се освободи от онова, което нарича своя
„кръстна мъка“ (виж повече за това в Михайлов 2007: 32–40).
18 Първият вид пируване е обговорен пряко или косвено във вече посочената книга
на М. Николчина (Николчина 2002), а за някои малко познати аспекти на втория
вид „пируване“ става дума повече в текста на Р. Пенчева, озаглавен „Дора Габе и
еврейството“, произнесен като доклад на конференцията „В света на Дора Габе“,
проведена тази година в Добрич (виж Пенчева 2008).
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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„наследството“, което Отец има за всички – „юдеи и елини“, мъже
и жени, поети и поетеси. За да стане това трябва да е направена
докрай крачката от Стария Завет към Новия, от юдаизма – към
християнството, от трансцендентно-недостъпния Бог – към
Емануил, Бог-с-нас.
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Д о р а Га б е и с п о с о б н о с т т а з а с п о м е н

Тази моя книга не е за деца, а по-скоро за възрастни.
Дора Габе

Статусът на писмото
Сборникът „Някога“ има особено, интимно място в
творчеството на Дора Габе. От една страна, със своето излизане през 1924 г. разцепва един дълъг период на поетическо мълчание
между първите две стихосбирки на поетесата – „Теменуги“ (1908)
и „Земен път“ (1928). От друга, той споделя, не само в качеството
си на разказ, който изгражда автобиографична фикция/фиксация,
едно вътрешно място на безрезервна собствена принадлежност на
написаното, през което вече възрастната поетеса се обръща назад
към своето творчество: „Тая книга не я давам на никой... Преведена
от двама големи поети.1 Стига ми. Ако има нещо, което ценя, това
е тази книга. Единствено нея! Другите мога да ви ги подаря всичките. В ничии ръце няма да я давам! Затова я виждам само с много
семпла корица и с хубави букви“2.
1

Става дума за преводите на „Някога“ от поетите Витезслав Незвал и Янис
Рицос съответно на чешки и на гръцки.
2 Сарандев, Ив. Дора Габе. Литературна анкета. С., 1986.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Приет като сърцевина на писането, близък, слят със своя
автор, сборникът „Някога“ се разтваря като копнеж и като дистанция едновременно, едното като компенсация на другото. Той
демонстрира онази радикална и дори недопустима близост между субекта, който пише, и самата творба. Интимност, която
се разгръща като собственост над книгата, над написаното, над
спомена, над фикцията, като радилкализиран жест на авторство,
на самопоказващ се aušts (личен, свой) („Тая книга не я давам на никой...“).
„Някога“ изобразява своеобразно напрежение, двойственост –
проза, напрегната в своята поетичност, място на пренос между
възрастната Габе и творчеството є, но и ядро на текстово саморазпознаване, паратекстуализирано от лична история – сборникът
се отваря с посвещението „на мама“. Връзката майка – дъщеря конструира субекта на разказа през едно вписано авторство, което се
вижда като двойно през слятостта на писателския глас с този на
един вътрешен за историята субект на разказващо дете. Пишещият инициира авторазпознавателния механизъм на написаното
и го утаява в личната история, възвръщайки към себе си през стилизациите на гласа, тона и преживяването, които оформят етоса
на детството в книгата. Но въпреки че възвръщането към детството/детското интимизира текста, като прави преживяванията в него близки и непосредствени, двойствената перспектива
са запазва и тук. Говорещата е едновременно напълно слята, принадлежна към мястото, ситуациите, които описва, но и заедно с
това веднъж завинаги отделена от събитията, които са се случили
някога, меланхолично вписана в собственото си желание за спомен. В
този смисъл автопроекционният детски персонаж, който говори
в разказите, е метафора на същото това желание за спомен, той е
самото ядро на фикцията, доколкото въплъщава и екстериоризира
потребността от фикционален автобиографичен разказ, който да
подреди персоната на самия пишещ Аз, стабилизирайки една каузална връзка със самия себе си. Детското в този аспект е агент и на
писането, не само през непосредствената буквалност на гласа, а и
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

3 Всички цитати от „Някога“ са по: Габе, Д. Светът е тайна. Поезия и проза.
С., 1994.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

й о р д а н о в а
к р и с т и н а

доколкото сборникът на Габе поглъща в своята структура самата
потребност от разказ, от помнене и изкристализиране през писането на идеята за лична, собствена история. „Себе си“ като образ на писането обаче не е единствената полоса, която разказът в
„Някога“ пожелава. Тук отново в образа на писмото може да се открие опитът за съхранение на фигурата на майката, която остава
(освен autšs фикцията/фиксацията) основната нишка/мотив, през
която текстовете говорят. Разказът „Самота“ е добър пример
за тази тенденция, защото освен силната тяга по фигуриране на
майчиния образ там може да бъде открито и пряко залавяне на авторовия глас за образа (отново силно метафоризиаран) на майчината реч: „Аз се улавям за конеца на мамината дума – конецът се
обтяга – тичам по него да я уловя“3.
През същия този момент на посочването на майчинодъщерната връзка и през езика в „Самота“ може да бъде изследван и
друг елемент от фабулацията на сборника. „Някога“ не просто прави разказ за детството, той изгражда метафорични картини, през
които да се доближи към самото детско изживяване. Тук отново
могат да се откроят няколко акцента. За да превърне детството в
наниз от метафорични сюжети, сборникът на Габе разпознава като
читател някого, на когото е нужно опосредяване, четящ субект,
който подобно на пишещия може да бъде абсолютно приближен и
при това все пак да остане и извън/чужд на ситуацията. Самата
Габе казва в своята литературна анкета, че тази нейна книга „не е
за деца, а по-скоро за възрастни“. Именно човекът, който се стреми към повторно намиране на себе си, травматичният, меланхолен,
изпитващ потребността за спомен читател е този, който е приканен да подели книгата с тази, която я е написала. Връзката между
субект-на-писането и субект-на-четенето притежава огледална
структура. Тя прилага към акта на четене същите тези авторазпознавателни в говорещия персонаж на текста механизми, които
белязват и самия autšs на писането. Паралелно с това трябва да се
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изследва самата работа на метафората в текста. Тя не просто е
фигура, която се включва в езиковия му арсенал, тя е мястото, през
което се появява самият разказ. Текстовете в сборника се случват
като амалгама от метафорични картини, които се наслояват една
през друга. От една страна, това произвежда специфичната магика на детската реалност и би могло отново да се мисли в посока
на стилизацията. От друга обаче, и в това е едно от ядрата на
текстовете, именно метафората е начин да се възпроизведе този
език на травмата по отделянето от света на детството/майката, на интимно близкия свят, който субектът опитва меланхолно
да присвои обратно в писането си.
Метафората е и важен компонент в структурата на текстовете в „Някога“. Това е така, защото отделните откъси са
обединени от общи метафорични звена, повтарящи се теми и
образи – на страха, на тъмното, на реалността, която е гранична
с ониричното, на очарованието от майчиното присъствие. Тези
теми и образи са това, което същински прави субекта – той се
превръща в разказ, доколкото е поддържан от тези теми/разкази.
До голяма степен сборникът на Габе произвежда един мантрически
субект, доколкото той е уловен в повторението на образи и теми,
около които езикът кръжи. Отново препратка към цитирания момент от „Самота“. Там майката не просто чете и изрича думата,
за която субектът копнее да се залови. Тази дума не е изречена в
текста, а е запазена като скрита, като тайна, изречено е само повторението º/повтарянето є (повторението е може би същинският mythos на текстовете, разказът в ядрото на разказа, това,
което прави субекта): В другата стая мама чете на глас. Все една
дума повтаря. Отново през повтарящите се метафоризирани образи и мотиви сборникът на Габе се циклизира, уплътнява, хомогенизира. Отделните образи са нишки, които наплитат структурата на текста на „Някога“.
Тръгвайки през структурните места, не трябва да се пропуска и една бележка относно жанровото определяне/самоопределяне
на сборника на Габе. При първите две издания авторката спестя© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Ужасното, очарователното
Болката и очарованието са може би основните залози на говоренето в „Някога“. В сборника няма причинно-следствени събития, каузалността е отменена. Има моменти, за които гласът и
погледът залепват. Тези моменти въпреки стилистичните различия и желанието по детство и спомен обаче са генерично свързани
с цялото творчество на писателката. Един от тях е силното нахлуване на Unheimlich, както е в „Прокоба“ например. И тук Unheimlich е част от личната история на героинята. Страшното/
ужасяващото, което е преплетено с усещането за собствена
идентичност, е един от моментите в текстовете на „Някога“,
които мотивират желанието за разказ, но заедно с това те се явяват и като пречка пред езика. Личното като ужасно се разгръща
във вътрешността на разказващия субект като усещане за принадлежност към някакво извънмерно време-пространство, което
езикът просто не съумява да опише, а и то явно надхвърля всеки
досегашен опит на героинята. Въпреки това нахлуването на „оня
свят“, на „под земята“, въпросите около произхода и раждането се
4 Дора Габе споделя това мнение на френския поет Робер Вание, който иска да пре-

веде сборника, в литературната си анкета. Виж: Сарандев, Ив. Дора Габе. Литературна анкета, с. 113–114.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ва жанровото полагане на текстовете вътре. Един от първите,
при това възторжени критици на „Някога“ е Владимир Василев,
който определя фрагментите в книгата като „малки психологически етюди в поетическа форма“ (сп. „Златорог“, 1925). Дефинирането на текстовете в жанровата форма на разказа се дължи на
библиографските описания на книгата, на късните позовавания и
рецензии, както и на самата Габе, която възприема това определение, и в късните є анкети и разговори то вече е в обращение и
от самата нея. Все пак разказът в „Някога“ поради близостта му
едновременно с автобиографичното, с „психологическите състояния в най-ранна възраст“ и фикционалното остава в голяма степен
неконвенционален.4
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явяват най-вече като моменти на споделяне, като място, през което се търси допирът с другия. Винаги когато детето – субект на
разказа, изпитва въображаемата си застрашеност от нахлуването
на страшното и неизвестното, текстът предава това като разговор с по-големия брат, с майката – като въпрос, чийто отговор
може да бъде намерен в близкия. Идеята за Unheimlich, но разказана
като детско изживяване, поддържа връзка с идеята за произхода,
както е и в поетическото творчество на Габе (стихотворението
„Прокоба“ например изследва през идеята за кръвта и връзката с
родовото пространство идеята за собствена неразпознаваемост
на идентичността на самата героиня, която езикът дори не може
да назове). В първия, отварящ сборника разказ „Преди да се родим“,
историята, която взима приказна форма, се разгръща като разказ за майката, която инициаторно напуска дома си, за да стане
съпруга. Така, от една страна, „Някога“ буквално започва като разказ за майката, историите начеват през самата потребност да се
разкаже майчината история. Но, от друга, този разказ завършва с
една поанта, която е питане на детето за собствения му произход. Тази поанта има двойна функция. Освен че повдига въпроса за
произхода, тя превръща разказа, който тече дотогава асубективно
(отвъд пряко заявената форма на аз-говорене в сборника), в разказ
на майката, която разказва историята си на собствените си деца.
Така първият разказ от „Някога“, освен че се заявява като историяза-майката, се превръща и в разказ-на-майката, което, от една
страна, е отклонение спрямо типичната роля на детския субект
на говорене в текстовете. От друга, през този първи текст се осъществява своеобразен пренос в езика, който „Някога“ поддържа, едно
вървене от език на майката в първия текст към език на дъщерята/
дете в следващите текстове. Въпреки това на чисто структурно
ниво сборникът не изневерява на стратегията и способността си за
утвърждаване на личния autšs – всеки сам да разкаже собствената си
история/спомен. Паралелно още в този разказ може да се открие и
една автономна идея за субекта, която е в основата на Unheimlich.
Идея, която субектът развива във вътрешността на собственото
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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си Аз, но заедно с това тя стои спрямо него като логически неприемлива, парадоксална. Това е идентичностен модел, който е не само
алогичен, но до известна степен и аезиков. В „Някога“ този модел се
явява като въпрос („Ами като не бях родена, где бях?“, „Преди да се
родим“), докато в по-късната поезия на Габе, в „Потомка“, е формулиран като усещане („Усещам някога в кръвта си тъмна сила,/ едно
предчувствие, което се обажда/ във моето сърце и тъмен спомен
ражда./ Не зная що съм и не зная що съм била“). Може да се каже,
че един от центровете на този Unheimlich е невъзможността за
(пълно) сливане между представа и език, нещо, което може да се наблюдава при цялата Габе. Но отново се акцентира, че това е място,
което не може да произведе краен, ясен и достъпен за самия говорещ
субект разказ за себе си, и заедно с това – Unheimlich е и отделянето на представата за себе си от времето и пространството, отмяна на реалните и логическите критерии, които конфигурират
личността. Отговорът, който майката дава на детския въпрос
„где съм била, преди да се родя“, е „никъде“. Именно това никъде е
може би и най-точното място, през което говорят и текстовете
на късната Габе и което е и центърът на превърнатото в поетическа способност усещане за Unheimlich. Това никъде е и мястото, което отключва част от мълчанията при Габе (като невъзможност,
вече осъзната, нещото да влезе в езика), но то е заявено още в този
є ранен прозаически цикъл и още тук се появява като неспособност
за завършване на някои от епизодите в текстовете. Тоест когато
ужасяващото нахлуе в текста и прибере самия субект, който разказва, в собственото си никъде („Накъдето и да се обърнеш, и то
отива там и все свети. А пък като си затвориш очите, то влиза в очите ти и отвътре гледа“, „Очакване“), самата история изведнъж прекъсва, тя не може да отиде изцяло отвъд, самият статут на разказ/фикция я пази от пълно изпадане в себеужасното. В
„Някога“, когато страшната Аз-идентификация нахлуе в текста,
тя е последвана от друга история, която обратно връща в реалността, при логиката, думите на майката и нормалното времепрострнство („Мама е до мене и ме пази./ -Спи, спи!“, „Очакване“).
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Самите епизоди на нахлуване на ужасяващото, което самият Аз
произвежда, са изписани в „Някога“ на границата с ониричното.
Като че ли инициацията между деня (реалното) и нощта (ареалното, фикционалното, неконтролируемото) е междината/мястото,
в което субектът губи контрол над себе си и нахлува в Unheimlich.
Освен ужасното и страшното, централно място, през което
текстовете в „Някога“ говорят, е детското очарование пред света. Тук то е свързано основно с образа на майката. Именно майката
се явява като място, което задвижва любовната магика на реалното („Мама свири и пее. Всичко се изпълни с мамината песен. Нивите
треперят и се люлеят. Всички слушат мама! Как почна да шуми
дъбът!“, „Най-старият дъб“ (разказът поддържа цял епизод за майчината песен). Доста голяма част от детското говорене в сборника
е посветено на разказа за майчиното присъствие. Но при все цялото очарование, вече беше споменато, че „Някога“ поделя в субекта
на разказа двойственост – дете, което говори с наслада и опасение,
че само споменът е това, което може да съхрани детството. Дете,
зад която маска се вижда идният меланхоличен възрастен. Затова майчиното присъствие не е само непосредствена даденост, а и
желание да се възвърне/съхрани желанието за непосредствена слятост/близост с майката и нейното тяло, глас, песен, желание за повторно намерено успокоение. Именно през майката прозира повече
възрастният, защото говоренето вече е меланхолно. Субектът на
говорене е слят и разцепен с майчиния образ, той се фиксира върху
мимолетността на опиянението от майчината фигура („На мамината рокля има много цветя. Цялата е цъфнала. Колко е хубава
моята майка!“, „Дяволите“). Тези фиксации обаче са в рамките на
един миг, те описват картините непосредствено преди изчезването им, които само гласът възвръща тук и сега.
Още един момент – в разказите от „Някога“ очарованието
и страшното са свързани. Като че ли образите на очароването
трябва да спасят субекта от страшното, от Unheimlich, от самия себе си като неизвестен. Именно майката за героинята на Габе
е онзи субект, надарен през разказа и спомена с тази роля. Роля, коя© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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то е на границата на възвишеното, но е прекалено близо, полуслята
с Аза на персонажа.
Трудно и прекалено лично остава усилието на сборника да
наруши границата между фикция и действителност, да намери
собствените си обетовани земи в самия субект на говоренето и
въпреки това неизменно отвъд5. Метафоричният път, през който
самият субект достига повторно до себе си, е без изход, защото не
може никога да бъде извървян докрай. Но това, което прави неговото вървене възможно, е една празна меланхолна крипта във вътрешния свят на персонажа – зад текста и отвъд текста, която прави
така, че разказът да живее. Тя няма нужда от никаква реална и реалистична легитимация, а просто от свободно и автономно фикционално пространство, в което да съществува.
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5 Гастон Башлар нарича в Поетика на мечтанието света на детството: „собстве-

ните ни обетовани земи“.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

М и л е н а
К и р о в а
Между пътя и мястото. З а п ол о в а т а
идентичност на текста-Багряна1

Ранното творчество на Багряна нахлува в българската поезия с рязко изведена опозиция между пътя и мястото. Тази опозиция
има емблематичен характер: тя е ясно призвана да бъде (и бързо разчетена като) метафора на новото женско присъствие, но също така
на самото нахлуване, на умението за творчески пристъп. В стихотворенията, написани през периода 1922–1928 г., цяла поредица антиномии като тук и другаде, сега и някога, имам и искам са в остър конфликт. Изглежда, че точно тази конфликтност поражда, поддържа
и легитимира като „естествени“ екстатиката на поетичното преживяване, усещането за криза на утвърдените (женски) ценности, за
разрушени граници, които правят силно впечатление на читатели и
критици. Мястото присъства предимно в модела на лошо непосредствената, битово фиксирана вечност. Неговият характер е ограничаващ, потискащ, въдворителен за потребностите на лирическия
субект; мястото е капан и затвор за новата героиня на българската
действителност, за новия героизъм на българската жена:
1 В това изследване употребявам термина „полова“ (полова идентичност) като
компромис с липсата на достатъчно утвърден и общоприет превод на термина
„gender“. По принцип вярвам, че правилната дума на български трябва да бъде родова и съответно родова идентичност, но в същото време не бих искала да подложа
на риск нейната разбираемост от една по-широка читателска публика, каквато
предполага настоящият сборник.
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Във тази стая – тясна, тъмна, ниска,
умирам от неизцерима рана...
(„Вик“)
или
Как душно и тясно е в нашата стая,
как силно ме тегли навън...
(„Видение“)
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Стаята е лесна метафора на бита затвор; „тук“ въвежда в обширно синонимно поле на усещането за уловеност, затвореност и
застой: „Аз съм тук зад три врати заключена...“ В „тук“ и „сега“ на
патриархалното битие се ражда съпротивата на лирическия субект.
Топографията на женската уловеност излъчва пряко противоположното чувство на устрем навън, на страст по пътуването като
бягство от застоялата идентичност, на скитничеството като
развързване на потребността/способността за творчески израз:
Как ще спреш ти мене – волната, скитницата, непокорната,
родната сестра на вятъра...
(„Стихии“)
Стихиите, стихийността („естествената“ неудържимост)
на новата женскост е начин за себеполагане в канонически утвърдената метафорика на бунта и недоволството. Още в този момент
трябва да кажем, че пътят, който избира Багряна, включително
като път – начин за писане, е завоевателен. Той отвоюва за женското писане един висок режим на романтическата лирическа идентичност, без да променя традиционната образност и свързаните с нея
значения в границите на този режим. Промяната засяга единствено
половата дефиниция на лирическия субект. Това е бунт за право на
лирически героизъм, но не и за нова стратегия на лирическо преживяване с алтернативен характер. И тъй като героизмът, особено
модерният героизъм на пишещия човек през първите десетилетия
на ХХ век е подчертано мъжки, Багряна постъпва по начин, който
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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изглежда характерен за всеки начален период на (потребността
от) женско освобождение: тя атакува канона на поетическо писане, като в замяна на това му предоставя обширно „пространство
за ползване“ в собствената си полова идентичност.
И все пак в нейния случай могат да се открият и някакви
аспекти в присъствието на лирическия субект, които не могат/не
искат да бъдат побрани в канона на мъжкия героизъм. Вярно е, че те
се намират в по-често второстепенна позиция; вярно е, че традицията в българското критическо мислене отказва да прочете „Багряна“ през тях. Не на последно място, защото текстът-Багряна
по принцип отбягва перипетиите на маргинализираната субектност и практиките на алтернативното писане. Неговият бунт е
прицелен във възможността да се завладеят вече утвърдени позиции, високата разположеност на канона; това е революция за власт
над правото да пишеш литература. Съществуват, разбира се, и
някои „женски“ аспекти на лирически героизъм. Те обаче са доста
удобно вписани в традиционните представи за женска „същност“.
Всичко това поражда една особена раздвоеност в половата структура на лирическия субект. Моята теза е, че той има специфично
разцепен, дву-полов характер: умело вписан във високите възможности на канона (задължително „мъжки“) и в същото време опазил
някои характеристики на (традиционната) поетическа женскост.
Именно този максимално адаптивен механизъм на идентификация
осигурява бързото вписване на Багряна в канона.
Ако сега се върнем към проблема за мястото в ранната лирика
на Багряна, ще видим, че неговата демонстративна „лошост“, преувеличаването на отрицателните черти, което съдържа в себе си
потребността от положително свръхоценностяване на движението и пътя, е само една конкретна проява на по-общ ментален модел, определящ присъствието на (и потребността от) тази поезия.
Изобщо едно от нещата, които решават популярното възприемане
и бързото вписване на Багряна в канона, е нагласата да се мисли подчертано опозитивно, в двойки понятия с ясно изразен дихотомичен характер. Така се поетизира ортодоксалният (патриарахален)
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характер на творческото въображение, кодиран в модела на романтическата лирическа приповдигнатост. И макар че става въпрос за
обща мисловна нагласа, ще се опитам да дам един конкретен пример
със стихотворението „Мансардни мечти“ от 1931 г.:
Тази нощ моят копнеж опасва като Млечен път земята.
О, това възнесение на поета,
това лирическо пиянство,
тази неутоленост на душата!
Защо ми даде това тяло и този безпределен дух, о боже?...
Къде и как да избягам от собствената си кожа...

256

В този случай тялото метонимично представя мястото; то
е телесно непосредственото, сетивното битие. Духът, душата
е самата способност за полет, за възвисяване над материалната
тленност. Представена в романтическа образност (възнесение,
пиянство, жажда, лудост), пред нас е може би най-древната и митологична антиномия на патриархалното въображение. Мястото/тялото маркира целия свят на нежеланото и отхвърлено битие, а пътят/душата се разгъва в безкрайно пътуване чрез символичната топография на надеждата и копнежа. Симптоматично е,
че когато Багряна – някъде около средата на 30-те години – сама се
опитва да развърже примката на дихотомичното мислене, никой
не поисква да забележи. До края на творческия є път публиката
ще продължава да я чете през нейната ранна поезия и особено през
първата стихосбирка от края на 20-те години. Случаят Багряна е
типичен за това как канонът пише поетите, от които изпитва
потребност, за да го въплътят.
Друга особеност, която помага и предполага лесната рецепция на Багряна, без да бъде ясно проблематизирана и всъщност
дори огласена от критиката, е един особен компромис в лирическата идентификация, едно просто заместване на представите
за „мъжки“ и „женски“ субект, за полови роли. От самото начало,
та чак до края на своето творчество, Багряна в действителност
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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пренаписва ранния български модернизъм, само че в поетическата
стратегия на отказа от неговата абстрактно универсална или високопарно сецесионна стилистика. Един хипотетичен опит да се
каталогизират тематичните посоки в нейната лирика ще изведе
на преден план концептуални решения, които са много познати във
високия пласт на българската поезия – като започнем с К. Христов
от края на ХIХ век, вървим през Яворов и Пенчо Славейков, оттам
към Дебелянов и екзистенциалната проблематика на ранния символизъм. Това са христоматийните теми за поета и орисията, за
странника и неговата съдба, за самотата и отчуждението, за личността и тълпата, за бягството и завръщането, за родния дом и
изгубената/намерената родина... През 20-те години на ХХ век тези
теми са вече достатъчно утвърдени като „поезия“ и канонично
присъствени като „висока“ литература, за да гарантират правото на субектност, което най-много страда в случая с пишещите
жени. Бунтът на новите поети – от Гео Милев до Далчев – укрепва,
като отрича с патос, ранната модернистична традиция. Багряна
се появява, умело положена между утвърденото място на нейната
висока субектност и пътя на бунта в новата поетическа образност на своето време. Веднъж закрепена в правото да говори поезия, тя „обръща“ половата позиция на лирическия човек. Всичко, което е означавало способността да бъдеш модерен до този момент,
е било привилегия и симптом на мъжкото преживяване. Героинята
на Багряна „влиза“ в готовите форми на този модел, обживява неговата тематика. Текстът не прави никакви опити да провокира
или наруши традицията на модерното преживяване. Той просто
я навлича – като скъп официален костюм – върху практиката на
женското писане. По този начин всички: автор, публика и канон,
се чувстват доволни. Героинята на Багряна е нова, дръзка и млада,
а все пак странно разпознаваема, уютно вписана в доминиращата
парадигма на умението да бъдеш модерен; тя е чужда и своя, далечна и близка, невъзможна и вече-налична. Подобна реалност възпроизвежда модела, по който опозицията мисли света: първият елемент е невъзможен без втория. Такива са например отношенията
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между себе си и другия; другият, другостта представя това, което
не може да бъде мислено извън кръга от представи за „нормалната“
същност.
В подкрепа на своите разсъждения ще се опитам да изведа
няколко бегли щрихи на близостта между „неочакваната“ Багряна и традицията на ранния български модернизъм. Вече цитираното стихотворение „Мансардни мечти“ задава реторичния
въпрос „къде и как да избягам от собствената си кожа“, с който
героинята мотивира бягството като висока духовна потребност – отвъд провинцията на материалното/телесното битие.
Но тази фраза е почти буквална реплика на монолога, изнесен от
третата орисница в идилията „Орисници“ на Петко Тодоров:
„Нека! – прекъсна трета припряно. – Но едно сал да не може: вън
от себе да излезе. В кожата си да се пражи. И на небото да сеща пак
земята. Кожата му дори да загние, пропука и се покрие в струпье, в
нея да си остане и пак ветрове да гони.“ Да бъдеш поет означава да
нямаш място (включително в себе си, доколкото „себе си“ означава материалното в опозицията тяло–дух), да бъдеш непоместен,
непоместим в топографията на умението за принадлежност; „да
гониш вятъра“. По подобен начин (и в почти същата поза на веща
наречница) текстът-Багряна възкликва: „Спи мирно между земята
и небето, бедни поете...“ Мирното съществуване „между земята
и небето“ е романтически евфемизъм на отказа от място, където поетът би могъл да постигне успокоение. Мястото, което не
може да бъде място, мястото никъде – с това решение се внушава
участта на поета като вечно движение, скитане, безприютност
и всъщност – ахасферианската тема в българската поезия от началото на века. Все пак сме длъжни да забележим една специфична
промяна. Ахасфер-на-Багряна не само може да бъде женски субект,
но вече не страда (както при символистите) от бремето на своята орисия. По това той ни напомня по-скоро за егоизма на ранния
К. Христов.
Изобщо смятам, че заслужават сериозно проучване типологичните връзки между творчеството на Багряна и творчество© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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то на К. Христов. Едно възможно изследване ще разкрие симптоматични прилики не само в тематичен и поетически, но още поинтересно – в културологичен план. Тогава ще успеем да забележим,
че съществуват прилики в устремната поява, в ентусиазираната
рецепция и след това – в парадоксалната диалектика на вътрешното развитие като непотребност/непоместеност във вече установените граници на каноничното възприятие. Но за проблема,
който разглежда настоящият текст, е достатъчно да се каже, че
Багряна надгражда лирическите страсти на своя субект върху вече
въведената от К. Христов тема за пътуването като препораждане
на родното място във всички онези „места“, където героят успее
да срещне себе си, да се сдвои с потребностите на своя интимен
живот. И в двата случая движението има характер на бягство: при
К. Христов – от затвора на колективистичното преживяване, при
Багряна – от надзора над женската участ в патриархалния свят.
И в двата случая мястото е представено с архитектурни символи в силно отрицателен план: родината като „колиба кривнала“ и
„тъмната, тясна, ниска“ стая на вековния бит.
Едва ли ще се изненадаме, когато открием, че в първите книги на Багряна присъства и друг типичен образ на ранната ни модерна поезия: образът на Блудния син, полово транскрибиран в образа на Блудната дъщеря. Всъщност и тук съществува традиция.
Още Яворов въвежда не просто скитника, напуснал родния дом, а
Блудния-син-на-майката, който копнее по нея като символ на (своята) цялост. Оттам можем да минем към Дебелянов, но по-добре
ще бъде да обобщя, че ако има нещо ново и специфично в начина,
по който Багряна мисли своето (и оттам всяко) място, това не е
просто употребата на женска символика (тази традиция започва в
средата на ХIХ век), а нейната последователна радикализация като
единствен начин да се представи топографията на родното. Така е
в цялата є поезия: от единия до другия край. Бащините конотации
на родното са почти неприсъствени или маргинални; лирическият
смисъл упорито свързва бягството и възможността за завръщане,
откъсването и привързването, пътя и мястото в затворения кръг
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на идентификацията между майка и дъщеря. Тази връзка заслужава
отделна и сериозна интерпретация. Тя е сред малкото тематични
новаторства, които въвежда текстът-Багряна, но затова пък има
изключително интересно място и разнопосочни последици. В контекста на нашите разсъждения ще спомена само това, че връзката
майка-и-дъщеря се налага като контрапункт на иначе традиционната идентификация с „мъжките“ белези на модерното битие.
Със стихосбирката „Звезда на моряка“ (1932) парадигмата,
която до този момент можеше да бъде означена като пътят срещу
мястото, прави опит да се измести от пространството на „лесната“ си дихотомичност; откриваме чувствително приглушен доскоро шумния конфликт между двете крайности. Появява се проблемът за пътя-и-мястото, за възможностите на тяхната среща.
Това налага един нов вид образност: символика на пресичането. В
текста-Багряна навлиза мотивът за кръстопътя.
Специфичен кръстопът най-напред се оказва душата на човека, особено на българския човек през 30-те години на ХХ век. Този
нов субект сънува „милионни трансатлантически параходи“ и
„стоетажни нюйоркски небостъргачи“, а сърцето му в същото време копнее за „топлите нощи по сенокос“ и се стреми към малката
къщичка с „поваления селски плет“, където дреме уютът на детските спомени („SOS“). „Кръстопътното“ чувство или потребността от засрещане на двете крайности постепенно започва да
се реализира в цяло проблемно поле, въвеждат се символични топоси
на възможното случване. От този момент нататък бихме могли
да говорим за една истинска топография на пресичането, на символичните връзки между пътя и мястото в поезията на Е. Багряна. Тя
ще нараства, ще се допълва през следващите десетилетия, но неизменна остава способността є да поражда „щастливи“ значения на
човешката екзистенция, да осмисля живота. Пътят-и-мястото се
превръща в генеративно пространство на нови лирически смисли;
процесът изглежда като завързване на разкъсаните доскоро връзки,
оцелостяване на субекта в интимното битие; „и-отношението“
допълва, събира, намества разпръснатите фрагменти на душевния
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Но е моята страст негасима
и безмълвен е жадния зов –
че той няма ни образ, ни име:
аз обичам самата любов.
(„Април“)
Любовта към мъжа се появява като алтернатива на скитането, тя е начин да се намери място в света, метафизичен дом на усещането за цялост и равновесие. Тук лирическата героиня открива
това, което се е опитвала да срещне „навън“:
Ти искаше живота ти да бъде сън,
родина – целия разтворен свят,
а вложи всичко – свят, живот и сън –
в две топли устни, в две очи с променлив цвят.
(„Ти искаше“, 1930)
Можем да кажем, че любовта към мъжа се е превърнала в място,
където „Багряна“ се среща със себе си. И в този момент се оказва
необходимо да мислим отделно два различни аспекта на любовното
преживяване. Чрез (любовта към) мъжа лирическата жена постига
себе си в патриархалната представа за „женска“ природа. Това са
привидно смели превъплъщения като „Пенелопа на ХХ век“ – „първа© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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свят. Бихме могли да посочим и някои по-конкретни прояви на неговото дискурсивно присъствие.
Една постоянна тема, която критиката винаги симптоматично е мислила като Темата на Багряна, е любовта – разбира се,
любовта към мъжа. Ако се абстрахираме от референтния биографичен план, в който присъстват конкретни мъже, бихме могли
да кажем, че мъжките образи и по-скоро образите на любовта към
мъжа се допълват взаимно, наслагват щрихи към едно преживяване с много по-обобщен характер: потребността от самата любов.
Текстът сам има съзнание за това:
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та и последната жена“, която, доста истерично впрочем, умее да
настоява: „Искам го при мене, тук и сега...“ Мъжът в този случай е
„място“ вътре в жената, в себеусещането за цялост; той е непосредствено свързан с представите за център и равновесие.
Вторият аспект изисква повече интерпертативно внимание; бихме могли да го разберем в термини на нарцистичния опит
например. Мъжът безспорно е важен като субект, който може да
дава любов. Той обаче е само изпълняващ функцията на Този-койтоможе-да-дава – повече или по-малко добър актьор в театъра на нейното случване. Това, от което жената действително има нужда,
е да бъде обичана, за да обича себе си. Първият изпълнител в този
спектакъл на даването е била, разбира се, майката. (Нека припомня, че присъствието на майката в текста-Багряна е силно, даже
необикновено силно за традицията на пишещите жени, която е
съществувала дотогава. И в този случай се налага да търсим аналог
в „мъжката“ поезия, в творчеството на Вазов например.) Мъжът/
мъжкото е топос, в който дискурсът измества потребността от
сливане със (себе си чрез любовта на) другия. В този смисъл конкретните („неповторими“) черти на единичното мъжко присъствие наистина нямат значение и текстът всъщност ги подминава, изразявайки ги като проекции на състоянията, в които става
възможен лирическият субект. В тази посока на разсъждение бихме
могли да преосмислим неназованото, но натрапливо разпознаваемо
присъствие на Боян Пенев в текста-Багряна. Неговата функция
ни напомня за функцията на любимата в поезията на Яворов, независимо дали мислим за Лора, Дора или Мина. Привидно разпознаваемият женски образ – между дете и чудовище – там служи като
иконография на психическите състояния, в които изпада мъжът
герой. Тук мъжът (допълнително идеализиран чрез факта на неговото безпрекословно отсъствие2) се е превърнал в пространствоу-себе-си; той помества способността за любов и така гарантира
самоусещането на героинята за цялост и пълнота.
2 Б. Пенев умира през 1927 година.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Няма да разглеждам в детайли мотива за детството, поскоро ще се опитам да изтегля от него две заключения. Копнежът
по идеалното място на родния дом в ясно изведена опозиция с „инстинкта“ за скитане позволява да подозрем, че движението не е
нито толкова безпроблемно, нито така „вродено“, както ни убеждава текстът. Освен това опозицията място (с всичките му символични измествания: любов, детство, майчинство и т.н.) – път
е решена в една постоянна конфигурация. Пътят е представен в
термини на реалната, конкретна действителност („истинският
живот“), а мястото – в символичната образност на бляна, копнежа и светлия спомен.
Още една хипостаза на мястото откриваме в образа на града, изграден до голяма степен в традицията на ранния български
модернизъм. При Багряна обаче не всеки град може да бъде преживян като „място“. Той трябва да бъде чужд и предизвикателен, да
събужда амбивалентни чувства на страх и желание. Екзотичният
град се превръща в емблема на онзи мотив, който нарекохме пътяи-мястото. В него работи една парадоксална логика: той е място,
постигнато чрез (потребността от) движение. И все пак не всеки
чужд и красив град може да попадне в топографията на символич© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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И днес ти грееш все тъй буден,
от моето детинство спомен,
все тъй прекрасен, все тъй чуден
над мене, скитника бездомен.
(„Коледа“, 1935)
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След любовта към мъжа детството е друго „място“ (или присъствие), което изгражда лирическата география в текста-Багряна.
То е представено много традиционно, а неговата интерпретация
ни напомня едновременно Вазов и Дебелянов: блян по невинната чистота, по уюта и щастието на домашните корени. Осмислено по
такъв носталгичен начин, детството неизбежно попада в опозиция със скиталчеството, с търсенето на нови „места“:
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ното вместване, защото трябва да притежава нещо „в повече“,
някакво допълнително качество върху фона на средния туристически интерес. Може би най-добрият пример за град място в поезията на Багряна представлява Париж. Като „огромен паяк, спрял се
неподвижно, заметнал тънката си мрежа над земята“, съвършеният метрополис, известен в българската литература от началото
на века чрез любовната диалектика на отношението към него, поглъща своите жертви – обезродените, обездомени хора. „В теб който
се изгуби, себе си намира“ – беше писал двайсетина години по-рано
Ст. Тинтеров в поемата си „Градът“. Сега Багряна възпроизвежда
почти буквално ранномодерната диалектика в представите за града:
той е топосът-лоно, който поглъща и преражда хората чужденци:
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... о, много като мен, дошли през бури, океани,
за да изчезнат в твойта паст ... и се родят отново!
(„Париж“)
Страстната амбивалентност на чувствата винаги крие
спомен за присъствието/усещането на майката. И Багряна, и
поетите символисти, и целият модернизъм от началото на века
разбират големия град точно като метро-полис – майка град,
майка място; проекция на родния дом с цялата амбивалентност
на отношението към него: желан и отхвърлен, бленуван и плашещ, понякога дори подигран... Това, което Париж притежава „в
повече“ от другите градове, може да бъде разбрано именно в символичните белези на идеалното (родно, майчино) място. Според
традиционните романтични представи за него той е град с мистичната способност да прави възможно случването на любовта. „Любовният“ белег на мястото се оказва особено важен, той
въвежда темата за града в по-широкото пространство на всички чужди места, които някога са събудили щастие у лирическата
героиня и са я накарали да мисли за тях с носталгичен копнеж. Те
са нейната родина в чуждия свят, нейното място у себе си посред другите хора.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Особено присъствие в топографията на вместването има
морето. С втората стихосбирка, „Звезда на моряка“, то става идеалният топос на чуждото родно за текста-Багряна. Тук ще ни интересува само едно особено, гранично състояние, което преживява
чрез него лирическата героиня. Най-напред трябва да забележим, че
за разлика от това, което се случва в стихотворенията на поети
като К. Христов или пътеписци като Ал. Константинов, героинята на Багряна по принцип не пътува в морето. Вместо това тя
стои на брега и копнее по него. Морето е символ на самото движение – със своята безкрайна широта, с вечния ритъм на вълните,
с кръстосващите го параходи... Чрез него разбираме, че истински
важното за Багряна е пътят като възможност за движение, като
особен вид свобода на духа, и по-малко – като житейски реализиран
начин на съществуване. Докато копнее по чужди страни, героинята стои на брега; така тя успява да бъде едновременно тук и там,
в покой и движение, по пътя и в мястото...
Сега вече можем да видим нещо, което различава Багряна от
други поети скитници. Независимо от ентусиазираната прослава на морските ширини, от одите на пътуването изобщо (много
типичен пример е цикълът „Птицата с моторното сърце“, 1931, с
който завършва книгата „Звезда на моряка“), пътят при нея е важен
преди всичко чрез неговата диалектическа свързаност със „своето“
място. Скитането не е просто отиване някъде, бродене, самозатворено удоволствено преживяване, а потребност от връщане и
в този смисъл Багряна споделя вазовско-алековската парадигма на
пътешестване в традициите на българската литература. Разбираме, че без мястото, без упоритата потребност от в-местване не
би съществувал и копнежът по тръгване-отдалечаване-разкъсване
на родните връзки. Заявената сладост на пътешествието – въпреки всички приповдигнати до натрапливост излияния – е скрита
болка по сладостта на мястото и страх пред невъзможността неспособност за неговото намиране.
Въпреки че нямам амбиция да обхвана в някаква цялост символичната топография на лирическите места при Багряна, не бих
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могла да напусна темата, преди да обгледам една друга и много важна стратегия на поместването: женствеността, или по-скоро модела на себевписване в представите за жена. Смело можем да кажем,
че женската идентичност на героинята работи като механизъм за
при-земяване и обвързване с утвърдените колективни представи
за родно и свое.
Още в началото споменах, че новаторската стратегия на
Багряна до голяма степен се определя от способността є да изрича женското преживяване в категории и модели на мъжкия опит.
Сега вече бихме могли да посочим и някои по-конкретни тактически измерения на този подход. Без да разрушава „същността“
на наложените представи за женственост (уседналост, поместеност в родното, хиперболизиране на любовното чувство и
пр.) и без да се усъмнява в идеята, че има такава „същност“, лирическият субект наслагва към нея характерни белези на „мъжкото“ преживяване: скитничество, непостоянство, любопитство
към чуждото и т.н. Всяка от двете „същности“ опазва собствената си цялост и в същото време умело съжителства с другата
в gender-ролята на лирическия субект. В този модел на слепения
женски-и-мъжки опит разбираме колко представителен характер има опозицията между пътя и мястото. Двете понятия
определят двете страни в идентификацията на героинята. Те се
противопоставят взаимно с очевидна антиномична стръв, но в
същото време точно така удържат целостта на „бунтарския“,
двуполово констелиран модел. Пътят остава свързан с високите традиционни представи на „мъжкото“ поведение, докато
мястото симптоматизира усещането за „женско“ присъствие.
В този смисъл упоритият опит на текста да ги събира в различни модели на заедност, да ги добавя в целостта на едното-идругото представлява стратегия, емблематична за типа „допустимо бунтарство“, наречен Багряна.
Типичен пример за всички тези твърдения бихме могли да открием в цикъла „Зовът на морето“ от книгата „Звезда на моряка“.
През 1931 г. именно женската принадлежност се оказва това, което
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

В тези и в следващите двайсет и пет стиха на част четвърта се разгръща подробен лирически портрет на „женското“, на
усещането да бъдеш жена. Удивителен за „новаторката“ Багряна
е фактът, че то се оказва изцяло внушено в негативни термини:
„женското“ е обратното на това, което прави мъжът. (А той
хвърля котва в незнайни заливи, кръстосва улиците на някой пристанищен град, вдига наздравици в крайбрежните кръчми...) Едва
чрез усилието да се отгатне скритото „друго“ можем да разберем
какво според текста означава да бъдеш жена: да пазиш границите
на установения свят, да не можеш да тръгнеш към нови пространства, защото всичко те свързва със старите, да имаш безрезервна
потребност от „близки, познати, другари“. Но това, разбира се,
преповтаря най-утвърдените патриархални идеи за „женската
същност“: тя е „място“ в човешкото, свързано с желанието за дом
и корени, одомашнена вграденост на „вечния“ дух, персонализация
на идеята за земя и родна природа.
Цикълът „Къща в полето“, написан пет години след „Зовът
на морето“, разгръща една патриархалномитологична картина
на отношенията между пътя и мястото, между мъжа и жената.
Пътят извива безкрайно в полето, той е започнал незнайно къде и
кога, из него крачи – самотна, подгонена от ветровете и нощната
тъмнина – скитническата душа на мъжа. Мястото е неочаквана
къщичка с топъл, нагрят от слънцето праг. Това очевидно е ониричната къщичка на Башлар („бялата къща на мечтите и съня“),
която всеки носи в сърцето си. Топлината, „топлото“ при Багряна по принцип представлява метафорично усещане за „своето“
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Ако не бях жена, бих всичко тук оставила
и тръгнала бих в тези тежки дни
към нов живот, под градуса на нови ширини...
... без близки, без познати, без другари...
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държи героинята (с)вързана към брега; тя е „нещото“, което не є
позволява да поеме пътя през морета и океани:
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място, за поместеност в доброто пространство на символичния
дом. В къщичката, на прага, почти както в поезията на Ботев, жената очаква мъжа; тя е прагът и мястото, и домът, и топлината
на целия свят. Забелязваме, че тогава, когато текстът-Багряна се
отпусне в мечти, в копнежни видения, изобщо в полето на ониричното преживяване, свързано с връщане към „вечните“ ценности на
живота, той забравя бунтарството и става сантиментално пристрастен към класическите митологични стереотипи на патриархалния опит. Лирическата героиня, от своя страна, носталгично
се вмества в капана на една дълга поредица от образи на „женската
същност“: „като последната и първата жена“.
Тази афористична фраза („като последната и първата жена“)
се появява за пръв път в цикъла „Пенелопа на ХХ век“ от 1934 година. Странно за бунтарството на Багряна завършва неговата последна (четвърта) част:
Виж ме – пак съм твоята, добрата,
предана и любеща жена.
Блика пак в душата ми съгрята
живата оная светлина...
... Завърни се в тихото огнище
подир толкоз лутане в света
и живота разглобен, разнищен
моите сълзи ще осветят.
... Виж ме – съща сред безброй промени,
виж ме – чиста в чиста светлина,
виж ме – първата и сетна – мене,
твоята и вечната жена.
„Твоя“ и „вечна“ са очевидно неразделими, дори синонимни
представи в реда на женската същност. Жената се оказва (вечно)
възможна единствено в своята принадлежност към другия, чрез
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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своята определеност по отношение на мъжа. В никакъв случай не
искам да кажа, че така е навсякъде при Багряна. Напротив, има стихове, които декларират правото на жената да има собствен живот,
да пожелава, да скита – в някакъв смисъл да бъде мъж, да прави това,
което изглежда изконно вложено в „мъжката същност“. Обобщението, което се стремя да постигна тук, засяга главно проблема
за пътя и мястото, за скиталчеството, в което така очевидно
(и така демонстративно) обича да се помества лирическият субект.
Всички познаваме онзи театър на културните роли, сред който се съгражда българската литература в края на ХIХ – началото на
ХХ век. Повечето от неговите изпълнители умират преди края на
второто десетилетие. Други, като Мара Белчева, продължават да
изразяват персонализма на избраната роля и много по-късно, с различен успех. Без да принадлежи към тяхното поколение, Багряна се
оказва формирана (не на последно място поради тесните връзки на
лична привързаност) от неговите ментални модели. Тя е вживяна в
персонализма на веднъж подетата с началото на 20-те години културна роля и продължава да я играе упорито през целия си живот.
При това, нека да отбележим, го прави с вярата на ранните модернисти, с тяхната месианистична отдаденост на идеята за призвание, което слива границите между културни функции, публична идентичност и „личен живот“. Скиталчеството заема важно
място в модела на Багряниното присъствие. То симптоматизира
нейното специфично, амбивалентно в половата си принадлежност
бунтарство. Можем да го разберем само парадоксално: като поредица от идентификации с „мъжкото“, чрез които жената налага
своето право да бъде жена. Вече по този начин бихме могли да си
обясним едновременното наличие на две противоречиви тенденции: натраплива романтична прослава на това, което текстът
разбира като „скитнически инстинкт“, и носталгичен копнеж по
вместване в изначалните стойности на човешкото битие, сред
които може би най-важни са домът и своето място.
Двете тенденции обикновено срещаме разделени в различни
текстове, но има примери за съвместното им битуване в рамката
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на един. Точно така изглежда стихотворението „Вълни“ от 1933
година:
Волни вълни, ти, примамно, невярно море,
своята синя безбрежност пред мен разтворете,
кораба мой като сън понесете неспирно,
моята скръб удавете в разгулната шир!
Който е сам, който няма ни близък, ни дом,
целият свят е пред него разтворен огромен,
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целият свят е за него познат – и пустинен, в целия свят той е все така чужд и самин.
Морето – според една утвърдена традиция – тук се мисли
като метафора на живота. „Примамно“ и в същото време „невярно“, при Багряна то добре изразява жаждата да живееш, да
имаш живота в целостта на неговите противоречиви прояви.
(Трикратната анафора на думата цял във фразата „целия свят“
внушава този копнеж по невъзможната цялост.) Морето живот
проявява двусмислената природа на лирическия субект – копнеещ
да тръгне на път (примамен от него) и в същото време отчужден
от пътуването чрез представата за „невярност“; прикован към
традиционното чувство за смисленост на живота в границите
на родното битие („чужд и самин“ срещу „близък“ и „дом“). Ако
се върнем към идеята за дву-половата структура на лирическия
субект в текста-Багряна, можем да кажем, че тя намира ясна изява в тази амбивалентност на скитническия комплекс. Като белег
на необикновената (избраната, предопределената, „орисаната“)
личност той представлява почти изчерпан и заедно с това вечекласически модел на модерна „мъжка“ идентичност за българската култура през 30-те години на ХХ век. Като модел на „женска“
избраност обаче продължава да работи новаторски (в режима на
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Последният път е образ на освобождението от капана на противоречивото, разноредно поместено битие. Той намира решението, с което лирическият субект би могъл да прекъсне по радикален
начин своите връзки с опорните точки (по-мествания) на традиционните представи за идентичност: история, пол и личност.
(Случена е даже идеята на модерния феминизъм от 70-те – 80-те
години на ХХ век: женското „себе си“ в образ и тяло срещу патриархалното „себе си“, осъществено в името и рода.) Последният път
идва да означи копнежа по загуба на индивидуалната идентичност,
която е бреме и травма с проблематизма на своите разноредни,
разнородни изисквания. Той е скок едновременно вътре в и извън
себе си. Тази парадоксална диалектика на човешката екзистенция,
в която своето става чуждо („всеобщо“ до степента на радикално разтваряне в другия свят), за да бъде истински „свое“, вече сме
срещали в българската модерна поезия от началото на века: творби
като „Нирвана“ на Яворов, по различен начин „Гора“ и „Светла песен“ на Дебелянов.
Нека сега да направим един голям скок напред във времето,
за да видим как и доколко ще се развият всички тези мотиви,
образи и проблеми на пътуващия-поместен човек в текстаБагряна. Как ще завърши (и дали ще успее да намери успокоение)
тенденцията към двуполово колебание на лирическия субект?
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Бих искала с един безумен скок в безкрая
да скъсам всички възли – и да видя
сама, освободена – себе си – лика си
без минало, без родословие, без възраст, име!
(„Пенелопа на ХХ век“)
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романтичното откровение) и така ще бъде още известно време,
поне до онзи момент, в който „Багряна“ ще се окаже окончателно
вписана/установена в канона.
През 1934 г. в творчеството на Багряна се появява нов образ
на пътя, или мотивът за последния път:
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Вземаме стихосбирката „Контрапункти“ от 1972 година. Още
първият прочит ни изненадва с откритието, че цели четири
десетилетия по-късно срещаме същите приповдигнати пориви
към пътуване, същата натрапливо романтична прослава на пътя.
Наистина „инстинктът“ изглежда малко поизморен, малко увехнал,
а може би по-скоро ние сме изморени от него. Освен това ролята
на бунтуващата се скитник-жена вече се е износила, поизтъркала
– не на последно място чрез епигонството на други жени поетеси.
Позицията „Багряна“ е заприличала на входен билет в значимостта
на българската поезия. И не само заради тези, които є подражават.
По-интересно за нас е износването, което идва от фиксацията
на самата Багряна. „Вкоренена“ във веднъж намерената гаранция
за канонично присъствие, тя – парадоксално за всички пориви към
движение и промяна в характера на лирическия субект – отказва
да поеме риска на всяко движение извън сигурността на усвоеното
място. И все пак в „Контрапункти“ можем да срещнем нещо поинтересно, което си заслужава отделно внимание – едно специфично
превъплъщение на усещането за място и оттам за поместеност на
човешкото битие. В него пътят достига завършващ себе си смисъл,
може би защото никога не е искал да излезе/да тръгне оттук. Това е
образът на подземната пещера.
„Малка пещерна поема“ е вдъхновена от пещерата „Жита“
край Бейрут, видяна по време на посещение в Ливан. В действителност тя не е особено малка – текст в седем части на девет
страници. Едно конкретно преживяване на 80-годишната поетеса събужда някои наистина „подземни“, обичайно потискани тенденции в нейното символично мислене. Наистина образът на пещерата се е мярнал доста по-рано, в цикъла „Сезони“, където е бил
свързан с есента или с третия сезон на живота. Там човешката
памет е пещера, пълна със спомени – сталактити и сталагмити,
образувани от влагата на живота. Мисълта понякога запалва своя
„рудокопачески фенер“ и задълбава сред тях. През 1932 г. обаче
много по-важна от вкаменелостите на паметта е „живата вода,
която ги е творила“; есента все още е само поетичен проблем.
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Пещери –
най-дълбоки, най-трудно достижими,
най-лесно разрушими –
пещери в човешките души...
Кога е вашето време?
Какво се крие в тъмното ви подземие...
... Всеки от нас очаква
(колцина дочакват?)
да дойде оня спелеолог незнаен,
но мечтан и обичан,
който ще има ключа таен
и без да подозира сам,
ще изрече заклинанието магично:
„Отвори се Сезам!“
Ако този „спелеолог незнаен“, който трябва да отключи подземните лабиринти на страдащата, неразбрана душа, ни напомня
един многоочакван, „неведом“ цар в „Легенда за разблудната царкиня“ на Дебелянов, това за пореден път доказва упоритата вместеност на Багряна в идентификационната парадигма на ранния модернизъм. В тайнствения спелеолог – археолог на душата, се сплитат
всички образи на надеждата, които познаваме до този момент: любимият, майката, топлината на родното място, но и смъртта...
Тук се пресичат успокоението, себенамирането, завръщането у
себе си. Трудно изглежда да се намери по-архаичен и по-традиционно
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Четиридесет години по-късно ситуацията е значително променена. Сега пещерата е жива действителност, тя става метафора
на човешката душа, вид битие на способността за поместеност
в себе си. От описанието на една конкретна пещера в първата
част поемата тръгва (на път) към всички други пещери, които
авторката познава: древни жилища на първобитните хора, пещерата на царица Тамара в Кавказ, скалните пещери на българските
отшелници...
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„женски“ символ от пещерата; в него е вместен сноп от представи
за начало и край на живота. Цялата система от определения, в която текстът мисли познатите пещери, е издържана в символния
регистър на майчинското: гнезда, хранилища, обители, подземие и
чертог. Трябва да имаме предвид, че Багряна има склонност да мисли „същностно“ женското като майчинско (с което само предхожда повече или по-малко феминистичната практика на Ю. Кръстева
през 70-те години) независимо от другата и по-агресивна линия на
„новата“ (бунтарски разкрепостена, агресивна и авантюристична) женскост. Пещерата лоно, в която потъва желанието за път,
е визия на онази женственост, която няма нужда от романтични
пориви към движение и промяна, от излази в зоната на модерната
(мъжка, скитническа, променлива) идентичност. Тя е самото успокоение да бъдеш себе си според силата на една хилядолетна патриархална традиция. Тази традиция изисква необорима поместеност,
вкорененост на женското битие в някакво място: между утроба и
гроб. Пещерата душа става примирено завръщане към всичко онова, от което е бягала скитницата бунтарка. Едната половина на
лирическия субект се завръща успокоено при другата, в лоното на
тяхната заедност.
Ако сега за последен път се върна към основната проблематика на този текст, ще успеем да разберем „Малка пещерна поема“
като своеобразна прослава на мястото. И все пак то си остава непостигнато при Багряна – точно защото е усетено като „вечно“
и „автентично“ присъщо на женската същност, а по този начин
– част от въображаемото на лирическия субект. Може да изглежда парадоксално, но това, което текстът разбира като действителност, като материална реалност, е пътят. Мястото енигматично избягва възможността да се случи като добро и свое в
битието на героинята; то е това, което душата-и-тялото не
успява да улови, в което не успява да се по-мести. Мястото е
онова пространство на въображаемото, на другостта, откъдето говорят потиснатите желания. „Своето място“ е ониричен
топос, блян, спомен отникъде. Сега вече можем да осмислим още
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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веднъж симптоматиката на скитничеството в текста-Багряна
като борба и болка за място. Неговият истински драматизъм не
е в попресилените и натрапливо очевидни изявления за еманципация от стереотипите на патриархалната действителност.
Освобождението, отхвърлянето на овехтелите норми остава
роля – щастливо намерена, изиграна докрай. По-дълбоко обаче се
крие копнежът по цялостност в себе си, по екзистенциално поместване, който – повече от всички „женски“ проблеми – вписва
Багряна в канона на българската модерност.
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О г н я н а Ге о р г и е в а -Те н е в а
С Клио и Мнемосина. Как разказва
Ф а н и П о п о в а - М у т а ф о в а

От многото възможни оптики към романите на Фани
Попова-Мутафова настоящото изложение избира да представи
ролята им за модернизиране на българския исторически наратив.
Изложението ще се стреми да докаже, че „Солунският чудотворец“ (1929–1930), „Дъщерята на Калояна“ (1936), „Йоан Асен II“
(1938) и „Последният Асеновец“ (1939) надмогват познатите граници в литературното преживяване на миналото и предлагат
алтернатива, която прави от разказа за историята изкуство в
истинския смисъл на думата.
През 30-те години на миналия век десетки библиотеки с експлициран националистичен наслов („Български исторически романи“, „Велики българи“, „Нашата родина и минало“, „Български
царе“, „Нашата родина“ и др.) следват каноните на миметичното
писане, дидактизма и националната патетика. Те имат претенцията, че изговарят „обективната“ истина за нашето минало,
базирана върху позитивистичното знание, която „аргументирано“ извежда идеята за историческата устойчивост на българската държавност1. Автори като Д. Немиров, К. Петканов, Ст.
Чилингиров, Г. Караиванов, П. Карапетров, Цв. Минков, Хр. Златинчев и мн. др. се водят от някогашното „Ние още не познаваме
1 Вж. подробно в: Георгиева-Тенева, О. Литература и исторически мит. С., 2002, с. 66–95.
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историята си“2 и продължават линията на Вазовата историческа
проза с нейното фактологично изобилие, със синтеза между реализъм и романтика.
Безспорен е историческият реализъм и у Фани ПоповаМутафова, той е и най-обговаряната особеност на романите є
в първите критически рецензии. Сред авторите, оценили високо
историческата ерудиция на авторката, пълнотата на нейното
историческо познание, са Ив. Дуйчев, който с респект говори за
историческата правда на нейните романи3, и Ат. Илиев, сочещ
задълбоченото проучване на историческата действителност4. За
чест на тогавашната критика обаче много отчетливо се прави
разлика между натрупаната емпирия в популярното историческо
четиво и българския дух в романите на Фани Попова-Мутафова5,
изтъква се афинитетът є към психичното, отхвърлил диктата
на етнографското6. Някои от тогавашните критически текстове проявяват чувствителност и към художествената инвенция в историческите платна на Фани Попова-Мутафова: Кирил
Кръстев с въодушевление оценява „Дъщерята на Калояна“ като
най-хубавия български исторически роман и наред с реалистичния
му характер (добре проучени исторически и битови факти, широка жизнена картина и пр.) изтъква и едни по-специални негови
достойнства – психологическа проницателност, декоративност,
моделирана в т.нар. „въздушен акорд“, с който завършва всяка романова глава, импресионистичен език и др.7 Като модерна е оце2

Вазов, Ив. Легенди при Царевец. Предговор. – Във: Вазов, Ив. Събрани съчинения.
Т. IV, 1956, с. 257.
3 Дуйчев, Ив. Фани Попова-Мутафова: „Последният Асеновец“. – Изкуство и
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нена и конструкцията на художественото време, обхващащо едновременни и динамично редуващи се действия8.
Радушно посрещнати, след 1944 г. романите на Фани ПоповаМутафова задълго изчезват от обсега на литературноисторическия канон. Академичната „История на българската литература“9
дори „не знае“ името Фани Попова-Мутафова, над което тегне
идеологическа анатема. Днес писателката е напълно реабилитирана,
романите є се преиздават в добри тиражи, литературознанието се
интересува от това ярко женско присъствие в междувоенната ни
литература, но често се движи между биографичния аналитизъм,
който обхваща и детайли в обществено-културната дейност на
писателката и в политическото є мъченичество, и едро разкроените литературнокритически оценки, повече резюмиращи общи
впечатления, отколкото извеждащи резултати от конкретни
анализационни наблюдения.
Ще започна с онова, което по-скоро изглежда обратното на модерната другост: фактологичното изобилие. Изключително дълъг и
в унисон с постиженията на българската историческа наука от 30те години на ХХ век е списъкът на историческите извори, които романите на Фани Попова-Мутафова явно или скрито цитират: съчиненията на Никита Хониат, надписът на Василий Българоктон върху
мемоарна плоча, писмото на Калоян до папа Инокентий III от 1204 г.,
Ватопедската и Дубровнишката грамота на Иван Асен II и още десетки други. Към извороведските позовавания се прибавят внушителни с обема си възстановки на средновековната топика: Търново
с външната и вътрешната му архитектура, Константинопол,
императорските дворци, много градове и крепости; детайлни
описания на българската, рицарската, куманската, монголската войска, на бойно снаряжение, на облекло, накити, ястия и т.н. Всичко
това – като наситен фон на сложните ходове по европейската дипломатическа сцена, на българските външни контакти и вътрешен
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живот. С огромния фактологичен материал, който често се отлива
във внушителни по обем текстови структури, романите на Фани
Попова-Мутафова стоят в руслото на традицията. Те обаче нямат
нищо общо с дискурсните отклонения на масовото историческо четиво от 30-те години в посоката на популярната наука, защото
историческият факт в тях е подчинен на фикционални игрови правила: първо, той се поднася не в режима на рационалния архивизъм, а
на пластиката и емоционалното въздействие, и, второ, целите на
референциалната илюзия надхвърлят реставраторството на традиционния исторически реализъм и се доближават до модерния наратив, който в материалното открива скрита духовна същност. Така
скъпият блясък на дворците и църквите в Константинопол, искрящият кристал, зеленият мрамор, златовезаните тъкани са колкото материален съсъд и декор на историческото действие, толкова
и проекция на едно обезсилващо разточителство, на едно заробващо
охолство, зад което прозират леността и бавното разтление. Или
друг образ – на търновската църква „Св. 40 мъченици“, носещ богато
фактологично познание: той функционира не само като исторически топос, а преди всичко със символния си смисъл на духовна еманация на българското. Еманципирани от историографията са и навлизанията в психичния архетип, разбирането за историята като дух,
концептуалната перспектива при усвояването на миналото. Дотук ще спра с посочванията, за да обобщя: фактът у Фани ПоповаМутафова е не просто фикционализиран и конкретно сетивен, той
е и полисемантичен, а това е сигурен знак за модерност. Наред с него
стои и полагането на голям брой исторически реалии в митологичен дискурс, който търси другата логика, различната достоверност,
схващана като пълноценен модус на светоусещането.
Възлов в романите на Фани Попова-Мутафова е митът за
Асеновци – Асен, Петър, Калоян, Йоан Асен II и Мария, дъщерята
на Калоян. Възстановената с техните усилия българска държава не
изниква от абсолютното нищо, а има за своя субстанция историческата памет и мисли себе си като „възкресение на старата, велика
Симеонова държава“, като продължение на „старите български ро© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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дове“, вижда цар Петър като „връзката между това, което е било,
и това, което ще бъде“.
Първата българска държава е представена като своеобразен
Стар Завет, който, подобно на всеки скрижал, е едновременно памет за сакралното и съвременен кодификатор на ценности. Историческите романи на Фани Попова-Мутафова с постоянство, напомнящо едно „вечно завръщане“, градят фундамента – митологичен по своя характер, на актуалното романово действие. Този фундамент е положен в едно предсюжетно, „минало предварително“
време, – времето на Българското сътворение, българския „златен
век“, който отстои от началната точка на романовото действие
с пет до две столетия (между Кубрат и Самуил) и което смятат
за исторически образец както повествователят, така и българолюбивите герои. Кубрат, Аспарух, Борис I, Симеон I, Самуил са образи,
които в романите на Фани Попова-Мутафова нямат конкретен
исторически пълнеж. Според Барт „Митът лишава напълно обекта,
за който говори, от история“10. Това са символни образи в едно по
същината си митологично послание, чиято истина не се нуждае от
обяснения, защото тя е самото обяснение. Чрез „старозаветния“
ореол на изображението Великите от Първото българско царство
се трансцендират в един вечен български живот, започнал с възкресението им чрез паметта на старите Асеновци и стабилизиран в
съзнанието на второто поколение Асеновци, а вече и на народа.
В митологичен дискурс е конструирана и персонажната система на „Новия български Завет“. Нейните представители принадлежат на т.нар. „сребърен век“ – времето на големите изпитания пред общността, времето вече не на „боговете“, а на героите,
времето на епическия двубой – между българина и враждебния друг.
Така митологизацията, която „оестествява“ (по Барт) Първата
българска държава като „златно време“, обхваща и следващата велика страница в историята ни – раждането на Втората българска
държава. Основна техника на митологизацията е извличането от
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конкретния факт или събитие на феномен: Асен и Петър есенциално са представени като извършители на „велико дело“ и „освободители на родината“; Калоян е „могъщ цар“, за когото трубадури
съчиняват песни, Йоан Асен II „обединява в себе си всички добродетели: благочестие, безстрашие, ученолюбие, добрина“.
От различните митологизаторски техники – романтична
идеализация, символна употреба на образите на Асеновци и пр., особено интересна – защото е нова за художествения ни исторически
наратив, е фигурата на повторението. Приложена по отношение
на победата на Калоян над латинските войски, тя има ефекта на
незаглъхващо ехо, на неспирно звуково отразяване: най-напред битката при Одрин е представена от всевиждащия повествовател в
рамките на линеарния разказ; втори път – като ретроспекция – от
Радул, ветеран от Одрин, който вижда събитието през т.нар. лупа
на времето (т.е. дълго и подробно); трети път легендарният бой
се разиграва като видение на Мария, дъщерята на Калоян; четвърти път – като исторически факт, принадлежащ – чрез песента на
трубадурите – на колективната народна памет.
Специално място в историческата си митология Фани ПоповаМутафова отрежда за дъщерята на Калоян. Впрочем заглавието на
всеки от романите на писателката се явява метонимична експликация на нейния своеобразен исторически персонализъм, изразяващ
се в съотнасяне между историята и голямата личност (разпознаваме го и в идеята за „безсмъртната кръв, която не се променя през
течение на вековете“11). Този исторически персонализъм може да се
тълкува като ницшеанско измерение в историософията на Фани
Попова-Мутафова. И докато заглавието „Солунският чудотворец“ насочва към един християнски благослов на Втората българска
държава, свързан с чудото, заглавията на следващите романи снемат чудото върху територията на българската история и го субективират не в небесни, а в земни, български исторически фигури,
които продължават лъча на изключителната събитийност.
11 Попова-Мутафова, Ф. Към философия на българската история. – Философски
преглед, IХ, 1938, 4.
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В този лъч има и едно особено, надредно женско присъствие –
дъщерята на Калоян. Във втория роман от сагата за Асеновци жената стои не само в сянката на историята, както я представя масовото историческо четиво, не е и само понасяща нейното бреме
(каквато е героинята от „Легенда за света София“ от Ст. Загорчинов), а е и творец на исторически събития. Популярната теза за
Средновековието като изцяло „мъжки“ свят е загърбена. Направен
е пробив – мъжката власт над родовото (gender) идентифициране
на историята вече не е абсолютна.
Вече е отбелязвано12, че жената във властта и историята
според „Дъщерята на Калояна“ е възможна „само като продукт на
мъжката доминация“, че Мария се легетимира чрез баща си, както
категорично заявява още самото заглавие на романа. Бих включила
това вярно наблюдение в рамките на едно по-обобщаващо твърдение: женското писане на Фани Попова-Мутафова с някои свои черти се приближава до т.нар. първи, или еманципаторски, етап от развитието на феминизма13, когато ключова е идеята за оприличаване
на жената на мъж, за съизмерване с неговите сили и възможности.
В съответствие с това съизмерване жената в романите на Фани
Попова-Мутафова става исторически значима единствено когато
се държи като мъж, когато потиска своето женско различие. Във
всеки друг случай тя стои в плана на средновековното схващане за
някаква нейна непълноценност, съответстваща на несъвършеното
мъжко, – поради което се озовава в общ ценностен ред със старците: „Жените приготвяха пексимет за войската. Старци помагаха
на младите да стягат лъкове и колчани“, „Майки вдигаха децата
си, да целунат ръка на Освободителя. Старци сваляха калпаци и се
кръстеха просълзени“. Впрочем сълзите са присъщи, освен на старците, единствено на жените, страданието в живота е отредено
преди всичко за тях: когато преживяват първите любовни вълнения; когато изгарят в ревност; когато друг определя за кого да се
омъжват; когато раждат; когато треперят за живота на съпруг
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или деца; когато са потиснати и мълчаливи – списъкът на мъките е безкраен, той секва едва със смъртта, която впрочем често
е причинявана от... самата женска природа: „Те жените от това
си мрат“ – коментира един обикновен търновски жител (Мария,
първата жена на Калоян, умира при раждане; така умира и първата
жена на княз Белота).
Жената у Фани Попова-Мутафова придобива истинска цена,
когато излезе от дома и семейството, потисне типичните качества на „слабия“ пол и постигне прилика със „силния“. Едва тогава
историята започва да говори и с нейния глас. В „Солунският чудотворец“ сред защитниците на новосъздаденото българско царство
при ловешката крепост „можеха да се видят войници с дълги плитки, навити около челото, които се бранеха не по-зле от мъжете и братята си“ (к. м., О. Г.). Дъщерята на Калоян, въплъщение на идеята за
достойно женско поведение, влиза в голямата история заради мъжа
в себе си – защото е „като Калоян“ – със същите волево стиснати
устни и властни очи – „очите на Йоаница“; защото чете неговите
книги и наследява неговата интелигентност; защото е „като мъж“ –
в лова, в рицарските умения за боравене с меч и копие; защото като
мъж обича коне, кучета и соколи; защото не обича, обратно на жените, везмото; защото е дръзка и независима; защото понякога се
преоблича като мъж; защото в любовта е директна и пряма; защото – обратно на съвременничките си – не желае да излиза на брачния пазар; или пък – излиза на него, ако това налага дългът (като на
мъж) към асеновската кръв и мечта; защото поема управлението на
Латинската империя – и това е венецът на нейната „мъжкост“. За
да се стигне до логичните въпроси: „Никога ли това студено сърце
не закопняваше по малко крехко телце, притиснато до гърдите й“;
колко често влиза в т.нар. стая на любовта във Влахерна. И до предизвестения отговор: тя съзнателно отказва предстоящото майчинство – така докрай е „като мъж“ („защото не биваше между
Мария и Ерик Фландер да има трайна връзка“). Нарочното, лично
решено безплодие на Мария е вторият връх в изпълнената от нея
несвойствена роля на мъж. В историята Мария може да влезе само с
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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потиснатата си другост спрямо мъжа. Това е цената, срещу която тя преминава отвъд зида на битовото пространство и заявява
собствена автономна субектност. За да съществува като исторически различна и различима фигура, жената от Средновековието
трябва да пожертва женската си природа.
В реда на митологията стоят не само образите на Асеновци, но и на тяхната кръв като метонимия на феномен, съхранил и
пренесъл гена на българското величие. „Това бе Калоянова, асеновска
кръв“ – е легитимацията на Калиман като бъдещ български цар; общата кръв на Михаил Асен и севастократор Калоян е аргумент на
помирението им, и т.н. Кръвта е синоним на онази „биоплазма“14, в
която е кодирана идеята за „изконността“ на българското, за „вечния“ българин, който оцелява през вековете (Петър, Асен и Калоян
„са от царското коляно на блажения наш княз Борил, потомък на
Гавраила, правнук Самуилов“), който взима „венеца на прадедите
си“, който „ще събере всички млади и буйни сили на полуострова“ –
защото „ние сме определените от бога“; от нас „ще изникне нова,
млада, велика империя“. С този биологичен оттенък в осмислянето
на националното романът на Фани Попова-Мутафова хармонира с
популярната през 30-те години теза за расовата устойчивост на
българина и неговите потенции за мисионерство на Балканите.
Впечатлението за обща издържаност на романите на Фани
Попова-Мутафова в дискурса на класическия реализъм донякъде се
дължи на образа на времето, който като цяло следва историческия
си прототип, върви по неговата хронология и сякаш се стреми към
естетиката на подобията. Към такъв прочит води и частичната
прилика на четирите романа за Асеновци с жанра на родовата хроника, в случая видяна в династически генеалогичен план. Но линейният прогресизъм, при все че доминира в художествената историческа конструкция, съвсем не е изчерпваща тоталност. Тук не
става въпрос за редуването на конкретно сюжетно време с исторически резюмета, направени от една друга – надредна – гледна
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точка на разказвача, нито за ретроспекциите или проспекциите на
всевиждащия повествовател, или за техниката на разказ в разказа,
осигуряваща двойна времева оптика – всичко това е познато още
от Вазовия исторически наратив. Различното в конструкцията
на историческото време идва с периодичните пресичания на неговия постъпателен ход, при което национално конципираната семантика, кодирана като „обективност“, бива изоставяна, за да се
навлезе в измеренията на субективното. Така епическият наратив
се накъсва от постоянните надигания на интереса към битието
на душата. Цели романови глави, структурно и графически обособени части на художествения исторически свят, се озвучават от
индивидуалния вътрешен глас на различни герои. Любовните вълни
на Целгуба от „Солунският чудотворец“ са представени с акцент
върху болезнено-екзотичното, върху моментното чувство, за което свитедетелства и преходът от минало към сегашно глаголно
време: явно ревизиране на класическия канон за важно и неважно в
историята, на интересно и безинтересно. Чрез нахлуването в света на екстатично-душевното историята вече се чете през човека,
а не както дотогава – като форматираща човека.
Калоян от „Солунският чудотворец“ не е монолитно могъщият български владетел от масовото историческо четиво в периода между войните. Ако победата при Адрианопол и последвалите
успехи в държавното строителство са повод за моделиране в духа
на познатата романтична идеализация, то угризенията заради несправедливото убийство на Бодуен са дадени в плана на душевния
драматизъм, на разкъсващите вътрешни страдания и безизходни
противоречия, познати от литературата на модернизма. „Прекара ръка по челото си. Полудяваше ли? Какво ставаше с него? ... Нямаше ли някога да се успокои душата му? ... Не се ли беше помътил разумът му? ... Защо, защо той не може да изтрие от ума си ужасния
образ, който го тормози. Да беше ръката му, която го мъчи така,
би я отсякъл... Да беше окото му, би го извадил... Но мисъл, мисъл
как се изтрива от ума, как се изличават образи от паметта?...“
Очевидно тук позитивистичната представа за някакъв устроен
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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върху логични начала човешки свят е изместена от една действителност, пълна с афектни чувства, допускаща дори унищожение
на телесното (ръката и окото), която обаче, първо, е въобразена, а
не „реална“ (като в „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово“), и, второ,
е предпоставена не отвън, а от моментната индивидуална аперцепция. Когато в съзнанието на Калоян се настанява кошмарният
спомен за лицето на мъртвия Бодуен, замръзнало в усмивка, с кърваво чело; когато българският цар потреперва от вътрешен студ и
собственото му лице, по аналогия с Бодуеновото, сякаш замръзва в
маската на смъртта, образът на вътрешната драма придобива
диаболични нюанси. Привиденията пред трескавия взор на Калоян – разкривените в жесток присмех устни, тълпящите се призраци с размахани ръце са израз на скрития, деструктивен психичен
живот, за който ресурсът на традиционния психологизъм се оказва
недостатъчен. На мястото на единствено познатата в масовото
историческо четиво визия за душата като нещо готово и завършено идва модерната представа за вътрешния свят като процесуалност, като поредица от опити и промени, сред които и т.нар.
психична случка или инцидент.
И Йоан Асен II от едноименния роман познава ексцесните душевни стихии, вътрешната слабост и болезненост, също намерили
модуса на диаболичното: героят чува съскане на демон; долавя демонични нашепвания на невидим злочинец; опознава изкушението и
съмнението. Фани Попова-Мутафова разчупва втвърдената стратегия на историческия разказ от 30-те години за представяне на
сакрални личности от Българското средновековие като монолитни
силни фигури и навлиза зад маската на застиналото царско величие,
обогатява мита за големите български държавници с неомитологията за човека, надмогващ страданието. Деструктивността в
душевния живот и скепсисът не просто разчупват еднозначността на рационалното историческо познание, а влагат в него усещането за криза и катастрофичност – една друга история, обърната
с лице към модернизма. Подобен психологически образ на средновековния човек откриваме единствено в „Легенда за света София“ от
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Ст. Загорчинов (1926), където познатият принцип за представяне
на човека в света е преобърнат в представяне на света в човека. За
разлика от Ст. Загорчинов обаче, у Фани Попова-Мутафова подривната психична реалност има само епизодични прояви, след които героят се изправя и продължава напред. Чувства се ницшеанско влияние върху историософската постановка за силната воля за власт
след моменти на отрицание и рушене, за черпене на мощ от самотата, осъзната като изключителност в плана на Голямата история. „Но изправен пред въпросите на душата си, той се чувстваше сам и безпомощен... Страшна бе борбата сам със себе си“ – това
са експликации на Калояновите дълбини на Аза, на симултанност
на противоречивите вътрешни преживявания, присъщи на всеки
смъртен. Срещу тях обаче се възправя изключителната вътрешна воля: „Ще събереш сили. Ще се бориш. На смъртен одър да си, пак
трябва да скочиш! ... Докрай! Докрай!“. При кристалната очевидност на самотата – вече го няма разбирането от страна на народа,
няма я и подкрепата на св. Димитър – той решава: „...аз и сам мога да
си помогна“ (к. м., О. Г.). Калоян постига себе си след кръстосване на
конструктивното с деструктивното, след надделяване на силата
на духа над душевната слабост. Близостта с ницшеанската философия тук е явна, като акцентът е поставен върху способността
за себенадмогване, не толкова за самоутвърждаване. Същата идея
срещаме и у Н. Райнов, чието творчество, както е известно, е силно
повлияно от ницшеанската философия: „Човек не е хубав нито като
паднал, нито гордо възправен. Хубав е – когато се възправя“15.
Модерната психология в романите на Фани Попова-Мутафова
навлиза и чрез сънищата, говорещи не с езика на логиката, а с частния език на несъзнаваните импулси. При Фани Попова-Мутафова
несъзнаваното е романопродуктивна субстанция, чрез която в
художествения разказ за историята често се въвежда символика,
невъзможна за позитивистичната настройка на „пряко“ наблюдаващия разказвач. Сънищата у Фани Попова-Мутафова са акценти15 Райнов, Н. Вечни поеми. Предговор. С., 1928.
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16 Интересен е фактът, че прозата на Ч. Мутафов, съпруг на писателката, също
включва активно образа на съня. Емблеметична негова проява е откъсът „Денди
сънува“ от „Марионетки“.
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ран симптом на психичното, те са хипостаза на концепцията за
подвижността на човешкото съзнание, за фрагментаризираните
състояния на психиката, сложно и понякога проблематично изграждащи единството на Аза.
Сънищата в романите на Фани Попова-Мутафова са от два
основни типа. Единият представлява своеобразно ясновидство –
такъв е сънят на йерей Василий, пред когото св. Димитър разкрива
предстоящото възстановяване на българското царство; на младия
Иваница, който провижда България като бъдеща велика държава; на
Инокентий, разбрал, че „Франческо от Асизи ще бъде опора на вярата“. Сънищата от втория тип се четат не като „прав“ текст,
а като символна кодировка на бъдещи събития в полето на несъзнаваното. Царица Елена сънува „недобър сън“, който се оказва предчувствие за трагичния край на Асен; дългоочакваното пристигане
на папския пратеник е шифровано в съня на Калоян като щастлива
среща с любими мъртви хора. С ореола на ирационалната загадка,
граничеща с парадоксалното, са едновременните еднакви сънища
на хетерата Ефросина и младия княз Иваница – фройдистки тип
проекция на Ероса като инстинкт за живот, на желанието, което в своята незадоволеност рисува картината на кипарисовата
гора край Босфора, символно място на предстоящата инициация,
сред която двамата влюбени се разхождат хванати за ръце. Така
несъзнаваното влечение у Иваница, като се засича с неговия ясно
съзнаван държавно-исторически ангажимент, изискващ строга самодициплина, поражда сложни и противоречиви афектни състояния. Сънищата у Фани Попова-Мутафова са фундамент на интуитивното познание, което в романите за Асеновци е равностойно
на рационалното. Парадоксалното, психически скритото и дълбинното са истинна изява на историческата същина, те са страна на
художествената конструкция на миналото, значима точно колкото и позитивистичната16.
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Навлизането в сложната душевност на човека, разгръщаща
се зад неговите външно очертани контури, очевидно е провокирано от бергсоновски интерес към подвижното съзнание, което
остава неразгадано при емпирично-рационалистичния подход към
персонажа в масовото историческо четиво. В този план специално внимание заслужава сънят, представен като „будно състояние“
на индивидуалното съзнание и едва по-късно дезавоалиран от повествователя като илюзия – Ирина „вижда“ мъртвия Калиман да
є поднася чаша отрова: едно приплъзване между несъзнаваното и
съзнаваното, което предполага читателят да чете текста като
сигнификация, различна от миметичната, да търси опора в психоаналитичната херменевтика. Съновидение, разиграно като случване наяве, е и внезапното завръщане на Януда при Добрил, което накрая повествователят все пак размагьосва: „Сън и действителност
се смесиха“. Впрочем сигнал за пребиваване в полето на иреалното
при Фани Попова-Мутафова винаги има, за разлика от прозата на
Г. Райчев или Вл. Полянов, където за разрушаването на границите
между „обективната“ и силно субективизираната психична действителност разказвачът мълчи.
Фани Попова-Мутафова експериментира и друг тип халюцинация – наслагване и смесване в съзнанието на обекти и събития
от миналото и настоящето. Докато пътува към коронования си
констанстинополски жених, Мария преминава през мястото на
легендарната победа на своя баща над латините. Тогава заговаря
наученото от книги и очевидци. Два значително отстоящи един
от друг времеви момента се събират в съзнанието на героинята и
това е едно от най-експлицираните и резки разсичания на причинноследствената логика, проява на модерното светоусещане.
Силно субективизираното преживяване на времето намира
потвърждение и в кошмарите на царица Ирина, които разтягат
нощта в безкрайност. Времевият лъч на историческо-обективното
спира и замръзва в точката на индивидуалния ужас, който диаболично се разпластява в метонимиите на вечерните мрачини,
нощта, самотата, страха, вледеняващия спомен. „Обективната“
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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истина на реалистично-епическия разказ за историята се съчетава с превключвания на ирационалното. Двойствено е битието на
Ирина, разобщено от битките между деня и нощта: ако на дневна светлина героинята гради (възхода на сина си Михаил Асен като
„несравним витяз“), в тъмните чосове тя разгражда (собствената
си психика). Конфликтът между нейните същности на майка и на
убийца е причина за явна психична деструкция: „Бе тъй уморена,
тъй жадуваше за покой и забрава. И тя погледна към леглото си. Ала
то є се стори като уред за безмилостно наказание. На него тя се
въртеше в тежко безсъние, напразно зовейки благодатните мигове
на отмората“. Иринината невроза е представена като симптом на
несъзнаваното, тя е негова символична метаморфоза. И тук релевантни биха били въпроси като: не стои ли зад желанието на Ирина
не само очевидната липса на покой, но и на любим, с когото да споделя ложето, превърнало се сега в уред за наказание; тази липса не
е ли спохождала всъщност целия є живот – доколкото покойният
съпруг Йоан Асен II някога е замествал друг липсващ обект – собствения си син, първата и голяма любов на Ирина, и т.н. Тези въпроси предполагат отговори, а не единствен отговор, предполагат
неокончателен анализ и инвариантни прочити – това са въпроси,
които свидетелстват, за пореден път, че между света на „истинската“ история и историческия романов свят на Фани ПоповаМутафова преките аналогии са невъзможни и биха били погрешни,
че между тези два свята стои модерно творческо съзнание.
Персонификация, постигната чрез диаболично-фолклорен синтез, представлява образът на чумата от 31. глава на „Йоан Асен II“.
Страшната болест е видяна като грозна жена с дълга разчорлена
коса и големи нокти, с глава, която не може да се върти, а гледа само
напред, с неподвижен взор, изгарящ тревата, сеещ смърт навсякъде,
където се спре – една истинска горгона, пренесла се от древността в
Българското средновековие. Плач, ужас и смърт съпровождат пътя
на „медената и маслената“ из опустелите търновски улици – един
образ, ползващ похвати на фолклорната фантастика, напомнящ
Ангел-Каралийчевите фолклорни стилизации от сборника „Ръж“.
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Жителите на българската столица заговорват с езика на страха и
кризисността, повествованието акцентира анормалното. Историческото се свързва с фолклорно-митологичното и с натуралистичния примитив, за да се постигне един модерен художествен
синтез на българското – в духа на движението „Родно изкуство“,
към което впрочем съвсем неслучайно принадлежи и Фани ПоповаМутафова. Образът на чумата изговаря нещо повече от факта на
смъртоносната болест – този образ функционира и като символ
на демоничното себелюбиво изкушение у Йоан Асен II да влезе в
Константинопол като „мощен самодържец“. Образите на дяволския порив у българския цар и на чумата са успоредени. Пред героя,
чиято душа се ломи пред „страшния кръстопът“, се очертават
различни възможности. Впрочем и тук може да се направи паралел
с Чавдар-Мутафовия герой от „Дилетант“, който води ефимерен
живот във възможности. Но за разлика от своя съпруг – радикален
модернист, Фани Попова-Мутафова извежда, и то сравнително
бързо, героя си от затвореното пространство на душевната непроясненост и бездействието и го връща на историята в ненакърнената цялост. Решаваща роля тук изиграва голямата лична скръб
на Йоан Асен II по съпруга и син, станали жертви на чумата. Познал отчаянието, героят броди „безсънен из празните, заглъхнали
за смеха и радостта зали“, където „мълчаливи и хладни бяха студените мрамори“, а ключови за състоянието на героя са думите сам,
никой, равни и еднакви гласове, представляващи смислова антитеза
на някога – думи, градящи образа на самотата, познат от ранния
период на българския модернизъм.
Модерното светоусещане навлиза в романите на Фани ПоповаМутафова и чрез претворената теория за интуицията, вложена
в образите на ясновидки, врачки, баячки, целебници, магьосници,
чудотворци. Андроник е предупреден да се пази от човек, чието
име започва с „И“; върху специална колона във Визанс е записано, че
разрушителите на Константинопол ще дойдат от Запад; държавостроителното бъдеще на тримата братя Асеневци, както и насилствената им смърт са видени предварително; бесновати, епи© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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лептици, слепи певци – всякакви физически белязани хора притежават вътрешно зрение; молитви и заклинания се сбъдват... Редът на
сбъднатите предсказания, на интуитивно-провиденческото е изключително дълъг и напълно непознат за българската историческа
проза до този момент, с изключение отново на Загорчиновата „Легенда за света София“, където византийската принцеса има дарбата да предчувства предстоящото. При Фани Попова-Мутафова
свръхсетивното знание също е привилегия преди всичко на жените.
Те притежават необикновената проницателност на всеки живеещ
под нечия принудителна доминация, на когото обстоятелствата
налагат да развие необичайни способности, за да може да се себеосъществи. Ясновидките, гадателките, врачките, магьосниците
не са централен персонаж, но имат настойчиво, забележимо присъствие. Понякога те внасят само щрих към историческия колорит
с дъх на средновековна мистика – похват, използван в европейския
исторически роман още във времето на романтизма. При Фани
Попова-Мутафова обаче тези образи, първо, са трудно изброимо
множество и, второ, функционират по различен начин. Противопоставени на рационално промислената причинно-следствена логика и равностойни на нея по значимост, те утвърждават интуитивното познание като валидно колкото позитивистичното.
Към това познание се отнасят сериозно както разказвачът, така
и мнозина герои – от простолюдието до представители на българския и на византийския двор: „Изведнъж Исак Ангел зададе въпрос,
който нямаше нищо общо с водения разговор... – Истина ли е, че във
вашата страна се е появила ясновидка, която приемала известия от
ангелите?“. В средата на едно определено „мъжко“ общество, каквото е средновековното, жената намира сигурно поле за изява в прорицателството. И макар че властта є и тук не е абсолютна – без монаха Доситей византийският император никога не взима решение,
в общия случай жените са тези, които владеят пророчеството
като знаещо говорене, като сила, макар и символична, захранвана
от свръхестествените способности за предсказване. Това е запазен
женски периметър в историята.
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Магьосничеството в романите на Фани Попова-Мутафова
също е осмислено като символна стратегия на потиснатата от
мъжа жена за участие в правенето на света. „Жените се противопоставят на мъжете, под чието господство се намират, чрез магията,
лукавството, лъжата...“ – пише Пиер Бурдийо17. И чрез убийството,
прибавя със стара дата романът „Дъщерята на Калояна“: Мавруда,
сексуална наложница на родопския деспот Слав, не се примирява с
неговия брак с латинската аристократка Изабел и когато магията
като символно противодействие не помага, идва ред на отровата.
След смъртта на невинната Изабел Слав наказва Мавруда и помощницата є, вещицата Елвина, изгаряйки и двете на клада. Изгаря ги
публично-демонстративно, назидателно за всяка жена, която би поискала да мъсти за потъпканото женско достойнство.
Естетическата другост на романите на Фани ПоповаМутафова спрямо изключително жизнената вазовска линия в историческата ни проза се дължи и на елементите на декоративизма, познати от литературния ни авангард от 20-те години. Артистизмът
при играта с цветовете, меки и нежно прозирни, е органична част
от историческия свят на Фани Попова-Мутафова. Неслучайно критикът модернист К. Кръстев говори за особения „въздушен акорд“
в импресионистично отсенената пластика на писателката. Декоративността в нейните романи обаче няма ролята на основен инструмент, както е при Ч. Мутафов и Н. Райнов, а функционира само на
ниво стилистичен похват. Той обаче е в състояние да изрази не само
сетивната релефност на материалния свят, но и душевните състояния, т.е. да придобие символна абстрактност. Преживяването експресивно се проецира върху една художествена условност, в която
бледоаленото, синьо-сребърното, ослепително бялото, моравооблачното и пр. са не толкова еквивалент на природното, колкото продукт на индивидуално творческото – една специфична обагреност
на оригиналните исторически представи, носещи в себе си черти от
архетипните образи на светлината, слънцето, огъня и мрака.
17 Бурдийо, П. Мъжкото господство. С., 2002, с. 44.
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Настоящият текст няма за цел да изговори докрай, а само да
набележи онези особености в историческата проза на Фани ПоповаМутафова, които хвърлят мост между класическото и модерното.
Текстът ще е постигнал намеренията си, ако е разкрил, че писателката, наред с познатия въпрос „Кои сме ние?“, поставя и въпросите
„Кой съм аз?“, „Коя съм аз?“, а даденият отговор полага в един ред
множество индивидуални мъжки и женски съзнания и субективни
рефлексии на историческото; ако е аргументирал твърдението, че,
без да е радикална, Фани Попова-Мутафова – чрез стилизаторскодекоративните, митологично-фолклорните, психоаналитичните
и диаболистичните си „отклонения“ – апострофира утвърдения
в историческата ни проза позитивистичен разказ за миналото,
неговия принцип за последователен епически реализъм и „обективност“ на някаква единна гледна точка към средновековното минало; ако е показал, че кризата на рационализма у нас след войните от
периода 1912–1918 се оглежда дори в такава традиционно затворена за експерименти зона, каквато е историческият роман; ако е
убедил в новаторския дух на Фани Попова-Мутафова, която, без
да се ангажира с някое от теченията на българския модернизъм,
включва техни стилистични техники – лесни за идентифициране,
по-сложно реализирани или латентни, и постига оригинална синтезна визия за Второто българско царство. В последна сметка, ако
е защитил идеята, че писателката изпълнява ключова роля в развитието на българския исторически наратив, която литературната
наука трябва да є признае: историческите є платна са пълноценно
изкуство. Те, заедно със Загорчиновото повествование за миналото, дават основание вече убедено и спокойно да говорим за наличие
на български исторически роман.
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Романът „На кръстопът“ на Фани Попова-Мутафова излиза през 1937 година. Главна негова тема са отношенията между
мъжа и жената и съответно ролите, които всеки от тях трябва да
заеме в семейството. Фокусът на конфликта, отразен през взаимоотношенията между двата водещи персонажа – лекаря Ангел Чернев и философката (също доктор, но на науките) Олга Денева, препраща към две различни визии за ролята на жената в семейството
и обществото, които са силно политизирани. Сюжетът на романа
се разгръща на своята повърхност под формата на любовна история – Олга и Ангел се разхождат, говорят си и се опознават, но вместо любовни слова през устата им излизат политически и социални
лозунги. Текстът на романа добива формата на политически памфлет, в който двете страни излагат доводите на собствените си
позиции, а накрая изходът на историята утвърждава като правилна само едната от гледните точки – тази на доктор Чернев. Самият роман е изграден и разпознат през функциите на драматизирана
публична сказка, чрез вербализирането на дидактически и политически трафарети относно „положението на жената“ в него, както
и през оркестрирането на основната сюжетна история с публични
речи на доктор Чернев, както и с цитат от негова бъдеща книга
(още в ръкопис) върху „икономическото и юридическото положение
на новото семейство“. Дори заглавието на „На кръстопът“ добива
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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статуса на цитат на реплика на героя, която препраща отново към
публицистичното разискване на мястото на жената в обществото. По думите на д-р Чернев в една от публичните сказки, които
изнася: Днес жената е на кръстопът1. Тя не може да живее тъй както е било досега: едновременно професионалистка и майка. Защото
е невъзможно едното да не страда в полза на другото. Тя ще бъде или
професионалистка, или майка, защото не може да работи по осем часа в
денонощието извъндомашен труд, а след това вкъщи още толкова (...).
Пред жената днес се откриват само два пътя: и тя стои безпомощна
на този кръстопът, без да знае кой ще є донесе повече женска правда2.
Логиката на романа изважда фикционалния сюжет от неговата автономност и през непрекъснатите фиксации върху реалното социално и публично поле заставя литературата да се включи в обществения дебат, да илюстрира чрез историята си действителни
житейски конфликти и техните неизбежни и правилни развръзки.
Свързването на литературното и реалното обаче се случва като
имитация. Искайки да бъде дидактичен и за да илюстрира правилния избор, който героите правят (който всеки трябва да направи),
на места текстът спори с логиката. Епизодите често проиграват
сантиментални трафарети, а не работят с каузални връзки.
Романът борави с оптиката на позитива и на негатива, а не на
многото и различни гледни точки. Срещу визията за жената на Ангел (преди всичко майка и домакиня) стои тази на Олга Денева, която
защитава правото на жената да работи и да бъде майка едновременно. Текстът изписва гледните точки на влюбените като позиции,
които обаче се случват само като репрезентация на обществени настроения, като политически възгледи, които в режима на текста и
на 30-те отпращат към актуалната диаметрална полюсност на лявото и дясното. Олга нарича Ангел „фашист“, а той нея „марксистка“. Само че лявото и дясното не са единствено политически категории в романа, те са диаспори на индивидуалната история, носят
1

Подчертаването мое.

2 Попова-Мутафова, Ф. На кръстопът. С., 1996, с. 58.
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наследството на миналото (детството) и на личната неудовлетвореност, на липсите, и са обяснени през семейните модели. През думите на Ангел Чернев: Днес е редно дъщерята на един индустриалец да
бъде марксистка, а един беден лекар като мене да бъде фашист. Въобще
днес е модно да бъдеш левичар. Признак за напредничавост.3 Семейната
история, която обосновава личната гледна точка в романа, изплува
като ретроспекция, като разказ, който персонажът възпроизвежда
за себе си. При Попова-Мутафова самото политическо приема формата на разказ за самия себе си. То се интренализира в личното, маркира и обособява родовото пространство.
За Олга Денева позицията на лявото е обоснована през разочароването от богатия баща фабрикант, който изоставя семейството си заради съученичка на дъщеря си. Левите є възгледи, които прокламират женската професионална еманципация (през типа майка и
труженичка – „майките ще имат ясли, построени до заводите“4), се
дължат на отношенията в семейството є, на икономическата зависимост на майка є, която я подчинява на баща є. За Олга изходът
е един: Икономическата свобода развързва ръцете на жената и є дава
всички други свободи5. Самата Олга избира този път – на професионалното развитие, но въпреки това и той отново я вписва в обществената представа за „женски професии“. Доктор Денева е преподавателка по философия в Девическата гимназия във Варна. Важното е обаче, че жената като еманципаторски проект на самата себе
си, като автономен деятел в романа, накрая се оказва само реторическа поза и през героинята Олга женското се връща при мъжката
представа за майчинството. Иначе почти през цялото време романът ни представя героинята си като човек, който рефлексивно
и целенасочено сам прави своята идентичност. Това е изписано в
отстояването на личния избор на Олга – през идеята за професионално развитие („искам да стана професор“) и през факта, че не е
омъжена, въпреки настойчивото желание на майка є, което се поя-
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вява в текста. Идентичността на еманципантка е проектирана
в образа на героинята, но да си еманципирана, за „На кръстопът“
означава „да приличаш на мъж“. Подобна тенденция би могла да се
открие и в някои от разказите на Фани Попова-Мутафова, където
по подобен начин вътрешните белези на идентичността са изписани като външен портрет на образа6. Романът представя Олга като
отклонение спрямо образа на типичната и женствената жена. Още
в началото на текста Ангел вижда Олга като приличаща на момче:
Момчешкото у нея не е само поза, не е желание за екстравагантност. То
е вродено. Човек би могъл да познае това дори само по начина, по който
си държи ръцете. Не като при другите жени, уловени една за друга или
скръстени над корема, а свободно отметнати назад като на мъж... Ето
и гласът є е дразнещ алт. А тя го подчертава дори... И тоя смешен начин да носи блуза с мъжка вратовръзка7.
...едно момиче, което пуши, има момчешки маниери...8
Колко сте амбициозна. (...) Тази силно очертана долна челюст.
Имате воля на мъж9.
За „На кръстопът“ жената еманципантка има мъжки черти.
Нахлуването на жената в публичното пространство на професионална конкуренция и реализация и напускането є на ролята на майка и съпруга я прави мъжествена. Символизацията на публичното
с мъжкото произвежда устойчива метафора, която се отразява
върху образа. Тази метафора обаче се натурализира. Мъжествеността на Олга според Ангел е вродена.
Личната история на субекта, разгледана именно като семейна
история, е и мястото, което обосновава политическите възгледи
6

Виж сборниците с разкази на Фани Попова-Мутафова Жени и Жената на приятеля ми.
7 Пак там, с. 21.
8 Пак там, с. 31.
9 Пак там, с. 69.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

10 Пак там, с. 60.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

й о р д а н о в а
к р и с т и н а

и на доктор Ангел Чернев. Тук, разбира се, трябва да се обособи още
една диаспора. За романа на Фани Попова-Мутафова дясно означава семейния, публичен и политически модел, според който традицията и патриархалното са единствено важни за човека. Да си
десен, означава да съхраняваш изконните модели, в които жената
е преди всичко майка, господарка на дома и грижеща се за децата,
а мъжът приема ролята на бащата, който трябва да изкарва прехраната и чиято воля управлява семейството. Да си ляв, за текста
на „На кръстопът“ изразява обратната представа – икономическо
и публично равенство между мъжа и жената, равни професионални условия, както и наличие на държавни заведения, които да отглеждат децата вместо майките им. В това отношение текстът
е доктринерски – той подробно описва лява и дясна програма,
съставя план за мъжко-женските отношения и в двата случая (левия и десния). През Ангел, Олга и техните речи социалните идеи,
които изпълват полето на лявото или дясното, са изказани през
най-голяма пунктуалност. Като именно проблемът за „женското
място“, което е на кръстопът, се явява сърцето на идеологическия
проблем. Намери ли устойчив статус за жената, романът избира и
собствения си окончателен политически сурогат. На финала, естествено, това е и последното решение, което текстът взима. Той
избира дясното като модел за социалност и политика.
Що се отнася до доктор Ангел Чернев и неговите лични идеологически възгледи, текстът ги разгръща в два плана. През публичните си сказки докторът се превръща в персонажа, който въплъщава
идеята за социален идеолог и водач в романа. След сказката „Загива
ли България?“, която Чернев държи (и която след политическата си
увертюра се фокусира върху семейството и неговата деградация,
ако жената работи), и последвалите я реакции на публичен възторг,
на въпроса, който му задават („Кой сте вие? – го питаха от всички страни. – Кажете кого представлявате, за да тръгнем с вас!“),
лекарят отговаря: Ние сме бъдещето, което чука на вратите...10
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Социалноинженерните логики в „На кръстопът“ неслучайно избират Ангел за свой педагог в текста, доколкото стратегията на
романа се обединява на финала около дясната визия за семеен и обществен модел и съвсем естествено се нуждае и от публичен водач –
прокламатор на тези норми.
Заедно с плана на публичното защитата на десния идеал от лекаря се осъществява и в плана на интимното, в който докторът
споделя пред своята избраница Олга личната си история, която мотивира гледището му за живота. Тук текстът достига до своята
най-висока точка на сантименталност. (Това не се отнася само до
историята на д-р Чернев, а принципно, когато разказва личното, романът се придържа към сантиментални стилизации. Така е и в историята на Олга. Но при лекаря това е подсилено, тъй като личната
му история, разказвана на принципа на повторението и припомнянето, се фрагментаризира и изплува на няколко места в текста,
обхваната през един и същи образ – този на страдащото по майка
си дете.) За доктор Чернев това, което мотивира мнението му за
ролята на жената в обществото, е историята на собственото му
семейство – баща, принуден да изплаща дълговете на приятеля си,
на когото е станал поръчител, и съответно неспособен да се грижи
за семейството си. Като следствие от това – майка, която става
учителка, за да подпомага семейния бюджет, принудена да напусне
дома и да тръгне на работа. Историята на Ангел е фокусирана главно върху личното страдание (собствено през реминисцентния образ
на петгодишно момче и това на невръстното му братче), докато
историята на Олга се разказва най-вече през погледа към миналото
Аз, което е в ролята на ученичка от късните класове на гимназията или на студентка. Имплицитно ролята на малкото страдащо
дете, което обема разказът на доктор Чернев, е свързана с по-голям
състрадателски патос, защото разказът свидетелства от мястото на силната травматично прекъсната връзка между детето и
майката и по този начин действа и като examplum спрямо социалната пропедевтика на текста. Сантиментализиращите клишета
в случая на Ангел са и много по-силни, защото злото, което преди© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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звиква разделянето на семейството, е социално обусловено, а не е
плод на лична воля, както е в случая с Олгиния баща. От непосредствено лична историята на Ангел се превръща в напълно безлична,
в чиста алегория на сбърканото социално поле, което има нужда да
бъде променено. В много по-голяма степен от Олга Ангел символизира обществената воля. Примерите, с които подплатява позицията
си, също са пряко насочени към желанието за промяна на социалното,
докато при младата философка мотивите, както ги предава логиката на текста, кръжат около предзадаващите механизми на вече
разделеното є семейство, чиято история провокира напълно личния
є избор. Затова и може да се обобщи, че текстът на „На кръстопът“
манипулира по различен начин с историите на мъжа и жената, на
дясното и на лявото съответно. Романът извежда десния социален
проект, разказан през Ангел, като социалноинженерен, доколкото,
от една страна, Ангел е публична фигура, а от друга – неговата лична история се еманципира от корена си да разказва отделна човешка
одисея и се превръща в социална алегория. Не трябва да се пропуска
и фактът, че текстът прокарва и скрита съпоставка между майката на лекаря и неговата избраница Олга – и двете учителки, но
едната по принуда, другата – като личен избор. В края романът
произвежда позицията на Олга като преобръщане. Учителката решава да напусне училището, в което преподава, за да остане в София при своя възлюбен и да „му свие топъл домашен кът“11. Това,
разбира се, е представено като процес на приближаване на нейните
възгледи до тези на Ангел в романа, като решение и избор: И Олга се
ломеше – застанала на кръстопът – под своето жестоко раздвоение, под неравната борба на двете същества, които живееха в нея:
образованата кариеристка и влюбената жена (...) И все пак един от
тях трябваше да се пожертва. И тя знаеше, че това трябва да бъде
тя. За какво бяха тия години на учение и подготовка, тия загубени
ценни години, когато нямаше да є послужат вече за живота, който
я очакваше (...) Не можеше жената да живее сама. Не беше родена за
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това. (...) Той бе сам и я чакаше“12. С „чакам те“, но написано в писмо до Олга от Ангел, завършва и романът, в който след множество
перипетии (най-вече вътрешни) двамата влюбени се събират, за да
направят семейство. Но преди финала, за да утвърди семейния и
политически модел, който лекарят пропагандира като правилен,
текстът извършва още два хода. От една страна, снабдява героинята си Олга с една прикрита и позорна тайна история на миналото є (доста алогична спрямо характера на персонажа и хода на
повествователното действие), която вече променената и честна
учителка споделя със своя възлюбен. От друга страна, превръща героинята си в алегория на женската съдба през книгата, която лекарят Ангел започва да пише за положението на съвременната българка, „за жената на кръстопът“.
От собствената є история, която Олга разказва на Ангел в
едно прощално писмо, разбираме, че героинята е имала множество
връзки с мъже и скрито дете, което впоследствие е починало. Самият разказ откровение до лекаря пък е отключен от четенето на
книгата, която Ангел пише и в която Олга вижда себе си. След писмото и последвалия разрив между двамата („Защото аз самата не
желая миналото на жена ти да тежи връз твоята чиста и прекрасна мъжка гордост“13) повторното призоваване на Олга от лекаря се
провижда от текста като спасение. Мъжът оценява жертвата на
жената за него (отказът на младата философка от кариера – „За
него тя бе пожертвала целия свят, с който бе живяла дотогава (...).
И той бе длъжен да пожертва нещо“14) и се явява в качеството си
на неин вече житейски спасител. Мъжът у Фани Попова-Мутафова
спасява жената и по този начин отстоява както нейната чест,
така и собствената си. Малко преди финала на „На кръстопът“ Ангел защитава годеницата си Олга от ироничните подмятания на
мъж, с когото тя е била преди него и впоследствие е отхвърлила.
За Ангел, да отстои мястото на жената през мнението си за се12 Пак там, с. 101–102.
13 Пак там, с. 122.
14 Пак там, с. 130.
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мейството и за нейната чест, е нещо повече от въпрос, който се
отнася единствено до нея, до другия. Да посочи ролята на жената
като майка и значението на семейството за Ангел е практика, през
която той конструира собствената си идентичност на съпруг и
баща, на субект в публичното и в интимното, който има власт
да изказва закона, нормата и ценността. Социалната игра по разпределение на ролите (на мъжки и женски), която лекарят подема
в книгата, придобива смисъл на чест и мъжественост, на това,
което, по думите на Бурдийо, прави „мъжа мъж“ – „безспорният
принцип на всички задължения към самия себе си, двигателят и подбудата на всичко, което човек си дължи, т.е. което си дължи да осъществи, за да бъде наред със самия себе си, за да остане достоен за
някаква идея за мъжа в собствените си очи“115. Големият залог в „На
кръстопът“ е именно неотменната и точна полова сегрегация на
социалното пространство, което отделя дадени (но винаги неизменно едни и същи) роли на жените, а други на мъжете, но по този
начин, вместо да продуцира множество лични автономии, унифицира (полово) субектите и техните дълженства.
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Д а р и я
К а р а п е т к о в а
Италия в житейския атлас
на Фани Попова-Мутафова

Цели 930 страници. Толкова е дебел том 4 на Историята
на българската литература, издание на БАН от 1976 г., който започва своя преглед от 20-те години на XX век. И в който липсва
писателка на име Фани Попова-Мутафова, родена през 1902 г., прекарала години от детството си в Италия, години от следването
си в Германия и години от живота си в плащане на последиците
от свързаността си с някои от социално-политическите явления
в тези държави през първите десетилетия на миналия век. Това е
поредното обстоятелство, обяснимо с политическа конюнктура,
като в живота на Фани е важна не само тази след, но и тази отпреди Девети септември. Освен писателка, тя е и автор на множество
статии с литературна и социална насоченост, а друга сериозна
ниша от нейната дейност заемат преводите. На тях, на това доколко важна е била ролята на перфектното владеене на италиански
език и изобщо на присъствието на Италия в биографията на Фани
Попова-Мутафова тук ще бъде посветено по-специално внимание.
В своята творческа активност още от най-ранните є етапи
Фани Попова има изяви както на писателския, така и на публицистичния и на преводаческия фронт, и то в един исторически контекст, в който тя се чувства напълно в свои води. Месечното списание „Нови хоризонти“, издание на Италианско дело „Про Ориенте“, създадено в началото на 20-те години от монсеньор Франческо
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Галони, може да послужи за достоверен източник по отношение на
културните дебати от онзи период, в които тя очевидно е била значима фигура. Още в кн. 7 от първата година на списанието, 1932, когато Фани е на трийсет години, фигурира не само нейният превод на
„Любовницата на Граминя“ от Джовани Верга, но и новината, че „известната наша писателка Фани Попова-Мутафова ще държи сказка
на тема „Италиански писателки от св. Екатерина до Грация Деледа“.
Тази квалификация подкрепя посоченото от Красимира Даскалова
обстоятелство, че Ф. Попова-Мутафова е най-популярната и найпечатаната писателка преди 1944 година. Наред с това списанието
показва завиден кипеж на италиано-българските отношения през
30-те години. Само този, произволно избран, брой съдържа сведения
за: курсове по италиански език и литература при Институт „Леонардо Да Винчи“, италианска библиотека и книжарница; поредица от
публикации на български учени в италиански издания; панаира в Бари,
по случай който впрочем в България излиза статията на Павел Анастасов „С панаира в Бари фашизмът показва на света своята мощ“.
За и против фашистките пристрастия на Фани Попова е казано много, а биографията є сочи сама по себе си колко щети може
да причини залепването на крайни „етикети“. В своя Дневник Борис Делчев пише: „Днес се е получил на мое име романът на Фани
Попова-Мутафова „Доктор Петър Берон“ със следния надпис: „На
др. Гина Делчева и др. Борис Делчев – за добър спомен. Ф. ПоповаМутафова. 6.VIII.1973 г.“ А споменът не е много добър – помня поведението є преди Девети септември и връзките є с нацистите, и
това ме оттласква. Но си мисля: каквото и да е направила, поне не
е избивала невинни хора и комунисти като Сталин“. Оценките на
отминалата реалност стават все по-трудни с хронологическото
отдалечаване, но не това е централното в случая. Любопитно е, че
в значителна част от документацията, уличаваща Фани Попова
във фашистки склонности и прояви – разпити, обвинения, самопризнания и свидетелства, – обширно се посочва свързаността є с
Германия, най-вероятно заради немалкото нейни изказвания в подкрепа на Хитлер и на това, което става под негово ръководство.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Безспорен е фактът, че получаването на образование в друга държава представлява предпоставка за идеологически влияния, а и Фани
Попова, и съпругът є Чавдар Мутафов следват в Германия. В същото време обаче изненадващо слабо е посочена връзката є с Италия,
макар че тази връзка всъщност играе по-решаваща роля в живота
є след репресиите, и то на ниво финансово оцеляване. Както отбелязва Красимира Даскалова, „по-късно в нейния жизнен път знанието на италиански се оказва полезно като начин за препитание“,
тъй като тя „изкарва прехраната си чрез преводи от италиански
или редактирайки преведени текстове от италиански писатели –
Лампедуза, Мандзони, Моравия, Пратолини“.
В рамките на страниците, посветени на Ф. Попова-Мутафова
в книгата „Многоликата българка“, К. Зографова изтъква, че „в архива на Чавдар Мутафов има два ръкописа на преводи на италиански,
направени на „Приказка в рококо“ и „Бал“ от съпругата му, владееща
виртуозно италианския…“ Зографова посочва също редица имена
на италиански автори, превеждани от Фани, сред които фигурират имената на Франческо Йовине, Виталиано Бранкати, Рикардо
Бакели, Либеро Биджарети, Лучио д'Амбра. Някои от тези автори
всъщност придобиват у нас широка популярност след 1944 г. (Йовине например излиза през 1954 г. в превод на В. Свинтила, Биджарети
през 1967 г. в превод на П. Драгоев и т.н.), а това подсказва нейния
опит да се съобрази с новите политически тенденции в подбора на
книги за превод.
Всъщност Фани Попова много рано изпробва силите си в превода на извънредно сериозни текстове. Знаково нейно постижение
е романът „Изключена“ (1929) от все по-популярния Луиджи Пирандело; само пет години по-късно тя ще може да се похвали, че е
превеждала Нобелов лауреат. Този превод свидетелства, че писателката много добре е познавала италианската действителност
(това личи особено ясно в бележките под линия), че е успяла да
съхрани специфичния за Пирандело живописен, експресивен език, да
предаде адекватно разговорните реплики, да борави умело с българските преизказни форми.
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Все пак, ако трябва да бъдем точни, писателката е имала в актива си превод на нобелист и по-рано, още през 1931 г., тъй като
тогава излиза у нас романът „Старецът от планината“ от Грация Деледа, получила наградата през 1926 г. (нищо, че според книгата това е станало през 1927 г.). Изданието е амбициозно и е част
от поредица внушителни заглавия, за които в края на текста се
твърди, че могат да се четат „както от възрастни хора, така и
от млади момичета и юноши“. Прави впечатление възприетият в
него подход да се запазват думи и фрази на италиански или имена на
латиница, като преводът е даден под линия, вместо в самия текст,
или пък не е даден изобщо. (Тази тенденция все повече се възражда,
за голямо съжаление, и в съвременните издания.) Присъстват несвойствени за българската традиция сравнения от типа на мълчи
като охлюв, глупав като камък, лице като квас; не липсват и буквализми, например „какъв дявол имаш“ вместо „какво ти е, по дяволите“.
Редно е да се отчете силно изпъстреният с диалектни мотиви език
на Грация Деледа, който е преведен дори в случаите на традиционни молитви и други фолклорни елементи, когато това е истинско
предизвикателство. С диалекта и прилежащите към него тълкувания преводачката се е справила принципно по-успешно, отколкото
с някои по-книжовни идиоматични изрази.
Друго важно италианско име в преводаческата биография на
Фани Попова е Джовани Верга. Сборникът с четиринайсет избрани
негови разказа „Чер хляб“ е публикуван от издателство „Народна
младеж“ през 1949 г. в тираж 4000 бройки. Важно свидетелство за
компетентността на преводачката в този случай представлява
едно писмо до нея от Луиджи Салвини с дата 2 март 1948 г., където изявеният българист твърди: „Вашето мнение върху Верга е
според мене и според най-новата италианска критика абсолютно
точно“. Във въпросното издание обаче освен тиража са посочени
авторът на корицата, уредникът, коректорът и броят на „Държавен вестник“, в който е излязла заповедта за цената на книгата,
но не е посочен преводачът. И това не е изолирано явление. Можем
да кажем, че отсъстващото име на преводача създава усещането
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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за надскочени езикови бариери, за единство и принадлежност към
общо културно пространство отвъд различните националности.
И това би било най-приятното обяснение, което може да се даде
на преводаческата анонимност в редица преводни издания от този
и от съседните на него периоди. Всъщност Верга е пострадал още
през 1919 г., когато Кооперативна печатница „Гутенберг“ издава
повестта му „Романът на една монахиня“ с алтернативно заглавие
„Историята на една птичка“. Фигурират адресът и телефонът на
издателството, но преводът е дело на „La femme X». Връщайки се
на сборника „Чер хляб“, в него откриваме и „Любовницата на Граминя“, вече срещната в списание „Нови хоризонти“ седемнайсет
години по-рано. (Фани Попова захранва аудиторията с важни бъдещи театрални и киносюжети, в неин превод е и текстът на Карло
Голдони „Мирандолина“, който се превръща в събитие от афиша
на Народния театър през 1932 г.) В разказите на Верга се срещат
буквално преведени идиоматични изрази от типа на „богат като
шопар“ или „мина времето, когато Берта предеше“, които найвероятно са съхранени заради тяхната картинност.
С вниманието, което отделя на жените художнички и писателки, споменатият брой на списание „Нови хоризонти“ е показателен и за още един дебат в българското общество от 30-те
години. Става дума за ролята на жената, за феминистичното отношение към нея, за идеологическата мотивация при разглеждането на въпроса. Възгледите на нашата писателка в този случай са
по-скоро консервативни, тъй като тя поставя на първо място
традиционното призвание на жената да бъде съпруга и майка. В
нейната статия „По нови пътища“ от 1938 г. можем да прочетем:
„Днес марксическата теория за женското равноправие, достигнало
до най-абсурдните си форми, почва да се коригира дори в самите
Съвети, където се забрани законният аборт, даде се преднина на
семейството и майката, заповяда се почит към родителите и родината, създаде се грижа за нормалното отглеждане на детето в
естествената атмосфера на домашния кът. Това връщане бе доловено най-напред в страните, където господствува националният
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принцип във всички прояви на обществения живот. Отдавна вече в
Италия и Германия на жената се гледа не като на съперница и състезателка на мъжа в полето на социалните, икономически и културни
прояви, а като на другарка, съветница и вдъхновителка“. Така вероятно можем да разберем защо тя избира да преведе романа „Професия съпруга“ от Лучио Д'Амбра през 1947 г. за поредица „Библиотека
знаменити романи“. Става въпрос обаче и за вкусове на епохата,
макар че романът, особено през погледа на днешния ден, има удивително сладникаво и сълзливо звучене. Все пак той би могъл да послужи като уникален наръчник за разчитане на поведенческите модели
от своето време, а преводът на Фани Попова-Мутафова, както и
всички други нейни преводи, съставят образа на една съвестна и
компетентна познавачка на италианския и на своя роден език.
312
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Яна Язова е литературният псевдоним на Люба Тодорова Ганчева (1912, Лом – 1974, София). Под този псевдоним творчеството є нашумява през 30-те години на ХХ век, за да заглъхне
изцяло името є след политическия преврат през 40-те и да бъде
възроден интересът към творческата є личност в самото навечерие на следващия рязък политически обрат в края на 80-те. И ако
личният є живот и интимната є драма, редом с принадлежността към определен литературен кръг, оказват влияние както върху
творческите є търсения и нагласи, така и върху полюсната (емоционална и твърде пристрастна и до наши дни) оценка на произведенията є – от острите критики до извънмерните възторзи,
то политическата конюнктура предопределя отсъствието є от
литературния живот след 1944 г., десетилетното премълчаване
и пренебрегването є от литературноисторическия наратив. В
този смисъл съдбата на написаното от Яна Язова, извън неговите
достойнства и/или недостатъци, е симптоматична както за начина, по който българското общество оценява жената писател не
само чрез творческите є постижения и провали, а през призмата
на мъжкия авторитет, така и за отражението на политическата
конюнктура през 40-те и през следващите четири десетилетия
върху участта на твореца, оценката на творчеството му и мястото му (или липсата му) в българския литературен канон.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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***
БИОГРАФИЯТА. Яна Язова произхожда от семейство на интелектуалци – бащата Тодор Ганчев е доктор по философия, завършил в Цюрих, Швейцария. Неин родственик е акад. Никола Начов,
на чиито изследвания за Калофер по-късно обстойно се позовава в
романовото си творчество. Завършва гимназия в София и Славянска филология в Софийския университет.
Първата є публикация, стихотворението „През зимата“, се
появява през 1930 г. в сп. „Ученически подем“. На 19 години издава
първата си стихосбирка „Язове“ (1931), последвана от „Бунт“ (1934)
и „Кръстове“ (1934). Поезията на Яна Язова, въпреки сериозните
несъвършенства по отношение на формалните си белези – неовладяност на ритъма и стиха, неумение да се борави със словото, архаизми и пр., се отличава с тематична насоченост, емоционалност
и образност, набелязващи характерните посоки на цялостното є
творчество: чувствения живот на жената, мистичната сила на
природата, драматичната предопределеност на съществуването,
екстатичност, болезненост на преживяванията, изострен психологизъм. Особен интерес лириката є предизвиква с интерпретацията на живота в социалните низини – проститутки, просяци,
гамени, и с предусещането за акумулиращия се гняв и озлобление,
които могат да разрушат обществените устои.
Към средата на 30-те години Язова пренасочва и разширява
творческите си търсения към произведенията за деца (заедно с Никола Балабанов издава през 1941–1943 г. детското списание „Блок“),
драмата „Последният езичник“ (1940), и романите „Ана Дюлгерова“
(1936), „Капитан“ (1940). Публикува стихове, разкази, пътни бележки във вестниците „Литературен глас“, „Литературен преглед“,
„Развигор“, „Вестник на жената“, „Дневник“, „Мир“, „Зора“, „Заря“,
„Утро“ и списанията „Светулка“, „Другарче“, „Вяра и живот“ и др.
Членува в Дружеството на жените писателки, Дружеството на
детските писатели и Българския ПЕН клуб.
Търсенето на нови пътища в интерпретирането на българската история в драмата „Последният езичник“ и ориентацията към
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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3 Речник на българската литература. Т. 3. С., 1982, с. 636.
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по-обемни епически форми имат за резултат трайния творчески
интерес на Яна Язова към историческия роман. През 1944 г. е завършен „Александър Македонски“, първият според изследователите на
творчеството є исторически роман с небългарска тематика в нашата литература, който обаче става литературен факт и достояние на читателската публика едва през 2002 година.1 Драматичната
съдба на ръкописа (отпечатани са само първите осем коли, а малко
след 9.IХ.1944 г. е убит издателят Петко Атанасов) е симптоматична за по-нататъшната участ както на самата авторка, така и
на произведенията є. Преломната за България 1944 година се оказва
преломна и за писателката Яна Язова. Творчеството є е обгърнато
с почти пълно мълчание (все пак името є се споменава в няколко изследвания2 и присъства в академичния Речник на българската литература) по време на социализма, а социалистическата цензура, въпреки
застъпничеството на Димитър Талев и Георги Томалевски, отказва
да публикува трилогията „Балкани“, поради което същият този
речник през 1982 г. настоява, че „След 1944 г. [Язова] прекратява литературните си изяви“3. Всъщност официалните є литературни
изяви стават невъзможни поради нежеланието є да прави компромиси с комунистическата власт; тя се оказва обречена на изолация
от културния живот и на лична самота, но през трите десетилетия – от 1944 до смъртта си през 1974 г. – Язова продължава да пише.
След романа за Александър, останал непубликуван, следват дилогията „Голямо и малко“ и „Война“ (1945–1946), трилогията „Примери“
(„Балкани“) – „Левски“, „Бенковски“ и „Шипка“ (1952–1964) г., сбирка
с афоризмите на Александър Балабанов (опитът є да ги публикува
със застъпничеството на Тодор Боров и под псевдоним отново се
оказва неуспешен), към които по-късно добавя и свои. При работата
над историческите си романи Язова се основава на личните си впечатления от пътуванията си в Палестина, Турция, Египет, Сирия,
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посещенията на свързаните със събитията от Априлското въстание и Руско-турската война местности и селища, както и на подробното и обстойно проучване на историческите извори. Умира в
началото на юли 1974 г., сама, без близки и преки наследници, а около
причините за смъртта є и съдбата на оставените от нея ръкописи
тегне сянката на зловещи подозрения – за насилствена смърт не без
участието на ДС, за кражба и опит за злоупотреба с ръкописите º.
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ПРОБЛЕМИ НА РЕЦЕПЦИЯТА. Тясно преплетени, житейската
и творческата съдба на Язова проблематизират рецепцията на произведенията є, както и умението на българската критика, абстрахирайки се от ореола на любовно-скандално-криминално-политическото,
да даде умерена и трезва оценка на нейното творчество. През 30-те
непропорционалната за скромните є поетически постижения популярност, изненадваща и самата нея4, до голяма степен се дължи както
на авторитета и уменията на Александър Балабанов да се възползва
от възможностите, които медиите през десетилетието вече предоставят за (само)реклама, така и на пикантното в отношенията
между младата поетеса красавица и мастития, женен, с две дъщери, професор (без, разбира се, да се омаловажава продуктивността
на духовната и интелектуална връзка между две творчески личности). През 80-те и 90-те несъразмерният интерес, твърде крайната,
емоционална, небалансирана оценка, с която се приемат романите є,
системно поддържани от публикации за личния є живот, ролята на
службите и на някои кръгове от Съюза на писателите в съдбата на
оставените от нея ръкописи са показателни за трудностите, които
„Случаят Язова“ поставя пред изследователите5.
4

Игов, Светлозар. История на българската литература 1978–1944. С., БАН, 1991,
с. 364; Горчева, Мая. „Яна Язова в националния литературен спомен. Биографично
време и медийна популярност на писателката. Дилетантът и дилетантството
в писането. Съдба и характер“. -http://www.maya.dir.bg/yana_index.htm
5 Крайностите в критическата оценка на написаното от Язова датират още от
появата на първата є стихосбирка и критиците са последователни в своето възторжено приемане (Д. Б. Митов) или отрицание (Г. Жечев, Й. Бадев) на следващите є публикации.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

6 Позовавам се на Панчева, Цветанка. Цит. съч., с. 46−56.
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Обяснимо е, че с колкото по-плътно мълчание е било обгърнато
името на някой автор през тоталитарния период, с толкова поголяма сила избухва интересът към него в последното десетилетие
на ХХ век. Всъщност благодарение на усърдната работа на Петър
Величков част от историческата проза на Яна Язова е станала публично достояние още през 80-те години на ХХ век. Оттогава досега
никой от изследователите на живота и творчеството є не пропуска да отбележи политико-идеологическия аспект на проблема, но сюжетът Язова непрекъснато бива притеглян към любовно-криминалноскандалната интрига: „Епистоларният роман на Яна Язова и Александър Балабанов“, „Мойра“ или идеалната любов: Епистоларният
роман на Яна Язова и Александър Балабанов“, „Любовта между Яна
Язова и Ал[ександър] Балабанов на показ: Интимната кореспонденция
разкрива 15-годишната им драма“, „Кафене „България“: Хубавици украсяваха писателските компании“, „Една любов на Яна Язова в Париж“,
„Вместо сбъднати сънища − изчезнали романи и загадъчна смърт“, „Кой
уби Яна Язова“, „Убиецът ще дойде със зелено шалче: Спомени, които
чакат обяснения“6 и т.н., и т.н., което за съжаление е показателно
за начина, по-който общественото съзнание все още възприема и
оценява жената творец – през призмата на нейния частен живот.
(Тук в никакъв случай не искам да омаловажа съществената роля,
която ерудицията и подкрепата на учен като проф. Александър
Балабанов, както и творческият кръг около него, изиграват за формирането на Язова като творец. Просто пресиленото внимание към
любовно-криминалните сюжети в живота на Яна Язова деформира, а
на моменти изцяло замества интерпретацията на творчеството є
с интерпретация на биографията.) Проблемът обаче не е в това, че
обяснимият интерес към една необикновена женска и творческа съдба,
както и отприщената след десетилетия възможност да се пише свободно за всичко отклоняват вниманието в друга посока. Проблемът
е, че оправданият стремеж към реабилитация на едно преднамерено и тенденциозно премълчавано творчество на моменти се израж-
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да в безапелационна апологетика на всичко, написано от Яна Язова
(отново в голяма част от заглавията преобладава прочувственоприповдигнатият тон: „С непреходна стойност“, „Епос на сърцето“,
„С благодарност и признание“, „Светлина от далечна звезда“, „Яна
Язова – нежната богиня на нощта“, „Странна и хубава... черна съдба“
и дори „Тая изстрадала душа“), която в своята патетика стига дотам, че не просто поставя романите „Левски“, „Бенковски“ и „Шипка“
„до класическите национални епопеи „Под игото“, „Записките“, „Железният светилник“, но и настоява, че „в някои отношения те дори
ги превъзхождат“7, или ги сравнява с „Името на розата“, при това в
ущърб на Умберто Еко8. Авторите (и главно авторките) пропускат,
отказват да забележат или съвсем бегло споменават някои очевидни
недостатъци на историческата є проза. Там, където слабостите са
отчетени9, те са оправдани с авторовата интенция да напише „народна“ книга за Апостола, ориентирана към „масовото съзнание“, и със
самата отвореност на романа като жанр, с творческата артистичност и жанровата разкрепостеност, със стремежа към оригинално литературно присъствие и самобитен белетристичен почерк10. Следващото десетилетие бележи далеч по-умерена, критична, лишена от
емоции и дисциплинирана в рамките на професионалния прочит оценка на творчеството на Яна Язова11.
7 Трифонова, Цвета. „Книга, впримчена в капана на историята“. –

Летописи, 1995,
кн. 1–2, с. 31.
8 Василев, Йордан. „Народна книга за Апостола и за неговия народ“. − Пламък, 1988,
кн. 2, с. 165.
9 Пак там. (Тук съм длъжна да отбележа, че годината, през която излиза рецензията
за „Левски“, е 1988 и авторът є не може да не е имал пред очи необходимостта да
защити романа от евентуалните нападки на зорките идеологически застъпници.)
10 Трифонова, Цвета. „Сага за отсъстващата книга“. – http://www.slovo.bg
11 Гърдев, Борислав. „След възкресението“. – LiterNet, 14.10.2003. Първо издание,
електронно. Горчева, Мая. „Историческата трилогия на Яна Язова – „Примери“
от катехизиса на националния бунт“. Текстът е четен на Международна славистична конференция, Югозападен университет, 3-5. ХII. 2004. Електронна публикация на
14 септември 2005. – http://www.litclub.com/library/kritika/maya/iazova.html. Горчева,
Мая. Яна Язова в националния литературен спомен. Биографично време и медийна
популярност на писателката. Дилетантът и дилетантството в писането. Съдба и характер. http://www.maya.dir.bg/yana_index.htm.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

РОМАНИТЕ. Излезлите приживе на авторката си романи „Ана
Дюлгерова“ (1936) и „Капитан“ (1940) се вписват в контекста на
търсенията на 30-те и 40-те – първите успехи на маринистиката
(Матвей Вълев), интереса към екзотичното (Борис Шивачев), към
положението на жената в българското общество (Фани ПоповаМутафова, Анна Каменова) и (като продължение на тенденции,
изявени още в стихосбирките º) набелязват някои особености, характерни за по-късната є проза – тематичната ориентация към
екзотичното, към живота в социалните низини (наркотрафик,
проституция), към съдбата на харизматични личности, към мястото и социалната роля на жената.
Трилогията „Примери“ („Балкани“) споделя нерадостната
участ на всички големи епико-исторически произведения на Яна Язова, т.е. вижда бял свят почти десетилетие и половина след смъртта
на авторката си. Първото издание на романа „Левски“ е през 1987 г.,
тринадесет години след смъртта на Язова, последвано от „Бенковски“ – 1988 г. (от една страна, естествено продължение на първата
книга, а от друга, засилващо характерните за нея слабости), и „Шипка“ – 1989 г. (логичен завършек на епопеята за националноосвободителната борба)12. Единството на цикъла се определя от общото мя12

Цитиранията са по Язова, Яна. Левски. С., 1987; Бенковски. С., 1988; Шипка.
С., 1989.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Критическият прочит се усложнява допълнително и от
факта, че социокултурният контекст на рецепцията се различава от контекста, в който романите са създадени, както и от обстоятелството, че въпреки изключителната добросъвестност на
Петър Величков и Цвета Трифонова не е възможно да се установи
как точно биха изглеждали окончателните авторски варианти на
романите, ако Яна Язова би могла да участва в издаването на творбите си. И всяка критическа оценка за издадените след смъртта на
Язова произведения би трябвало да носи съзнанието, че последната
є воля остава неясна за изследователя и във всичко написано има известна доза условност.
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сто на действието (хронотопната определеност е зададена още със
заглавието – „Балкани“), от общия персонаж, от самата идеологикоестетическа концепция на авторката (внушението ясно личи от
първоначалното заглавие на трилогията, „Примери“). Романите недвусмислено се стремят към огромни пространствено-времеви граници на повествованието, свързвайки разказа за последните няколко
години на робството чрез емблематични за българската история
„места“ (Балкана, Траянови врата и пр.) и въвличайки тези няколко
години в хилядолетната история на Балканския полуостров.
Въпреки прецизното проучване на историческите факти, големия мащаб на изображението, търсенето на психологическите
измерения на героизма, саможертвата и предателството, опита
да се внуши харизматичната сила на образите – Левски, Бенковски,
Евпраксия – трилогията е по-скоро неуспешен опит за „късна реинтеграция в официалната литература“, „принизяване до читателските средностатистически вкусове“ и „съобразяване с клишетата на епичната вълна от 50-те години на миналия век“.13 Повествуването за националноосвободителното движение е положено
в полето на напрежение и се движи по ръба между историческата
фактология и националния исторически мит, без обаче да намери
точния баланс, който ражда епическото изображение. Интересът
към екзотичното води до съчетаване на похвати, характерни за
Йожен Сю, с поетиката на „Приказки от 1001 нощ“ (странстванията и приключенията на Бенковски в Анадола). Спецификата на
гледната точка към българската история предпоставя сюжетика
и интонации, присъщи по-скоро на Илия Блъсков, отколкото на
историческата проза от втората половина на ХХ век (съдбата на
сестра Серафима). Неумението да се инкорпорира историческият
факт в художествената тъкан и стремежът към всеобхватност
превръщат фикционалния исторически разказ в чудовищно образувание, съвместяващо в себе си похвати на приключенския роман,
приказката, историческата хроника, етнографското изследване.
13 Гърдев, Борислав. Цит. съч.
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Жените и историята. Голямото достояние на романовото
творчество на Яна Язова, недовидяно от повечето критически изследвания и заслужаващо специално внимание в контекста на историческия поглед към творчеството на българските писателки, е
търсенето на мястото на жената в големите сюжети на историята.
Историческите колизии, въстанията, революциите, войните поставят на изпитание самата природа на женското, тради14 Василев, Йордан. Цит. съч. с. 163–169.
15 Пак там.
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Повествованието е силно утежнено с повторения, отклонения,
описания и исторически екскурси, на моменти съвсем наивни, вложени в монолозите на героите и стремящи се, заедно с авторския
увод, да вместят цялата българска история, едва ли не от Сътворението насам, в рамките на романа за Левски. Поради всичко това
жанровата определеност на трилогията създава сериозни затруднения на критиката и се колебае от „народна книга“ през „научнопопулярно четиво“ до „жанров уникат“, „романоподобна тъкан“,
„енциклопедия“, „историография в романов вариант“14. „Недопустимите от гледище на литературния бит злоупотреби с авторското право“15 са една от типичните особености на това повествуване, което не се свени да изговаря чужди думи и мисли – от
Шекспир до Захари Стоянов, да използва чужди разкази, без да се
чувства задължено да постави кавичките на мястото им и без да
се грижи за тяхната уместност. Ако при Вазов художествените
аналогии съизмерват подвига на българските въстаници с класически образци на героичното, тук на моменти те добиват гротесково звучене (характерен пример е Хамлетовият монолог, приписан
с известни корекции на Петър Бонев). Най-сериозната слабост на
трилогията обаче е в провиденциалистката визия на българската
история, особено натрапчива във втората книга, където героите
от съзнателно избрали саможертвата в името на свободата личности са превърнати в марионетки на провидението.
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ционно възприемано в патриархалното мислене като ориентирано към сферата на бита и интимното. За неговата възможност/
невъзможност да се впише в традиционно мъжките територии на
героичното, за неговите превъплъщения във времена на съдбовни за
етноса сблъсъци повествуват историческите романи на Яна Язова
и най-вече трилогията „Балкани“.
В „Александър Македонски“, където за жената е отредена
традиционната роля на любовница или съпруга (Барсин, Роксана)
в сянката на великия мъж, женската гледна точка към историята,
войната и насилието е само бегло загатната: „Война! – мислеше
Роксана. – Защо е нужно всичко това!“; Как можеш да ми говориш за
любов, – прошепна съвсем примряла Роксана, – когато толкова хора си
избил...“ („Александър Македонски“).
Макар че дилогията „Соленият залив“ носи слабостите, характерни изобщо за епическото творчество на Язова – неумение
да се дисциплинира широтата на изложението, липса на органична
спойка между документално и фикционално – историята на трите
Катерини – Ката, Катерина и Катка, бабата, дъщерята и внучката – удържа цялото в рамките на романовото и отпраща към познатия от „Ана Дюлгерова“ мотив за участта на жената в провинциалното градче, за правото є да отстоява себе си и мястото си в
обществото. В същото време тук съдбата на жената се съотнася с
най-драматичните събития в новата българска история – Втората световна война, влизането в Тристранния пакт, партизанското движение, бомбардировките над София, деветосептемврийския
преврат, Народния съд. Въпреки широтата и мащабността на изображението и богатството от персонажи историческите колизии
пряко или опосредствано са представени чрез гледната точка и пречупени през личната съдба на главната героиня Катерина (чрез любовта и отношенията є с Фердинанд и Беро-Беро). Успоредяването
на женския поглед с историческите събития не е единственото достижение на дилогията. Втората є част – „Война“ – е пример за
творческа доблест и представлява уникален за българската литература опит да се осмисли и интерпретира чрез фикционалното слу© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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чилото се в България в средата на ХХ век, да се заклейми ужасът на
войната и червеният терор без дистанцията на времето, без уютната защитеност на преосмислянето и преоценката в по-късните
десетилетия, без надеждата романът да бъде някога публикуван, и с
огромен риск за живота, защото книгата е създадена в най-мрачните
години на комунистическото управление. Писателката Яна Язова
достойно поема този риск.
Непосредственото участие на жената в историята, и то
във върхови за съдбата на нацията моменти, както и свързаното
с него интерпретиране на женската идентичност представляват
особен обект на интерес в трилогията „Балкани“. Повествованието и в трите книги обстойно се занимава, макар и да не го явява
експлицитно, с възможностите за избор на жената във време на
исторически колизии, поставяйки под силен натиск традиционните женски роли в такава екстремна ситуация и в крайна сметка
отричайки ги като абсурдни.
Сред многото роли на жената в цялата трилогия, но найвече във втората є част – „Бенковски“, се намира една основна – на
съратничка. Особеното тук е, че макар романът да се опитва да
експериментира на тема „Какво се случва с обикновената жена, когато по своя воля или (по-често) под натиска на обстоятелствата е принудена да навлезе в териториите на героичното, считани
за традиционно мъжки“, героините, може би с изключение на Ванка
Бонева и презвитера Нона, са антипод на общоприетата представа за обикновеност. Повествованието нееднократно акцентира
върху тяхната изключителност – и външна, и душевна – на моменти преекспонирайки грозотата и гигантския ръст на госпожа
Евпраксия, небесната хубост на Серафима, надареността на Райна
Попгеоргиева, душевната щедрост на Велика Лачкова. Нещо повече,
не историята в бурния си поток случайно попада на тях, защото
мъжете имат нужда от жени съратнички, а жените сами влизат в
историята като избранички именно поради своята изключителност, тълкувана в романа като отрицание на традиционните
представи за „женскост“. Основният женски персонаж в цялата
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трилогия е подбран и интерпретиран именно като „не-женски“,
като изцяло разминаващ се с традиционния образ на българката от
времето на робството, вписана в бита, загрижена за дом и челяд.
Такива в романа „Бенковски“ са единствено Ванка Бонева и презвитера Нона и по тази причина те попадат в дисхармония с основния
„женски мотив“. В „Бенковски“ под една или друга форма многократно се перифразира, преразказва, обговаря, обраства с детайли
лаконичното Вазово „всякоя възраст, класа, пол, занятие“. Но това
не е единствената причина за своеобразната интерпретация на
женското. Жената в традиционните си за патриархалното мислене роли – на съпруга, на майка, на любима, в нейната ангажираност
с бита, настоява романът, е невъзможна в историята, тя няма място в революцията именно като „жена“.
Основният женски персонаж в цялата трилогия са монахините от Горния метох в Калофер. Монахинята обаче е жена, самоотрекла се от земната си женска същност, гравитираща към небесното, а не към земното; ничия земна, а само Христова невеста;
ничия майка, а майка на всички деца, както е внушено на Младата
Макрина и както, в третата част на трилогията, Евпраксия е
представена като всеобща „майка“ в буквализиране на обръщението „майко Евпраксийо“. Дори традиционната роля на стопанка на
дома за монахините от Горния метох е трансформирана (и преекспонирана чрез многократното повторение и в трите части на
едни и същи пасажи, описващи богатствата на метоха и труда на
монахините – също типична особеност на повествованието, изграждащо внушения чрез кумулативни наслагвания) в денонощна
грижа за нивите, розовите градини, тъкането и пр., чиито изобилни плодове ще отидат при бедните. Повествованието експлицира
не-женската същност на „черните жени“, многократно сравнявайки ги с войници („Трите черни жени, които стоеха изправени като
трима неподвижни войници...“; „Трите черни жени-войници...“; „Сестра Ефросиния е един добър войник!“ и т.н.). Повторението на мотива за жените войници и в трите части на трилогията, от една
страна, подкрепя тезата за освободителната война като дело на
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целия български народ, но, от друга, е част от цялостното внушение за истинската стойност на „женското“, т.е. за отсъствието
на „женско“ по време на въстание. Не-женскостта на монахините
по парадоксален начин намира своето превъплъщение и в полюсното
противопоставяне между Евпраксия и Серафима: грозната, грамадна, обладаваща неимоверна физическа сила игуменка, чийто външен
облик е самото отрицание на физическата представа за женственост, срещу прекрасната Серафима, обект на мъжко възхищение и
съдбоносна за мъжете любов, чиято женска хубост обаче е контрапункт на „смъртта º“ за каквито и да било „женски“ изживявания
(„Тая жена гледа като мъртва!...“; „...няма сърце! Сърцето є е умряло
от голямо зло!“; „Без сърце живее прекрасната Серафима между хората...“; „мъртва е прекрасната Серафима!“). Единствената цел на Серафима е да постигне възмездие за участта на близките си и свобода
на родината; за всичко останало тя е „не-жива“ („Когато България
се освободи, Стоян Илийка..., аз няма какво повече да правя... Ще бъда
мъртва!“; „Свободна България няма нужда от хора като мене, Стоян
Илийка!“; „Аз нямам друг живот!“). Символичната „не-живост“ на
женското в нея намира естествения си и логичен завършек в преобличането в мъжки дрехи, появата є на позициите в боевете на
Шипка, смъртта є и употребата на мъртвото є тяло като оръжие
от опълченците. Това внушение за не-достойнствата на женското и за необходимостта от претворяването му в „мъжко“, когато
трябва да се включи в отстояването на националната кауза, е подкрепено с редица примери, но намира цялостната си реализация в
образа на Райна Княгиня.
Райна Попгеоргиева е изначално предопределена за особена,
не-женска участ не само поради изключителните си качества, но
и поради натрапчивата прилика с Орлеанската дева. Дори предчувствието на майката, презвитера Нона, не е в състояние да я
отклони от тази участ. Напразни са опитите на Нона да я въвлече в света на бита и ежедневието, да я привърже към делничните
женски задължения, за да я откъсне от „мъжките“ занимания – учението и четенето на книги. Многократното настойчиво изрежда-
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не на женските задължения във вътрешните монолози на майката
срещу многократното внушение за изключителната хубост, интелигентност и мисия (чрез аналогията с Жана д’Арк) на дъщерята идват да внушат единствено и само неизбежността на съдбата. Героико-трагичната съдбовност на Райниното предопределение е подсилена и от факта, че в стремежа си да я въвлече в женския
свят, презвитера Нона сама слага иглата за бродерия в ръцете є,
чрез което се оказва оръдие на провидението. Отричането на женското намира своя сюблимен израз в акта на преобличането, доколкото дрехата е един от знаците, чрез които родовата идентичност се институционализира и поддържа в културата. Калпакът,
униформата, препасаната сабя, конят, револверът и знамето като
подмяна на женската идентичност на героинята са многократно
повторени чрез преобличането на девойките Ана и Лика, на редица
жени в готвещата се за защита Перущица, на Серафима в „Шипка“. Преобличането на Райна в „Бенковски“ не е просто дословно
повторение и следване на подробно изучените от Яна Язова автентични документи, доколкото фикционалният свят подбира
и преподрежда фактите от действителния, свързвайки ги във вериги от значения, създаващи и внушаващи свои собствени смисли,
преакцентира ги и ги преосмисля за собствените си цели. Въстаническото („мъжко“) облекло на Райна Футекова е необходимата по
логиката на повествованието подмяна на женската идентичност
с мъжка, за да получи жената легитимност в историята, да придобие изконното за мъжа право да участва в нея.
Въстаническите дрехи на Райна (естествен резултат от
успоредяването на задачата є с мисията на Орлеанската дева) и на
останалите жени по време на въстанието са другото лице на черните раса на монахините от Калоферския метох, сигнал за преминаване в не-женски свят, отрицание на женското като необходима
предпоставка да се участва в историята. Подмяната на дрехата в
контекста на цялостната визия на романа за жената в историята,
акт почти толкова революционен за българския ХIХ век, колкото
и самото въстание, е отхвърляне на женската идентичност, ин© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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терпретирана като „абсурдна“ в полето на героичното. Изборът
между женско и мъжко облекло е избор да бъдеш жертва или героиня,
облеклото е предопределено от този избор, но заедно с това то и
диктува поведение. Ана и Лика, лишени от всичко женско, преоблечени във въстанически дрехи и размахващи ятагани в църквата на
Перущица, са еманация на онова, за което повествованието категорично настоява: самата ценност на „женското“ по време на върховно за нацията изпитание е в отричането от неговата същност –
жената е войник и съратник на мъжа и само като войник и съратник
тя изглежда достойна в неговите очи („Жената, което ще рече нежността, красотата, любовта... е нещо нетърпимо през време на бой,
абсурдно“). Във върховни за нацията изпитания, твърди романът,
за да бъде на висотата на историята, за да се впише в героичното,
женското трябва да се отрече от себе си, да стане „мъжко“. В този
смисъл и любовта между мъжете и жените е възможна само като
преданост към делото на свободата. По тази причина Бенковски истински забелязва Райна именно в мига, в който „е превърнала своето
моминско тяло във войник“, категорично заявявайки желанието си да
бъде единствено „войник в редовете на войниците“.
Другата възможност за жената във време на исторически колизии според повествованието е да бъде жертва на мъжкото насилие, в разказа настойчиво се преповтаря максимално снизеният
и сведен до чисто физиологични характеристики колективен образ на мъжете насилници. Насилието е пресъздадено с пластична
култура и натуралистична изобразителна сила. Ето няколко конкретни примера: „Николина се видя обградена от едни човеци, които
по големина бяха мечки, по свирепост вълци, с лица, обрасли в козина, с
дрехи, наплескани с кръв,... с устни, които цвъркаха лиги и воня... От
един звяр тя минаваше в ръцете на друг, още по-свиреп, по-мръсен и
по-жесток“ – „Бенковски“; „подобно разкъсано цвете, удавена в сълзи,
с руси къдри, разскубани и провиснали около двете є бузи, с устни огризани, олигавени и безсрамно изсмукани от черните и счупени зъби на
старика...“; „продълговатото лице на сестра Мелания бе разръфано и
изядено със зъби, като че ли дъвкано от кучета... разбойници, които не
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се бяха погнусили да осквернят и мъртвите им тела...“ – „Шипка“).
Жената в традиционните є роли според трилогията на Яна
Язова е абсурдна и невъзможна пред лицето на историята. Във време на екстремни изпитания и колизии тя е разпъната между избора
да се отрече от своята „женскост“ и да запази достойнството си
или да се превърне в плячка за мъжа звяр. Аргументите, че описаното отговаря на историческата истина, че монахините са изиграли
съществена роля в националноосвободителното движение, че повествованието добре познава и се позовава на (а на моменти почти
дословно цитира) историческите документи, че преобличането в
мъжки дрехи съответства на реално случилото се, а думата „войник“ се споменава в автобиографичните бележки, са маловажни, доколкото най-важно е как романите инкорпорират историческите
факти в своята литературна структура и как, инкорпорирайки
ги, градят своя концепция за мястото на жената в историята.
Жената в историята според визията на трилогията е
възможна само като не-жена или като жертва. В същото време
„женското“ намира своето единствено адекватно място в полето
на мистичното, в осмислянето на историческото като съдбовна
предопределеност и на жената като медиатор между тях.
Историята като пророчество. Въпреки че историческите романи на Яна Язова оценяват високо точно онези достойнства на
героините, които са типично „не-женски“, в същото време повествованието ги надарява с профетична сила, която е единствено и
само женско достояние. Така от неясното за Сурея пророчество на
Титигата в „Бенковски“ през отчаяния възглас на Евпраксия („Токущо ми се откри, ...че ако това стане, народът ни ще бъде подхвърлен
на страшно изтребление!“), през майчините интуитивни страхове на презвитера Нона и женската интуиция на Ванка Бонева за
„чужденците-странници“ романът логично стига до нощта на
Еледжик, когато, под натиска на настъпващата катастрофа, пророческата дарба се превръща във всеженско достояние: „Всички жени
в тази фатална нощ, събрани върху опасната твърдина, бяха станали
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пророчици“. В сюблимния момент на върховно изпитание обикновените жени израстват до висотата на жените „примери“, ако се
съобразим с първоначалното заглавие на трилогията. Размива се разликата между обикновеното и изключителното. Изтръгната от
делника, изведена от ритъма на ежедневието, изправена на ветровития, буквално и метафорично, връх на Историята, жената в романа
на Яна Язова проявява в извънмерна степен своето най-женско качество: вечната, непобедимата, неунищожимата женска интуиция.
Най-настойчиво мотивът за предопределението звучи в темата за Райна Княгиня, чиято „позованост“ е повтарящо се обвързана с мотива за Орлеанската дева. Романът настоява върху идентичността на техните мисии чрез чуването на „небесните гласове“, макар че внушението е прекалено експлицитно, натрапчиво
преувеличено и доста наивно.
Пророчествата и знаменията, свръхестественото и необичайното намират своя естествен (за логиката на такъв тип интерпретация) завършек в третата част, „Шипка“, където трудностите в обсадата на Плевен са предварително предречени, а в
главата със симптоматичното название „Под знака на лунното
затъмнение“ на природния феномен е приписано символично значение на божествено предопределение за краха на империята, предначертаващо бъдещето за народите на полуострова.
В контекста на романтично приповдигнатото писане за
българската история, на така характерния за авторката афинитет към екзотичното и мистичното подобна провиденциалистка интерпретация изглежда обяснима. За съжаление, както и много
други мотиви в романа, тя е преекспонирана, липсва онази симпатична дистанция, с която Вазов коментира в „Под игото“ знаменитото „Туркия ке падне“. По този начин повествованието на
Язова превръща „героите примери“, и това е особено натрапчиво
в „Бенковски“, от съзнателно избрали саможертвата в името на
свободата личности в марионетки на неведома висша сила. Така се
демонстрира една твърде трудно приемлива през втората половина на ХХ век концепция за историята.
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***
Да предпочетеш самотата и изолацията пред компромиса
е достойната творческа позиция, която Яна Язова отстоява до
края на живота си. Творческата є съдба и съдбата на ръкописите
є поставят редица принципни въпроси: за умението да четем и
интерпретираме литературното наследство на автор, останал,
макар и не по своя воля, извън и встрани от литературния процес на своето време; за деформиращата роля на политическото в
най-уродливите му проявления върху самата същност на творчеството и за резултатите от него; за позицията и отношението
на твореца към властимащите. В този план интерпретацията на
творчеството є е от съществено значение не само за осмислянето
на мястото и ролята на жената писател в контекста на националната литература, но и за самосъзнанието на българската литература и литературна наука.
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Романът на Анна Каменова
Харитининият грях и греховете
на литературната критика

Всеки, който пише за Анна Каменова, малко или повече
попада в плен на изкушението да разкаже невероятния начин, по
който тази жена е вписана в историята на българската култура
между двете световни войни. Израства в дома на Михаил Маджаров – виден политик и общественик, журналист и преводач, главен
редактор на в. Мир; дипломат, сродник на фамилията Каравелови,
братовчед на Лора, племенник на Бенковски. От 1919 г. става съпруга на Петко Стайнов – друг известен общественик и дипломат,
юрист. Домът им на ул. Славянска 22 е център на бурен културен
живот. Сред най-близките посетители и приятели на семейството са Б. Пенев, Вл. Василев, Багряна, Панчо Владигеров, Ив. Милев
и Сирак Скитник, блестящият пианист Андрей Стоянов, найизвестните за времето си артисти като Ружа Делчева, Зорка Йорданова, Ив. Димов... Освен тях редовно идва голяма група писатели:
К. Константинов, Ч. Мутафов, А. Разцветников, Д. Габе... Особено
близки на Анна Каменова по душа са Лилиев и А. Каралийчев. Животът на тогавашната интелигенция е изглеждал много по-весел и
разнообразен от живота ни днес: колективни четения на току-що
написани творби; излети на Витоша; карнавални вечери, литературни вечеринки в провинцията...
Във всичко, което написах дотук, в това изреждане на банални
факти, което на свой ред не успях да подмина, усещам приглушения
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мазохизъм на нашето време, което непрекъснато си припомня доброто в други епохи. А епохата между двете световни войни с изключителната интензивност на своя интелектуален живот днес
наистина ни изглежда като някакъв Златен век, безвъзвратно изгубен за българската култура. И все пак ни остава едно утешение.
Дори тези писатели, художници и артисти, които са успявали да
постигнат непринудени изблици на весел колективен живот, вече
са тъгували по едно Друго време, по един Златен век, който и тогава им е изглеждал по-красив и безвъзвратно отминал. За интелигенцията между двете световни войни другостта на българската
култура е била свързана с представата за някаква епоха, която не
може да бъде измерена в точни дати, но е притежавала красотата
на вечния български дух и се е ръководела от непреходните ценности на колективната народна душа. С тази утопия вече сме готови да заговорим за настроението Родно изкуство като доминираща
носталгична потребност на времето след Първата световна война. Анна Каменова е изцяло потопена, изцяло вписана в него. Всяка
оценка на нейното присъствие в българската литература от този
период трябва да започне от съзнанието за силната є обвързаност
с идеята за „родно изкуство“, от упоритото є присъствие сред
хората, които я раждат и пресъздават, от общия климат на интелектуалното мислене, който пряко влияе върху появата є като
критик и автор на белетристични творби. В тази статия ще
се занимавам само с първия роман на Анна Каменова, Харитининият грях. За него критиката е писала сравнително много, във всеки
случай много повече, отколкото за другите є творби, при това с
преобладаващо положителен тон. Все пак всички похвални тези са
построени върху някакъв вариант на представата за женска литература, женска чувствителност и женски успех. В противоречие с
тях аз ще се постарая да покажа, че този роман е важен не толкова
като пример и постижение за българската „женска“ литература (в
тази посока той всъщност е доста проблематичен), колкото като
характерен концептуален текст на движението Родно изкуство от
20-те години на ХХ век.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

1 По това време колонката се казва През световния прозорец; А. Каменова поделя
нейното авторство с Олга Сирак Скитник, макар че пише доста по-често от нея.
В следващите три години (1930–1932) рубриката е преобразувана в Театрален бележник и А. Каменова я води сама. За нас обаче са нтересни първите шест години,
когато текстовете є представляват не толкова отзиви и рецензии, колкото любопитни и често оригинални културологични есета.
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Фактът, че Харитининият грях (1930) е първият опит на
своята авторка да напише роман, лесно подвежда критиците към
традицията да го интерпретират като начало в нейния творчески път. Близо десетилетният є опит като критик и есеист през
20-те години обикновено се споменава набързо, превърнат във фон
на белетристичния є растеж. В моето разбиране обаче Харитининият грях не е начало, а по-скоро край или поне пряк резултат
на процеси, натрупали своя ефект до момента на неговата поява.
Особено важна роля изиграва присъствието на А. Каменова като
„колумнист“ (или автор на постоянна колонка) във в. Свободна реч
от 1924 до 1929 г.1 Сред неговите редактори по това време е В. Пундев; сравнително непретенциозен и популярен, вестникът отделя
цяла страница за култура и дава значителна свобода на своите наблюдатели.
Ако прочетем последователно всички рецензии и есета, които А. Каменова е публикувала през този период, ще останем силно
впечатлени от един ясно очертаващ се и рядко срещащ се факт.
Рубриката във в. Свободна реч съдържа много идеи и немалко завършени картини от повествованието на романа Харитининият грях;
отделни есета влизат почти буквално в романа и ни напомнят
разпространената практика на етюда в живописта. Напълно неоправдано е да разделяме есеистичната от писателската работа на
А. Каменова през тези години. От гледна точка на романа рубриката е нещо като готварница: тук се подготвят продуктите и
се изпитват рецептите на бъдещата творба. От гледна точка на
рубриката романът напомня мозайка, сглобена от готови детайли със свой живот в публичното пространство. С това наблюдение вече рязко сме се отдалечили от представите за женско писане
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между двете войни. А. Каменова не е интуитивен и спонтанен автор, който пише, воден от импулсивната потребност да сподели
своите лични преживявания с повече хора. Носталгичният тон и
лиричното настроение на романа не идват „отвътре“, от някаква (спонтанна) „женска“ чувствителност, те – както ще видим –
представляват съзнателен и внимателен избор на метод в изображението на родното. Наистина, както отбелязват всички ранни
критици, носталгия има, всъщност бихме могли да говорим дори
за сантиментален наивитет в художественото описание. Но за
самата А. Каменова наивитетът не е недостатък тогава, когато
се пише за родните ценности. В един отзив за сборника с разкази
Суша от тогавашния автор М. Минев тя го оценява съвсем положително, тъй като по принцип е „характерен за битовите ни разкази, този наивитет, на който някои писатели дължат силата и
свежестта на стила си“2. Що се отнася до носталгията (или склонността да се мисли умилително за родното място в ретроспективен план), тук се сблъскваме с едно любопитно явление. Копривщица, чийто художествен образ владее романа, не само не е родното
място на авторката, но А. Каменова стъпва там за пръв път едва
на 31-годишна възраст, през 1925 г., и почти веднага подхваща серия от есета за нея. Оставаме с впечатлението, че носталгичният
топос се е появил тогава, когато е назряла самата потребност от
носталгично писане като аспект на необходимостта да се мисли
родното по модерен за своето време начин.
А. Каменова – трябва да подчертаем, за да разберем приноса на
нейния пръв роман, – е здраво обвързана с концептуалните усилия
на своята културна среда да дефинира и да наложи идеята за „родно
изкуство“. Още през 1924 г. тя публикува статия Родното, в която
отхвърля твърдението, че българската литература продължава да
се развива под влиянието на символизма, като дава за пример онези
автори (напр. Багряна, А. Каралийчев, Й. Стубел), които изцяло са
се обърнали към ценностите на родното.3 Развитието на А. Каме2 Кам. Ан. Суша. – Свободна реч, бр. 1032 от 18. 08 1927, с. 3.

3 Кам. Ан. Родното. – Свободна реч, бр. 150 от 21. 08. 1924, с. .
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4 Кам. Ан. Правилния път. – Свободна реч, бр. 997 от 07. 07. 1927, с. 3.

5 Кам. Ан. Вълна на любопитство. – Свободна реч, бр. 1079 от 13. 10. 1927, с. 3.
6 Кам. Ан. Приказка за пролетта. – Свободна реч, бр. 893 от 7. 02. 1927, с. 3.
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нова като есеист и критик през следващите три-четири години
пряко отразява развитието на възгледите за родното в българската култура от същото време. През 1927 г. тя вече констатира с
неприкрито задоволство: „Почнахме усърдно да браним и насърчаваме родното. Събуди се задрямалата народна песен, съживи се умиращата шевица, възпя се народният бит.“4 И пак след три месеца:
„Като мода бе почнало да расте любопитството ни към родното...
Сега, когато чуем гайдата в песните на някои от младите ни писатели, виждаме ясно, че тя се е вмъкнала не от предвзетост или
от мода, а като неразделна част.“5 Употребата на колективен субект в първо лице, множествено число ясно говори, че авторката се
чувства неоспоримо вписана в усилията на една значима културна
общност да наложи изкуство, което „набира вдъхновение от самия
извор на живата вода, бликнала от недрата на земята“6.
През 1930 г., когато се появява Харитининият грях, А. Каменова все още е неизвестна като писателка – дотолкова неизвестна,
че когато през следващата година Дора Габе я споменава в една своя
сказка за съвременната ни литература, много слушатели остават с
впечатлението, че нейното име се е появило погрешка вместо Ана
Карима. „Приятна изненада“ – като че ли това впечатление доминира в мнението на критиката след появата на романа. Една жена
„мълчаливо, скрито, без да дига шум по стъгди и улици, е седнала да
напише роман!“ – отбелязва Д. Шишманов във в. Слово. Покрай снизходителната доброжелателност на своето отношение той казва и
нещо по-интересно: „Големи критици са почвали тъкмо по обратен
път: писали са първен романи и стихове, а сетне са се връщали в царството на по-близката им стихия. А тук, на против: няколко години критически работи, упътвания, съвети и внезапно, като бунт
против нещо – един роман!“. Д. Шишманов вярно разбира натрупването на концептуални усилия в творческото развитие на писателката, по това време вече 36-годишна. Харитининият грях не е ин-
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туитивен роман, не е налучкване на верния път. Той е закономерен
резултат от възгледите на А. Каменова как трябва да изглежда един
необходим на десетилетието роман. Носталгичната стилизация на
народния бит изчезва от нейното творчество веднага след като
веднъж е била изразена в цялост, сглобена от много (и многократно
изразявани до този момент) идеи и литературни етюди. Другите два романа, публикувани през същото десетилетие – Градът е
същият (1934) и Пет момичета (1938) – изгубват напълно лиричния
патос и повествователния наивитет на първия. И в същото време
остават далече от неговия успех, сякаш в потвърждение на казаното от самата им авторка, че точно наивитетът придава сила и
свежест на онези писатели, които пишат за народния бит.
Но нека сега се върнем към идеята за „женски“ роман и „женска“ чувствителност, която съпътства успеха на книгата през
30-те години и постепенно се втвърдява в критическа норма, регулираща интерпретацията на сантименталното и наивното в нея.
М. Николов открито хвали романа за това, че притежава „тънък
женствен чар“, идващ от „мекотата и задушевността на тона“,
с който се води разказът.7 Според Г. Цанев това е „един истински
лиричен роман“, тъй като „лирично е отношението на авторката към живота и хората“. И пак казва, вече по-конкретно: „роман
на вътрешния, интимния живот. Това са лиричните състояния
на едно младо същество, което приема и преживява всичко с трепета на сърцето си“.8 Самият Г. Цанев, който продължава да цени
високо книгата и през следващите десетилетия, съзнава, че тази
кротка интимност, назована с понятието лирично, сама по себе
си не може да гарантира ценността на текста, тъй като тежнее
да се самоизчерпи и да стане досадна дори за най-доброжелателния
читател. Ето защо той допълва твърденията си с второ (и всъщност синонимно) понятие – поетично: „И тия тънки състояния на
7

Николов, М. „Харитининият грях“. Роман от А. Каменова. – Златорог, Х, 1930,
кн. 3, с. 170.
8 Цанев, Г. Анна Каменова. Харитининият грях. В: Цанев, Г. Критика. С., 1961,
с. 527, с. 529.
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9 Пак там, с. 530
10

Сп. Новис, бр. 4–5 от 1930 г. Авторът на рецензията, която има изцяло отрицателен тон, се е представил със знака La; този отказ от самоличност подсказва
маргиналност на критическата тенденция зад неговия текст (освен възможните
лични подбуди за анонимност).
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душата, които рисува Каменова, тия едва доловими движения на
женското чувство и мисълта, с които е пълен романът, биха дотегнали не веднъж на читателя, ако не беше поетичният полет на
авторката“9.
Нека да се замислим сега какво би могло да се крие зад доста
общия и силно метафоричен термин „поетичен полет“. От контекста на цялата му рецензия става ясно, че поетичното представлява отказ от реализма като буквален портрет на жизнената
действителност. А. Каменова, подобно на Йовков, подбира само
„известни елементи от живота“ и с тях построява една нова действителност „съобразно своите художествени цели“. Ако се абстрахираме от доста общата терминология на това разсъждение,
ще успеем да видим, че и А. Каменова, и Й. Йовков творят в жанра
на модерната идилия: художествената действителност в техните
творби е изолирана от историческата реалност чрез механизма на
„своята вътрешна убедителност“; тя представлява самозадоволителен механизъм, който генерира логическите закони на разказа
според потребностите на един предпоставен поглед върху света.
Казано с литературни понятия, става въпрос за похвати като митологизиране и декоративна стилизация, типични за стила Родно
изкуство както в литературата, така и в живописта. При Г. Цанев
те звучат положително, обаче в момента, в който оценката на романа напусне схващането за ценността на Родно изкуство, същите тези качества („лиричност“ и „поетичност“) се оказват силно
проблематични като достойнства на разказа. Неслучайно още през
1930 г. една алтернативна тенденция в нашата критика осмива
романа именно поради тях: „Анна Каменова не борави с битовия
елемент като реална художествена същност, а преде на хурката на
лиричния патос с несръчните ръце на гражданка“10.
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Както изглежда, водоразделът в оценката на лиричния тон и
поетичната стилизация е минавал през принадлежността/непринадлежността на пишещия критик към „лагера“ на тези, които ценят
стила Родно изкуство и разбират неговата идеология като спасителна алтернатива на разрушените от войната нравствени ценности.
Що се отнася до критика, наречен La, много е любопитно да видим
как мнението за естетическата несполука на Харитининият грях е
внушено в натраплива метафорика на женския опит: с несръчните
си ръце на гражданка авторката е изпрела на хурка повествователното вълмо на своя нескопосен текст. Зад това метафорично сравнение се крие друга идея с доста по-общ характер. Тъй като за читателя (тогава, но и сега) е твърде трудно да си представи, че даже
жена, която върти хурката със сръчни ръце (т.е. селянка), би успяла
да напише по-успешен роман, излиза, че никоя жена – и гражданка, и
селянка – няма да се справи с подобен текст; романът изобщо не е
къделя по мярка на женската хурка. Остава да добавим още твърдението, че неуспехът на книгата се измерва в термини на „самозадоволяването“, както и обвинението, че „нежната душа на автора“ е
била „откърмена с биберона на тишината и доволството“, за да получим ясен регистър на нарцистичния опит, който La внушава като
типично женски параметри на изкуството да се пише роман.
И пак от гледна точка на вярата в Родно изкуство всички дотук
споменати белези на провала в романовото изкуство могат да се окажат творчески добродетели: „с каква тънкост и нежност е дадена
красотата на отсенките, на тихите душевни движения! Рисунъкът
е сякаш безплътен, въздушен. Или по-добре, това не е рисунък, а изящна бродерия“11. Между изящната нежна бродерия и несръчния опит да
се преде на хурка – така изглежда диапазонът на женското авторство
за българската критика през 30-те години. „Женското“ тук очевидно не е някакъв иманентен (вътрешен) определител на качеството в
творческите усилия, а по-скоро метафора на един комплекс от качества, които могат да имат много различна стойност в зависимост
11 Николов, М. Цит. съч., с. 169.
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от идеологическата позиция на конкретен критик. По този начин
Харитининият грях се оказва текст със стойността на симптом. Неговата оценка експлицира употребите на „женското“ като начин да
се назоват/оценностят явления с много по-общ културен характер.
Но нека сега и ние – осем десетилетия по-късно – да се замислим
дали качествата на романа, който разглеждаме, могат да бъдат изречени като „женски“. Носталгичният тон например, защото той
трудно подлежи на съмнение дори ако го разберем като целенасочен
емоционален конструкт и литературен похват. Носталгичното
изображение на патриархалния свят със сигурност не е женско откритие в българската литература. Неговите корени са във Вазовата повест Чичовци и особено ясно в Дядовата Славчова унука на
Влайков. „Лиричният тон“, от друга страна, е общо качество на
„родната“ проза, неслучайно и Г. Цанев сравнява в това отношение
Харитининият грях с творчеството на К. Петканов, А. Каралийчев
и Й. Йовков. Детайлната описателност на битовите обстоятелства я има в почти цялата ни белетристика със „селска“ тематика. Дори перипетиите на женското преживяване като централен
сюжетен мотив познаваме от работите на Влайков и А. Страшимиров, за да започнем с началото. Откъде тогава идва този широко
разпространен ефект на вярата, че Харитининият грях е „женско“
произведение, специфично женски роман?
Ето отговора, който аз намирам на този въпрос: ефектът на
„женското писане“ идва от способността на Харитининият грях да
възпроизвежда и препотвърждава най-популярните за своето време
представи за „българската жена“, а и за „природата“ на жената изобщо. Ще се опитам да подкрепя твърдението, цитирайки критическия прочит на женските образи в текста през 1930-а, а и в по-късни
години. „С вярна интуиция авторката е дала основната същност на
женската душа – жаждата да бъде обичана и да обича“ – пише М. Николов, очевидно увлечен от онзи „лиричен тон“, който изглежда качество на епохата. Книгата, продължава той, представлява „същевременно възслава и елегия. Възслава на онова, което е най-съкровено
в женската душа и за което тъй хубаво приляга определението на

339

340

Метерлинка „съкровище на смирените“. И оплакваме печалната
участ на жената, носителка на пасивното начало в живота“. За
М. Николов няма значение, че в текста има алтернативен женски
образ, който носи тъкмо идеята за бягство и несмирение. Напълно
закономерно в епохата на социализма интерпретативният акцент
ще се насочи тъкмо натам, към онази девойка, която „излита заедно
с лястовиците, за да търси и тя като мъжете новото в света – Найда. Това е бъдещата нова жена, новата българка, която не се задоволява само да чака, а се втурва в живота, за да изгради новото си семейно щастие“12. Между „съкровище на смирените“ и активистка на
пролетарското щастие – женската душа очевидно не може да бъде
някакво „себе си“, тъй като нейната „същност“ се е оказала твърде
променлива величина в дискурса на мъжкото отношение.
Но нека се върнем още малко към природата на жената според
културните клишета между двете световни войни. Проявявайки
„вещо познание на женската душа“, А. Каменова успява да изгради
убедителен образ „на жената, която обича, страда и очаква ... т.е.
образ на светицата, идеалната жена от миналото“ (Г. Цанев).
Този образ може да бъде само „истински“, защото авторката го е
създала с „тънка обрисовка на девическите чувства“ (Д. Шишманов). И без да цитирам повече, става ясно, че критиката чете Харитининият грях през възприетите като неопровержима истина
клишета за женственост. Този прочит надскача дори границите
на текста и се превръща в начин за приемане на самата авторка.
Б. Пенев има навик да я нарича „Гретхен“; според М. Николов тя
има „съзерцателна статична природа“. Всъщност знаем много добре, че А. Каменова нито прилича на кротка, свенлива Гретхен,
нито има „статична природа“. Тя е била подчертано действена,
амбициозна, самодисциплинирана и доста продуктивна като писател. Нейният психологически портрет, имплициран от ранната критика, представлява типичен продукт на популярните
тогава възгледи за жената.
12 Недялков, Хр. Анна Каменова на 80 години. – Деца и изкуство, 1974, бр. 4–5, с. 27.
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13 Градската шлагерна култура не е добре изследвана у нас, но все пак съществуват

следи от нейното битие. Ат. Славов например цитира песента Ти замина за Египет, която започва така:
Ти замина за Египет
с парахода Маджестик.
Коя друга предпочете
пред печалния ми лик?
Няма нужда да казвам, че тези няколко реда обобщават драмата на женското преживяване в разглеждания роман. Славов, А. Стари градски песни. Сливен, 2007, с. 39.
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На фона на мъжките представи за типичните качества на жената
изглежда интересно да се запитаме какво е отношението на самата писателка към тези клишета. Не е необходимо да се гадае дълго, отговорът
е очевиден в текста. Харитина наистина е изрисувана като идеалното
българско момиче; тя е образ на чистото и красивото в „природата“
на българската жена; нейните качества изцяло попадат в регистъра на
„вечната българка“ според идеологията Родно изкуство. Литературният є портрет навява спомени за селските девойки на Майстора, може
би малко по-меланхолична, по-печална от тях: „Кротко, издължено лице,
тих бавен говор, свити устни, рядко раздвижвани от усмивка, и премрежени очи, които гледат надалече“. Другата героиня, Найда, е описана в още по-откровени представи на фолклорната стилизация: „като
жар є светят бузите, а устните горят, цъфнали са – пламнал мак е
цъфнал“. Този „ален мак“ ни напомня за една популярна песен от началото на ХХ век и ни кара да осъзнаем, че стилизацията на народната песен
е умело сговорена с градския шлагер. Ще дам само два примера. Все така
в регистъра на идеята за жената цвете се появява типично шлагерният образ на бялата ружа. В романа той представлява упорит символ
на девическата невинност. Драгия, в когото Харитина е влюбена, гледа момичето с удивление: „досега не бе видял, че момиче може да разгъва
душата си като цвете – както бялата ружа разгъва чисти, неопетнени, недокосвани листца“. И той є казва с нескриваемо популярни фрази:
„Догодина пак ще се върна за лятото. Дотогава ще мисля за тебе като
бяла ружа.“ Дори най-драматичната и „реалистична“ тема в романа –
темата за мъжете, които напускат родното място, за да станат гурбетчии в Египет, се оказва част от шлагерния репертоар на епохата13.
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Вече можем да обобщим, че идеологията на женската същност
в Харитининият грях е изградена посредством пресичането на няколко пласта популярна култура. Трудно ще бъде да отделим традицията на народната песен от по-новите наслоения на градския
шлагер, а двете заедно очевидно се чувстват удобно в компанията
на популярно преведената психоанализа и народопсихологическото
философстване между двете световни войни. А. Каменова „събира“ част от тези клишета и ги „пристяга“ със здравите връзки на
идеологията Родно изкуство. Критиката, от своя страна, ги разпознава в нейния текст като правдива образност на действителността. Разбира се, тази „правдивост“ има симулативен характер;
тя е преди всичко отражение на един специфичен тип представи
за действителност, породени от (и възможни в) културната атмосфера на една конкретна епоха. Ако сега, след тези наблюдения с
доста общ характер, се взрем по-внимателно в поетиката на самия
роман, можем да откроим истинско богатство от образни мотиви, които са общи места в художествената стратегия Родно изкуство. (Много интересен би бил въпросът доколко самото Родно
изкуство ги възприема от популярната култура на своето време,
но той би изисквал много повече време и място, тъй като за съжаление не е разработен от нашата критика.) Ще откроя само три,
но много характерни мотива, които имат особено влияние и силно
(до степента, в която започват да бъдат мислени като „оригинални“) присъствие в Харитининият грях.
Първият мотив изразява най-ясно тенденцията да бъдат
мислени колективните нравствени ценности („българската душа“)
в символични фигури с женско лице. Образът на майките в черно е
типичен представител на тази група, той емблематизира скръбта
и отчаянието на българския народ след военната катастрофа (така
както селската девойка става лице на идеята за изгубената предмодерна хармония). Може би най-лесно ще си припомним неговото
присъствие в изобразителното изкуство на времето, в картини,
които и днес продължават да имат христоматиен характер. Изглежда, че най-рано между по-известните художници започва да го
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

14 Дачев, М. Слово и образ в художествения свят на „Български балади“. В: Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Р. Коларов. Изд. център „Боян Пенев“, С., 2004, с. 322.
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рисува Сирак Скитник, близък приятел на Анна и Петко Стайнови.
Забрадената в черно майка намира присъствие в неговото творчество още с началото на Първата световна война. През 1921 г.
вече го срещаме върху корицата на стихосбирката Български балади
от Т. Траянов. Като илюстратор на стихосбирката (някои илюстрации са всъщност репродукции на създадени по-рано картини)
С. Скитник разгръща иконографския код на образа в съзвучие с елегичния тон на Траяновите балади. Специфично за неговия подход
е „размножаването“ на майчината фигура, усилването на визуалния ефект посредством внушението за колективна стихийност
на тъжното преживяване. Особено ясно го виждаме в рисунката
Погребение към едноименната балада: „Дълъг неизброим ред от приведени фигури на майки, всички в ляв профил като в „Майки“, но
различни по големина, яснота и композиционна подреденост, насищат антропоморфно задния план на рисунката. Целта очевидно
е да се изобрази множественост, неразчленимост в своята сляпа
стихийност“14.
Другият голям художник на „черното майчинство“ е Ив. Милев. Темата кулминира в една от най-късните и най-хубавите картини, създадени от него: Нашите майки все в черно ходят (1926).
Живопис и литература са очевидно преплетени в замисъла на тази
творба; самият Ив. Милев е сред най-честите и любими посетители у семейство Стайнови. А. Каменова изпитва към него несекващо
възхищение и го хвали по всеки повод. В тази поредица от примери
непременно трябва да споменем и скулптора Ив. Лазаров; творби
като Молещи се и Плачущи жени представляват въздействащи алегории на скръбта. Всеизвестната забрадена и тъжно очакваща майка „на Дебелянов“ е създадена от него именно по поръчка на кръжеца
Родно слово, в който особено активно участва А. Каменова. Майката в черно е между най-важните символични визии на 20-те години. Тя очевидно има връзка с възрожденската майка-родина и отначало изразява скръбта по загиналите през трите войни синове,
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след това се превръща в алегория на усещането за катастрофа и
вече оттам – в алегория на катастрофиралите национални идеали в българската душа. Традиционната идея, че женската природа е
орисана на страдание се преплита с романтическата представа за
народната душа, а двете заедно добиват израз в модерната за времето сплав от късносецесионни, експресионистични и легендарнофолклорни черти.15
Скърбящата, забрадена в черно възрастна жена е най-силно
запомнящият се образ в Харитининият грях. Неслучайно всички
критици цитират едно или друго от неговите превъплъщения.
Ето например „двете жени, които идат насреща: бавно и набожно
вървят. Като че все се връщат от черква. Облечени в черно, забрадени в черно, кротки, замислени, сякаш рано почернени калугерки.
Забелязала ли си как пристъпват и как си държат събрани ръцете?
Всички тукашни жени така вървят: като че държат великденска
свещ и пазят да я занесат запалена до вкъщи“. Доброжелателният
читател лесно ще си помисли, че авторката многократно е виждала как по Великден възрастните копривщенки се връщат от черква.
Изследването обаче показва, че същия образ можем да срещнем още
в есето „6 месеца равноправие“, публикувано през лятото на 1926 г.,
т.е. по-малко от година след като А. Каменова стъпва за пръв път
в Копривщица. Пак преди да попадне в романа, той се появява за
втори път в речта, която писателката изнася на празника на копривщенското читалище през 1929 г.16 Образът на жените в черно,
притиснали свещи в молитвено сключени длани, е типичен артефакт на 20-те години; Каменова го възприема пряко от картините
на Ив. Милев, С. Скитник, а навярно и от други творци. Но не само
тя. Ето например К. Гълъбов с един програмен текст на оформящия се по същото време кръг Стрелец. За да формулира своята идея
15

Понякога, както в скулптурите на Ив. Лазаров и картините на Майстора,
изображението постига още по-силно внушение с пестеливите средства на реалистичното портретуване.
16 Тази реч е отпечатана в малка книжка. Вж.: Каменова, А. Копривщенката. Издава
Женското благотворително дружество „Благовещение“, Копривщица, 1929.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

17 Гълъбов, К. На Велика сряда. – в. Изток, бр. 29 от 2 май 1926.
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Може би за да убеди недоверчивите си читатели, а може би поради липса на
вяра в тяхната способност да извлекат сами символичната стойност на образа,
романът я формулира с натраплива упоритост: „Леля Рада е като светица, като
оживяла икона“. И пак: „Прилича на иконата света Богородица ... голямата икона
на олтара в новата черкова“.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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как трябва да изглежда съвременното изкуство, К. Гълъбов прави
един вазовски жест: той тръгва от спомена за майка си: „Твоя образ
изпълня душата ми: виждам старческото лице, по което животът
изписа своята мъдрост, виждам черната забрадка, която сложи неволята на главата ти, виждам кроткия поглед, в който припламва едно откровение“. И бързо след това стига до емблематичните
фрази на доминиращото колективно настроение: „Всички ние сме
синове на орачи и копачи – на майки с черни забрадки... Да бъдем верни на себе си и на черните забрадки“17.
И все пак, дори на фона на популярната изобразителна практика, първият роман на А. Каменова успява да наложи един свой акцент
в образа на забрадените майки. От общия образ на възрастните
жени, наподобяващи рояк черни пеперуди („Цял рояк черни забрадки
тръгнаха, спряха се, събраха се вкупом, зашепнаха“), текстът изтръгва само една, портретува в повтарящи се детайли нейното сюжетно присъствие, обобщава внушението до символ на българската
светица (иначе казано, на българската душа, персонифицирана като
изстрадала, преждевременно състарена, но все още богата с добродетели и достойнство жена). Романът є дава име – леля Рада – и внушаващо скръб лице: „неподвижно лице, бледо, изтрито от времето, а
две тънки струи бавно се спущат от очите“. Харитина є казва, очевидно с думите на софийска писателка от 20-те години: „Лельо Радо,
ти все като че отиваш в черкова... В очите ти сякаш е запалена свещ,
бавно гори и изпуща света светлина. Ръцете ти са събрани все така
за молитва. Гласът ти е като шепот, с който се говори в черкова“. И
няма значение дали някога копривщенските жени са изглеждали точно така. Защото така е изглеждал образът на светицата в българската култура между двете световни войни.18 Това е самото лице на
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скръбта, а скръбта е най-силното внушение, с което се отличава художествената практика на родното в изкуството от това време.
Както ще пише самата А. Каменова по случай една посмъртна изложба на Ив. Милев: „Най-характерното за картините му е скръбта. Не
някаква сладчиво-сантиментална меланхолия, превзета замисленост
или повърхностна тъга. А дълбоката скръб, изсмукана от недрата на
черната, родна земя, разляна в жилите на всеки българин“19.
По друг начин присъства женската скръб в колективния образ на каракачанките. И в този случай неговата романова поява е
предшествана от есе на същата тема във в. Свободна реч, а пък есето – от непосредствени наблюдения върху живота на каракачаните в планината.20 И тук жените са забрадени и вървят с приведени
глави в мълчалива процесия. Столетията не са успели да променят
техния начин на живот: облечени в неизменните черни сукмани,
сврени край мандрите зиме, скрити в горите лете, отказващи да
общуват с другите хора... Самата вечност живее в техните очи, в
скованите им фигури на „тежки, мрачни, прелетни птици“. И пак
срещаме шлагерния образ на девойката ружа. С очите на Харитина
читателят поглежда градинката и вижда там „винената ружа със
стотина цвята – сякаш стотина избрани каракачански хубавици,
засенили с винени шалове черни очи“. Текстът очевидно модулира
символизма на цветовете, за да внуши „естественото“ в природата на жената.
Съвсем различни – не-женски и не-природни – черти характеризират присъствието на втория голям образ символ в романа:
Мъртвия град. Той, разбира се, има конкретно име и е представен в
детайли на стилизираното битово-етнографско изображение. Копривщица – богато и будно възрожденско градче – към края на ХIХ век
19 Ан. Кам. Четиредесет дни. – Свободна реч, бр. 898, 6 март 1927, с. 3.
20

Става въпрос за една любопитна случка от живота на сем. Стайнови: те прекарват своя меден месец не в чужбина, а в колибите на българските каракачани.
Най-любопитно изглежда това, че животът на едно младо семейство сякаш се
стреми да подражава на настроенията в българската култура след Първата световна война.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

21 Белгия, разсъблечена (1864). Цит. по Роденбах, Ж. Мъртвата Брюге. С., 2000, с. 96.
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започва да претърпява разрушителни метаморфози. Лишени от
традиционните си начини на препитание, мъжете са принудени да
ходят на гурбет в далечен Египет. В дома си остават само мързеливите, болните и много възрастните мъже. Следосвобожденската
урбанизация също ограбва някога цветущия град; къщите опустяват, по праговете – като сковани черни птици – дремят старици; останалите млади мечтаят как да избягат, животът замира...
А. Каменова е разказвала неведнъж за тези промени – и в есета, и
в речи, винаги емоционално и с реторическа убедителност. Друг
е въпросът дали те наистина са били толкова потискащи и необратими. Точно това оспорва например критикът La: „Битът на
провинциалното градче ... е подценен и принизен. Нима поне един
терзия не можа да хвърли аршин след куче? Нима има и такива гимназистки, едно любовно писмо да не смеят да напишат?“
Отговора можем да подозрем в една фраза на Малчо Николов, който споменава „атмосферата на този градец, напомнящ
мъртвия град на Роденбах“. Стилизираният битовизъм, с който
А. Каменова описва Копривщица, няма реалистичен характер, неговите корени са в една митологема, добре известна в българската
култура след Първата световна война. Тя, разбира се, не е „автентична“ за българската душевност, макар че добре є приляга посред
общото настроение да се търсят „народните“ качества и „вечните“ начала. Както повечето митологеми на времето, и тази е внесена от модерната практика на западноевропейската литература.
В епитом на идеята за мъртъв град отдавна се е превърнал фламандският Брюге. След английските романтици като У. Уърдсуърт и Х.
У. Лонгфелоу за него пише Бодлер: „Град фантом, град мумия... Мирише на смърт ... на духове, на гробища.“21 Оттам образът преминава у Ем. Верхарн, Ст. Цвайг, Ж.-К. Юисманс – все автори, които
са възпитавали българската модерност. Особено важно място има
много известната в продължение на десетилетия книга на Жорж
Роденбах Мъртвата Брюге (1892). Самият Роденбах „присъства
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стабилно в българските модернистични, символистически издания
от началото на 20 век“22. Само през 1919 г. излизат две негови книги:
Мъртвият Брюге в превод на Гео Милев (фрагменти от нея са били
публикувани и по-рано в периодичния печат) и Въртеж на мъглите.
Отбрани разкази в превод на Хр. Ц. Борина. Влиянието на Роденбах
очевидно е продължило и по времето между двете световни войни,
защото петнайсет години по-късно излиза и трета книга, симптоматично наречена Мъртвият град. Избрани разкази (1933).
Всички критици, писали някога за Харитининият грях, обръщат
подробно внимание на главната героиня и бегло споменават другите женски образи на романа. Този подход обаче се оказва далече от
замисъла на самия роман. „Женското“ в него не е само способността на един или друг характер да изрази по някой „вечен“ аспект на
българската душа. А. Каменова е по-интелигентен и ерудиран автор.
Тя се опитва да внуши българското като сложна действителност
от разнообразни качества, които текстът внимателно разпределя в система от женски образи, главни или епизодични като каракачанките в техните шалове и сукмани. Едва сложността на цялото,
изградено чрез тези образи, може да изрази вечното в българската
природа. А то, от своя страна, е вечно именно защото в различни
епохи могат да претърпят метаморфози неговите отделни страни, но сложността на системата се запазва в приблизително еднаква
структура на отношенията между различните части. Копривщица
на романа също принадлежи към системата на женските образи; тя
има подчертано литературен характер и трябва да бъде разбирана
като един от главните герои на разказа. И ако текстът (очевидно)
се старае да ни разкаже как изглежда „вечната“ скръб с лице на жена,
то и градът-героиня е задължен да изпълнява същите функции, да
бъде живо място, в което се случва самата способност за скръб.
И наистина, ето го как изглежда: „Няма весели хора, жизнерадостни хора, няма смях тука – всичко е уморено, остаряло – и
улиците, и къщите, и хората“; „Никой не минава по калдаръмените
22 Неделчев, М. Градовете – живи, мъртви, обсебващи, вдъхновяващи. Послеслов
към: Роденбах, Ж. Мъртвата Брюге. С., 2000, с. 111.
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улици, никой не се спира пред чужда порта“; „По улиците твърде
рядко се среща жива душа, и когато срещнете някого, в повечето
случаи мъж или жена в прекарала възраст“. По-нататък: „затворени капаци на запустелите къщи“, „заключени с кофар порти“, и
т.н., и т.н. Вече с увереност можем да кажем, че градът на Каменова „предопределя действието; че градските пейзажи са не само
фон като произволно избрани разказни сюжети, а са свързани със
самия феномен книга“. Това красиво твърдение, уви, не принадлежи
на никой от българските критици. Взела съм го от предговора на самия Роденбах към неговия роман Мъртвата Брюге. И ето още нещо,
пак от там, но съвършено подходящо за опитите ни да разберем
защо умира Копривщица в романа на А. Каменова: „В това страстно
изследване си поставихме за цел най-вече да обговорим един Град –
Брюге – като главна героиня, свързана с душевните ни състояния,
която съветва, разубеждава, подтиква към действие“23.
Градът жена (обиталището жена изобщо) е много древна идея,
която символизмът и модерната литература след него възвръщат
към нов живот. А. Каменова използва тази готова интерпретация,
популярна и в българската култура, но в същото време я адаптира
към изискването за националноспецифичен характер на всяко митологично внушение. Умиращият град емблематизира разрухата
на една епоха в значимостта на родните ценности, но също така
самата смяна на епохи в националния живот като механизъм на неговото оцеляване и движение в нови посоки. Тук вече трябва да забележим, че Каменова е много различна от писателите народници,
които също идеализират традиционните ценности на българската душа. Копривщица като образ на миналото умира, но силата и
жизнелюбието, символизирани в цялата система от женски образи,
оцеляват; те са „вечни“. За това обаче ще говоря след малко. Засега
искам да се върна към опита на романа да превърне Мъртвия град
в „нещо като символна тъждественост, измислена от един поет,
за да изрази по-ясно своите душевни вълнения“. Това са думи на
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Райнер Мария Рилке за Брюге на Роденбах.24 Те обаче биха били валидни и в нашия случай, стига само да разберем индивидуалните „душевни вълнения“ като популярен модел на доминиращите нагласи в
движението Родно изкуство през 20-те години. Прословутата „кула
от слонова кост“ се е оказала заменена с крепостта на колективните ценности, осмислени в национално-митологичен план. А що
се отнася до българските критици, които посрещат издаването
на книгата, те просто отказват да мислят родното в термини,
които напомнят символистичния мистицизъм на една предходна
епоха, и търсят обяснения в полето на рационалния историзъм:
А. Каменова рисува „старото градче на търпението и безволието“
(Г. Цанев), нейната Копривщица е „от ония градчета, в които бавно и достойно умира едно минало“ (Д. Шишманов).
В този момент, след като споменахме писателите народници, от една страна, и ако си представим всички овчари с кавали и
селски мадони, нарисувани между двете световни войни, от друга
страна, логично е да си зададем въпроса, защо А. Каменова разполага
автентичните ценности на българската душа в града вместо на
село? Един възможен отговор се съдържа в това, което вече казах
за Мъртвия град („мъртвото село“ е образ, който присъства във
фолклора, но не достига до краевековния модернизъм поради неговите подчертано урбанистични нагласи). Освен това умиращата
Копривщица функционално се е изравнила със село, тъй като акцентът в изображението на българското село, като се почне с края
на ХIХ век, все по-отчетливо пада върху пропадането и разрухата
на традиционните норми, т.е. отново става въпрос за умиране и
упадък. Има обаче и трети отговор, който бихме могли да насложим към първите два. Долавяме го в две статии на К. Гълъбов от
1926 г.: „Не бива поезията и живописта да правят култ от селото,
особено когато неговият живот е толкоз беден откъм съдържание
и форми, колкото живота на нашето село, ала нека не се забравя, че
главно в селото трябва да дирим ония черти на българския живот,
24 Цит по: Кавалджиев, К. Краевековният роман(с) на мъртвия град. В: Роденбах, Ж.

Мъртвата Брюге, с. 7.
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25 Гълъбов, К. Нашите културни задачи. – Изток, г. III, бр. 44 от 14 ноем. 1926.
26 Гълъбов, К. Към младежта. – Изток, г. II, бр. 38 от 1 окт. 1926.
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които го отличават от живота на други народи“25. И още веднъж,
на друго място: „Родно изкуство не ще рече да пишеш само за хармани, гайди и бъклици“26.
А. Каменова се опитва да избяга от неизлечимия битовизъм
на „селското“ присъствие в българската литературна традиция
и в същото време изпитва натиска на идеята, че само там могат
да бъдат намерени „ония черти“, които гарантират българската
специфика на човека. В отговор на това двусмислие тя изобретява
своята литературна Копривщица като функционален хибрид: довчера цветущо градче, което днес споделя съдбата на умиращите
(най-ясно в селото) патриархални норми. Тази стратегия се оказва
печеливша в края на 20-те години, но щеше да бъде демодирана през
30-те; и Каменова никога повече няма да се върне към нея.
Третият символичен мотив, който бих искала да представя,
ни връща към една традиционна тема на българската литература, много популярна и в практиката на ранния модернизъм: темата свое и чуждо, изразена в различни парадигми на съотнасянето
между двете є части. Срещу Мъртвия град на патриархалните
ценности в Харитининият грях застава Чуждият град. И в този
случай сюжетът разчита на конкретни географски и социални факти: чуждият град е Александрия; чуждата земя, в която се стичат
гурбетчиите от фалиралото балканско градче – Египет. Много
по-важна от документалните факти обаче е символичната стойност на чуждото място, фокусирана в способността му да бъде
обратното на българските традиции, на обичайните норми и форми на живота в родния свят. Александрия преди всичко е Другият
град, тук всичко изглежда и се случва „обратно“; казано в малко посложна терминология, нейният образ конституира в текста една
типична хетеротопия.
Първият план на това символично решение ни напомня мотива свое и чуждо място в борба за душата на дядо-Славейковата
Гергана. Малката, скромна Копривщица, сгушена в Балкана, заоби-
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колена със „зелени буки и сочни ливади“ докъдето ти поглед стига, е очевиден (и печеливш само в носталгичния план на копнежа
по отживелите ценности) антипод на древната и космополитна
Александрия, където „блестят бели стълбове от истински мрамор и бели дворци се редят край синьото море“. Тук, у нас – хората
„уж са млади, а безволеви като старци“; момичетата се раждат, за
да станат като своите майки: „по една мъничка Солвейг при всяка
побеляла жена, която отсега се учи да търпи и да чака“. Там – „там
са вашите силни, способни хора“, казва вуйчото изкусител на Харитина; там са мъжете със силна воля, тези, чиито очи „пръскат
искри като разкалено желязо“. Опозицията там–тук върви ясно
по линията живот – не-живот: Мъртвият град на черните забрадки срещу светлината на Белия град: „там, дето кипи живот“,
казва вуйчото; „в Египет не се остарява лесно, там кипи живот“,
въздиша и Найда. В този първи план на символичното си присъствие Чуждият град е блян, сън за щастие на българската душа,
измъчена в прехода между две епохи.
Има обаче и втори план, този път с есхатологично внушение.
Чуждият град ни напомня за Другата (Долната) земя от фолклорните приказки. „Момците“, които отиват там, нерядко не могат
да се измъкнат и никога не се връщат обратно. Понякога те попадат в капана на „черни жени“ – тайнствено забулени, примамливи,
екзотични; друг път умират от болести: там е заровен бащата
на Харитина, там умира и недочаканият съпруг на жената икона
леля Рада. Чуждият град – въпреки светлината на „безкрайното синьо море, златния пясък, белите тераси“ – е надвиснал като тъмна
сянка над родния бит и поглъща неговите традиционни сили. Тази
отвъдна и съблазнителна чуждост имплицира демоничния план, популярен в отношението към големия град сред българските писатели модернисти от първите три десетилетия на ХХ век. Възпитана в съществуващата традиция и с помощта на своите знания за
фолклор и библейска митология, А. Каменова се старае да изгради
символичен образ, град Моллох, който изсмуква енергията на родния свят и заплашва да пресуши напълно живителната му сила.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

27 Ан. Кам. 6 месеца равноправие. – Изток, бр. 731 от 12 авг. 1926, с. 12.
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И пак според доминиращата стратегия на модерното мислене в своето време писателката внушава Чуждия град отвъд географските измерения на конкретната другост – като „място“ в
душата на българския човек. За хората от Копривщица – и мъже, и
жени, дори за тези старици, които никога не са напускали очертанията на родния град – Египет присъства като парадоксално свое
пространство – усвоено в безкрайните разговори и мисли за него.
Тази диалектика на свое и чуждо като задължителен елемент от
психичната икономия на човека в модерния свят Каменова опитва
да изрази още в ранните си есета на копривщенска тема. Ето например: „Горещото африканско небе, което пали с лъчите си бялата
Александрия, е горяло със същия пламък в сърцата на копривщенските жени. Когато говори за тези места, копривщенката сякаш се
преобразява. Очите є не отразяват вече спокойствието и тишината ... която я окръжава. В очите є блясва една искрица от жълтия
пясък на Египет. В очите на старата жена се събужда споменът.“27
Когато са тук, в родното ежедневие, хората от Копривщица
говорят за там. „Нали знаеш, казва на вуйчо си Харитина, тука все
за там говорят: за Цариград, за островите, за Масър. Едно притаено желание за Египет се е загнездило в сърцето ми. Не само у мен –
у всички ни тука.“ Когато обаче са там – мечтаят да се върнат
в прегръдката на Балкана, да поемат от здравите сили на българската земя. Изгарящият климат на чуждото място става метафора на неспокойствието и жаждата по (сянката, живителната
влага на) родния дом. „Когато настанат горещите дни, изповядва
Драгия на Харитина, когато топлата влага като жива стена изплува от морето, тръгне към града и изпълни всичките улици, как
си спомняме за тук, как жадуваме за свежите извори, за неокосените ливади, за буковите сенки.“ Наистина, за уседналите патриархални хора Египет е Другото място, мечтаната чужда земя, но за
тези, които успеят да стигнат до него, малката Копривщица се
превръща в топос на блянове и копнежи. Вътре и вън, свое и чуждо,
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тук и там престават да бъдат рационално определими, еднозначно
фиксирани категории на живота, който води българският човек.
По този начин не само изтънчените души на поетите модернисти от началото на века могат да бъдат показани като противоречиви, необясними. Такава е изобщо „българската душа“ – дълбока
и сложна – от всяко малко градче и от всяко време.
Забелязваме и нещо любопитно, което ни връща към „греховете“ на литературната критика. Макар че публикува редовно рецензии в сп. Златорог, макар че е близка на Вл. Василев (включително
в онези по-късни години, когато това ще стане опасно), А. Каменова
в действителност написва своя първи роман в почти пълно съгласие с теоретичната платформа на кръга Стрелец. (Странното е
там, че именно хората от Стрелец, особено К. Гълъбов и Ат. Далчев,
водят люта битка с редакцията и със сътрудниците на Златорог
през 20-те години.) Чужда є е идеята, че родното трябва да бъде
над всичко, че трябва да обсеби литературния свят, да издърпа към
себе си центъра на „вечните“ ценности. Въпреки носталгията и
сантименталното отношение нейният роден свят не е идеализиран в историческа перспектива; стилизацията е напълно осъзната
като литературен похват. Затова и географският образ на чуждото (Другата земя), както вече видяхме, не е внушен в едноизмерен
отрицателен план.
Още по-характерно е отношението към чуждото в социалноисторически план; имам предвид урбанизацията и европейското
модернизиране на живота като алтернатива на затворения, домашен патриархален свят. Така например текстът се старае да не
внуши в отрицателен план присъствието на лекаря, вуйчо на Харитина, който представлява носител и много красноречив пропагандатор на модерните ценности: образованието, градската култура, еманципацията на жените... Неговата роля в сюжета може
да бъде определена като Другия поглед към родния свят; най-просто
казано, това е погледът на новия живот към стария; една иронична „медицинска“ диагноза, която подрива възможността да се изгради идилия, внушава стилизацията като вид мъртвост и про© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

28 Свободна реч, V, бр. 1377 от 1928 г.
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блематизира отвътре носталгичния тон. А. Каменова очевидно
споделя съкровената идея на хората от Стрелец, че родно и чуждо,
старо и ново не трябва да бъдат противопоставяни в българския
живот. Тя вярва, че най-голямата задача пред българската култура
е да се търсят пътища, по които родните ценности „естествено“
ще успеят да се прелеят в огромния фонд на универсалните добродетели. Всъщност писателката казва точно това в едно есе, посветено на гостувалата у нас популярна за времето си танцьорка
Ла Аргентина: омагьосващият европейците латиноамерикански
ритъм на нейното изкуство сочи посоката, в която трябва да се
върви: „Чрез родното много по-лесно ще минем към универсалното
и ще можем да се усъвършенстваме“28.
Изобщо Каменова е автор с уравновесен и трезв поглед върху
българската култура (в очевидно противоречие с господстващата
тогава представа, че „женското“ означава импулсивен талант и
наивен ентусиазъм). Много чужд є е например войнстващият мистичен национализъм на един Найден Шейтанов, който – наметнал
благородническата мантия на копнежа по великото минало – шества по страниците на Златорог. И макар че уважава автори като
Йовков (за когото впрочем никога не написва рецензия), тя не споделя и „кроткия“ вариант на българския контрамодерен проект
между двете световни войни. При Йовков, както си спомняме, новото винаги настъпва като катастрофа на духовните ценности и
на утопичната социална хармония в стария свят. Каменова никога
не решава проблема като дилема: новото или старото? Неслучайно
нейната литературна Копривщица е традиционна и достойна, но
мъртва, обезкръвена за действие и бъдещ живот. Традицията е красива, тя е извор на „вечните“ български добродетели, но вече безвъзвратно изчезват онези исторически и социални обстоятелства,
които са я правели възможна в продължение на стотици години.
Има само един начин да ги запазим: като пренесем „същността им“
в новите обстоятелства, в новите форми на бита и културата.

355

356

„Условията, при които живеем, пише Каменова още през
1926 г.29, се менят, и нам ни се струва, че и ние се меним с тях ...
ала огледаме ли се внимателно, ще видим, че само външните прояви
са различни, в душата оставаме същите, каквито са били нашите
прадеди.“ Тези редове сякаш ни обясняват всичко: спокойствието
пред разрушаването на традиционния бит, вярата в бъдещето
на българския човек, в неумиращата сила на родното. И в същото
време показват, че Каменова е типичен продукт на културните
възгледи, доминиращи във времето между двете световни войни. Вярно е, че тя не употребява най-характерните термини на
философско-психологическия есенциализъм от тези години (например „българската душа“, „вечните същности“, „расовия гений“), но
посоката на нейното мислене всъщност ги предполага. Ето защо и
първият є роман е посрещнат (с малки изключения) така доброжелателно, даже странно доброжелателно за навиците на българската литературна критика.
И нека, вече в края на тази статия, се върнем още веднъж
към проблема за „женското“ (в духа на онова време би трябвало
да кажем „за същността на женската душа“) в Харитининият
грях. Формулиран върху фона на разсъжденията от последните
страници, той ще изглежда така: за А. Каменова полът на (вечното в) българската душа е женски. Звучи красиво и бихме могли
да повярваме, че термини като „вечно“ и „колективна душа“ са
победили традиционното пренебрежение към способността на
жената да изразява културата през онези години. Какво обаче се
крие зад този вид обобщение? Някакво радикално оттласкване от
традицията на патриархалната мисъл? Някакъв вид спонтанен
феминизъм? Не вярвам, че А. Каменова трябва да бъде обвинявана
в подобни грехове. Обяснението е по-скоро в това, че тя споделя напълно типичната за нейното време и много разпространена
(включително под формата на „научни“ теории) вяра, че жената е
по-традиционният, по-„естествен“, по-неподатлив към модерни
29 Свободна реч, бр. 660 от 16 май 1926.
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промени представител на човешкия род. В този смисъл тя е и поподходяща, за да въплъти иконографския код на идеята за вечните
колективни ценности. Женските образи на романа (невинната
Харитина, свободолюбивата Найда, майката в черно, умиращата
Копривщица) трябва да бъдат разбрани като икони на вярата в
непреходните добродетели, населяващи българската душа. Именно затова и полът на тази душа се оказва женски.
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Анна Ка менов а и нейното Н епо вт о ри м о

Със сборника „Неповторимото“ от 1942 г. Анна Каменова навлиза във и покорява не просто пространствата на родното,
но и на един жанр, който до появата на нейната книга се приема
като мъжка територия – става дума за жанра на пътеписа. С творбите си тя органично се вписва в новите тенденции в развитието на пътеписния жанр, наложени след Първата световна война
(„освобождаване“ на текста от географската и историческата информация за посетените места, отказ от хронологическия прин
цип, при който се следват и описват стриктно всички моменти на
пътуването, засилване ролята на въображението при поднасянето
на отделните факти, превръщането на твореца в композиционен
център на пътеписа)1. В същото време различието си спрямо останалите представители на жанра Анна Каменова заявява още с избора на заглавието на своя сборник2 – то не насочва директно нито
към самото пътуване, нито към посетените от пътуващата жена
обекти, а извежда на преден план проблема за бързо течащото вре1

Повече за промените в жанра след Първата световна война вж. Ганчева, Б.
„За патриот
 ичната тенденция в българския пътепис“. – Литературна мисъл, 1978,
кн. 3, с. 44–58; Ганчева, Б. „Българският пътепис в развитие. Особености в жанровия му развой“. – Литературна история, 1979, кн. 4, с. 31–45.
2 Срв. например със заглавията на Вазовите и Алековите пътеписи, както и със заглавия като „Нашата земя хубава“ (на К. Константинов), „Земята на българите“
(на А. Каралийчев).
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ме и човешката способност да се улови и запечата мимолетната
му красота.
Как е структурирана книгата на Анна Каменова?
Пътеписите в нея са обособени в седем дяла. Традиционните
образи емблеми на България, които са неизменна част от пътеписите на Вазов например, тук са изведени като заглавия на отделните дялове: Родопите, Дунав, Черно море, Балканът, Копривщица.
Вътре в тази рамка обаче женският поглед се опитва да улови преди всичко незабележимото, малкото, онова, което рядко би приковало върху себе си вниманието на човека.
В първия дял – „Родопите“ – ясно се открояват два проблемни
центъра – родният дом и вярата – опорите, на които се крепи човешката идентичност. При осмислянето им Анна Каменова влиза
в своеобразен диалог с редица Вазови текстове.
И в поезията, и в пътеписите на Вазов пътуващият сред
родните прелести човек непрекъснато декларира близостта и родството си с природата. Така се стига и до признанието му: „сега
съм у дома“. При Вазов всичко българско се изживява като свое,
интимно пространство. При Анна Каменова българското вече не
се мисли в смисъла на Вазовото „у дома“: „всички наши градове са
еднакви: всички са български, родни... И все пак стоя всред тях като
чужда“. Родината (респ. българската природа) е прекрасна, тя поражда възторг и възхищение, но това не я прави роден дом.
Неслучайно пътеписът „Бялата улица“ започва с гледната
точка на чужденката – жената без роден дом, без детски спомени.
Изгубвайки родния дом, пътуващата жена е останала и без спомени. Идвайки в Пловдив, тя очаква да види родната си стряха като
родно пепелище. Направеното сравнение ни кара да си припомним
стихотворението на Вазов – „Родното пепелище“. В него лирическият Аз не може да познае бащиното си огнище, което е превърнато в руина, в гробница, но в същото време въображението му
помага повторно да сглоби в съзнанието си образа на родния дом.
В пътеписа на Анна Каменова родната къща е запазена, но нейната
цялост не радва пътешественичката, нещо повече – тя не може
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Според Башлар „родната къща – изгубена, разрушена, изравнена със земята – остава централното здание на дома на нашите мечтания, отправени към детството“ – вж. Башлар, Г. Поетика на мечтанието. С., Аргес, 1994, с. 132.
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да я познае, защото не се покрива с образа на дома от детското
є въображение: на мястото на градинката с върбините и асмата
има нови, високи сгради, които затулят в сянка къщата; чужди
хора живеят там. Жената е родена в тази къща, но за нея тя е едно
необживяно пространство, неуспяло да се превърне в дом. В този
смисъл при Анна Каменова имаме не завръщане към, а по-скоро непрекъснато (пре)откриване на родното място. Нейното пътуване
е всъщност пътуване назад към миналото, търсене – набавяне на
спомени. Думата „спомен“ не присъства във Вазовото стихотворение, но именно спомените са тези, които „отключват“ въображението на лирическия Аз. Пътеписът „Бялата улица“ започва
с контраста между побелелия пловдивчанин – човека със спомени,
и жената без спомени, гостенка и чужденец в родния си град. Ето
защо Анна Каменова представя Пловдив не през призмата на интимното пространство на дома, а чрез емблематични образи, еднакво „свои“, но и „далечни“ на всички българи, каквито са къщата
на Вазов, на Йоаким Груев, на Хр. Данов. Интересно в случая е и още
нещо – в повечето пътеписи от българската литература пътуванията започват от родния град през цялата страна. При Анна
Каменова „травмата“ от изгубването на родното място се отразява и върху начина, по който е композирана книгата є – пътеписът за родния є град Пловдив е не първи, а четвърти по ред. Така,
както първият дял, така и цялата книга представлява своеобразно
пътуване през страната в търсенето на роден дом (непрекъснато
пътешественичката „ще търси да опознае цялата родна земя, да
запомни всеки хълм и низина. Ще иска да открие един кът, който
да є заговори с езика на детски спомен, който може да нарече свой
роден кът“; „дълго ще търся това, за което нямам спомен“).
Липсващите спомени при Анна Каменова се компенсират от
мечтанието. Родният дом (родното място) в пътеписа не се спомня, а се измечтава.3 За разлика от Вазовото стихотворение, в кое-
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то лирическият Аз си припомня всички свидни образи от селенията на дома (оградата, чистите прозорци, младата лоза, чимширите, петлите, птичките), сред които са преминали неговите „дни
благатки“ на покой и щастие4, в текста на Анна Каменова родното
място се представя не чрез конкретни детайли, а посредством годишните времена: „Какви детски спомени може да има софийското
дете […] Вижда ли, кога настъпва пролетта, посреща ли лястовиците, качва ли се да бере „часовничета“ на Сахат тепе; тичало ли
е босо край зеленото легло на Марица, ходило ли е да връзва червено конче на Бунарджика, да го не хваща треска; носило ли е пепел
в шепите си зиме, та да не се плъзга по стръмнината на „Капана“,
когато отива на училище?“5. В мечтанието на жената образите заживяват в едно тотално време, „успокоително в неподвижността
на съвършенството“6. Важни са не толкова гледките от детството сами по себе си, а картините на (в) душата на човека. Можем
дори да кажем, че пътуващата жена измечтава детските си дни,
т.е. измечтава детските си спомени. Това, с което е надарена Анна
Каменова, е т.нар. памет – въображение (ако си разрешим да използваме термина на Башлар7). Къщата, пред която се изправя пътешественичката, е чужда и студена, но в паметта въображение тя е
идеалният, бленуваният, сгряващият в обятията си човека дом.
И така, за разлика от Вазов за Анна Каменова вече не е достатъчно едно място да бъде българско, за да го обичаш изцяло и
да се чувстваш в него щастлив. Трябва да го усещаш в себе си като
дом. Бялата улица, примамила погледа на пътуващата жена, е линията, която води (би могла да я отведе) към бялата спретната
къщурка на детството. Именно затова за побелелия пловдивчанин
тя е образна конкретизация на целия му живот. Когато обаче си
4

По-подробно за стихотворението „Родното пепелище“ вж. Русков, Ив. Обърната точка. Фигури на етимона на пейзажа и пейзажната лирика. Пловдив, Етимон,
1999, с. 193–194.
5 Всички цитати от пътеписите на А. Каменова са по изданието: Каменова, А.
Неповторимото. С., Хемус, 1942.
6 Башлар, Г. Поетика на мечтанието, с. 113.
7 Пак там, с. 116.
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Според К. Зографова в светоусещането на Анна Каменова се таи нещо йовковско
като отношение на българина към другите етноси и вероизповедания – вж. Зографова, К. Многоликата българка. Забележителни жени от Възраждането до наши дни.
С., Изток-Запад, 2006, с. 163.
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изгубил къщата на спомените, за теб бялата улица е „чужда“, „далечна“ и не води на никъде.
Всичко това обяснява защо принципът, по който е изграден
първият дял на книгата, е принципът на контраста между разказващата жена, чувстваща се чужденка навсякъде („Бялата улица“), и хората с корени, които са „у дома“ („При Петковките“,
„В Черешово“). Този контраст се дублира и от втори – между
„чужденката“ с разколебана вяра и силната вяра на местните хора.
Пътуването из отделните села се оказва среща с различни религии,
материал изирани в образите на чешмите – себап, и християнските
параклиси.8 Разговорите с хората, тяхното гостоприемство помагат на пътешественичката да достигне до идеята, че независимо
каква е религията, тя трябва да се пази, защото именно чрез вярата човек се себесъхранява като личност. Вярата се изразява не в
непрестанното палене на свещи и в моленето в храма, тя е преди
всичко доброта, стремеж към правенето на безкористно благодеяние. Почти декларативно тази идея е изведенa в първия пътепис, с
който започва „Неповторимото“ – „Очите на света Богородица“.
В него няма да намерим описание на известната бачковска икона на
Божията майка. То е заменено от разказ за хилядите богомолци, преминали край иконата, а в него е имплантирана и легендата за света
Богородица, опитала се да избяга от манастира, за да не чува повече
„хорските несрети“. Според интерпретацията на Анна Каменова
Богородица е поела върху себе си цялата мъка на света така, както
нейният син е поел греховете му. Именно затова в представите
на разказващата жена иконата на Богородица се оприличава на разпятие (сребърни гвоздеи я държат в манастира, човешките погледи я „вковават“ на стената). Помътнелият є поглед „отключва“ и
размисъла за истинската вяра. Тя пречиства и възкресява, а нейни
синоними в пътеписа са безкористност и алтруизъм. Тяхно въплъще-
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ние е брат Никодим, който иска да вземе мъката на Богородица, за
да може поне „само за един миг да види“ погледа є блеснал и искрящ.
Със своята проблематика „Очите на света Богородица“ препраща
към пътеписи като „Свещените води на Делиормана“ (от третия
дял), „Остатъци от женска република“ и „Манастирски двор“ (от
четвъртия дял), „Епитропът на свети Антоний“ (от шестия
дял), които могат да бъдат характеризирани като малки етюди
върху вярата и чудесата, които тя може да направи с (за) човека.
Във втория дял – „Дунав“ – също могат да се откроят няколко основни тематични акцента. На първо място, липсващите
спомени за дом и родно място тук се компенсират от спомените
за историческото ни минало, които се превръщат в призма, през
която се „гледат“ посетените от пътуващата жена места. Така
например Букурещ се разглежда и коментира именно с помощта
на спомена за великите българи, живели някога в този град. Пътешественичката прави своеобразен опит да влезе в тяхната гледна
точка, което обяснява множеството въпроси и хипотези, с които
изобилства пътеписът „По следите на миналото ни“ (например:
какво е мислел Ботев/ Каравелов, когато е минавал край...; какво би
помислил, какво би почувствал Ботев/ Каравелов, ако би могъл да
влезе и види...; може би тук е седял Ботев, предполагал ли е Ботев/
Каравелов каква ще бъде бъдещата съдба на дадена сграда и т.н.). С
помощта на подобни условни конструкции, от една страна, се избягва директното описание на културните обекти от румънската столица, като по-скоро се разсъждава върху тяхната значимост
в живота на човека и се правят съответните съпоставки между
историческата съдба на българския и румънския народ, а от друга
страна, те служат като повод разказващата жена да изрази гордостта си от нашата история, култура, от мисията ни на Балканите като генератор на културни ценности. В „Дунав се влива в
Черно море“ движението напред по бреговете на Дунава се оказва
всъщност връщане назад във времето (припомня се подвигът на
Ботевата чета, някогашният оживен търговски и културен живот в Свищов). Казано с други думи, пътешественичката върви
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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през делника, разчитайки следите на историята (същият принцип
работи и в пътеписи като „Остатъци от женска република“, „Под
„Слънчев камък“). Следвайки тези дири, тя възприема дори чуждата страна като родно пространство, защото там е горял българският дух („По следите на миналото“).
Вторият акцент е свързан с прокарването на една от доминиращите както в този дял, така и в цялата книга тези, че смисъл
и същност на човешкия живот е движението, непрестанното
търсенето на „новото, непознатото, разнородното, неочакваното“, т.е. смисълът на живота е в умението да уловиш неповтори
мото и да му се насладиш. Новото, непознатото, неочакваното –
това са именно нещата, които се опитва да види окото на пътуващата жена във всички текстове от книгата:
„Вратичката е все още затворена и неочакваното се крие зад
нея. То ме вика. Чухте ли му гласа...“; „Това, което още се пази скрито зад високия зид и отвъд малката вратичка е толкова неочаквано, че ми се струва като видено на сън“; „Ето какво било неочакваното“ („Остатъци от женска република“);
„Неочакваното е „душата“ на простата порта“ („Отвъд Карловските порти“);
„И все очаквам някаква изненада, защото целият град прилича
на старинен, театрален декор, преди започване на представлението“; „Спирам се зад една разрушена стена и надзъртам. Ето изненадата!“ („Епитропът на свети Антоний“).
Осмислянето на човешкия живот като неспирно движение
води до отъждествяването на човешката душа с море и пристанище и обяснява защо постоянни образи в текстовете на Анна Каменова (дори в тези, които не са свързани с реалното пътуване на
разказвачката по море или реки) са образите на пристанището, морето, кораба (лодката): гънките на Родопите са „замръзнали вълни
на разбунтувано море“, Мелник е като обезлюден остров, домът на
созополския воденичар е пътуваща лодка, радостта се надига като
прилив и носи човека на вълните си. Дори родният Пловдив прилича
на „огромно пристанище“, а върхът, от който го гледа жената – на
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„гигантски кораб“. Вечерта бавно потапя пред погледа є града в синина и го превръща в море, сред което тепетата са острови. Това е
единственото пристанище, което пътуващата жена не бърза да
напусне, за да се втурне към новото и далечното. В същото време обаче именно това е пристанището, от което започва голямото є пътуване през България в търсенето на родно място и дом, в
търсенето на себе си.
В началото на „Дунав се влива в Черно море“ пътешественичката заявява: „Тръгваш и всички спомени се заличават [...] Почваш отново, като че си друг човек, нов човек, юноша, който още няма спомени“. В този случай пътуването не би трябвало да се схваща като
стремеж към безпаметие.9 Пътуващата жена по-скоро иска да се сдобие със свежи, „чисти“ сетива, за да може да вижда нещата сякаш за
първи път, познатото като непознато, непосредствено – като дете,
а не през призмата на интелектуалните натрупвания, т.е. онова, което окото вижда, трябва не да потвърди чутото или прочетеното
за дадено място, а трябва да бъде изненада както за нея, така и за читателя (така например на старата къща се гледа като на „ново откритие“ – „Отвъд Карловските порти“; залезът се наблюдава „като
че първи път виждам свечеряване“ – „Тракийски остров“; към Черно
море се върви нетърпеливо, „като че за първи път ще видя морски простор“ – „Неповторимото“; за Дунав се говори така, сякаш никой не е
видял, че той се влива в Черно море – „Дунав се влива в Черно море“).
Светът трябва не да се наблюдава, а да се открива.
В част от пътеписите Анна Каменова успява да удържи на
това свое желание и в тях започва да доминира приказното, романтичното начало. Пред погледа на пътуващата жена целият свят се
оприказнява: в планината сякаш живеят „някакви приказни хора“,
зад старите и тежки порти се крие старинен чертог, воденицата е
дървен замък, на канарата край Мадара има замък, карловският двор
е приказен замък, стъпките на монасите напомнят удари от копи9 Тази тенденция е характерна и за К. Константинов – и при двамата впечатленията от пътуването ги освобождават за известно време от интелектуалния
товар. – Вж. Ганчева, Б. „Българският пътепис в развитие“, с. 41.
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10 Според Б. Ганчева видението при Анна Каменова има своя „достоверност“, личната истина се налага като „по-истинна“, способна дори да „опровергае“ действителността. – Вж. Ганчева, Б. „Българският пътепис в развитие“, с. 36.
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Ганчева, Б. „За патриотичната тенденция в българския пътепис“, с. 48.
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тата на рицарска конница, самият манастир е като старинен замък
с бойници, охридската девойка е принцеса, която живее в кула, помакинчето Фина прилича на царица и т. н. Нещо повече – понякога
разказвачката започва да се чувства като действащо лице в приказката, която става все по-истинска, изтласквайки назад реалността (например в „Неповторимото“, „И аз бях в Охрид“)10. Това
е приказката, която „вековете разказват“ и която ни преобразява
в „деца“, вярващи на „всяка дума“, на „всяка измислица“ („Неповторимото“). Казано с други думи, пътешественичката гледа тук и
сега, но всъщност се потапя във и започва да изживява приказните
си видения и блянове. Оттук идва и специфичното за Анна Каменова раздвоение между виждането и привиждането на нещата, между
действителност и сън („не зная дали сънувам, или пътувам с отворени очи“; „струваше ми се, че се връщам от едно дълго пътуване от далечния свят на сънищата“; „Помислила бих, че сънувам“;
„Притварям очи и пак ги отварям. Не е сън...“; „Сякаш магьосница
ме е издебнала в дълбок сън...“; „Аз стоя като събудена от сън“; видяното е толкова неочаквано, „че ми се струва като видено на сън“;
Копривщица е била красив сън).11 Именно способността ни да се
превръщаме в деца е това, което ще ни помогне да запазим завинаги
живо малкото кътче в душата, „което не е машина“ и което може
да побере в себе си „романтиката на целия свят“ („Дунав се влива в
Черно море“). Преливането между реалност и романтика в книгата до голяма степен доказва твърдението на авторката, че независимо от народоведските характеристики, представящи българина
като трезв реалист, неговият светоглед е по-скоро романтичен.
Освен приказката от миналото, разказващата жена се опитва
да „чуе“ и „чаровната приказка“ на нашата земя, гласа на „вехтори-
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ите“ – език, който „само душата разбира“ („В Черешово“, „Бялата
улица“, „Отвъд Карловските порти“).
В последните два пътеписа от книгата (включени в седмия дял
„По въздуха“) пък настойчиво се прокарва идеята за това, че романтичните хора много скоро ще се превърнат в герои от приказка, за
която само понякога ще си спомня новото свръхтехнизирано време. В
тези текстове тревогите на пътешественичката до голяма степен
припомнят преживяванията на Багрянината лирическа героиня от
стихосбирките „Звезда на моряка“ и „Сърце човешко“ – техниката
превръща човека в господар на света, но в същото време все повече
притъпява способността му да чува тревожните удари на сърцето.
В някои от пътеписите на Анна Каменова обаче разказвачката не може да се освободи от прочетеното, преживяното и тогава точно то става филтърът, през който се пропуска видяното.
Един природен детайл например води до „отприщването“ на литературни реминисценции и аналогии („Ропотамо“, „Дядо Богдан“).
В същото време за места като Сопот или Копривщица се говори
задължително през призмата на литературата – не се описва видяното, а се припомнят текстове и образи от българската класика,
свързани с него („Остатъци от женска република“, „Сън е било“).12
По такъв начин светът за разказващата жена се превръща в книга,
която тя разлиства и препрочита.
Образна конкретизация на идеята за романтиката на миналото в книгата на Анна Каменова са реките. В тяхното описание акцентът е поставен върху нежното, мечтателното начало: шепотът
на Ропотамо носи мечтите на винаги замислените и кротки зелени
води; тихият и бял Дунав милва българския бряг, скалите, пясъка;
Марица тече спокойно, отпусната в мекото си легло, напомняща на
благородник; Арда се спуска разнежена към бреговете си.
12

Неслучайно Б. Ганчева обръща внимание на обстоятелството, че пътеписците
след Първата световна война се движат в „една вече литературно обходена страна, което много често води дотам, че те започват да наблюдават българското
„през“ произведенията на класиците“. – Вж. Ганчева, Б. „Българският пътепис в
развитие“, с. 40.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

13 За locus amoenus е характерно наличието на дърво, извор, поляна, песен на птици,
цветя, полъх на вятър. – Повече вж в: Русков, Ив. Обърната точка, с. 114–115.
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„Грохотът на настоящето“ пък е въплътен в образа на морето. То е в центъра на вниманието в третия дял на книгата („Черно
море“). И в този случай разказвачката се отказва от описанията,
за нея по-важно е не да покаже на читателя как изглежда Черно
море, а да му каже какво е за него морето. От една страна, морето
не носи „вкаменелостта на древното“, защото то е съвременният
дух, неспокойният ритъм на нашия ден (неслучайно в използваните
сравнения и метафори са включени знаците на модерния свят – морето говори високо, „като че ли хиляди високоговорители повтарят
гласа му“, „то повтаря съвременната симфония на всички пристанища, шума на елеваторите, дрънкането на винчовете, писъка на сирените“, мени вида си „като екрана на кинематографа“, вълните са
планини от „разтопено олово“). Точно затова пътуващата жена ще
го припознае и като свой двойник. В същото време то е въплъщение
на загадките на битието, то е красота, вълшебно огледало, отвъд
което е скрит чудесен свят, непостижим за смъртните (в този
случай доминира митологичният код – появяват се образи като
Нептун, крилати коне, нереиди с лазурни тела и т. н.).
Морето не може да бъде описано, защото всеки миг е друго,
различно, непознато. Ето защо думите на пътуващата жена не се
стремят да описват, те заявяват невъзможността да бъде описан
този „неповторим свят“.
Четвъртият дял – „Балкана“ – в най-голяма степен показва
отличителното в почерка на Анна Каменова: за разлика от Вазов
за нея е важна конкретната гледка сама по себе си, а не като метонимия на България. Надникването зад високите зидове за разказвачката е необходимо не за да ни внуши, че България е градина, а за да
покаже специфичния чар на карловските градини. От една страна,
със своята девственост, изобилие и красота те пораждат асоциация с райската градина. От друга страна, притежават всички знаци характеристики на идеалното място13: „Вижте градината […],
цъфналият калдъръм, сочната трева […] Вижте старите чемшири,
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„бодри столетници“ и широките води, които минават през всеки
двор“; асмите с гроздове, големия кестен, бръшляна, пъстрите цветя – всичко потъва в „прохлада и зеленина“. За уморената от пътя
жена те се оказват място на насладата, на удоволствието от почивката и радостта от досега с красивото. От трета страна, за
нея градините са своеобразен храм – в тях тя се чувства като на
молитва, изпитва особено благоговение пред подобна хармония от
цветове и звуци. Досегът до съвършенството дава повод на пътуващата жена да види природата (респ. слънцето) като най-изкусния
майстор, от когото хората трябва да се учат на истинско изкуство („В белия зид ли се вгледахте? Чудите се кой художник е нарисувал с тънко перо черните очертания на бръшляна. […] Вгледайте
се: тънкото перо е на слънчевата ръка“; „слънцето – първохудож
никът, най-големият майстор на боите, рисува необятния син
простор на южно, безоблачно небе“; „Не зная кой художник би могъл
да пръсне тъй живописно белите къщи […] Ала зная, че несъмнено
богатство би отнесъл художникът, ако дойдеше да потопи четките си в бликащите свежи пролетни бои“; „слънцето, дъждът и времето са нанасяли всеки ден своя дъх върху стареещото дърво. […]
големите творци […] са записвали с незнайни букви летописите на
всеки ден“; Черно море е творецът, който с нестихващо вдъхновение вае „безплътните морски води“).
Петият („Копривщица“) и отчасти шестият дял (пътеписът „Епитропът на свети Антоний“) контрастират на предходния, като извеждат на преден план руинното начало. И в Копривщица, и в Мелник погледът на разказвачката улавя знаците на
разрушението и запустението – тук градините са пълни с бурени
и коприва, дворовете са разградени, къщите на героите и поетите
са самотни и запустели (каквато е например къщата на Бенковски
или на Дебелянов), подовете им се ронят, дори лястовичите гнезда,
свити в стаите, са пусти, мостовете са обрасли с трева и мъх, а в
църквата без покрив е израснала смокиня. Подобни гледки я карат да
си припомня миналото, а в словото є непрекъснато се преплитат
историческото и легендарното, редуват се дидактични и ностал© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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гични нотки. Неслучайно разказващата жена ще направи и обобщението, че тук „живите хора са толкова малко, че оживелите
спомени ги закриват“. Героите ги няма, а с тях сякаш си е отишъл
животът, енергията и страстта да се върви напред, копнежът да
се търси новото и различното, жаждата за поетичното. Всичко
това е „живо“ единствено в спомените на старците – пазачи на
миналото. В Копривщица и в Мелник сякаш всички са заспали стогодишен сън, както в известната приказка, от който обаче няма
кой да ги извади.
Надеждата на пътешественичката, че този свят на вековна
красота и слава все пак няма да изчезне завинаги, се подхранва от
видението на детето, стъпило върху руините („Епитропът на
свети Антоний“). От края естествено израства началото, от миналото и разрухата – настоящето и животът. Неслучайно малката Зона ще бъде сравнена със „светло пролетно цвете, цъфнало на
самотен и запуснат гроб“. Подобна гледка внася допълнителен ракурс в книгата на Анна Каменова – животът тече и се преобразява,
а смъртта е само част от безспирния кръговрат на битието. Тази
идея се доразвива и чрез описанията на залезите, осмислени от разказвачката като „празнична, грееща и прекрасна“ смърт, от която
се ражда новият ден и мечтата.
Останалите три пътеписа от шестия дял, които са един
носталгично-светъл поглед към някогашна България, отново извеждат на преден план проблема за неповторимостта на мига.
Вглеждайки се в Охридското езеро, разказващата жена ще признае,
че точно защото нещата са неповторими, изменчиви във формите си, те не могат да бъдат описвани. Показателен е начинът, по
който говори за бързо променящите се цветове на езерото – предпочитани от нея са не конструкциите от типа „то е…“, а „то
не е, защото…“ (Охридското езеро „мени цвета си всеки миг. Не е
вече синьо, защото Мокра планина е мастилена сега. Не е мастилено, защото облаците розовеят. Наближаващият залез опожарява
глъбините“). Изправена пред подобна феерия от багри, за пътешественичката без значения се оказват наименованията, дори сами-
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те думи. Онова, което се опитва да направи, е да запечата в паметта си мига; не толкова гледката, а настроението, родено от нея. В
този смисъл в цялата книга на Анна Каменова цел на пътуването
става не трупането на спомени, а на мигове.
И така, нека се опитаме да изведем характерните черти на
пътеписа на Анна Каменова.
Позицията на разказващата жена е позицията на присъстваща
в това, за което се говори. В пътеписите липсват традиционните
разгърнати описания на природата. На тяхно място виждаме
по-скоро състоянията на душата на наблюдаващата природата
жена, оня набор от мисли, чувства и настроения, който видяното
„отключва“ у нея.
Пътеписите на Анна Каменова не предават подробно осъществените от разказвачката туристически маршрути.14 Нейният
глас зазвучава едва когато се достигне до определено място, когато
нещо – на пръв поглед съвсем незабележимо – прикове вниманието є
и даде път на емоциите.
Предпочитани от Анна Каменова се малките, непознатите на
масовия читател кътчета от България – например Черешово, Егри
Дере, Петково и т.н., както и местата, в които се кръстосват
религии и езици.
Окото не се стреми да обхване панорамата, а се взира в
детайлите – например в една градинка, в колоните на къщата, в
стряхата на случайно видян дом, във „вехториите“, в които обаче
се е консервирал духът на миналото. Регистрираното от окото
поражда асоциации, „съживява“ прочетеното, гради аналогии. В този
смисъл видяното тук и сега се оказва припомняне на билšто (като
история, литература, култура, традиции). Видяното се превръща
в импулс, който разпалва въображението на пътуващата жена.
При Анна Каменова има един опит да се влезе в гледната точка
на случайно срещнатия по пътя човек, да се отгатнат неговите
желания или преживявания (например – „може би за стотен път се
14 На тази особеност обръща внимание и Б. Ганчева – вж. Ганчева, Б. „Българският
пътепис в развитие“, с. 39.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Превръщането на читателя в спътник е характерна особеност и на Алековия пътепис. – Вж. Бъклова, К. Майстори на българския пътепис. С., Нар. просвета, 1989, с. 38.
16 На тази особеност обръща внимание още един от първите рецензенти на книгата на Анна Каменова. – Вж. Мандиков, А. „Неповторимото“. Пътеписи от Анна
Каменова“. – Златорог, 1943, кн. 2, с. 93.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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опитваше да отгатне тайната на иконата“; „той искаше да отгатне тайната на помътнелите очи“).
Характерни за стила є са непрекъснати обръщения към читателите, повелителните форми, които целят не просто да приковат вниманието му към даден обект, но сякаш да го включат в
картината, да го превърнат в спътник на разказвачката („Искате
ли да чуете…“, „Искате ли да видите…“, „Тръгнете с мен да ви преведа през тези тесни пътеки“, „Ще тръгнем от Егри Дере за село
Петково“, „Ще минем през…“, „Ще видим…“, „Да тръгнем…“)15.
Видяното по пътя не се описва, а води до изковаването на някакво
сравнение (много често се сравнява конкретно с абстрактно) или
метафора (например бялото минаре е като вик, издигнат към небето и вкаменен във въздуха, помакините са ярки макове, помакинчетата са стада червени козички). Разказващата жена се интересува
не толкова от природата, а от хората, които вижда (това обяснява включването на поредица от ежедневни случки в повествователната тъкан на пътеписите), опитвайки се да представя поскоро пейзажите на техните души.
Много често пътеписите започват внезапно – с някакъв
въпрос или обръщение към читателя. Подобно начало не само скъсява дистанцията между текста и възприемателя, но силно наподобява началото в лирическата творба. Това до голяма степен обяснява наличието на силната лирическа струя в пътеписите на Анна
Каменова.16
Авторката не си поставя за цел подробно да осведомява читателя за местата или за лицата, които споменава в пътеписите
си. За тях се говори като за предварително известни на читателя.
Тези информационни „ниши“ се запълват с разсъждения по някакъв
(най-често) нравствен проблем или пък се правят аналогии с общо-
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известни герои и(ли) от българския фолклор и история. Нещо повече – в някои текстове съзнателно се преекспонира познатото на
читателя, за да може на този фон по-релефно да се очертае скалата от чувства и емоции, посредством които разказвачката заявява своята индивидуалност, спецификата на своя светоглед.17
В пътеписите на Анна Каменова времевите маркери не са от
съществено значение. Жената пътува от сутрин до вечер, а в контекста на книгата утрото и вечерта придобиват символични измерения – от раждането до смъртта животът е едно пътуване, а
копнежът за „далечното и мъчно достигаемото“ – „вдъхновител за
творчество“.
Осъзнаването на преходността на нещата, на непрекъснатото движение обяснява защо погледът на разказващата жена не
може да спре, да се фиксира само върху едно-единствено нещо, да ни
го опише детайлно и продължително. Постоянна формула в пътеписите на Анна Каменова е „искам да видя“, което е равно на „искам
да видя всичко и да ви разкажа това, което е пред погледа ми сега“,
защото то е мимолетно, неповторимо, защото след миг ще бъде
вече друго.
„Неповторимото“ на Анна Каменова е книга, в която
външният свят е само повод човек да се вгледа в себе си. Тя кара
читателя да се замисли върху неповторимите неща в собствения
му живот, нещата, които би могъл да намери винаги без географска карта и компас.

17 „Пътеписите на Анна Каменова искат не да осведомяват, а да споделят с чита-

теля мигове на радост, на чист поетичен полет, на вътрешно вглъбяване“; Анна
Каменова „е от тия, които не могат да имат туристическо отношение към обектите. Тя търси интимния досег, свойската близост с всичко онова, чиято хубост
спира погледа и кара сърцето да се свива от тръпка на възторг“ – вж. Мандиков, А.
„Неповторимото“. Пътеписи от Анна Каменова“, Цит. изд., с. 93, 94. Като художник на настроението и мисловната вглъбеност характеризира Анна Каменова
и К. Бъклова. – Вж. Бъклова, К. Майстори на българския пътепис, с. 109.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Поезията на Магда Петканова –
женското усъмняване и идеите
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Надмогването на редукционизма на литературния канон и литературната историография, които маргинализират
неимоверно голямо количество гласове и политики на говорене, би
разкрило една интересна картина на колоритен и интензивен литературен живот в периода между двете световни войни в България. Ако се осъществи алтернативен прочит, приближен повече до
традициите на културната история, ще се видят множество процеси, които политическата промяна през 1944 г. заварва в различна
степен на развитие. Именно интердисциплинарният подход е, който има потенциала и необходимия инструментариум да преодолее
натрупваните митологеми и идеологеми, създавани от модерната
историография (в това число и по отношение на литературата),
и да спомогне проучването на тези процеси в тяхната диалектика и
детерминираност. Основания за тези твърдения ми дава работата
върху литературното наследство, оставено от Магда Петканова,
която постепенно се очерта като една от най-изявените женски
фигури в епохата на българската модерност, с ясно изразена визия за
мястото и ролята на жените в българското общество. Казвам „постепенно“, защото наистина е потребно привличането и подлагането на анализ на различни източници, които последователно да разкриват контекста, в който се реализира нейната активност. Тази
необходимост се налага от едно почти парадоксално разминаване:
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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сякаш цялото социално и творческо присъствие на Петканова в културната публичност преди 1944 г. се реализира в сфери, осъдени да
останат маргинални. По тази причина тя по-късно не попада нито
в аналитичните литературно-историографски прочити, нито в
историческите съчинения, изследващи епохата на модерността.
Трябва да се изтъкне обаче, че тази отстраненост и маргиналност (поне що се отнася до отстояването на политиките на формиращия се български феминизъм) при Магда Петканова не се заключава само до пасивно приемане на ограничена от социалния ред територия. Изследването на част от архивните документи ми дава
основание да твърдя, че тя се изявява като дейна и еманципирана
жена и дори нещо повече – Петканова спокойно може да бъде наречена homo politicus, активно работеща за промяна на обществените
представи. В тази връзка заслужава специално внимание нейната активност в Клуба на българските писателки, където тя полага сериозни усилия за промяна на статуса на жените в модерното българско общество1. Намирам за важно да се подчертае, че самият Клуб
възниква три години преди военния политически преврат в страната и става един от инструментите за осъществяване на комуникация с институциите на държавата. И именно в тази връзка може
да се търси неговата политическа ориентация – като инструмент
за изразяване и отстояване на определени интереси, а не в пряката
аналогия с (повече номинативно) съществуващите след 1934 г. политически партии. Ролята, която изпълнява тази женска културна формация е да отстоява и прокламира маргиналните гласове на
жените в българската културна публичност в тяхното единство2.
1

Дейността є в Клуба на българските писателки води началото си от самото му
основаване и продължава до края на съществуването му.
2 Като интересна илюстрация на казаното е следната записка в мерена реч: „Остана още малко време,/ но, вярвам, ще се разбереме./ Че изборите идват, наближават,/ на много хора ядове създават./ Не тези избори за депутати -/ за тях не сме и
кандидати,/ а тези, за които сме готови,/ в Съюза на писателите/ за членове нови./
Затуй аз искам да повторя,/ да чуй и Настоятелството тамо горе./ Хей, слушайте,/ гласувайте със бюлетини скрити и открити,/ ала гласувайте вий всички за
жените...“ – Инв. № НЛМ а 924/81.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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В архива на Петканова са съхранени множество записки, които ясно показват
нейната ангажираност и реакция при появата на книжния пазар на самостоятелни издания от жени.
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Жените писателки участват в различни сказки в страната, четат
свои произведения в радиото, поддържат страница в издавания от
Чолчев „Вестник на жената“, включват се в международни прояви,
организират вечери и срещи. И през цялото време издават свои произведения – една наистина впечатляваща като обем литературна
продукция3. През тази призма ангажираността в женската писателска формация има своите политически измерения, които формират
различни проекции.
Цялата тази активност започва постепенно да променя обществените нагласи в страната, въпреки че в този период все още
е рано да се говори за кардинални промени. Гласовете на жените
все пак започват да се чуват (в полето на литературата), въпреки че женскостта продължава да е елемент от маргинализацията, съществуваща в политическата публичност на модерността
и нейните механизми на конструирането на пола. Тези процеси в
междувоенния период са наистина твърде сложни и нееднозначни:
„Въпреки че „десният проект“ не се осъществява в България, идеологическите атаки на неговите застъпници срещу еманципацията
на „жените“ стават особено видими в началото на 40-те години на
ХХ век, когато България става съюзник на Тристранния пакт. Под
влияние на националсоциализма и фашизма, привържениците на
„десния проект“ в България претендират да пропагандират „вечните ценности“ за „работа, семейство, отечество“. Използвайки
езика на антимодернизаторската традиционалистка реторика,
те настояват, че „новата българка“ трябва да бъде „съхранена“ за
семейството, че тя трябва да търси своите права в семейството
и не трябва да се превръща в „Ersatz“ и съперник на „мъжа“ в професионалния живот. Дясната идеология (подобна на тази в другите
балкански страни) на българския „органически национализъм“ или
„автохтонизъм“ възвеличава „уникалните“ български национални черти и идеализира българската традиция в миналото, когато
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„мъжът“ е бил боец и войник, а „жената“ е раждала и отглеждала
много деца“ [Даскалова 2001].
Ситуацията, която се изяснява в анализа на Красимира Даскалова, изглежда наистина трудна за реализацията на толкова радикален политически проект, тъй като антимодернистката реторика доминира в разглеждания период в публичното пространство.
Независимо от това гласовете на българските жени все повече набират сила и успяват да се превърнат в част от това пространство и неговата култура.4 Важна роля за това безспорно изиграва и
Клубът на българските писателки.
Политическият режим, установил се на власт след 1944 г. в
страната, унищожава този проект на българската модерност, вероятно разпознавайки го като алтернативен на себе си. Чужда на
политическия плурализъм, новата власт не може да допусне идейно
многозвучие в социалния организъм, над който има амбицията да
доминира. По тази причина историографията, подчинена на водещата идеология, съзнателно се отстранява от проучването на
този въпрос в неговата цялост и дейността на Клуба остава дълго
време обект на схематични и непълни прочити.
Не само членството в Клуба, но и поетическите търсения на
Петканова показват трайна ангажираност с проблемите на пола
и рода в модерното българско общество. Вероятно това е и една
от причините, довели до маргинализирането и на поетическите є
търсения, въпреки че прякото обвързване на тези две линии би могло да бъде подвеждащо. Все пак написаното от Людмил Стоянов
през 1962 година дава основание за разсъждения в тази посока. Авторът например смята, че „стихотворението „Каменар“ е топла
и талантлива апология на трудовия човек“, а самата стихосбирка
„Кавали свирят“ разкрива „назряващия протест срещу буржоазното общество“ [Стоянов 1962: 92]. И това е всичко, което Стоянов
4

Често пъти посредством намирането на компромисни идейни решения в областта на художественото си творчество или използвайки различни механизми
на комуникация с официалните институции на държавата – вж. по този въпрос
напр. Вачева [2007: 158-167].
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Тук се налага да се направи уточнението, че социалистическият проект споделя
идеята за равенство между половете. Няма да се спирам на същността на тази
идея, само искам да обърна внимание на противоречието, което се получава при
опита му за реализация след 1944 година. Онтологичната чуждост се получава не
в плана на отстраняването от идеята за еманципацията на жените, а с оглед на
цялостната утопична визия, свързана с едно насилствено извършвано социално
инженерство.
6 Използвам датирането, отбелязано в последната стихосбирка, издадена през
1958 година. В нея е отбелязано: „Из „Македонски песни“ (1919–1927)“. Иначе първите публикувани стихове от Магда Минева, както посочва Ирен Иванчева, са от
1923: „За първи път поетесата печата свои стихове във вестник „Неделно утро“
през 1923 г.“ [Иванчева 1995: 97].
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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е успял да „открие“ в опита си да „приобщи“ поезията на Петканова към традициите на социалистическата литература преди 1944
година. Ценностната подмяна обаче се оказва невъзможна в този
случай, вероятно защото поезията на Петканова рефлектира онтологично чужди на комунистическия проект инвенции5. Една от
тях е женскостта – като политическа категория и поетическа изразност, а другата е свързана с проблема за родното, чиито динамики се реализират като разнопосочни, съпоставено с проекциите на
утопичния комунистически модернизационен проект.
Най-ранните творби на Магда Петканова (под името Магда
Минева) са поместени в стихосбирката „Македонски песни“, издадена от Литературната задруга „Хиперион“ през 1927 година. Самата стихосбирка съдържа в себе си произведения, писани в периода
1919-1927 г.6 Това е период, в който българската литература преживява доста сериозни трансформации от гледна точка на естетическите и идейните си търсения. След разрухата от войните
в сферата на духа бързо навлиза идеята за „родно изкуство“, която придобива различни измерения в творчеството на българските
писатели. Тя намира широко отражение и в полето на българската литература, където реализацията є може да бъде провидяна в
много голяма степен като актуализация на „традиционалисткия
дискурс по отношение на жените“ (по израза на Даскалова). Още в
самото начало на реализация на идеята Гео Милев отбелязва: „Масов продукт на националното чувство е битът – народното бо-
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гатство, натрупано в безбройни етнографически и исторически
факти. Върху тези факти слага „родното изкуство“ основите на
своята естетика; то иска да бъде възпроизвеждане на тези факти.
Но тук лежи естетическото заблуждение на „родното“ изкуство:
изкуството преди всичко не е никакво възпроизвеждане на факти;
възпроизвеждането на факти има друго име: фотография, етнография, история“ [Милев 1920].
Идеологията, която изгражда движението Родно изкуство е безспорно повлияна от идеята за ново възраждане на българския национален идеал в стеснени рамки, отнесено към въжделенията и копнежите на интелигенцията през ХIХ в. и съхранили се в някаква степен
до Първата световна война. Отраженията на този идеал в изкуството са нееднозначни и дори често пъти противоречиви. Вероятно защото в идейната основа заляга едно противоречиво понятие,
което позволява многопосочни тълкувания. Става дума за „българската душа“, върху което непрекъснато акцентират радетелите
за родно изкуство. Отвъд мистическите конотации, които често
пъти се съдържат в теоретичните опити за изясняване същността
на идеята, като константа се изразява разбирането за избирателно
усвояване на традицията („най-доброто“ от нея, „изконно българското, без чуждите културни влияния“ и т.н.) с цел полагането є
в конкретния културно-исторически и политически контекст.
Именно нея, душата на българина, трябва да улови и обясни новото
изкуство, гласят манифестните призиви, а не неговия бит.
По повод издаването на „Македонски песни“ Иван Радославов
пише в сп. „Хиперион“: „В повечето случаи неща топли, сърдечни
припеви на известни народни мотиви, без друга претенция. Иска ми
се да видя в появата на тази сбирка стихове, заедно с няколко други, една тенденция на лириката ни да се отърве от литературни
влияния, които са тъй полезни, но и тъй пагубни понякога за слабите творчески натури“ [Радославов 1927: 371]. Рецензията на Иван
Радославов е твърде предпазлива и сякаш по-скоро изразява очакване, отколкото безрезервно приемане. Кръстина Гичева-Михалчева
и по-късно Георги Цанев дори не вземат под внимание тази първа
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Когато пише статията си „Българската женска лирика“ („Философски преглед“,
№ 4), Гичева-Михалчева пропуска да анализира стихосбирката на Петканова „Македонски песни“. В следващия брой на списанието тя помества „Още две думи за
българската женска лирика. Добавки и поправки“, където отбелязва: „Изгубен камък“ не е единствената стихосбирка на Магда Петканова, понеже тя е обнародвала и „Македонски песни“ (София, 1927)“ [Гичева-Михалчева 1936б: 519].
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стихосбирка в аналитичните си прегледи на творчеството на
Петканова (при Кр. Гичева-Михалчева това става неволно, докато
Георги Цанев [1940: 94] се мотивира с „вътрешното единство, което съществува между „Изгубен камък“ и „Кавали свирят“ в отношението към живота“)7. Петър Горянски обаче е категоричен в оценката си – този цикъл, става дума за първия в „Македонски песни“,
съдържащ 20 неозаглавени, а само номерирани стихотворения, не
носи нищо оригинално в себе си, налице е заимстване от народните
песни или дори е буквално повторение на техния стил и техника.
Вероятно това се отнася и за втория цикъл „Край огнището“, без
да е нарочно обособен в критическия анализ. Като цяло Горянски не
цени високо стихосбирката на Магда Петканова: „Магда Петканова, за разлика от Багряна, не търси да открие в народното творчество ония идейни, психологически и художествени елементи,
върху чиято канава би извезала своите оригинални стихотворения,
а се увлича в тяхното буквално копиране. Поради тия си качества,
първият стихотворен сборник на поетесата не хвърля светлина
върху творческата є индивидуалност“ [Горянски 1938: 31].
В казаното от Гео Милев (а тук могат да се прибавят и разсъждения на редица критици и изкуствоведи от епохата на модерността като К. Гълъбов, А. Златаров, А. Илиев и много други) всъщност може да се открие теоретичната обосновка на критиката на
Петър Горянски – използването на техниката и стила на народните песни в поезията на Петканова я приближава към онази линия
в изкуството, която извлича енергия от фолклора и не обогатява
поетическите търсения. Горянски директно и недвусмислено вмества тази стихосбирка в естетическите и тематичните търсения
на движението Родно изкуство, и то в онзи план на идейни инвен-
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ции, които го полагат извън сферата на изкуството. Похватът
на Петканова пречи на Горянски, а вероятно и на останалите критици, да я разпознаят като един от творците, създаващи родно
изкуство.
„Македонски песни“ наистина предполага противоречиви
прочити и може да бъде разгледана като емблематичен пример за
онова сложно единство от стилове, идеи и теми, насищащи културното пространство след 1920 година, което Симеон Андреев
определя през 1930 г. като „български културен парадокс“, част от
което е идеята за родното и нейните проявления в изкуството:
„С един сигурен успех в първите си пристъпи срещу традицията,
той [българският културен парадокс] наглед ще разколебае нейното
вековно съществуване и ще атакува вътрешната є твърдина – националния творчески дух. Неговото най-силно и най-неуязвимо
оръжие за сега е идеята за родното. Една почти легендарна, тайнствена идея, която покрива всички прояви на духа и в която са настанени в най-удобни положения всички бъдещи културни завоевания на българския народ“ [Андреев 1930].
Проекциите на този парадокс могат лесно да бъдат открити
в първата стихосбирка на Петканова. От една страна, самото заглавие пряко отпраща към онзи „златен век“, в който националният
идеал има своята мобилизираща нацията енергия, тъй като е все
още само блян. Политическият резултат от войните разрушава
неговия образ и са потребни нови цели, които да генерират нова
енергия в идеалите на нацията. В този ред на мисли е напълно логично, че част от публикуваните в стихосбирката текстове много
бързо след публикуването им са нотирани и дори стават част от
учебните помагала по пеене. Изгубената Драма и драмската ракия
(„Ако зажалиш нявга“) като символи на Беломорието, са останали
далеч в миналото, останали са в домовете на съхраняващите традицията. Ако тук се прибавят и няколкото стихотворения, интерпретиращи темата за гурбетчийството, където откъсването от родния дом може да се разчете като напускане на родината,
става много лесно стихосбирката да се положи в идейните търсе© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ния в духа на родното изкуство. От друга страна обаче, тя не се
вписва докрай в един цялостен проект за родното, който съдържа в
себе си възможността непосредствено да се превърне в елемент от
културните кодове, използвани в изграждането на националната
идеология. Това, което разпознава като проблем Горянски по отношение на стила, е може би не най-голямата трудност пред критиката в опитите є да определи мястото на стихосбирката в контекста на поетическите търсения през 20-те години. Защото ако
стилът кореспондира с изразяването на родното в изкуството,
то отвъд него идеята за родното не звучи монолитно и единно, а е
разколебано в самия поетически прочит на традиционното.
Тази стихосбирка на Петканова практически остава незабелязана от критиката. Отзиви в печата почти липсват, ако се изключат един-два съвсем кратки (повече под формата на съобщения). Не
е трудно да се забележи, че тук се получава едно твърде интересно
противоречие, което обаче напълно изразява духа на времето. Покъсният анализ на Горянски съдържа тези противоречия, които към
днешна дата биха могли да бъдат прецизирани. И то именно с оглед
на основанията на критическите инвенции, търсещи собствената
си мотивация в определена естетическа линия през този период.
Заимстването на техники и стилистични похвати от фолклорни образци безспорно съществува в разглежданата стихосбирка. Вярно е също така, че с оглед на психологическата дълбинност
стиховете сякаш изглеждат равни, без да изразяват дълбокия драматизъм на чувството, налично в следващите творби на Петканова. И пак с оглед на следващите стихосбирки тук Петканова сякаш присъства, но присъства по особен начин. Налице е нещо много
важно – стихосбирката в своята цялост представлява едно идеализирано и стилизирано „у дома“, с всичките му психологически
конотации, породени от детството, топлината на дома, уюта и
закрилата на близките – всичко онова, което връща към безметежното спокойствие. Фолклорните стилизации сякаш имат ролята
да представят изгубените дом, уют и минало, а не да правят „фотографска снимка“ на реално съществуващата ситуация в българ-
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ското село. И ако трябва да се прочете през по-късните є работи,
точно тази стихосбирка съдържа основите на всички теми, към които поетесата по-късно ще се върне, за да ги интерпретира по нов
начин, затвърждавайки ги именно като невъзможен идеал. Защото
нейният личен избор е вече направен, тя остава в града, напускайки
този уют, в който мястото є би било ясно определено от традицията, за да реализира себе си не само като жена. Това връщане към
идеалния свят на детството е желано именно в своята невъзможност и непостижимост: „Аз искам да се върнат пак при нас годините,/ на мойто ранно детство, под родната стряха./ Когато нас ни
още плашеха с вампирите –/ и детските очи от всеки шум искряха“
(„Детство“). И именно тук е самата Петканова – в собствения си
идеал по изгубения уют на детството, прекрачила отвъд идеологията на повика за „родно изкуство“ и поетически разширила инвенциите му. Разширила ги през женската чувствителност и световъзприемане, което не обслужва пряко използваните културни
стратегии на националната държава.
Вземайки повод от тази стихосбирка на Петканова, може да
се тръгне към един по-разширен анализ на културните кодове, които продуцира и изгражда българската модерност. В творчеството
є наистина присъстват всички концепти, свързани с изграждащата се културна идеология на движението Родно изкуство. Петканова вкарва в широка употреба понятия като кръв, земя, история,
територия, жена (в хипостазата на майка), природа. Занимава се
с традицията, селото е една от тематичните линии в поетическите є търсения. Това, което трябва да се подчертае обаче, е, че
Петканова не изгражда поетиката си върху тяхното осмисляне в
традициите на национализма или националекзотизма, във вида, в
който ги разкрива Манчев, в контекста на българската модерност:
„Тази структурна трансформация заляга в основата на множество
идеологически недоразумения, резултат на смесването на социалната фигура на селянина със селянина като национална фигура. Близък
до нас пример за подобно смесване е злополучната социалистическа експлоатация на националния тип като социален тип, довела
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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до формирането на един екзотичен национален канон, който като
цяло – не толкова в съдържанието си, колкото в структурните
си принципи – остава валиден и до днес. Не много далечен от нас
пример – чиито отгласи могат да бъдат доловени и днес – предлага експортното проектиране на митополитическата фигура на
българския селянин, или по-скоро на селянина като тип на българското“ [Манчев 2003: 385].
Един от основните елементи, които характеризират поетическите є търсения, е свързан с усъмняването в категоричността
на означаемото (което впрочем се забелязва и в поетическите послания, съдържащи се в творчеството и на други поетеси от този
период). То на свой ред поражда особената необходимост от подмяната на конотациите, съдържащи се в знаците концепти, и насищането им с нова културна информация. По този начин Петканова запазва концептите, които кореспондират и дори изразяват
същността на културната програма на движението Родно изкуство,
но ги подменя с оглед на философията на тяхното звучене. По този
начин тя не вижда селото и традицията като алтернатива на града
и живота в него, а ги проектира като паралелно съществуващи в модерния свят, където се реализира съвременната жена. По този начин
стихосбирката не се полага в политическото говорене на националното, а по-скоро носи гласа на едно отстранено, женско по характера на инвенциите си четене на променящите се традиции.
И тази линия се запазва и доразвива в цялото по-късно поетическо творчество на Петканова, а критиката недвусмислено отбелязва женскостта в творбите є: „Магда Петканова съчетава в
себе си всички ония необходими качества, които я правят верен
тълкувател и изразител на женската душа“ [Горянски 1938: 34].
(Горянски пише това въз основа на двете издадени по това време
нейни стихосбирки „Македонски песни“ и „Изгубен камък“.) И понататък продължава: „Усилията є да измести пътя на своето развитие от плоскостта на непосредствените чувства и настроения, за да премине към теми от социален и обществен характер,
не винаги свършват с успех“ [Горянски 1938: 34]. Написаното от
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Горянски в някаква степен намира потвърждение и в критическата статия на Георги Цанев, който в анализа си включва „Изгубен
камък“ и издадената през 1939 г. „Кавали свирят“: „Когато се определя художествената цена на нейната поезия и когато се търси истинското є място, струва ми се, че би трябвало да се отстранят
всички ония стихотворения, в които говори някакъв дълг или някаква идея, израз на добра воля“ [Цанев 1940: 94-95].
Втората стихосбирка на Магда Петканова „Изгубен камък“
(1933) критиката почти единодушно определя като естетическо
отражение и художествена трансформация на едно философско отношение към света. Гео Крънзов например отбелязва: „Стиховете на
Магда Петканова, които са една ценна придобивка не само за самата
нея, но и за новата българска поезия, бележат един сигурен творчески
възход“ [Крънзов 1934: 2]. Показателно за рецепцията е и мнението,
което споделя Кръстина Гичева-Михалчева [1936а: 433] по отношение
на „Изгубен камък“: „Магда Петканова е българската поетка, в която
има най-много мисъл, при това дълбока и интересна, засягаща въпроси на човешкото всекидневие“. Нейните стихотворения са повече
„мъдри, отколкото чиста лирика“ – пише авторката още в самото
начало на прегледа на поезията на Петканова в обзорната си студия
на страница 431. По сходен начин звучи и написаното от Телчаров в
„Литературен глас“: „Дори авторката се удоволствува да подхвърля на тази жестока и студена преценка цялото свое минало, всичко
онова, което за нея е било най-ценно“ [Телчаров 1934: 5]. „Философия
на безразличието“ открива в нейната поезия авторът; в личната є
изповед съжалението не прозвучава чрез нито една нота. Миналото
и преживяното е хладно и безстрастно оценено, поетически предадено чрез изгубения камък – символ на раздялата. Самата загуба на
скъпоценния камък е наистина болезнена, но с нея не настъпва краят
на живота. Това е само една от трудностите пред съвременната
жена, която вече не е в ролята на пасивен наблюдател, а има активно
участие при определяне на собствената си съдба – тя захвърля във
„вълните златната рамка на пръстена, за да не є напомня за скъпата
загуба“ – продължава разсъжденията си Телчаров. „Видях, че сляп бе
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Сега на никъде. Не искам да си спомням,
защото хората презират днес жените,
що в своя път не търсят чужда помощ,
които са от мъка и лъжа преситени.
Ех, може би ще ме приеме за съпруга някой,
но аз ще трябва плахо да го гледам във очите,
да предугаждам мислите му всякога,
да свеждам винаги главата си мъчително.
(„Моят път“)
Това стихотворение на Петканова Горянски по категоричен
начин определя като реалистично. „То – пише авторът – е ценен
документ за будното обществено съзнание на поетесата“ [Горянски 1938: 33]. Понякога картините в цялата стихосбирка внезапно
се променят, променя се и настроението. Постоянен е обаче мотивът, и той сякаш присъства във всички творби, за избора, който прави всеки човек и силата, която му е потребна, за да направлява съдбата си: „А знаеш пътя, можеш да се върнеш,/ край стадото
спокойно да умреш./ Но ти не искаш, светлина да те обгърне,/ не
искаш, между близки чужд да спреш („Другари“). Или пък устойчи© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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пръстенът на пръста ми/ захвърлих го във пенеста вълна/ като ненужна вещ. Да го не виждам вече,/ да ми не спомня загубата всяка вечер“ („Изгубен камък“). И още в тази връзка: „Да забравим и дом, и
родина,/ да не помним ни скръб, ни злини,/ да не помним ни днес, нито
минало,/ нито как се наричахме ний“ („На път).
Цикълът „Моят път“ от „Изгубен камък“ по оригинален начин представя поетическата трансформация на личния опит на
поетесата в контекста на социалната публичност. Цялата стихосбирка представлява един своеобразен калейдоскоп от образи и
картини, чрез които е показан животът на жената от епохата
на модерността, където тя е представена като дейна и активна,
способна да понесе предизвикателствата на времето. А тези предизвикателства никак не са малко:
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востта да може просто да понесе нейните резки и внезапни промени. Съдбата обаче при Петканова не е нещо ирационално, а по-скоро
изразява социалните отношения и взаимодействия между хората:
„че злото, що в света от хората получих,/ приех го, както вземам
скъпоценен дар“ („Към майка си“), тя е превърната във философски
осмислена и оценена категория. Съдбата в поезията на Петканова
се съдържа в пола и именно той е причината, която предопределя
голяма част от последствията в живота на жената. Възможностите, които обществото предоставя, са почти контрастни –
осъвместяването им в един житейски път е практически трудно
изпълнимо. От едната страна е жената, която живее в лоното на
патриархалната традиция, която „не търси смисъл в нищо“, а от
другата е „разноликата“ жена, разкъсвана от съмнения и тревоги:
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Връстници сме със тебе ние двете,
но ти не знаеш нито болка, ни страдание
и скрила под престилката си цвете,
лудешки тичаш да посрещнеш стадото.
[...]
Като мене няма да си разнолика,
нощите ти не ще протичат тъй мъчително.
О, колко си пред мене ти велика
и колко много святост има във очите ти.
(„В Тетевен“)
Производен на тази идея е мотивът за правото на избор, което трябва да има и жената, защитаван в поезията на Петканова.
По този начин тя отправя упрек към традиционните стереотипи,
и – по-точно казано – към съвременното общество, което споделя
стереотипите за мястото и ролята на жената в него. И ако можем
да говорим за философия на безразличието (в съгласие с анализа на Телчаров), то тя не е в поезията на Петканова; нейната поезия по-скоро
е един изстрадан упрек точно към безразличието, с което избралата
да върви по собствения си път жена трябва да се справя. Тук полово© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

О нека да паднат и огън, и мълнии
над Царевец там,
и нека земята след туй ме погълне,
и мрак да обгърне
Господния храм.
Сам царят, след черни магии и болести,
в последния миг
разкаян да падне, напразно да моли
и моя да спомни
безпомощен вик.
Над него да рухнат от сводове камъни
и тежка беда,
и Търново нека изчезне сред пламък
от Царевец тамо
да няма следа.
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родовото по категоричен начин надмогва родното, женската идентичност провокира социалността. По тази причина голяма част от
знаците, които определят културния код на традицията, в поезията на Петканова са транскрибирани по нов начин. Тази поетическа
транскрипция придава дълбинната философия на стиховете є, без
да ги превръща в социално-декларативни или идейни послания. Това
е същностен момент, защото тук още по-категорично традиционните символи са разколебани в тяхната устойчивост и са осмислени по нов начин през личното страдание и опит, а не в резултат на
нови социални и културни концепции или политически проекти. Чрез
маргиналните гласове проговаря и историята на българската държавност, от чиито извори с пълни шепи черпи новата национална идеология. Баладата „Царица Теодора“ по недвусмислен начин изразява
отказ от мълчаливо примирение, отказ от безропотното отстраняване от живота като монахиня зад манастирските стени. Целият
драматизъм, събран в проклятието на отхвърлената жена, категорично е насочен и към онези история, съхранила традициите, които
предопределят страданието на жената няколко века по-късно:
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Тази балада се вписва в духа на цялата стихосбирка, където
„Царица Теодора“, посредством усъмняването в големия исторически метанаратив, който модерната нация изгражда, представя
трудния живот на една жена. Личната „малка“ история на жената
поражда особен драматизъм, който, пренесен в модерното време,
доминира над мощния консолидиращ глас на националната история. Жената, макар и царица, е обречена на страдание, страдание не
по-малко и не по-велико от това на всяка друга жена. И величието
на това утвърдено от историята и традициите полово-родово
страдание се издига над всички останали политически проекти,
изпращащи културни послания към съвременния на Петканова човек. Историческият метанаратив е непълен, той е недостатъчен
именно по отношение на идеологическите си внушения към съвременността. В „златните традиции“ на българската история една
царица е подхвърлена на унижения, нейното достойнство е потъпкано, тя е бивша. Съпругата проклина и иска разрушаване на политическия Царевец, за да се овъзмездят мъките є. Майката обаче
моли Бог да го запази, защото там са децата є. Представена чрез
този драматизъм, породен от сблъсъка на различните хипостази,
изграждащи образа є, жената изразява и социално-политически послания в поезията на Петканова.
Вече имах възможността да кажа, че темите, които изграждат поезията на Магда Петканова, и мотивите, използвани в нея,
се „преливат“ във всяка следваща стихосбирка. Наред с това обаче
съществува една голяма променлива – и това е чувството, което
всяка отделна стихосбирка внушава. В това отношение трите издания с поезия се различават помежду си в представянето на идеите, които вълнуват авторката. Смените в това отношение са
толкова резки, че обединителният център помежду им се съхранява преди всичко в две единства: от една страна, това е тематичният набор, а, от друга, етическото отношение към разглежданите проблеми. Етиката в поезията на Петканова придава дълбокия
философски смисъл на нейните послания, с който се характеризират дори най-ранните є стихове. Похватите, чрез които се по© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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стига тази задълбоченост, са функция на чувството – то е, което дава възможност едни и същи символи (например стадото) да
съдържат различни инвенции, без това да създава противоречия в
общата тоналност. Философската интерпретация, характеризираща поезията на Петканова, изразява още една константа, която
е основна и определяща – това е полово-родовото предположено
усъмняване в социалната реалност. То е всъщност, което позволява и прави възможно поливалентното четене на традицията, провокацията в нейните символни характеристики, стилистичните
зевове, удържайки ги в едно хармонично единство.
Последната стихосбирка на Магда Петканова „Кавали свирят“ (1939), издадена преди 1944 година, съдържа три поетически
цикъла – „Кавали свирят“, „Море“ и „Сенки“ и илюстрира казаното.
В критически отзив по повод отпечатването є Стойко Божков
отбелязва: „Още с „Македонски песни“, а после с „Изгубен камък“
тя се наложи като една възторжена и силна певица на нежността, на майчинството и на една особена мъка по роден край, която
се преливаше в неразгадан копнеж по нещо далечно и мило, желано и
чувствано като близко, родно“ [Божков 1940: 2]. Като „симфония на
примирението“, защото са изблици на едно сърце, трагично разкъсвано между „собствената неутолима жажда и неумолимостта на
всекидневието“, определя стихотворенията в „Кавали свирят“ Д.
Стоевски [1940: 2]. В известна степен може би е прав Стоевски, доколкото самата стихосбирка създава усещане за примиреност, съпоставяйки я с „твърдата“ идейна насоченост и организация на „Изгубен камък“. Тази примиреност, внушавана от усещането за отстраненост обаче е привидна. Георги Цанев на свой ред също акцентира
върху чувството: „Онова, което в „Изгубен камък“ е много пъти в
мисълта, в разсъждението – тук е в чувството. По-раншната трагична потиснатост, която се подчертаваше и сякаш илюстрираше
с повествователни материали, тук се превръща много по-често в
избистрено поетично чувство, в чисто емоционално отношение
към света, към живота, към хората. В „Кавали свирят“ има значително повече светлина“ – пише авторът на критическия отзив за
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стихосбирката. Цитатите от двата аналитични опита – на Стоевски и Цанев – върху стихосбирката на Магда Петканова показват
различни прочити на поетическото чувство. Стоевски поставя
акцент върху примирението, докато Цанев обръща внимание на
скепсиса, породен от „участта на жена, която не чувства сили да се
бори с несгодите на живота“ [Цанев 1940: 96-97].
Именно скепсисът е, който различава Петканова в „Изгубен
камък“ и „Кавали свирят“. Това е основното чувство, което донякъде създава и усещането за примиреност в стиховете:
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Само аз не мога да повярвам,
че, след безнадежност, плач и скръб,
клонките ще искат да покарват,
пъпките ще искат да цъфтят.
(„Априлски дъжд в полето“)
В тематично отношение и тази стихосбирка представлява
цял калейдоскоп от картини. И тук широко присъстват майката,
домът, миналото и изграждат корпуса от теми и мотиви, които
Петканова поетически интерпретира. Анализирани в съпоставителен план обаче, се забелязва една съществена разлика, в която се
изразява поетическото чувство спрямо предходните две стихосбирки. В „Кавали свирят“ наистина сякаш липсва желанието за прокламиране на собствения си избор. Избор, който е полово определен
и осъзнато родово мотивиран. Жената отказва да стои срещу света и се полага встрани от него, за да го интерпретира посредством
характерното за маргиналното полово-родово говорене недоверие.
И докато в „Македонски песни“ изборът онтологически се отстоява в самото му право на съществуване, а в „Изгубен камък“ е подложен на изпитания, в които се защитава и утвърждава, то в „Кавали свирят“ пътят към идиличното минало е вече безвъзвратно
изгубен, а докосването до реалността безмилостно води до съзнанието за неговата непостижимост. Традицията, която в предходните стихосбирки съдържа кодовете на собственото си отрица© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Щом веднъж напуснеш бащината хижа,
щом веднъж преминеш първия завой –
свършено е вече с твоето безгрижие,
свършено е вече с твоя чист покой.
Цялото творчество на Петканова представлява художествено отражение на пътя на жената в епохата на модерността.
Житейските превъплъщения, трудностите, с които е принудена да се справя при отстояване на собствения избор, съмненията, които я изпълват, униженията на нейната гордост. И всичко
това се развива в един силно контрастен план, сякаш за да се усили
драматизмът. Контрастното представяне има за цел да разкрие
разколебаването на традиционните ценности като процес, в цялата негова сложност и необратимост. Пътищата за постигането
му в трите стихосбирки са различни. И именно поради начина на
постигането му в последната, „Кавали свирят“ е видяна от критиците като цялостен и завършен поетически проект, тъй като
представлява дистанциран спрямо символите на традицията прочит. Селото, репрезентативно за традиционното, и тук е успоредено на града, изразяващ новите отношения между хората, но то
също не носи уют и не е негова алтернатива; отношенията в него
8 За първи път е публикувано в „Стихотворения“ (1958).
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ние, използвани от Петканова за огласяване на правото си на избор,
тук е елемент на един отстранен прочит, който сякаш генерира
в недрата си известни компромисни послания. В „Кавали свирят“
Петканова сякаш се отказва от революционизиране на традиционните послания, а женскостта, за която говорят критиците, се изразява в скепсиса към света и социалния ред. „Но там вече сърдито
ме срещат/ изоставени родни нивя,/ а в града ми е душно, горещо –/
накъде, накъде да вървя? („Кръстопът“). Този мотив недвусмислено
е разкрит и в „Пробуждане“ от неиздадената стихосбирка „Сънят
на момичето“8:
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само привидно изглеждат непроменени. По тази причина то вече
не е мотивиращ избора елемент, а невъзможността за завръщане в
топлината на миналото е поетически похват, разкриващ един от
основните екзистенциални проблеми на модерния човек – неговата
самота и уединеност в света. Градът и неговото пространство
са опоетизирани като съвкупност от множество индивидуални
съдби и личностни избори, в което сякаш отсъства елементът
на социалната солидарност, закодирана в традицията и останала
далече в миналото. Това е един от мотивиращите скепсиса на модерния човек механизми, които се съдържат и в последната стихосбирка на Петканова.
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Л ю д м и л а
М а л и н о в а
Лирическият свят на Весела Василева

Сред представителите на новата лирическа вълна от
края на 30-те и началото на 40-те години на XX век: Богомил Райнов, Александър Вутимски, Александър Геров, Валери Петров и др., се
откроявя и името на поетесата Весела Василева. Тя завършва Славянска филология в Софийския университет и през 1942 г. заминава
за Виена, където подготвя докторска дисертация по старобългарски език, но тук загива при нещастен случай – едва двадесет и
четири годишна. Стиховете є излизат след доста усилия за първи
път в книга 37 години след смъртта є – едва през 1981 година.
Весела Василева внася в чертите на своето поколение и изобщо
в българската лирика пастелните настроения, фината нюансираност на чувството, психологическата уплътненост и омекотената тоналност. Нейните стихове излъчват младежка жизнерадост
и философска вглъбеност, нежна чувствителност и дълбока мисъл. В
тях се открояват богатата душевност и благородният дух на истинския творец. Oблъхнати от женственост, особена камерност,
пропити от емоционалност и финес, те впечатляват с умението є
да преоткрива и преосмисля света, да внуши настроение, да изгради
образи, с изисканата овладяност на чувствата. Изпълнени с красота
и копнеж по хармония, с душевните пориви на търсеща личност, в
тях доминира траен, непрестанен копнеж:
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И мъката по нещо недостигнато,
И жаждата за нещо неузнато...
(„Заоблената линия на хоризонта“)
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Той я следва през целия є кратък жизнен път. Погледът є винаги е устремен нагоре, към труднодостижимото, към върховете.
Неслучайно небето така често присъства в стиховете є, налагащи
усещането за полет, независимо дали това е полетът на ятото
чайки, на синята птица на щастието, или духовният полет на
устремен към висините творец.
Същевременно проекцията на емоционалния є интензитет
е и навътре – в търсене на свой вътрешен център и вглеждане в
дълбини, които ще разгърнат нови психологически нюанси от душевността на лирическия Аз.
Весела Василева е „градски“ поет – израства в атмосферата на
града, в дом, одухотворен от музика, книги, картини, дом, където се
усещат цивилизационните пластове на културата. Затова градът
в стиховете є е не градът от крайните квартали – с пияниците,
скитниците и мръсните хотели, както е у Вутимски, нито пък опушеният град – така поетически раздвижен от Б. Райнов, а по-скоро
градът с неговия център – пропит със светлините на рекламите,
глухия шум на трамваите и потока многолюден. Почти всяко стихотворение за града е свързано с нейната стая, с прозореца, през който го наблюдава и чиито стъкла своеобразно пречупват видяното.
Тя често пише за вечерта, но в стиховете є присъстват звездите, лампите, светлините на града – една особена белота излъчва цялата є поезия. В градските є картини преобладават свежестта на зимата и диханието на ранната пролет – песента на капчуците, които
чукат по стъклата, кокичето, вдигнало трепетно главичка, копнението, което „избликва от голямата земя“, „тъй жива под асфалта“.
По-късно – със стиховете от Виена – Весела Василева привнася
нов щрих към темата за града: чуждият град. Чужд – не като усетен
такъв, чужд може да се усети и родният град, – а градът в чужбина,
пораждащ нови емоции за отворения към чуждата природа, история
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

и те разяжда някаква умора,
от улиците, къщите, праха и сивото,
и сякаш бавно то убива
най-малкия ти полет и желание,
и сякаш вече с градски прах опрашена
е твоята родена тук душа,
и мислиш за огромна девствена гора,
за свежестта и нейното мълчание,
за думите на тръпнещи листа,
(„Град“)
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и култура поет. В такъв смисъл стиховете на поетесата, свързани с
Виена, се вписват сред творбите в българската литература, докосващи ни до далечното и непознатото и продължават традицията на
Ив. Вазов (стихосбирката му „Италия“ и др. творби), Константин
Величков („Цариградски сонети“ и „Италиански сонети“), Кирил
Христов, който разширява лирическите пътеписи с впечатления от
Далмация и Прага, Димитър Бояджиев (стиховете му за Марсилия) и
цялата плеяда творци, откроили в лириката си столицата на света – Париж (Н. Лилиев, Ат. Далчев, Ел. Багряна, Л. Станчев, а по-късно
Ив. Пейчев, Вл. Голев, Б. Божилов, Г. Мицков, К. Кадийски и др.).
Във Виена младата поетеса открива град със стара история и
култура, с много красота, с наслоено през вековете изкуство. Неслучайно така често присъстват определенията „стар“, „стара“ в художественото извайване на този забележителен град, в който къщите
„говорят за мир и красота“, цялата атмосфера откроява творческия
дух и устрема към хармоничното, градивното, непреходното: триъгълният площад, каменният Моцарт, маслените картини „в позлатени
тежки рамки“... Уважение към европейската култура, съхранила през
столетията материалните и духовни постижения на човека, се чувства в тези стихове – така различни от познатата ни реплика: „Какво ще є гледам на Вената, град като град, хора, къщи, салтанати ...“
Често в тази поезия се долавя копнежът да се напусне градът и да се
потърси допир с хармонията на природата, носеща усещане за вечност:
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Полето, песента на щурците, играта на светулките, топлият лъх на вятъра, уханието на тревите и цветята – всичко това
поражда у нея желание да погали земята, да се притисне към нея, да
усети единство с природата:
Притискаш длани силно към пръстта,
гореща и пресъхнало корава,
и в теб прелива бавно тишина,
и земен мир и есенна забрава.
(„Топла есен“)
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Нищо силно, натрапващо се няма в нейната поезия. Тоновете
са приглушени, меки, пастелни. Импресионистичното разлагане на
светлината – „лека и пияна“, възприемането є като въздушни, прозрачни, цветни петна, „бисерен прах“ сякаш стопява контурите
на предметите. Понякога златисти отблясъци „излъчват“ някои
стихове, внушавайки усещането за кехлибарност, топлота.
Търсейки навсякъде хармония, сякаш сетивата и деликатната
є душевност „филтрират“ възприятията до умереност във всичко. В стиховете є вятърът полъхва и гали, слънцето „меко свети“,
едва усещащо се пролетно ухание трепти във въздуха, песента на
щурците е „пресипнала и топла“, а вълните се плискат в пясъка
„равномерно и глухо“. В тази поезия няма дя усетим онзи вятър,
който нахлува в комините, гони котките с опашки вирнати, облича се в прострените ризи или свири литургия от кубето на черквата – както ни го описва Б. Райнов („Вятър“ от цикъла „Опушен
град“). Няма да усетим и нестихващия вятър, който „плющи и
стене надалече“ („Завръщане“), или есенния вятър, който разпилява листа и с крясъци се понасят черните ята врани („Скитникът и
враните“), както е в поезията на Вутимски.
Тук движението почти липсва, обикновено е плавно, найчесто се усеща като трептене или пулсиране, сякаш още малко и
ще замре, ще настъпи покой. Пеперудата спира и притваря криле, косачът се обляга на косата, часовникът „от умора и той вече
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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спрял е“. Сякаш до същността на нещата и явленията я доближава
именно покоят. Своеобразна естетика на тишината, мълчанието,
съзерцанието доминира тук.
Натрупаната култура води до своеобразна гравитация, до
себевглеждане в дълбочина. Самокритичността, скромността,
самовзискателността, неудовлетвореността от себе си са трайни черти в характера на лирическия Аз. Разбирането є за смисъла
на човешкия живот е – да може да живее „със своя гордост и своя
вяра“, да следва верния съд на сърцето, да бъде градивна, творческа
личност, винаги да намира в себе си „копнеж и сила за доброто“.
Стремежът към духовно съвършенство е водеща линия в поезията на Весела Василева и неслучайно поетически експлицирана във
време, предупреждаващо за нови сътресения. Идеята, че усъвършенстването на обществото се корени в границите на отделната
личност, звучи като духовно-естетически коректив в предвоенните години, когато творците от нейното поколение виждат в
по-близък план социалната драма на времето.
Тя написва творби, впечатляващи с дълбочината на прозренията за личността и другите, за преходността и безсмъртието,
за смъртта и самотата, която усеща като трагична априорност и
константа в живота на човека. В някои от тях са вплетени мотиви
от християнската религия – нещо, което няма да срещнем в останалите є събратя по перо от това поколение. В такъв смисъл Весела Василева е една от последните, които ситуират християнскоуниверсалните образи и символи в поетическия текст. Те задълго
ще заглъхнат в българската поезия и ще се възродят отново едва в
последните години – заедно с опита на поетите да се доближат до
извечни истини.
Весела Василева измерва времето не с години или със сезони, а с
дни и минути. Сякаш е предчувствала краткостта на своя живот.
„Мисълта за смъртта є се натрапваше, или, по-точно чувството
за кратък живот беше в нея. Не е някакво влияние или поза“ – пише
майка є Мария Григор Василева в спомените за дъщеря си. Стихотворения като „Сън“, „Жажда“, „Миди“, „Вечерна песен“, „Панихида“
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потвърждават това. Но те същевременно илюстрират философска
нагласа към света изобщо. Няма и двадесет години, когато написва:
човешкото сърце едно ще си остане
и вечна като него само е смъртта…
(„Панихида“)
Успоредно със синтезирано-афористичния изказ – един от
„елементите“ на философската поетика, в тази творба се забелязва и необикновена за годините є мъдрост:
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Защо от толкова безкрайно малки
радости се радваме,
и толкова безкрайно малки
скърби ни тревожат,
а есенният вятър ще разгони листите,
от клоните низпаднали,
и всички ще заспим, в тъмната
земя положени;
(„Панихида“)
Вълнува я идеята, че човешкият живот е път към смъртта,
на която обаче може да се противопостави духовната победа на
личността във времето. Творческият, неудовлетворен дух е критерий за осмислен живот. Стихотворения като „Шопен“ (1938 и
1939), „Бетовен“, „Notre Dame“ са поетична възхвала на устремения,
съзидателен човешки дух, на хуманистичната сила на изкуството,
която приобщава към света на прекрасното и остава извън кръговрата „начало – край“ на големия творец, който проектира в бъдещето безсмъртието на човешкия духовен полет. Рефлексията на
изкуството поражда у нея пенчославейковски размисли за духовното водачество на художника, издигнал се високо над „лихата врява на деня“, победил тленното чрез устрема си към нравственоестетичното.
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Но именно тази рефлексия е и вид хуманистичен повик. Във
време, когато в българската поезия се чуват и такива гласове: „за
нас е чужд дори Шопен, защото лукс е/ в епохата на бури/ от музика
вълшебна да си упоен!“ (Младен Исаев, „Нощна стража“) – творби
на Весела Василева като „Шопен“ и „Бетовен“ са духовен коректив
на една епоха, вървяща към трагизъм.
В някои от творбите є се усеща известна болка от неизменната преходност на нещата, от това, че даже „уловената“ красота
е само миг от ритъма на времето („Тихо“, „Сърцето на човек е бликнала река“ и др). Съмнението, неверието присъстват в поезията є,
ранната духовна зрелост я кара „Тома неверен“ да почита („Неверие“), пита се дали не е напразен копнежът по „малката птица на
щастие“ („Синята птица“).
Във Виена оживява плахото, но силно и дълбоко женствено любовно чувство. Тя го усеща по „трепета в ръката“, по „болката,
която разтуптява в цялото тело кръвта“. В години, когато младите поети Богомил Райнов и Валери Петров в някои от творбите си
говорят за любовта с известна самоирония и даже с интенция за демитологизирането є, в стиховете на Весела Василева пулсира нейното женско усещане за любовта. В това отношение поезията є следва най-добрите традиции в нашата лирика, подети от Багряна и
Дора Габе. Любовните вълнения в тези стихове са свързани със спомена: вечерната светлина, „пълна с снежен прах“, фенера, стъпките
им, които оставят дълбоки следи в снега, топлата ръка, в която
нейната е „приютена като в малък дом“ („Няма да забравя“); преминават през парливата самота от „бавни и сини минути“ („Тих е
вечерният час“); през естетизираната духовност на чувството,
което не є е необходимо да „материализира“ („Бях донесла не твоя
портрет,/ не писма или пръстен“ – „Тишината на бавния пролетен
здрач“); до отчаяно тихия любовен копнеж – овладян, но и дълбоко
зовящ („Някъде пеят войници“, „Не е ли малко тъжно“). В стиховете є няма езическо, бурно изживяване на любовното чувство; няма
и драматизъм, макар да се усещат причини за такъв. Те са поетическа симбиоза на топлота и нежност, копнение за взаимност, тиха

403

404

обич и смътно предчувствие за раздяла... Неслучайно времето –
дните, часовете, минутите – присъства почти неизменно в тези
творби – като неосъзнато напрежение и усещане за наближаващ
край.
Ярко творческо постижение на В. Василева е антивоенната є
лирика. За поетесата войната е срив на духа, антипод на красотата, изкуството и градивността в живота, дълбока тревога, страдание. Тя е една от първите, които застават срещу ужаса от разрушението и антихуманното мислене. Антивоенните є стихове
се вписват сред тези на Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна,
Пенка Цанева – Бленика, Мария Грубешлиева, Александър Геров, Богомил Райнов, които още в първите месеци на агресията написват
едни от най-силните си антивоенни творби и същевременно интертекстуално диалогизират с цикъла „Европа-хищница“ на Александър Вутимски.
През април 1940 г. написва „Бомби“ – творба, която в художествено отношение не отстъпва на „Въздушно нападение“ на Ал. Геров, даже се отличава с по-голяма метафоричност и пластичност
на изказа. Разкриващи една и съща ситуация, двамата поети поставят различни акценти: Геров – на смъртта и победата („Аз знам
едно по-сигурно скривалище,/ най-вярното скривалище – земята“);
В. Василева – на вцепеняващия и унизителен ужас от войната, на
болката от принизяването на човешкия живот и човешкото достойнство („ще бягат като мишки хората/ в земята дълбоко“;
„страхът в вцепенено тело,/ с побелели уста“).
Усещаща подмолния тътен на надигаща се и трагична буря,
в съзнанието є се врязват лицата на хората – проекция на душевните им драми. Това са „сиви“ лица, „гдето няма само радостта“
(„Писмо“), това са тръпнещите от очакване лица на хората, които чакат да се завърнат срещу Коледа техните близки от фронта
(„Виена, 1942“), това са лицата на разплаканите момичета, водещи
ослепели младежи („Пролет“), на войниците – „бледи и затворени“
(„Лицата им са бледи и затворени“), нейното лице – със „сини сенки
под очите“ („Къща във Виена“).
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Кажи ми, защо
забравиха людете Твоя завет?
Над целия свет
след много години на труд,
на думи и книги
ще хвърлят барут.
Ще викат: разпни ги!
Един срещу друг
млад срещу млад
Ще се бият.
И изведнъж се откроява една още по-силна, завладяващо тревожна мисъл:
А децата ще скрият –
да ги пазят
за нова война.
Във Виенския цикъл все по-ясно се откроява натрупващата се
умора, усещането за духовна потиснатост, студенина и тъмни© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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В името на Отца
и Сина,
и Светия Дух,
Амин.
Над цялата земя
като мор ще премине
война.
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„Молитва“ е една от най-силните є антивоенни творби. С
антологична стойност, тя завладява със своя патос против войната, с болката за съдбата на хората, с повика за повече справедливост и любов между тях. Впечатляват оригиналността, усетът
за композиция, за ситуиране на мотива в поетическата тъкан:
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на („Тъмен и студен е наоколо градът“, сенките на хората са „черни“, пътят є става „тъмен и тесен“, небето е „като тъмна ивица
над смълчаната улица“, „без звезди“). В това отношение поезията
на В. Василева е близка до антивоенната лирика на Ал. Вутимски
(„През хаоса“, „Спокойни часове“) – като него я боли за разрушената красота, за настъпващия абсурд и безсмислие. Неслучайно на
ежедневните новини за разрушения, потопени параходи и убити
хора противопоставя архитектурата, културните паметници,
готическите черкви на Виена – т.е. сътворяващия човешки дух.
И както Б. Райнов, Ал. Вутимски, В. Петров по свой поетически начин се обръщат към детството, така и В. Василева с горчива
мъка осъзнава, че за нея вече приказките няма да оживеят („Къща
във Виена“). Романтиката на детството се превръща в далечен спомен, напрегнатите съдбовни събития преждевременно са прекършили крилете на младите хора и тяхната синя птица на щастието.
Пулсира болката и цялата природа сякаш става съпричастна към
тревогата. За В. Василева не разрушението, а само съграждането в
неговия универсален и хуманен смисъл има значение.
В стиховете є не се усеща този борбен оптимизъм, който е
характерен за Б. Райнов („Военна есен“) и Ал. Геров. („Манифест“).
У нея, както в творбите на Вутимски, по-скоро преобладават
тревогата и песимизмът, горчивият размисъл и неясното утре. С
рядка за младостта овладяност и мъдрост тя дискретно внушава
болката и безсилието на човека да се противопостави на варварскоразрушителната действителност. И независимо че вярва в магичната сила на красотата и изкуството – в стиховете є пулсира пареща тъга за другите, за бъдещето…
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М и л е н а
Ц а н е в а
Н о знам, земя, че ти живот а с и м и да л а . . .
Поетичният свят на Бленика

Приех да напиша за поезията на Пенка Цанева – Бленика
въпреки неудобството, че авторката е моя майка. Познавам я отблизо и именно това поражда интереса ми към отношението между
нейния жизнен образ и нейното лирическо Аз, показателно за това от
какви съкровени глъбини на човека извират вижданията на поезията.
Както е много често не само при жените поетеси, основна
форма на нейните стихове е автобиографичната изповедност, но
чрез нея те търсят осмислени обобщения за света и за човешкия
живот, възприети през поетичния поглед на нейното обозначено
с псевдонима Бленика лирическо Аз.
Често произнасят този псевдоним с ударение на първата
сричка, защото го тълкуват като произлязъл от „блян“. А това не
е в духа на литературния период между двете световни войни, в
който основна насока е „приземяването“ на поезията. Затова искам преди всичко да обясня произхода на този псевдоним, който
произлиза пак от „блян“, но по косвен път, който изменя насоката
на неговото основно значение.
Когато майка ми била дете, нейната жеравненска баба, която
познавала много добре билките, є посочила веднъж отровното биле
бленика и я предупредила, че който пие от него, се замайва и започва
да бленува. Това направило силно впечатление на майка ми и когато
пораснала и се увлякла в поезията, спомнила си за тази предизвиква© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ща халюцинации билка и видяла в нея един изразителен символ на
поетичното виждане. И затова когато започнала да печата, взела
нейното название за свой литературен псевдоним. Тъй че неговото
ударение е на предпоследната сричка, както е обикновено при повечето завършващи на „ика“ названия на растения.
Като студентка бъдещата Бленика публикува с подпис
„Пенка Д.“ две стихотворения в женския в. „Равенство“, но редовното є участие в литературния живот започва през 30-те години
на миналия век. Приживе е издала стихосбирките „Брегове“ (1932);
„Бяла птица“ (1937); „Сребърни ръце“ (1943); „На пост“ (1952); „Лирика“ (1960); „Пътят към звездите“ Лирическа поема (1964); „Отражения“ (1976). А след смъртта є излизат „Избрани стихотворения“
(1979); „Край белия Дунав“. Спомени (1987); „Избрани преводи“ (1990).
Поетичното творчество на Бленика отговаря на основните
тенденции на литературния период, в който се появява, и същевременно създава подчертано свой художествен свят, видян от
един моделиращ действителността творчески поглед, изразяващ
светоотношението и светоусещането на авторката в цялата им
осъзната и/или неосъзната глъбина.
Първото, което прави впечатление в този поетичен свят,
е, че основни в изграждащата го образност са елементите на природата – земята и небето (не като противопоставена на земната
твърд духовност, а като част от естествената природна среда),
слънцето, просторът, вятърът и птиците. В 43-те стихотворения от представителната за поетесата стихосбирка „Бяла птица“
съществителното „земя“ и прилагателното „земен“ се срещат 27
пъти ; „небе“ и „небесен “ – 17 пъти; „слънце“ – 11 пъти, „вятър“ – 13
пъти; любимо е сравнението „като птица“. И това създава осезаемо чувство за простор.
Цялостната характеристика на лирическата героиня или поточно на лирическото Аз в поезията на Бленика е обвързана с това
ситуиране в света на природата. В ярко очертаната си първична основа това лирическо Аз е естественият земен човек, сродил
светоусещането си с природните закони. Способен да се радва на
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Не знам, на тоя свят защо сме пратени,
не зная, смисъла на всичко де е,
добро ли, зло ли царства над земята –
закон ли, случай ли владее.
.................
Не търся смисъл. Нека друг забива
в стоманената тайна своите стрели –
във мен едно сърце се радва и упива,
лети, гори, замира и боли.
Това „Не търся смисъл...“ винаги изненадващо ме е сепвало,
събуждайки спомена за страстта, с която майка ми търсеше в отрупалите дори леглото є книги отговора, който са давали на този
въпрос различни философски и религиозни мислители. Но явно в
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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самото усещане, че е жив, че поглъща лъчите на слънцето и приема ласките на вятъра. При изграждането на образа на човешкото
в „Бяла птица“ се споменават 18 пъти ръцете и 16 пъти очите
(и като „зеница“). Това е човекът, който умее да общува със света по първия и най-естествен път – чрез своите усещания, който
вижда и докосва нещата, чува шепота на листата и долавя уханието на цветето. И неслучайно по-късните настроения на разочарование от обществото намират образен израз тъкмо в умората на
човешките сетива: „Но твоите очи са ослепени/ в света на толкоз
тъмнини;/ но твоите уши са проглушени/ от стонове на толкова
злини“ („Есен“).
Този усещащ света човек се ръководи преди всичко от непосредните изживявания на сърцето си. В стиховете от „Бяла птица“
сърцето се споменава изрично 15 пъти и с непосредния си отклик на
жизнените допири подчертано се противопоставя на безплътния
„дух“ – център на българската предвоенна символистична поезия.
В това отношение програмно е стихотворението „Сърце“, в което лирическата героиня изповядва:
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нейното лирическо Аз е намерила израз преди всичко другата характерна страна на нейната душевност – изострената чувствителност към гласа на сетивата и сърцето. И тя най-вече определя
изразените в стиховете є жизнена философия є светоусещане.
Показателно е, че програмните стихотворения, с които завършват първата и втората стихосбирка на Бленика, са съответно
„Земя“ и „Пръст“.
В „Земя“ лирическото Аз дава разгърнат израз на светоусещането на естествената земна жена, чувстваща се част от природния свят и приемаща без съпротива неговите закони:
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Не знам дали душата ми е долетяла
като звезда от други свят – отвъд,
но знам, земя, че ти живота си ми дала
и твои са у мене кръв и плът.
Тази вярна на земния си произход жена усеща безпогрешно
повелята на природните сезони. Пролетта и лятото будят у нея
желанието да разтвори прегръдките си „за десет синове и дъщери“;
през зимата копнежите є заспиват морно. И съзнанието є измерва
хода на времето не с години, а с „пролети, лета и зими“. Сродена с
„кърмящата плът“ на земята, тя приема спокойно дори мисълта за
неизбежната смърт, с която ще даде начало на някой нов живот:
Ще се стопи плътта ми като сняг,
кръвта ми твойта плодна пръст ще всмуче
и някой стрък случаен – сок и сила пак
като дете от мене ще засуче...
Мисля, че това е едно от най-силните стихотворения на Бленика, излязло от глъбините на нейната същност на жена, създадена
да поражда и поддържа живота.
В „Земя“ земната пръст е видяна като „плодна пръст“, като
поддържаща живота негова естествена среда. Видяна като „мъртва
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Човекът, когото обичам,
се вижда – със мойте очи.

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

ц а н е в а
м и л е н а

пръст“ на лишената вече от живот планета, нейната дълговечност може само да потисне човешкото съзнание. И в стихотворението „Пръст“ разбунтуваното от тази мисъл поетично виждане є
противопоставя животворната сила на любовта – изтичащите
от преплетените пръсти на влюбените невидими вълни достигат
мъртвите угаснали планети и може би запалват отново в тях животворен пламък. Роден от поетичната фантазия образ, който
ни отвежда към пронизващата поезията на Бленика идея за любовта като основна изява на живота.
На първо място тук е, разбира се, любовта между мъжа и жената. С любовен цикъл се открива първата стихосбирка на Бленика
и въвеждащо в него е стихотворението „Въведение“, което опоетизира навлизането на момичето в света на любовта, сравнявайки
го с християнския празник „Въведение Богородично“. В поетичната
образност намират изява различни страни на обзелото младата
жена чувство. Появилият се в живота є непознат странник е човек, от чиито очи я съгрява светлината на родната страна и на
когото тя може да се довери завинаги без боязън („Странник“). Но
заложената в любовното влечение първичност намира своя израз и
в „тъмен спомен“ от далечни векове, където лирическата героиня
се изживява в образа на пленена плаха девойка в шатрата на победителя: „И моето смирение,/ и твойта стара власт,/ събудени
отново,/ усещам днес у нас“ („В стаята“).
Както и трябва да бъде в поезията, любовните изповеди на
Бленика търсят психологическите обобщения. Централно място в
това отношение заема първото стихотворение от двете вариации на „Човекът, когото обичам“, изградено върху основополагащата идея, че никой не може да открие любимия ти, защото другите
не могат да видят у него този образ, който виждаш ти именно
защото го обичаш:
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В автобиографичната поезия на Бленика любовта не е епизод,
а съдбовна, предопределяща жизнения ти път среща. Тя се ражда
още преди да знае, че е споделена, тя не сменя обекта си, не променя силата си, тя е единствена, вярна и неизменна. Но въпреки
това не е еднообразна именно защото пронизва цялостно живота
ти, заличавайки разликата между битие и бит. Дошла като осиян
от слънце и камбанен звън празник, тя опоетизира празнично и
делничните си изяви. Тази единствена и вярна любов е своеобразен плен: „Без вериги, знам, съм окована,/ без затвор съм вечно в
твоя плен“ – изповядва лирическата героиня във „Вечер“, но това е
неин собствен избор, а човешкото щастие е именно в това, да живееш според собствения си избор. И от своя „зачарован плен“ тя не
търси никакво спасение („Все едно“).
В обвързаните с жизнения път на жената стихове на Бленика
естествено се разгръща и темата за майчинството като предопределена от природата мисия, която също както любовта заличава разликата между битие и бит. Стихотворението „Свята нощ“ пресъздава изживяването на „чудото велико“ на раждането, видяно като
раждане не само на детето, но и раждане на майката. И в „Над люлката“, „Съкровище“, „Ласка“, „Момичето“ и др. се появява този нов
образ на жената, в чиято кръв се е запалил „прамайчиният пламък“.
Въплъщение на най-всеотдайната любов, майката намира своето щастие в пълното преливане на живота си в живота на детето:
О, моя малка птичко!
Пред теб днес слагам всичко
и чашата си в твоята преливам:
чрез теб ще гледам занапред,
ще дишам с твоя дъх – на тоя свет
ще бъда скръбна и щастлива...
(„Над люлката“)
Във „всяка клетка, всяка капка“ от кръвта на жената, станала
майка, се чува повикът „Мамо, мамо!“ („Момичето“). Преобразява
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Спи, моя мъничка вълшебнице, която
превръщаш чудодейно камъните в злато
и всяко нещо с истинската стойност мериш:
чрез теб не съм ли по-богата
от най-богатите милиардери?
(„Съкровище“)
Лирическа героиня в поезията на Бленика е жената, създадена
да поражда живот и затова способна да го цени и да му се радва.
В това отношение стиховете на поетесата са напълно в линията
на оня подчертан витализъм, който характеризира литературния
период, в който тя започва творческия си път. Но това не е мода,
нито литературен навей, а дълбоко вкоренено светоотношение и
светоусещане. И то не може да бъде цялостно променено дори от
натрупващия се с годините горчив опит от живота на обществото. Скритата зад житейската сдържаност на авторката виталност избликва именно в стиховете є:
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се светът, огледан в малките зеници на детето („Ти“, „Бяла птица“), то създава пролетни настроения, които те връщат отново
сред уханните градини на детството („Пролетен галоп“). И на майката є се иска това слънчево единение да продължи завинаги („Дете“),
устремът на растящото дете към широкия свят се изживява болезнено, като откъсване от майчината гръд („Полет“).
Чрез детето майката изживява отново първичната радост
от живота, защото то носи най-чистия, светъл и поетичен поглед за света. Поглед, който се запазва само във виждането на поета. Минувачите старателно заобикалят събраната сред уличната
кал локва, но ето че през нея прецапва с весел вик едно засмяно дете:
„И беше тя: лазур, на който стъпи,/ бял облак и бездънна глъбина“
(„Локва“). Малката ръчица на заспалото дете „здраво стиска скъпото съкровище – намереното малко камъче,/ което всеки е подритвал/ в градинската алея“ и това създава и у майката друго мерило за
ценностите:
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И искам: с птиците да пея,
да расна с житните стебла,
със ветровете да развея
прозирни ласкави крила...
(„Слънце“)
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Но това не е дръзко разбъркващото привичния ред лирическо
опиянение на Фурнаджиев, нито предизвикателната стихийна поривност на Багряна, жизнерадостта на Бленика, както всичко в
нейната поезия, е мека и спокойна. Едно улегнало и осъзнато жизнерадостно светоотношение определя цялостния образ на създадения от стиховете є поетичен свят.
Този поетичен свят е още едно красноречиво потвърждение,
че със стихосбирката на Смирненски „Да бъде ден“ „българската
поезия отново навлиза в „дневен“ период“ (Св. Игов). В поезията на
Бленика светът е подчертано дневен, светъл и огрян от слънцето. А ако някъде се появи нощта, то тя е обезателно със звезди
или пронизана от електрически светлини. Любим сезон тук е пролетта с нежната пъстрота на своите цветове, привлекателно се
очертава с белотата си зимата, силните краски на есента създават отделни ярко живописни картини, но не яркостта, а нежната
мекота, сред която се открояват само отделни по-силни краски, е
любимата тоналност на Бленика. Във взетата в случая като модел стихосбирка „Бяла птица“ споменатият още в заглавието є бял
цвят се споменава в стиховете 20 пъти. Обикнат е и появяващият
се тук 6 пъти сребърен цвят. И неслучайно той влиза пък в названието на следващата стихосбирка на Бленика – „Сребърни ръце“ –
опоетизиращо възприетата като символ на безкористната помощ
човешка ръка.
Във възсъздаваните в тази светла тоналност картини няма
резки движения и неочаквани обрати, всичко е меко, нежно и спокойно: душата „трепти в безкрайна нежност“ като накъдрена от
вятъра „вода на езеро прозрачно“ („Отражение“); „като ласка упойна е дъхът на земята“ („Завръщане“); щурецът пее със „спокойния
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Тази поетична картина ми спомня, че в ранната си младост
Бленика се е увличала от стиховете на Пенчо Славейков, а по-късно
от поезията на Лилиев. Но при срещащата се и в нейния поетичен
свят наслада от сродяващите те с вечността мигове на покой невинаги се забравят проблемите на обществото. Спокойствието,
с което те обгръща високият връх, само показва, колко нищожни са
тези проблеми пред тихото величие на всемира: „И струва ти се
невъзможно,/ че някъде огън и кръв гори/ заради таз земя нищожна!“
(„От върха“).
Лирическият темперамент на Бленика е сдържан, но подчертано жизнен. Поезията є е чувствителна към всички прояви на
естествения живот на природата и човека. Тук мигът се изживява
дълбоко и пълно, преживяването става картина, а картината – преживяване. Тук няма неподвижни и мъртви неща, всичко се движи, т.е.
живее. Поетичният поглед преобразува действителността, одухотворявайки природата, понятията и предметите. Природните
явления се привеждат към човешки прояви, човешките изживявания
и действия се сравняват с образи от природния свят, абстрактното става конкретно. Слънцето влиза през прозореца „като любовник таен“ („Пролетно утро“); небесата разгъват „таинствен звезден ръкопис“ („В палатите на Диоклециана“); майката се навежда над
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Мушицата се чува тук как свири
и просто и без всяка суета
на тихата є еднострунна лира
отронва нотки вечността.
(„Ливада в планината“)
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ритъм“ на земното сърце („Май“); „невидим дъх дърветата люлей“
(„Въведение“); листата шумолят „тихо“ („От върха“); Дунавският вятър „милва“ („Дунавска балада“)... Картините са винаги раздвижени, но движението обикновено е леко. Една тънка поетическа
чувствителност може да долови в природата и най-тихите звукове от нейния непресекващ и сроден с вечността живот:
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люлката „като натегнал плод“ („Над люлката“); миналото „лежи“ на
скута на старицата „като мъничко дете“ („Старица“)...
Образността се възприема като ненатраплива и естествена
не само защото не претрупва излишно стиха, но и защото избягва
странните и неочаквани съпоставки, асоциира се с облика на това,
за което се говори, или направо се взема от неговия свят. Растящото дете разгъва „като цветна пъпка листенца нови всеки ден“
(„Полет“) , а над вгледаната в залеза старица „над свойта броеница
слънцето склонено,/ добройва кехлибарните зърна...“ („Пред залез“).
Дори когато са възкресяване на стар спомен, тези картини запазват внушението на непосредно възприемане с многообразието на
човешките сетива:
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Надвесва клони пак високата черница,
шибоят от саксиите край нас ухае,
предеш ти дългата си тънка жица,
а Дунавът – шуми, блести, играе...
(„Спомен“)
В творчеството на Бленика споменът има голямо място и причината е до голяма степен и в нейната жизнена съдба.
След смъртта на баща си и румънското завземане на Добруджа,
14-годишна, тя е принудена да напусне родния си град Тутракан,
а на 16 години остава и без майка и напуща любимото си Търново. Тъй че „загубеният рай“ на детството при нея е една твърде
буквално и жестоко изживяна метафора. Загубата на родния край
и дом остава в поезията є като неподдаващ се на забрава жесток
спомен:
Като след буря зла от клона си нападали
и грабнати от Дунава листа,
разгубиха се нашите самотни ладии,
откъснати от своите ята.
(„Дунавска балада“)
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Като баща, повел безбройна челяд,
вървиш по своя предуречен път,
играе вятърът със къдрите ти бели,
и бреговете, в почит клони свели,
сърдечно своя поздрав ти мълвят.
(„По Дунава“)
Чувствителна към очарованието на вписани в природния пейзаж градове („Търново“, „Дубровник“), в „Прага“ поезията на Бленика успява внушително да предаде и своеобразната, малко зловеща, но
и величествена красота на каменните грамади на големия град. Но в
общия план на нейния поетичен свят обобщеният образ на лишилия
те от досега със слънцето и природата каменен град въплъщава найлошите страни на съвременната цивилизация – нейното безчовечие
и социални несправедливости; книжност на културата и лицемерие
на нравите. В обособения в „Бяла птица“ цикъл „В тоя град“ градът
е видян като отделящ те от естествения живот каменен затвор,
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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Поезията є очертава поредица от стихове, възсъздаващи родния
край и дом по спомени („По Дунава“, „Спомен“, „Котка“, „У дома“ и др.).
Нареждайки се в приемствена верига, тези спомени преплитат семейната и националната история – в спомена за бащата той разказва за
сраженията на опълченците на Шипка, в спомена за бабата тя пее песни за турското време. Домът е опорна точка на представите за рода
в най-широк смисъл. Едно виждане, което намира художествен израз и в
лиричните мемоарни разкази за деца от сборника „Край белия Дунав“.
Но родният край е не само спомен. Израсла сред пейзажа на дунавска Добруджа, Бленика завинаги свързва този пейзаж и с образа на
родината, и с образа на своя поетичен свят, и дори със собствения
си духовен образ: „От просторите ти без граница/ безгранично да
обичам знам“ („Дунавска балада“ – 1). За поезията є Дунавът е
това, което за българската литературна класика е Стара планина.
Той е одухотворен в образа на патриарх, на когото вечността е
разкрила „тайната прекрасна на всички бъдещи и досегашни дни...“:
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студените стени на градската стая не създават домашен уют, относително най-доброто в нея е прозорецът, през който все пак можеш
да видиш един далечен планински връх, за да знаеш, че не си напуснала
земята („В тоя град“, „Сред тези каменни титани“, „Гиганти“, „В найгорният етаж“, „Радиовълни“ и др.). Отрупаната с книги стая в градския дом на поетесата поражда в стиха є копнежа по „ласкавия зов“ на
пръстта и простите радости на селския живот („Сред книгите“).
Изправяйки срещу изкуствената цивилизация на града естествения селски живот сред природата, в няколко стихотворения
Бленика опоетизира в този дух селото и селските хора. Но не идеализира техния живот. Поетичното изграждане на портрета на
селската жена започва с внушителен образ, открояващ именно тежестта на този живот:
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Като набраздените есенни угари
са лицата на тия жени –
сякаш ровил е с тежки плугове
в тях животът през всичките дни.
(„Селски жени“)
Тежката атомосфера на Втората световна война поражда в
поетичната фантазия на Бленика дори мечтата за примитивния
живот на изостаналите северни племена, но това насочване не е
идеализация на неговата реалистично очертана първичност, а само
жест на отвращение от оказалия се така жесток свят на съвременната цивилизация. Отклик на това тревожно време са стиховете
на Бленика от цикъла „Тревожни дни“, изпълнени с дълбоко разочарование от безсилието на културата пред диващината на войната:
Напразно сме поглъщали ний том след том
и хранили сме се със чужди мисли,
и вярвали сме, и в възторг горели, щом
днес всичко се решава пак със сила.
(„Днес“)
© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

Както е всъщност при повечето български поети, творческият образ на Бленика е очертан най-ярко в нейните първи стихосбирки – „Брегове“, „Бяла птица“ и „Сребърни ръце“, които я
вписват, от една страна, в характерни тенденции на литературния ни живот от 30-те и 40-те години на миналия век, от друга
страна – в облика на ясно откроилата се в тези десетилетия
българска женска поезия. И затова в наблюденията си тук останах
изцяло при събраните в тези три книги стихове.
Опитах се по тези стихове да възсъздам облика на лирическото Аз на поетесата. И за пореден път се убедих, че в него са намерили израз най-съкровените черти на нейната човешка, женска
същност.
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И все пак и в тази потискаща атмосфера жизненият оптимизъм на поетесата намира израз в „една сънувана мечта“ за спасението, което ще дойде от творящите добро човешки ръце – ръцете, които неслучайно на иконите се изливат от сребро („Сребърни ръце“). Завършващата с това стихотворение стихосбирка на
Бленика излиза през декември 1943 г. и, изложена на витрината на
книгоиздателство “Хр. Г. Данов“, бе затрупана със стъклените є
парчета през януарските бомбардировки...
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Л и ч е в а
Писателката, която Мария Грубешлиева
м о ж е ш е
д а
б ъ д е

Мария Грубешлиева дебютира в края на 20-те години
със стихове, които един от нейните биографи Иван Сестримски1
определя като индивидуалистични, плод на ограничен мироглед и
меланхолни настроения. В първите си стихосбирки „Хляб и вино“ и
„Езически песни“ тя пише за несподелената любов и неосъществените мечти; а с интерпретациите си на темите за вината и греха,
както отбелязва и Сестримски, тя застава близо до писането на
Елисавета Багряна.
Но за разлика от Багряна Грубешлиева се оттласква от тази
си първоначална насоченост. Дали заради историческите обстоятелства, които по-силно я проникват, или заради уклона на много от тогавашните интелектуалци, с които тя се сближава, по
революционния патос и левичарството, но насоката на творчеството є взима друг обрат. От експериментираща и затворена в
екзистенциалните теми за Аза и присъствието му в света тя се
превръща в автор, за когото най-важна е социалната проблематика.
Сестримски нарича тази промяна „идеологическо преустройство“
на авторката, приветства я и я обяснява най-вече със срещата на
Грубешлиева с писатели като Георги Караславов, Орлин Василев,
Христо Радевски, Младен Исаев, които още тогава са сред ляво на1 Сестримски, Иван. Мария Грубешлиева. Литературно-критически очерк, Български

писател, С., 1962.
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строените интелектуалци и които след 1944 година се превръщат
в еталон за новия, социалистически тип творец. По сведения на самата Мария Грубешлиева под тяхно влияние тя усилва „социалната подкваса“ в текстовете си и дори започва да пише жлъчни статии за новоизлезли „буржоазни книги“, които подписва ту с мъжки,
ту с женски имена (Б. Струмски, М. Брулева).
Но въпреки личните декларации и въпреки отзивите на критиката, която определя Грубешлиева като вървяща напред и в крак
с партийно-пролетарските писатели, както и като поет, който
търси досег с народната душа, раздвоенията са тези, които като
че ли структурират творчеството є.
Не може да се каже, че вкусът към описването на естествени
картини и ежедневни ситуации е нещо, което Грубешлиева формира под влияние на социалната поезия, от която се увлича. Още
ранните є стихотворения демонстрират подобен уклон – те представят мечтата по това да си се родил без претенции и възвишени желания, да ти е достатъчно да си сред природата, да залагаш на
спонтанното и естественото, да имаш скромни желания и цели, да
не очакваш принцове, а да си щастлив от това, което може да ти
даде този, който е като теб и с когото единствената грижа е да се
изкарва прехраната за утрешния ден („Желание“). Или говорят за родените с лошо наследство, за тези, които животът онеправдава още
от детството и чиято съдба е предопределена – когато животът
блъска детето като совалка, когато то е родено в „черна нищета“ и
няма как да не „подкара своя кучешки живот“ („Роман без лъжа“).
В същото време ги има и стихотворенията, и те все пак преобладават в този период, които се занимават с душата, с нейната
умозрителна нагласа, с невъзможността дори пролетта да тласне
към повече жизненост, игра, копнежи („Късно“); в които любовта –
макар и сънувана – е сливане на телата, намиране на общия път,
тя е греховна, заради нея си струва да се отрече „блясъкът на рая“
(„Сън“). Доста чест мотив е и старостта, завръщането към миналите любови, констатацията, че всичко се преживява, и онова,
което в първа младост изглежда равносилно на смърт, като раздя© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved

л и ч е в а
а м е л и я

лата с любимия, да кажем, по-нататък се посреща с равнодушие.
Всичко, включително любовната скръб, отстъпва на грижите и
борбата за насъщния, която белязва зрелостта („Раздяла“). В тези
първи опити на Грубешлиева се забелязва и склонността є да отъждествява любовта с природните стихии (тенденция, характерна
и за поезията на Багряна и Дора Габе), да съизмерва човешкото с
упоритостта, с която морските вълни превземат брега и демонстрират нестихващата си жажда за простор („Море“).
Ако обаче има нещо, което обединява всички тези ранни текстове на Грубешлиева, то е склонността є да разказва в стихове,
да въвежда сюжет в тях, което и обяснява по-късното є активно
насочване към прозата. От тук и леката им тромавост, несръчните на места рими, усещането, че малко изкуствено са подредени
в стих и че ако я няма графиката, която да ги структурира, изреченията по-спокойно биха се разположили в миниатюрни повествователни фрагменти (чудесен пример в това отношение е „Два
свята“, което само с доза фантазия може да бъде наречено стихотворение). Неслучайно в заглавията се появяват и жанрови названия
от типа роман или писмо; те издават саморефлексиите на поетесата и подозрението, че стиховете є смесват лирическо и епическо, при това често пъти в полза на второто.
В стихосбирката „Мост“, която събира стихове от периода 1935–1937 г., обсесията от темата за двата свята, типична и
за поезията на т.нар. пролетарски поети и най-вече на Христо
Смирненски, се превръща във водеща философия за поетесата.
Контрастите, ценностното противопоставяне, разминаванията
белязват образите, с които са обрисувани тези два свята. И точно както и при Смирненски, очакването е натоварено с желание за
промяна, бурята трябва да дойде и властно да измете прогнилото, застоялото, превърнало всичко в блато. Само тогава новото
и младостта могат да избуят и да изградят един свят, в който
господстват просторът и ведрината („Буря“). В стихосбирката
„Улица“ стихотворения като „Ангелче“ са своеобразни двойници на
тези от цикъла „Децата на града“ и продължават традицията на
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„социалната поезия“, в която човекът е предпоставен като жертва – „Бедняшките деца се раждат като гъби/ и мрат като мухи“,
Бог не им дава дори и сетните трохи от своята трапеза и те са
обречени и в тукашното, и в отвъдното.
Паралелно с тези текстове и в „Мост“, и в „Улица“ Грубешлиева продължава и линията на любовната си лирика, която – ако
беше останала централна в творчеството є – вероятно щеше да я
направи популярна ако не колкото Елисавета Багряна, то поне много по-емблематична и по-малко маргинална. Защото в голяма част
от тези си стихове Мария Грубешлиева е оригинална, интересна и
дори успява да смекчи повествователния тон, независимо че пак
позволява на сюжета да се усеща в стиховете. Поетесата превръща ежедневни, незначителни наглед преживявания в обобщени картини на живота в самота и с другите; говори за мъжа и жената
не по-малко завладяващо от Багряна и демонстрира, че женското
писане през 30-те години на ХХ в. в България не е съвкупност от
изолирани прояви, а доста добре конструирана традиция.
В „Любов“ жената мечтае любовта да я прави „хляб насъщен“
за мъжа, „път желан“, от който да няма връщане назад, да бъде негов
въздух, мисъл и сила, като запази тези усещания завинаги. За разлика
от Багрянината героиня тази на Грубешлиева не се бори за тотална
самостоятелност и за надмогване над мъжа, тя иска да бъде част от
живота му, да има връзка, която да мотивира общото им щастие.
Но и знае, че и той е готов за нея на всичко – ако му поиска да снеме
дъгата, той ще протегне ръка и тя няма да му убегне. Мисли съществуването си като проекция на неговото, не иска да се състезава, а
иска да удържи силата на емоциите вечни; иска гледането през очите
на другия да е постоянно състояние, а да не се стига до ситуации, в
които двамата са се отчуждили и са си омръзнали, ситуации, в които ще седят и мълчат, но не защото любовта е без думи, а защото
нямат какво да си кажат – ще се гледат равнодушно, с досада и през
вестника с тон повишен ще си напомнят за „незашитото копче“.
Въпросът е, че идеологизациите, които – разбира се – не липсват и в късната лирика на Багряна, в творчеството на Грубеш© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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лиева взимат връх и заглушават добрите є постижения. Това важи
както за поезията є (особено писаната след 9 септември 1944 г.),
така и за прозата є, която не отстъпва на най-добрите ни градски
автори, усвоили европейската традиция, но която губи от едностранчивите изводи и от общия модел, който є е наложен. Модел,
според който по условие бедните са добри, а богатите – лоши.
В стихосбирките „Знамена“ и „Всеки ден“ Мария Грубешлиева окончателно приема, че „поезията на личните мелодрами“ е отживелица, и се отдава на идеологизираното писане, характерно за
периода. Стихотворенията є звучат призивно, плакатно; пълни са
с шаблони, според които новият свят е друг и със себе си той е донесъл едно по-чисто съществуване, затова и в него слънцето изгрява по-лъчисто“ („Към мирни дни“). Новото, истинското поколение
е това на партизаните, които са противопоставени на другите
млади, представени като покорно, плахо поколение. Партизаните и
партизанките са тези, които са чели Маркс, Енгелс и Ленин, които
са калени в битките и ходят без грим, без маникюр, марширувайки
„в крак под бойна песен“ („Партизанка“). И на работниците, които
„работят за свойта страна“ и затова са бодри и вдъхновени и се
опияняват от това да бъдат ударници („Първи май“). Прославени
са и конкретни реалии и имена, които се свързват с новия строй –
„Октомври“, „Москва“, „Мавзолеят на Ленин“, Зоя Космодемянска,
а бъдещето е видяно като преход по моста, който извежда към „ведрия простор на комунизма“ („Внучката“), защото по подобие на
Вапцаров и за Грубешлиева най-скъпото, което има и което може да
завещае, е „вярата є свята в комунизма“ – с нея никой никога не може
да остане сам („Завещание“). И най-сетне, „политическата є лирика“
не пропуска и темата за американския враг, емблема на империализма, парите и войнолюбието („Летецът-янки“), както и писането
на апологии, посветени на мира и интернационализма („Мир“, „Зов
за мир“).
Уклонът към сюжетното, към историите, който често
спъва и прави тромава лириката на Мария Грубешлиева, в прозата є намира отлична реализация. Грубешлиева е много добър раз-
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казвач – умее да структурира сюжети, умела е в изграждането на
образите, в мотивацията им, в психологията и подплатяването
им; езикът є е богат, владеещ различни регистри, свеж, неплащащ
данък на архаизми и езикови клишета. В разказите є винаги са осезаеми смяната на състоянията, динамиката; въздействието идва
не просто по линия на директните внушения (макар че такива
има и моралната поанта е основна съставка в тях), но и чрез картинността, драматичните обрати, чрез представяните ситуации и силата на персонажите.
Градска като типажи, сюжети, но и манталитет, прозата на
Мария Грубешлиева се вписва в търсенията на 30-те/40-те години
на ХХ век в България с уклона към естетското, сюрреалистичната
образност, вгледаността в европейската традиция. Но като че ли
най-силно тя се сближава с прозата на Димитър Димов. Както в неговата, така и в нейната психологизмът е водеща черта (макар и постигнат по различен начин, при нея чрез проекциите му във външни
реакции, при него – чрез повече вътрешни монолози), персонажите
са страстни, действени натури, които имат големи амбиции и мечти, но които най-често са обречени на страдание. И ако при Димов
нещастието и „осъдеността“ идват от невъзможността на героите да осъзнаят, че времето им е изтекло, че нещо различно идва и
те нямат сетива за него и не могат да се приспособят към новите
порядки, при Грубешлиева е обратното. Нейните герои често пъти
правят компромис в името на кариерата си или се заблуждават в
любовта си, след което разбират, че фатално са сбъркали, защото
техният свят и този на тези до тях се разминават тотално и като
ценности, и като морал; разбират, че щастието зависи от това до
каква степен човек е способен да опази и защити същността си. А
типичните представители на „старото“ не само не приемат, че
животът им не може да е същият и си отива, не само, че страдат по
миналото, а и се опитват да го задържат и възстановят.
Така в „Квартирантът“ бащата, който е направил компромис
в името на капризите на жена си и е откраднал пари, след изтърпяното наказание се завръща към себе си, към скромното си и непре© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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тенциозно съществуване. Но заради лошия избор животът му се
обърква – жена му го изоставя и се жени за богаташ; губи и детето
си, което свиква с разглезения и охолен живот и приема баща си за
досаден, чужд човек. И щастието се оказва проиграно. В „Освобождение“ лекарят също е направил компромис спрямо идеалите си, женейки се за богата еснафка, отказвайки се от младежките си идеали
за социална справедливост в света. Но в този разказ на героя е даден
втори шанс – той има щастието, помагайки на партизаните, да
изпита влиянието им, да си припомни мечтите си и да тръгне към
личното си освобождение, към завръщането към себе си. В „Семейство“, където героят, който е талантлив адвокат, но от село и
се е оженил за богата жена от влиятелно семейство и заради своята кариера, също извървява пътя на осъзнаване и възприема развода като освобождение и завръщане към себе си. На този фон носителите на буржоазната идеология са представени от Грубешлиева
карикатурно; за нея те са отломките от нещо, което е лишено не
просто от бъдеще, но и от настояще. Само че – да го подчертаем
отново – те не го съзнават и разбират.
Тези примери онагледяват идеята за разполовяването, което
е в основата на света, представян от Мария Грубешлиева. По подобие на Димитър Димов и тя говори за два свята – на бедните и
на богатите, на онеправданите и на привилегированите, и между
тези два свята, убедена е тя, срещата е невъзможна. Те си остават
разполовени, отчуждени, компромисът не се състоява. И ако все
пак, следвайки този модел, Димов е разколебан и отчита, че доброто и злото са винаги относителни, и не е задължително истината
да е винаги в полза на бедните, а богатите да са неизменно лоши, и
затова пише с очевидна симпатия към обитателите на „старото“,
Грубешлиева много по-активно обслужва идеологията. При нея богатите, идващи от „отминалия“ свят са задължително неморални,
нечувствителни, докато бедните са достойни, смели. Те може и
да са направили компромис, но се осъзнават и поемат правия път,
като най-често късат със стария свят, както се видя. А за богатите няма шанс – те са развратни, покварени, третират хората
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като стока. Оттук и преливането на много от разказите в сатира
на „стария“ свят.
Тази схематичност, тази едностранчивост дава основание
прозата на Грубешлиева да бъде определена като типична за социалистическия реализъм и я лишава от мястото, което щеше да
има, ако беше малко по-нюансирана и по-малко вярваща в комунистическите митологеми. Когато едни текстове, а такива са на
Грубешлиева, си поставят за цел „точното“ предаване на действителността и забравят, че точността винаги е комплекс от вярвания, представи, идеологии, а принцип на добрата литература е да
надгражда над тях, те сами се лишават от това, което биха могли
да бъдат. Призвание на литература, която остава, е да не забравя,
че трябва да дава право на свободата във всичките є измерения,
защото в противен случай винаги ще обслужва някоя догматична,
тоталитарна система, по условие считаща свободната игра на
фикции за опасна.
Идеологията не подминава и преводите и есеистиката на Мария Грубешлиева. Изборът на автори, които представя на български,
също е показателен – освен класици като Пушкин, Ахматова, Есенин,
Демян Бедни, приоритет са Маргарита Алигер с поемата „Зоя“, Константин Симонов, Владимир Катаев, Сергей Михалков – все имена,
които прославят новия строй и новото време. Синтактично погледнато, преводите на Грубешлиева слабо се отличават от собствените є стихотворения – и при тях малко изкуствено словоредът се
нагажда спрямо римата; и при тях е осезаема тромавостта, прозаизацията е силна – усещане, което се допълва и от склонността на
Грубешлиева да залага на натрупването на съществителни и на порядката употреба на глаголи. За нея ценност, която тя приписва
дори и на Пушкин, е разбиването на „лирическия празен стих“ („На
Пушкин“) и превръщането му в по-плакатни фрази. На лексикално
ниво прави впечатление, че една от най-често повтарящите се думи
в преводите (дори и в тези на класиците) е другари, другарко, вкл.
другарко-песен, което е своеобразен опит за налагане на новия речник
върху писането по принцип. А от заниманията и с детска литерату© алтера, всички права запазени © аltera, all rights reserved
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ра пък като че ли идва звученето на част от преводите като детски
стихчета, например „Дефективна стратегия“ на Сергей Михалков.
В едно от късните си стихотворения, което носи името „Париж“, Мария Грубешлиева констатира, че в този град, който минава за еталон за красота и който смайва всекиго, нещо не достига и това нещо е гостоприемството, топлината. Той „никого не
среща топло като брат“, затова всъщност градовете в България
са за предпочитане и затова е носталгията към родното дори когато се разхождаш по Сена. Париж Грубешлиева превръща в символ
на Запада, на капитализма, на един строй, който тя иска да отрече и който автоматично свързва с отчуждението. Когато обаче
тя не идеологизира толкова, вкусът към другото, интересът към
чуждите градове взима по-различни измерения – Прага, Будапеща са
интересни със своята история, архитектура, с преживяванията,
които стимулират.
В този контекст на амбивалентно отношение към чуждото
се вписва и книгата на писателката за Испания. В текста си „Какво
видях в Испания“ авторката обобщава наблюденията си от участието в Международния конгрес на писателите за защита на мира и
културата, състоял се през 1937 г. в Париж и Испания. И този текст
обаче, в който Испания е основна тема, и заради който Грубешлиева
често е сравнявана с Вапцаров, издава раздвоенията на писателката,
които през 30-те години все още са силни и є позволяват да прави
разлика между справедливост, която ще доведе до по-добър живот
бедните и онеправданите, и съветизъм, към който по това време тя
е все още скептична. В Испания Грубешлиева вижда място, в което
се води борба за освобождение. Тя сравнява тази борба на испанския
народ с борбата на българския за национално освобождение – „борба
срещу беюве, паши и чорбаджии“. За нея нова Испания е страна, в която трудът е превърнат в символ, защото само така ще се прекрачи
от мизерията към прогреса. Докато на въпроса има ли комунизъм в
Испания Грубешлиева отговаря, че в Испания няма съветски строй
и че няма причина демократичните страни да се плашат. И дума не
може да става – отбелязва тя – за съветизъм в Испания.
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Както и за много писатели, формирали се и наложили се в едно
друго време, 1944 година се оказва фатална за Мария Грубешлиева.
Защото деветосептемврийският преврат превръща в догми и постулати това, което при някои от творците, включително и при
Грубешлиева, е било повече романтика или склонност към социален
утопизъм. Някои имат по-силни устои и идеологията не ги поглъща, но други се предават. При вторите заради фактите и станалото след 9-и септември в България много от писанията им се
превръщат в спорни, наивни, а понякога и дразнещи. За последното
Мария Грубешлиева няма конкретна вина, но и няма как да избегне
четенето през тях. Дотам я е довел „прогресивният є реализъм“.
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