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Между двете войни 

 
(2012) 

 

І.  

 

Георги Михайлов  

 

1. За моята среща с Георги Михайлов 

 

През 1983 една възрастна приятелка на родителите ми, Надежда Априлова 

предложи да ме запознае с Г. Михайлов. Тя беше учила в класическа (или 

полукласическа) паралелка в някоя от девическите гимназии и беше към 10-тина 

години по-млада от него. Откога и по какъв повод са се знаели, не ми е известно.   

 

Посетихме Михайлов в 188-ми кабинет. Той се беше разположил на едно от 

канапетата (или беше кресло), с гръб към  библиотеката, там беше и Богдан 

Богданов, мисля че други нямаше. Не си спомням точно как ме представи 

Априлова, нещо като – “това е този младеж от класическата гимназия, за когото ти 

бях говорила”. Дали Михайлов ме попита нещо по-определено или не, не си 

спомням, но заговори и произнесе един сравнително дълъг монолог за “тези 

занимания”, от който аз не запомних много, освен едно изказване: “Няма един 

гръцки език, има много гръцки езици”.  

Изобщо споменът ми от думите му беше малко смътен, по-скоро си спомням 

вида му – първо като го видях при асансьора, а после и горе, докато седеше. Той 

беше доста слаб, като че ли тъмнокос (макар че тогава е бил към 68-годишен) 

поздравяваше приветливо, дори усмихнато. Като седеше, беше прехвърлил крака 

си над другия и гледаше повече пред себе си, отколкото към мен. От време на 

време се обръщаше към Богданов и му казваше по нещо, като му говореше на “ти”, 

а Богданов отговаряше на “вие”. По това време те двамата са работели много 

заедно, издаваха преводите на Платон във “Философско наследство” към “Наука и 

изкуство” и множество различни автори в библиотека “Хермес” на “Народна 

култура”. През 1983-та вече са били отпечатани томовете 1 и 2 от “Философско 

наследство” и “Избраните диалози” в “Хермес”.  

 

Така че от личната си среща с Михайлов помня повече външния му вид 

отколкото думите. А иначе съм слушал мнозина да говорят за него, но не точно за 

определени твърдения или дори за поведението му, а по-скоро – “той направи 

(издаде) това”, или “написа/изрази се така”, или “спомена еди-кого си”.  

 

2. Михайлов за Балабанов  

 

а.  Спомените му за Балабанов 
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Михайлов има, доколкото знам, три текста за Балабанов – един от 1979 г., 

който е реч по повод на 100-годишнината от рождението му (това е било в 65-та 

аудитория), после един в сборника “Александър Балабанов. Симеон Радев” от 

поредицата “В спомените на съвременниците си” на “Български писател”(1986, 

съст. Тодор Боров) и един в сборника “Спомени за Софийския Университет” от 

1988. Първият и третият са по-кратки, малко по-служебно написани, а вторият (с. 

129-155) е по-дълъг и от двата взети заедно. Той съдържа доста лични впечатления, 

и там Михайлов прави опит да предаде обстановката в специалността, да разкаже 

нещо за присъствието на Балабанов общо в Университета и в обществения живот. 

Тук не става дума за това, какво е това да си преподавател или изобщо ерудит в 

“тази област” и какво е отношението на тези знания към образованието и културата 

на съвремието – като казвам образование и култура на съвремието, мисля и по-

конкретно за СУ, София и България, и по-общо за Европа. Михайлов е имал 

впечатления и от други среди на античници – най-много във Франция и САЩ. Но 

все пак тук той просто говори като студент и приятел на Балабанов.  Така че аз ще 

говоря за този текст.  

 

б.  Общо за текста от 1986 

 

Текстът е написан живо, дори увлекателно и показва, че Михайлов има 

предразположение към белетристика, в смисъл, че разбира как може да се пише 

убедително за познанство с хора. Има една лекота, умишлено и успешно отбягване 

на официалността, с който се изразява в речта си от 1979-та. Целта е Балабанов да 

се представи като интелигент, който култивира едно непосредствено общуване на 

университетски хора, които учат и се забавляват съвместно, и това учене и 

забавление се преливат едни в други. Като античник Михайлов си спомня на първо 

място за пример на “Пирът” (който той е превеждал), но е твърде възможно това да 

е било и част от обичайната обстановка в западните университети още от 13-ти век. 

“Студентът” изобщо се появява като скандална фигура в много класически западни 

литературни произведения, примерно – “Фауст”, който самият Балабанов пък е 

превел (Мефистофел при първата му среща с Фауст е изобразен като “схоласт” – 

недипломиран студент). Изглежда, че Михайлов намира този стил за 

удовлетворителен, макар самият той да не е бил такъв център на компания, защото 

– както е известно – е работел върху научни изследвания, които са поглъщали 

твърде много време. Балабанов пък и бил известен със сравнително слабата си 

научна продуктивност (ако го сравняваме с Кацаров, Дечев, Бешевлиев, Георгиев 

или със самия Михайлов), но пък е разполагал със свободно време.  

 

в.  За какво се разказва 

 

В началото има малко размишления за метода и спомени за това как самия 

автор се е бавил с писането. И още оттук има автобиографични места (съвместния 

ни живот, бях асистент, бяхме приятели до смъртта му).  И един малко 

безрадостен мотив, който минава през целият текст – “все пак се умира”. Защото 

още тук разказва за разговора между Балабанов и брат му – актьора Никола 

Балабанов в последната му квартира на “Шипка” 5 (някъде през 1954-55): “Е, бате”, 
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казал Никола, “ти  ще умреш. И какво ще кажат за тебе хората? Беше един 

интересен човек”. И Балабанов възкликва към Михайлов: “Така ли се приказва на 

болен човек?”  

 

После следва представяния на една серия от срещи и впечатления - най-

напред, как той видял Балабанов за пръв път на “Цар Освободител” (тук има едно 

трудно за избягване обяснение, че този булевард се нарича “Руски”, но на времето 

му казвали най-често “Царя”) и как Михайлов и брат му вървели от НС към 

университета, а Балабанов срещу тях, като гледал пред себе си и не се обръщал 

настрани, и изглеждал нещо нервен и запъхтян – невисок, но доста набит, с много 

гъста къдрава, невъзможна за решене и съвсем черна коса и шапка отгоре – а 

наоколо хората го заглеждали, и макар всички да го знаели, някои се обаждали 

“Балабана, Балабана”. Така че изглежда вярно това, което по-късно един от 

авторите в сборника със спомени (не съм провери кой е) казва “Балабанов беше 

най-известният професор в Университета”.  А в спомените приятелят на Михайлов 

Иван Венедиков казва дори: “проф. Балабанов беше без съмнение най-интересната 

личност не само сред преподавателите в катедрата по класическа филология, но и  

в целия Университет” (с. 142)  

Това било през 1934, а веднага след това разказва за едно радиопредаване на 

Балабанов на 1 април 1937, в което той говорил за лъжата – че “светът щял да 

пропадне без лъжата, и по-точно без благородната лъжа. Все пак той тук свързал 

лъжата с поезията – ето какво всъщност се казва:  

 
И от лъжата в живота, която толкова много спасявала хората от неприятности, отиде 

в лъжовния свят на поезията, който всъщност ие действителен... затова намеси и Платон, срещу 

когото се нахвърли заради схващането му за поезията в “Държавата”, а същевременно го 

защити, защото Платон бил истински поет... (само предавам думите на Михайлов, както 

са отпечатани – с. 135).   

 

Това неколцина (“от обществото”) го слушали по радиото у Венедиков, а на 

другия ден му изказали поздравления. 

А малко след това и за още една среща – как с Венедиков отишли в 

квартирата му на “Дринов” 22 през 1945 г. , а после дошъл и Симеон Радев, който 

бил написал нещо кратко за Балабанов – да му го прочете. Ето обстановката:  

 
В една стая, натрупана с мебели, някои един върху други, не можеш да се разминеш. 

Между тях задръстено леглото на Балабанов, на което лежеше, нещо го болеше кракът (с. 137).   

 

Между тези три срещи Михайлов поставя едно описание на центъра на 

София, като споменава имена на множество заведения, които през 1986 не 

съществуват – и тук той е много подробен. Има смисъл да се направи това, защото 

този център – от Орлов мост до стария хотел “България” (сега е банка) е по 

същество “по-широкия дом” на тяхното общество – както, изглежда, сградата на 

Ректората пък е “самият дом”.  

 

И после се връща изведнъж на специалността и Катедрата и изрежда съвсем 

подробно кой е работел там и какво е преподавал, а също и кабинетите и 
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аудиториите с имената им – става дума за 1934-та, а това са същите помещения, в 

които и сега работим, и в едно от тях и аз разговарях с Михайлов преди 29 години. 

И после за лекциите на Балабанов и за усета му към определени неща – примерно, 

как трябва да се подхожда към Омир – повече като източник за епохата или по-

скоро като поет, и въобще какво е разумно да се мисли за тези неща. И кои са 

авторите, които предпочитал – Михайлов отбелязва, без да изрежда, а разказвайки 

отделни случаи – че това трябва да са били още Есхил, Лонгин (“За възвишеното”) 

и Сафо. И как веднъж безпричинно му се скарал в началото на една лекция и го 

изгонил, а после пращал да го викат, Михайлов пък се сърдел и не слизал, а след 

часа Балабанов ходил да му се извинява: 

 
На мен, казва, един нищо и никакъв студент (с. 149).  

 

Балабанов изнасял много “сказки” - и в София, и из страната - за които се 

говори като за представления.
1
 А през 1938 чествали 2000 години от рождението на 

Октавиан Август – във Военния клуб. И там Балабанов, като единствен лектор 

говорил главно за гръцката литература и изведнъж извикал разсилния (бай Петър) 

да му донесе литературата от Августовата епоха – и той му донесъл 3-4 книжки, 

които Балабанов показал и обявил: “Ето това е всичко!”. Но после все пак похвалил 

и Август, и римляните. А след това се обърнал към италианския посланик на 

италиански (защото Балабанов говорел на няколко езика и при това наистина добре 

– не просто колкото да го разбират) (с. 153).   

Относно конфликтите – Михайлов казва просто, че за “отношенията му с 

колеги и приятели не е тук мястото да се говори”. Само споменава, че понякога и 

критикувал  - например, прочел някакво определение от един речник на Ст. 

Младенов, което намирал за ненаучно. Обаче с Младенов били в добри отношения 

и си говорели – даже ги видели и след същата сказка.  

Споменът завършва с един техен разговор от октомври 1938 – когато 

Михайлов щял да заминава да специализира в Париж. И ето нещо много 

характерно – разговорът им не вървял, и Балабанов поръчал на келнера (уж 

незабелязано от Михайлов) да дойде след вечерята и да каже, че го викали на 

телефона за нещо важно. Но не се постарал да го скрие много добре. Мисля, че 

това е много успешен край, защото съответства на портрета, който авторът е 

изградил.  

 

* 

 

Малко преди това се разказва нещо за културно обществените му занимания 

– през 1937-38 започнал да председателства дружеството “Българско родно 

изкуство” – в апартамент на 6-ти септ. преди “Аксаков”, което устройвало, 

примерно, вечери на музиката на различните народи. Освен това бил председател 

на Дружество на приятелите на класическата култура и на ПЕН-клуба (поезия, 

                                                 
1
 Наистина, мисля че  Боров (или друг?) разказва как на една такава сказка нарочно си изпоцапал 

лицето със сажди (предварително събрал с носната си кърпа сажди от печката в стаята им) – но 

публиката си мислела, че е случайно, и че той не знае, че кърпата му е в сажди. И лекцията имала 

огромен успех, може би дори и заради това. 
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есеистика, романистика – от 1921-ва, Голзуърти; сега – 101 страни, нарича се 

Международен съюз на писателите). Но Михайлов се въздържа да говори за 

отношенията му с властта – примерно, с Двореца и за отношението му към 

политическите въпроси. Но за тези неща може да се разбере немалко от други 

мемоари.  

 

Изложението на Георги Михайлов изцяло съответства на намерението на 

сборника. Може би си струва да се отбележи, че Балабанов и Радев са единствените 

“интелектуалци” включени в тази поредица, които не са известни преди всичко 

като писатели. Времето, в което е издаден несъмнено налага определена 

въздържаност или направо премълчаване на неща, свързани с политиката. Но и 

изобщо – изданието е официално, не е възможно да се пише всичко, пък и те са 

били близки.  

 

3. Относно мемоарите 

 

Все пак сега има възможност, разбира се с помощта на такива свидетелства, 

да се говори и по-общо, и по-конкретно. Най-напред – какъв смисъл все пак се 

придава на класическото образование от страна на водещите му носители, на 

специалистите. После – какво е отношението на тези хора към властта, къде те се 

намират в механизма на това общество. Ако са имали конфликти и приятелства, 

дали те са били само на лична и професионална основа? За тези неща може да се 

говори сега, защото сме достатъчно отдалечени от тях – нямаме лична, пък и 

роднинска връзка с тези хора, няма и политически препятствия, каквито преди 

време имаше. Днес идеологията на обществото, в което участваме не е ясно 

определена, а това благоприятства свободния разговор.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

ІІ.  

 

Кирил Христов и Александър Балабанов  
 

 

І. Свидетелствата и времето за размисъл върху тях 

 

1. Свидетелствата, които обсъждаме 

 

Преди да разкажа за онова публично скарване между поета Христов и 

професора Балабанов, случило се преди 90 години, бих желал да задържа 

вниманието ни върху свидетелствата, с които си служим – кога са дадени те, кога 

се използват и колко дълъг се оказва срокът за премислянето им. И също – кой е 

онзи, комуто е предложено да даде свидетелство 

Миналият път обсъдихме накратко един спомен на Георги Михайлов за 

Балабанов, писан през 1986 г. и предхождан от друг, произнесен през 1979 г. на 

честването на 100 г. от рождението на професор Балабанов. Доколкото ми е 

известно, на честването през 1979 е имало само две писмени представяния на 

заслугите на Балабанов – другото е било на Т. Боров. В сборника от 1986 пък 

Михайлов е отново единственият класически филолог и един от двамата 

професионални античници – другият е Велизар Велков.
2
 Оказва се, че 25-30 години 

след смъртта на Балабанов именно Михайлов трябва да е човекът който го е 

познавал най-отблизо като професионалист, преподавател и дори интелектуалец; и 

същевременно е бил преценяван като подходящ да участва в някакъв вид честване 

в негова памет.  

И така, през 1986 г. Михайлов говори главно за събития от 1934-38 г., значи 

за онова, на което той лично е бил свидетел 50 години по-рано.  

 

Сега за Христов. От началото на публичния му конфликт с Балабанов до 

заминаването му за чужбина минават по-малко от 2 месеца (8 юли – 1 септ. 1922 

според хронологията на М. Арнаудов). Тези събития са представени надълго в 

личния му дневник (т. ІІ “Синева”, 1999, т. ІІІ “Парнас”, 2001), който е писан още 

тогава, макар че е възможно някои неща да са променяни по-нататък (Кирил 

Христов умира през ноември 1944). За нещо от предисторията на скарването 

разказва Хр. Цанков-Дерижан в сборника в чест на Христов от 1938. Арнаудов ги 

обсъжда достатъчно подробно в книгата си “Кирил Христов” (БАН, 1967). Симеон 

Радев изказва преценката си за случката в “Срещите ми с Кирил Христов” от 1965 

(БП). Кр. Коюмджиев, който съставя сборника със спомени за него през 1969 пише 

една дълга бележка, където посочва и колко вестника са публикували отзиви за 

случката – повече от 10, освен вестника на Балабанов “Развигор”.     

 Така че тук имаме впечатления от случилото се както от самото начало, така 

и коментари, последните от които са 47 години по-късно. Хората са различни, но 

пак главно хуманитари, литератори, по-малко поети, също и  роднини, или такива с 

                                                 
2
 Има и други автори, които пишат за Балабанов или съставят издания на текстовете му, но те са или 

филолози слависти (?) (Антония Първанова) или историци (?) (Цочо Билярски). 
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по-неопределен профил, но с влиятелно присъствие в публичното пространство (С. 

Радев).  

 

2. Колко живеят спомените 

 

 Това число на разстоянието от думите на спомена до самото събитие – 50 

години – не ми се струва случайно. Обикновено след като измине толкова време 

съобщението за някаква конкретна случка с конкретен човек вече няма така 

стойност, или направо – това вече е само назоваване на случка или човек, за които 

обаче не знаем лично, а чрез други. Поради това тук имаме и нужда от обяснение – 

защо изобщо се занимаваме с тази случка или човек. Оказва се, че спомените, 

подлижащи на споделяне в общество, имат такава средна продължителност на 

живота – 50 години.
3
 След това повечето хора, които могат да потвърдят от лични 

впечатления случилото се, ги няма и затова онзи – вече много стар човек – който си 

спомня това, остава сам. Той няма около себе си такива, с които да поговори за 

това така, че у тях да възникнат живи, сетивни усещания  за назованото. Затова той 

трябва вече да избира какво да разказва – да разказва по-нови неща, или пък ако 

разказва стари, да разяснява защо ги говори. Защото неговите спомени не се 

споделят от онези, с които говори. Затова спомените, по-стари от 50 години, се 

обезценяват, стават неупотребими по предишния начин. Те обикновено изчезват 

изцяло, освен ако не се намери начин да послужат за обсъждане на онова, което 

занимава новите хора – било като аналогия с техни лични преживявания, било като 

илюстрация на някаква обща тема.  

Впрочем Кирил Христов е имал усещане за това. На едно място той казва: 

“Тези хора, които обикалят из София и са толкова залисани и даже си придават 

важност – те не проумяват ли, че след 50 (sic!) години на тяхно място ще бъдат 

съвсем други, но и те като тях пак ще са така заети и пак ще си въобразяват, че 

имат стойност?”
4
  

 

 

ІІ. През 1922 

 

1. Балабанов, Арнаудов, Цанков 

 

Ето сега за самите събития. През 1922 г. с държавни средства е издадена 

“Антология” на Кирил Христов. В началото на юли в литературния вестник 

“Развигор”, ръководен от Балабанов, се появява отрицателен отзив, където покрай 

другото авторът Балабанов обръща внимание на една епиграма относно 

“македонците” и упреква Христов, че се е позволил да оскърби и без това твърде 

“изстрадалите ни братя” в Македония. Задава се и въпросът “бива ли за такива 

работи да се харчат държавни пари”. Христов отговаря, започва полемика, 

намесват се  и други вестници.  

                                                 
3
 За да може да разкаже нещо обществено значимо, а не просто детско впечатление, човек трябва да 

е около 20-те. След 70-те пък той вече е някак извън обществото, а и събеседниците, които са 

видели, каквото той е видял, са много по-малко отпреди. 
4
 Не си спомням дори това в стихове ли беше или в проза, ще проверя. 
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Ето части от текста на Балабанов: 

 
Сухи напъни.  

Издавани, преиздавани, избирани, преизбирани, дъвкани, предъвкани, антологии, алогии и 

мизерия. К.Х. като млад и обещающ талант написа в кьоравите времена няколко хубави 

стихотворения, за което дори най-тънкият, най-званият, най-темпераментният и най-сочният 

наш литературен критик, който написа цяла студия за песимизма на Вазова според 

стихотворението му “Пребитото псе“, именно проф. А. Т. Балан в своята литература казва: 

“Бисерен лирик в нашата литература е Кирил Христов”.  

Колкото пусти и непотребни са тия бисерни критически думи, които К.Х. е турнал начело 

на отзивите за поезията му, толкова празна е и цялата антология. Освен 8-9 малки и стари 

стихотворения, които К.Х. е писал като млад обещающ талант, всичко друго е куру гюрюлту.  

Но не за това съм седнал аз да пиша. Няма защо да убеждавам някого. Напротив, отдавна 

вече никой в България не се занимава със сухите напъни, с тъй наречените стихотворения на К.Х., 

нито като критик, нито като читател. Толкова е пусто в тях. А стиховете са старомодни, без 

топлина, без сила, без сок.... Такава е  мизерията, че не ти се и влиза вътре въпреки изящната 

хартия, отличния печат и нахалос похарчените пари на Министерството на просвещението, 

което издало никому ненужната антология, препоръчана, види се, от придворните критици на 

министерството.  

 

После се цитира епиграмата за “македонеца”: 

 
К.Х., казва Балабанов,  е свободен каквото ще да дращи. И не аз ще се сърдя, когато на 

цели народи от поети се казват грозни истини, особено ако те наистина са поети, а не са отдавна 

изсъхнали барички. Тъй че не искам да тероризирам нещастния автор с някакъв си патриотизъм. 

Още повече защото тоя същия автор, когато македонците бяха силни и на мода, какви ли не 

хвалебствия написа за тях, по-големи отколкото одите си за Кайзера. Но че едно държавно 

министерство на просвещението сега издава такова безобразие с държавни средства на такава 

изящна хартия, това е.. това е помрачение.  

 

Много скоро след това (на 16 юли) Христов получава едно писмо от Михаил 

Арнаудов, който прекарва лятото в Своге. Ето какво казва той:  

 
Драги Кириле, прочетох днес в “Пряпорец” една злобна бележка за твоята “Антология” – 

вдъхновена, както личи, от статията на Балабанов в предпоследния “Развигор” (от вестниците 

научавам, че и в последния “Развигор” имало нещо ново против тебе). Мене еднакво ме възмущава 

както дръзкото отрицание на цялото ти дело (по милост или от хорска срама са пощадени 

няколко младежки твои стихове), така и поведението на Балабанов като денунциант пред 

македонците.  

Колкото за първото, няма какво да се каже: то само пада, щом отрицанието е в такава 

абсолютна форма и преследва временната цел – да се угоди на известна пасмина критици, 

загрижени да те унищожат пред читателите. Но второто обвинение е не само недостойно, но и  

пакостно при нашите условия и нашенските обществени предубеждения. То прикрива най-низка 

злоба и е добре пресметнато. Чувствайки, че няма как другояче да те компрометира – без много 

приказки и без доказателства – и скривайки същевременно своята фигура между невинно 

оскърбените македонци, за да се направи жертва на сатирата ти именно в тая точка, не повече – 

той сочи твоята ужасна несправедливост към поробения брат. Той добре знае, че не всички 

македонци подпадат под ударите на сатирата ти, че ти имаш предвид само известни герои на 

нашето време – измежду политиканите, хъшовете и литераторите – които всички се знаят и 

сочат, а не и хора като Д. Матов или Г. Делчев например; но тъй му отърва да представя 

работата.... И към всичко това – прави те голям сподвижник на Омарчевски ...  
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Твой предан М. Арнаудов.
5   

 

Наистина, разговорът не е само за литература. Появява се изявление на 

“Дружеството на македонските младежи”, което упреква Христов за епиграмата. 

След няколко седмици, Христов установява, че към къщата на “Патриарх 

Евтимий”, в която живеел, е стреляно.  

 

Трябва да се отбележи, че по онова време в София носенето на огнестрелно 

оръжие е било нещо съвсем обикновено. Примерите са неизброими. Достатъчно е 

да прегледаме дори само записките на самия Кирил Христов. Още като 20-годишен 

младеж (1895) той е бил арестуван в Белград за стрелба срещу полицай. После (към 

1910) собствената му съпруга Невяна Палашева – майка на двете му деца – когато 

идвала по време на раздялата им  да го види в София, го е  заплашвала с пистолет. 

Самият той веднъж влязъл с пистолет дори в театъра, и то в гримьорната на 

актьорите, които са репетирали негова драма (1920?), скарал се е с тях и, като го 

заплашили, че ще го бият, извадил пистолета.  Покрай пиянските кавги и 

склонността му да се бие, два пъти му се е случвало да го викат на дуел, но и двата 

пъти дуелът не се е провеждал, защото противникът му не се е явявал (тези неща са 

отбелязани, съвсем спокойно и подредено, в книгата на Михаил Арнаудов... - 

къде).
6
    

 

Така че Христов, смятайки че има реална опасност да бъде убит от някои, 

подбудени от врага му Балабанов македонци (както казва Арнаудов – 

“безотговорни елементи”), наистина заминава на 1 септ. – с влак към Лом и с кораб 

към Виена. После прекарва 7 години в Лайпциг, а после се премества в Прага, 

където се задържа още по-дълго – до 1939. В книгата си Арнаудов отбелязва, че 

той е имал достатъчно пари, за да прекара няколко години без каквито и да е 

допълнителни доходи. Освен това той не е напуснал учителското си място, а е бил 

командирован, което значи, че е можел да продължи да получава заплатата си, 

макар и да не е в България.
7
  

 

В спомените си за него добрият му приятел Хр. Цанков-Дерижан разказва, 

как една вечер през пролетта на 1922 излезли двамата до една кръчма (на “Хан 

Аспарух”) и там попаднали на Ал. Балабанов и Конст. Щъркелов. “Изпихме доста 

вино”, казва Цанков. Излезли почти на сутринта, повървели по “Патриарх 

                                                 
5
 45 години по-късно Арнаудов обаче говори за “Скъпия дар на министър Омарчевски” за Кирил 

Христов (“Кирил Христов”, с. 160) 
6
 Впрочем ето какво пише в дневника си Христов две седмици след началото на свадата: В първия 

миг на събуждането си от сън бях обхванат от една луда мисъл, от едно чудовищно решение: да 

застрелям Балабанова. Мене ми се стори, че в такъв случай и преса, и общество ще се сепнат – ще 

се почувстват отговорни, задето в такива случаи нехаят, чинат сеир...  Съобщавам на проф. М.А. 

с една къса бележка какво ще правя и го моля да прескочи до София за един ден... Писмото пратих 

препоръчано. Бях уверен, че то ще изплаши моя приятел и той ще се реши да се намеси в 

работата, а след като бих претрепал непотребния мазник, Михаил ще се яви организатор на 

общественото мнение... (т. ІІ, с. 335). 
7
 Несъмнено е получавал помощ и от вярната си приятелка Весела Панайотова, в чиято къща е 

живял много години. Разбира се, не може и да се каже, че разполагал с много пари.   



 132 

Евтимий” в посока “Витоша” и по пътя Христов и Балабанов се скарали. Ето какво 

се казва:  

 
Най-после, там някъде близо до ул. “Витошка”, срещу пехотните казарми, Балабанов се 

отказа по-нататък от диспута – той седна на каменните стъпала пред една къща, с шапка 

оставена до него, наведе се и се хвана с две ръце за главата си. Мислех, че всичко е свършено. Но 

Кирил като че доби нова енергия и даде нов изблик на недоволството си. Той се изправи над 

Балабанов и продължаваше да сипе жупел над главата му: всичко, каквото се мернеше в яда му 

неговите устни... Също, като че ли един петел се беше спрял над победения противник и 

продължаваше да го кълве... Въпреки, че тоя противник отдавна нищо не възразяваше.  

Разсъмна се. Потеглихме и четирма. Пръв си отиде в едно тежко, убито настроение 

Балабанов. А и останалите не бяхме по-добре. Кирил мълчеше. Щъркелът намери някъде гевреци и 

се опита да създаде настроение – но напраздно! Скоро се разделихме и се разотидохме тримата...  

Може би, се лъжа. Но струва ми се, че тая фатална нощ – основателно или 

неоснователно – стана причина Кирил да напусне след няколко месеца България... и да не се върне 

до днес. Вече петнадесет години!
8
  

 

 Думите на Христов са били най-вероятно в такъв смисъл: 

 
 И чудете се защо от нашия университет излизат такива тълпи от добитъци; защо всеки 

идиот може да свърши нашия университет и дори след това да стане професор в него. Струва ми 

се май, че и университетът с цепеница ще се оправи.
9
    

 

ІІІ. Интелектуалните общества – цели и конфликти 

 

Ако сравним изложението на Михайлов с кой да е от текстовете, които 

видяхме днес, ще видим противоположен дух, пък и стил. Михайлов разказва за 

един свой по-възрастен професионален приятел и за обществото от професионални 

приятели, където лидерът все пак е един. Днешните текстове пък свидетелстват за 

конфликти. Какво се случва в едния и в другия случай? 

Ученият също като човека на изкуството не могат без някакво общество. 

Това общество може да се поддържа чрез съвместни публикации и 

кореспонденция, при която хората се виждат рядко, знаят малко и твърде общи 

неща за личния си живот и така пристъпват към общуването, че конфликтите са 

                                                 
8
 Юбилеен сборник “Кирил Христов: 1875-1935”, с. 39.  

9
 Ето и още: Касае се не само за един негоден професор, но и за едно нищо човече, за една мизерна 

личност, позоряща нашия единствен университет... Тоя професор в двадесетина години не е 

написал нито двадесет странички по специалността си, по своята наука. Лекциите му са един 

несвързан брътвеж на беглец от някой приют за слабоумни. Вън от университета професорът 

дращи някакви поезии, на които никой никога не е обръщал внимание, и осакатява поетически 

произведения из чуждите литератури с такива преводи, за които според рецептата на Ботева “и 

лобут да му се пада”. През време на войната той беше в продължение на три години най-скъпият 

командирован чиновник на Външното министерство, смъкна чудовищни суми от държавата и ако 

не извърши нито за три стотинки работа, издигна в тия тежки времена триетажна къща в 

София – като в туй отношение остави зад гърба си  най-достойните български хора на науката… 

По-нататък професорът става импресарио на разни балерини, изкарва своето изящество с тях  

на сцената, за смях на публиката и обръща вестничето си на тъпанарска агенция за събиране 

купувачи на билети… Негодник като професор, ако Ал. Балабанов не подкупва студентите си с 

интимничене, със снизхождение при изпитите и пр., те ще се наострят срещу него, ще почнат да 

го дразнят и предизвикват, да не ходи никой на лекциите му, додето предизвикат да бъде 

изхвърлен от университета (и пр., “Дневник” ІІ,  с. 357 и 389-390). 
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малко вероятни. Ако общуването се прецени като недостатъчно изгодно, то просто 

се прекратява, но хората не се “скарват”.  

Обратно на това, съществува едно интензивно (примерно - всекидневно) 

общуване и то “отблизо”, когато обществото е заедно не само чрез думите и 

съгласието си, но и телесно, лично. Тогава конфликтите са по-вероятни. Това е 

обществото, което поддържа Балабанов, а и практически всеки в тогавашна 

България, който би желал да бъде “интелектуалец”.  

Личното общуване почти неизбежно води до излизане от 

тяснопрофесионални теми, тъй като хората са заедно с “телата си”. Тогава те 

разговарят и за други неща, които понякога наистина са битови, развлекателни и 

въобще банални, но друг път са по-концентрирани върху определени теми. Така 

общуването става “интелектуално” (или в широк смисъл “философско”) и там вече 

влизат обществени въпроси, включително и политически. Такова общуване може 

да не е само лично и между малцина, може да се образуват общества, и то не само 

неформали – това може да са дружества, религиозни общности, дори партии. 

 

Та в тези общества, е възможно да се различат следните цели – или (1) 

придаване на смисъл на общата им дейност чрез обсъждането и обмислянето й – 

което е най-трудно и поради това става най-рядко или в най-малка степен; или (2) 

утвърждаване на ценността на тази дейност – това е лесно, защото не е необходимо 

да се говори пряко за това, ценна ли е тя и с какво - достатъчно е просто всеки да 

споменава нещата, които са разбираеми и от общ интерес и да избягва неудобни 

теми или факти; такъв разговор лесно деградира до обикновена развлекателност; 

или (3) разширяването на влиянието (силата) на общността. Тогава е нужна по-

активна дейност, поставяне на конкретни практически цели.  В последния случай 

обаче е наложително да се знае кой е лидерът (лидерите) на обществото, тъй като е 

необходимо координиране на действията и следователно подчинение 

(задължителен консенсус). Но понеже усилването на такова общество по същество 

е усилване на лидерите му, пък и участниците в него са донякъде обладани от духа 

на властолюбието, поради това и в него трябва да се очакват повече и по-остри 

конфликти.  

Конфликтите избухват там, където лидерството не е изяснено (или не е 

сигурно).
10

 Тогава те или се разцепват, или доскорошният лидер изчезва. Поводи за 

това най-често са явна користолюбива постъпка на някой от (дотогава) скритите 

конкуренти или явно пренебрегване (отричане) на заслугите. Точно такъв случай 

имаме в конфликта Балабанов – Христов. Би могло да се каже, че ако това е било 

битка в рамките на интелектуалното общество в София, Балабанов я е спечелил, 

защото се е оказал човек с по-сигурни контакти, пък и с по-сигурна обществена 

позиция. Все пак той е бил университетски професор по основна хуманитарна 

дисциплина, така че присъствието му в обществото на “образованите” е осигурено 

ex officio и от държавата.  

 

 

 

                                                 
10

 Това е забелязано още от Омир – това е двигателят на действието не само в “Илиада”, но и в 

“Одисея”. 
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ІІІ.  

 

Владимир Василев 

 
Между сектантство и демагогия  

 

 

І. За статията 

 

Статията
11

 е публикувана в сп. “Златорог” през първата половина на 1923 г., 

четири години след войната и само няколко месеца (или седмици) преди големите 

политически сътресения в България през юни и септември.  От историко-

литературна гледна точка тя е полемичен преглед на художествените платформи 

(идеологии) на по-влиятелните периодични издания за литература и култура – 

“Везни”, “Хиперион”, “Развигор” и литературните приложения на левите 

“Работнически вестник” и “Младеж”.  

 

Статията предупреждава за две опасности през литературния живот в 

България, като и двете произтичат от една грешка – отказ от поддържане на 

съществуващата вече традиция на българската художествена литература.
12

 Не 

казвам случайно “художествена”. Обсъждайки политиката на литературните 

списания, Вл. Василев споменава множество имена на български писатели, но най-

старите от тях са Ботев и Каравелов. Така се оказва, че първите художествени 

произведения на български език са се появили през 60-те години на ХІХ в. и 

следователно българската литература е - съгласно гледната точка на автора – на не 

повече от 60 години. Това изглежда на пръв поглед малко, но събитията през тези 

60 години са множество и важни – Освобождение, Съединение, Независимост, 

няколко войни.  

И още нещо – най-прославеният и авторитетен български писател – Иван 

Вазов – вече е починал (1921). Това също е знак, че един период (според Василев - 

първият) от развитието на тази литература вече е отминал. Затова и времето е 

подходящо за размисъл върху случилото се и поглед напред – към новото.  

 

 

ІІ. Сектантството 

 

Отказът от приобщаване и дори признаване важността на традицията може 

да е свързан с приемането на определен възглед за това “що е художествена 

литература (поезия)”, или по-скоро “що е художествена литература (поезия) днес”.  

Василев споменава “експресионизма” на “Везни” (с. 162-169) и “символизма” на 

“Хиперион” (с. 169-175). И в двата случая имаме нещо като етикет, напомнящ за 

                                                 
11

 Цитирам по Между сектантство и демагогия във: Владимир Василев. Пантеисти и маниаци. 

“Захарий Стоянов”, 2008.  
12

 С най-голяма самоувереност... тоя кръстоносен поход срещу цялата ни досегашна литература 

се води доското от сп. “Везни” (с. 162).  
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някое художествено “кредо”, което има своя теория и представители в други 

страни (Василев споменава най-често френски автори, след това немски и руски), 

но българските автори, които го изповядват, се стремят да построят история на 

българската литература според това, кои от досегашните автори са писали 

донякъде в съгласие с този възглед за изкуство. Това е допустимо, но се стига до 

крайност – онези, у които не се откриват белези на тези течения, се обявяват за 

“стари”, “преодолени” или просто се премълчават.
13

 Това е, което Василев вижда 

като белег на явлението “литературно сектантство”.  

  

Наред с това има автори, чиито литературни възгледи са само следствие от 

по-общите им социално-политически идеи.
14

 Става дума за Г. Бакалов и 

редактираните от него литературни приложения на социалистическите вестници. 

Василев отбелязва популярността на социалистическите идеи в България и въз 

основа на това предвижда, че един ден в страната би трябвало да се появи и един 

голям “пролетарски поет”.
15

 Но теорията на социалистите не им позволява да 

направят добра литературна история, тъй като те виждат твърде малко от 

художествените постижения на авторите, които иначе са чели – тях ги интересува 

светогледът на писателя и причините той да бъде такъв. Така се обяснява и 

творчеството му, и въз основа на това се съди дали той си струва да бъде четен и 

къде да бъде поставен в историята на литературата.
 16

 Така че социалистите, които 

                                                 
13

 Но понеже е литературен критик [за Ив. Радославов става дума – Н.Г.] и все тряба да даде 

някаква ориентация за литературното ни развитие, решава: всичко преди Траянова е... 

литературна предистория. За нея в списание “Хиперион” се отделя един джамлък, описа на който 

е поверен на специалисти, любители на антики. Истинската литературна еволюция се почва от 

Траянова, под чиято команда маршируват всичките ни поети, включително до ден-днешен (с. 171). 

Нещо подобно за пропагандаторите на “експресионизма”: Всичко, което се явява под знака на 

реализма – макар и отбелязано и със знака на най-голям талант – е глупост; всичко, което носи 

етикета “експресионизъм” – откровение. Представя се като несъщестуващ малкия поетически 

ефектив, който притежаваме, за да се пущат банкноти, или – просто да живеем с нищо, на 

кредит на бъдещето, което щяло да ни донесе баснословни богатства. Всички, които счита, че 

досега българският дух не е спал, а стремително е творил и че е създал истински дела на 

изкуството са – “традиционисти”. Ако биха тия хора се опитали искрено, непредвзето да 

проследят нашето литературно развитие, сигурно щяха да видят, че стрелите, които им се 

струва днес да падат от небето, от безвъздушно пространство, са отпратени от лъка на 

миналото (с. 167).  
14

 Не е чудно, че те гледат така и на изкуството – то ще бъде инструмент за осъществяване на 

предстоящото обществено преустройство и украшение на новото общество: Тряба да се отрече 

[истинското изкуство], като се представи свързано и духовно с буржоазията.  Това пък е въпрос на 

идейна издържаност, на амбиция дори: мечтаната обществена постройка ще бъде някак 

незавършена, ако не бъде увенчана с купола на едно ново, “пролетарско” изкуство. 

“Художествената литература има значение за историческата борба на пролетариата 

дотолкова, доколкото може да бъде използувана от него за подигане на жизнените му сили”, 

казва Г. Бакалов (с. 176).   
15

 ... това тряба да се очаква, като се има предвид каква голяма част от нашата обществена 

психика е завладяна от вдъхновенията и патоса на комунизма (с. 183). Все пак Василев обръща 

внимание на Смирненски, макар и да не го хвали: Версификаторските капризи, които авторът 

гони и тук, и другаде, са едни от външните знакове, че не изхожда от някакво чувство, не го 

владее по-дълбоко настроение... тук имаме просто писане на зададена тема – всичко е постройка, 

разчет, чисто идейна екзалтация (с. 178).  
16

 В тях [двете книги на Г. Бакалов] той се опитва да определи отношението на социализма, resp. 

на комунизма, към нашето художествено творчество, да подведе работата тъй, че да изглежда 
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настояват за реализъм, правят същата грешка като “антиреалистите” 

(експресионисти и символисти) – те не правят литературна критика, а сякаш пишат 

учебник за аудиторията си, подготвят я да дели авторите според школи, а не да 

вижда сложността и индивидуалността на големите произведения.
17

     

 

 

ІІІ. Демагогията 

 

Дотук обаче Василев се ограничава просто с възражения и съвети. Това 

което пише за “Развигор” и Балабанов е друго – той мисли, че такова явление не 

може да бъде подобрено, нито включено в културния живот – то трябва просто да 

бъде унищожено.
18

 

Балабанов и редакционната колегия, в която влизат още Елин Пелин и Т. 

Боров са такива, които правят демагогия. Впрочев Василев не се отзовава еднакво 

за тях – към Елин Пелин е съвсем мек (един от първите ни писатели)  и обяснява 

участието му във вестинка с личния му ангажимент към редактора (мъчно е да 

скъсаш с приятел от младини – даже и когато виждаш, че поидиотява). Към 

Боров – напротив, дори не споменава името му, смятайки го за инструмент (слуга). 

Също и “някаква жена”, за която с великодушно-презрителен тон е казано, че не 

пише от себе си и “няма отговорност за това”.
19

 

 

Балабанов е упрекнат в интригантство (подлост), доколкото очерня 

писателите изобщо, разчитайки било да ги противопоставя помежду им, било да ги 

злепоставя пред определени групи (“македонските младежи” и Кирил Христов – с. 

189) или направо пред кой да е читател. Става дума за фамилиарничене с 

аудитория (да задържи тия 200-300 души в България, които още могат да четат 

“Развигор” – с. 189), която е външна на литературните дейци и по същество не 

познава българската литература, пък и която и да е литература. Това са множество 

полуобразовани, които поради завист “със злорадство” биха чули, че в България 

                                                                                                                                                 
българската литература или “буржоазно” безсмислие, или – каквото има ценно, то се носи от 

комунистическите тенденции в литературата ни. Тряба наистина да се прочетат неговите 

книги, за да се види жалкият баланс, към който е сведена българската литература. Тя се редуцира 

към две само имена: Ботев и ... Д.И. Полянов. Вазова той свързва с психологията на еснафството, 

което не го интересува, понеже еснафството се вече изместя от историческия терен за да 

отстъпи място на друга класа (с. 179).  
17

 Всеки истински писател си е и школа, и принцип, и всичко. Школата е фирма, поставена на 

дюкяна, за да обръща внимание, да примамва вътре минувачите. Не фирмата ме интересува мене, 

а стоката. Никога аз не съм чувствал необходимост да определям един наш писател по “школа”, 

макар да е било винаги ясно де може да бъде зачислен. В учебниците има отдели, глави, параграфи 

– там всеки ще бъде категоризиран (с. 175).  
18

 Места от тази част са цитирани в З. Дафинов. Приятелства и съперничества между българските 

поети, писатели и критици.  Документална хроника 1845-1945. “Изток-Запад”, 2006 (с. 435).  

Отношенията между “Златорог” и “Развигор” са представени по-подробно от Сава Василев в 

Литературният мит Владимир Василев. “Слово”, 2000 (с. 152-162).  
19

 Та нито по съдебните, нито по литературните закони няма отговорност за това – да ти 

продиктуват или сам да вземеш да наредиш чужди глупости и да си туриш името под тях (с. 195). 

Това не е просто употреба на обичаен израз. Тук Василев си служи и със своята извънлитературна, 

професионална култура – той е дипломиран юрист, работи като съдия.  
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няма нито литературна критика и наука, нито изобщо литература.
20

 Това е 

демагогията на Балабанов и неговият “Развигор”.  

 

Несъмнено не може да се съди за характера и влиянието на един 

интелектуалец и медия просто от упреците срещу него. Що се отнася до 

посланието на Василев, то е сериозно и похвално – да се работи въз основа на 

наследството за по-добра и силна литература и така за по-добро (по-културно, пък 

и по-честно) общество. Струва ми се, че патосът на автора е дори повече 

национален, отколкото интелигентски и професионален (доколкото литературната 

критика му е професия). 
Ето, срещу това пораженство в литературата излизаме ние с всичките си сили. И ще го 

унищожим – от корен! – не само с възмущението и гнева си, но и с по-силното оръжие – с нашата 

любов, с ентусиазма за положителна, творческа работа. Войната, която пресуши всеки 

благороден импулс, всяко светло вдъхновение – у нас, напротив, събужда нова, страшна воля за 

работа: не само да възсатновим загубеното, но да развърнем духовната сила на нацията в един 

много по-широк и силен размах.  

Разбира се, за ония, които вършат своето херостратовско дело, ще остане – камшикът. 

Литературният фашизъм у нас тряба да бъде унищожен.
21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Вършат ги [“апашките си подвизи”] над съзнанието на една малка част, невежа, полукултурна 

публика, която чува, че там за нещо се карат, но в своята неподвижност и затъпение не иска да 

се мръдне, чака да дойде някой, интимно да й каже: - Какви са джанъм тия спорове, тия школи 

кой какъв е? (с. 184). Това са хора, които намират оправдание за своята тъпота, за отсъствието 

у себе си на всеки културен интерес тъкмо в “литератори” от сорта на Балабанов., който им 

казва, че няма защо и да се четат българските писатели: всички са идиоти. “Куражът”, който 

им дава, мотивира духовната им връзка с него. С истинско злорадство – без да са прочели и един 

ред от когото и да било – те тържествуват, когато той зацапва най-хубавите страници от 

поезията ни, когатто се гаври с най-ценните ни творчески дела, когато се опитва с подлост да 

разклати големите фигури (с. 197).  
21

 с. 197-198.   
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ІV.  

 

Александър Балабанов  
 

Из един живот 1898-1934. Юбилеен сборник  
 

 

 През 1934 г. Балабанов чества 35-годишния юбилей на своята научна, 

литературна и обществена дейност. Това би могло да бъде също празнуване на 55-

тата му годишнина или на 30-годишнината от получаването на докторската му 

степен (Ерланген, 1904).  Честването се провежда през януари, около рождения му 

ден, в Народния театър. Основното приветствие е произнесено от Симеон Радев, 

присъстват мнозина видни интелигенти, общественици и политици, може би и цар 

Борис. Същата година е отпечатан и сборникът, вероятно подготвен от Тодор 

Боров.
22

 Той е голям (595 с.) и съдържа текстове на Балабанов -  стихове, 

фейлетони, есета, фрагменти, преводи (1-470) и текстове за него от хора, които го 

познават (471-588).   

 

 Един недостатък на сборника е, че наредените жанрово текстове в повечето 

случаи не са датирани. Наистина, датата им може да се установи, ако се прегледа 

био-библиографската справка на Боров, отпечатана в края на книгата, но това е 

малко неудобно.
23

 Този недостатък е поправен в избраните съчинения на 

Балабанов
24

 където след всеки текст е отбелязана и годината на отпечатването му. 

 

 Мисля, че датирането е нужно, защото то помага на читателя да се 

ориентира по-добре във възгледите на Балабанов, които на пръв поглед са 

противоречиви, а и самите текстове изглеждат разностилни. Ако написаното от 

него се чете поред, както е в сборника, читателят започва да се пита какво все пак 

мисли този автор по въпросите, за които често пише, пък и какво точно е 

отношението му към личностите, за които споменава. Защото Балабанов казва,
25

 че 

говори това, което мисли, и вероятно е искрен, когато го казва; но ако това е така, 

значи му се случва често да мисли противоположни неща по един и същ въпрос, и 

понякога това става дори в рамките на един и същ публикуван текст. Несъмнено 

това е било положението и когато е говорил устно, защото тогава човек още по-

лесно си противоречи.  

 

 Сборникът създава сравнително подробна, съдържателна представа за 

фактите от живота, образованието, професионалните интереси и талантите на 

автора. Наистина най-трудно е да се идентифицират убежденията му. Все пак, ако 

трябва да се доближим до тях чрез онова, което срещаме най-често в текстовете, ще 

видим, че то не е далеч от умонастроението на, да кажем, средния български (но и 

                                                 
22

 Александър Балабанов. Из един живот 1898-1934. София, Държавна печатница 1934.  
23

 Литературната дейност на Ал. Балабанов. с. 565-588.  
24

 Ал. Балабанов. Студии, статии, рецензии, спомени т. І-ІІ под редакцията на Т. Боров. “БП”, 1973, 

1978. В Т. І годините на отпечатването са отбелязани и в съдържанието, това е още по-добре.  
25

 Хр. Бръзицов. Един час с Ал. Балабанов.  с. 
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не само български) интелигент от първата третина на ХХ век. Разбира се, има 

специфични и индивидуални разлики. Ето какво откриваме у Балабанов. 

 

 Той прославя древната култура като цяло, но все пак преди всичко 

класическата гръцка. Нейната ценност е както абсолютна (като може би “най-

добрата култура” създавана от хора), така и доколкото предшества и е причина на 

модерната западноевропейска. Тази последната може би все пак е по-добра от 

класическата, тъй като е по-развита и господства над по-голяма част от земното 

кълбо.  

 Като почитател на античната-ренесансова-модерна култура той има 

отрицателно отношение към “средните векове”. Това предполага неодобрение на 

църковния институт – и наистина, Балабанов нерядко показва, че не обича 

Църквата – разбира се, той говори повече за българската църква, макар и да му е 

известно, че лошата репутация на “средните векове” се обвързва далеч не само с 

дейността на българската църква. Твърдението му, че България е “най-

некласическата страна” е в съгласие с твърде важната роля, която Църквата играе в 

българската история, като се започне от ІХ в. и се стигне до османското 

господство, Възраждането, и чак до времето на Балабановата дейност. Някой би 

могъл да забележи, че точно тази роля на Църквата (българската православна 

Църква!) е една от първите причини за “некласичността” на съвременната на 

автора българска култура.  

 

 Независимо от това Балабанов отвреме навреме се представя за патриот. Той 

говори за страданието на “нашите поробени братя българи” от Македония, от 

където е и той самият. Наистина, по баща той е арменец, но темата за арменския му 

произход и изобщо за арменците трудно може да се открие в публикациите му. В 

някои текстове се срещат похвали за “българското” – примерно, оценяват се някои 

качества на българския народ, главно свързани с природни дарби 

(“възприемчивост”). Но много повече се хвали природата – макар че тя не е 

човешко качество, не е характеристика на обществото, а е най-много негово 

притежание. Също – хвали се често и възторжено българският език; но не 

българската литература, за която в най-добрия случай се казва, че “предстои да се 

създаде” .  

 

 Иначе, що се отнася до българите, той охотно охулва българския 

национален характер – “българските нрави”. Приятно му е да заяви (заедно с 

приятеля си Елин Пелин) че най-характерното българско качество било завистта. 

При това той не го казва от себе си, а цитира някаква неизвестна чужденка, с която 

веднъж бил разговарял. Така излиза, че това всъщност дори не е негово мнение, 

ами просто факт – щом и някаква чужденка мисли така. Разбира се, цитираната 

безименна чужденка не е проста жена, не е някаква туркиня или друга – тя е 

англичанка. Към това той отбелязва, че завистта всъщност се срещала и при други 

хора – примерно, и в Италия някои си завиждали, а също и в древността имало 

завист между хората, като може да се заключи от изказвания на някои класически 

автори. Но все пак човек може и трябва да се знае у кого тя е най-много. Балабанов 

знае, измерил я е – тя е най-много в България.  
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 Кои са любимите български автори на Балабанов? От по-старите – това са 

Ботев, Алеко Константинов, Пенчо Славейков. Има защо – най-напред и тримата са 

атеисти, а един (А. К.) е заслужил, както е известно, да стане олицетворение на 

българофобията. Но и Пенчо Славейков не се скъпи откъм злословия срещу 

български характер и особено срещу българската литература. За Вазов Балабанов 

се сеща рядко, и то само за да каже, че веднъж получил от него писмо, в което 

Вазов го похвалил за превода му на Есхил. 

От съвременните той харесва най-много Елин Пелин, и няма как да е иначе, тъй 

като двамата са неразделни.  А от по-младите – май всички, както изглежда от 

статията му “...” където той възторжено говори за това, че “те идат” и че няма да 

бъдат като “старите”, които той обстойно, макар и не поименно охулва. Както е 

забелязал по онова време Вл. Василев “от младите него [Балабанов] най-много го е 

страх”.  

 

         Освен пред младите, Балабанов се кланя ниско и пред “чужденците”, но не 

пред всички, разбира се, защото “чужденците”, а именно хората които той назовава 

с тази дума, не са някакви азиатци, африканци или други диваци, нито пък 

румънци, турци, сърби, нито даже руснаци или гърци (и двата тези случая са по-

особени, може отделно да се каже защо), а само “напредналите” – това са 

западноевропейците, пък и там не всички са еднакви (американците, примерно, 

имат още път пред себи се към съвършенството на западноевропейците). Очевидно 

е, че по въпроса за “напредналите чужденци” възгледите на Балабанов не се 

отличават по нищо от възгледите на полуобразованата, груба и честолюбива тълпа, 

обитаваща всички места, и главно градовете на Европа, Азия, Африка, Америка и 

Австралия. Това е положението,  макар той да е имал  възможност да прекара 

няколко години сред “цивилизованите” и да научи, че и там живеят хора. Но, 

доколкото може да се съди от текстовете му, не е научил.   

  

Струва си да се проучи въпроса за подражателството у Балабанов – защото 

той е добър имитатор на стилове, достатъчно е да се видят неговите “скици”, 

напълно подобни на Теофрастовите “Характери”. Също и развитието на 

публичните му изяви, имам предвид главно публикациите. Защото докъм 1910-

1914 г. текстовете му са общо взето поносими, пък и тогава излизат малкото на 

брой трудове по специалността му. Но след това духът на писанията му се насочва 

към това, което вече описах. Ако до войните (времето преди краяна Световната 

война) хулите срещу християнството, България и отделни хора, интригантството и 

явното подмазвачество са се срещали тук-там, след това те вече стават принцип, 

останалото е изключение. Така че личностната катастрофа при него е настъпила 

през тези 4-5 години, но е трудно или невъзможно да се разбере дали причината 

трябва да се търси най-напред в нещастията за цялото общество, или в семейния му 

живот (тогава се раждат двете му дъщери) или просто във възрастта (след 35-тата) 

– защото това е времето – около 40-те - когато мъжете са изложени на особено 

голямо изпитание – и телесно, и духовно, и нравствено.     
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V.   

 

Иван Венедиков 

 

 По делата им ще ги познаете.  

Българската интелигенция в моите спомени  

 

 

 Имал съм възможност да видя отблизо Иван Венедиков. Това беше през 

първите години на асистентството ми в катедрата по Класическа филология, някъде 

между 1992 и 1995. Съдя по това, че срещата беше организира от методиста 

Красимир Банев, който почина през 1995, а аз започнах да посещавам по-редовно 

“Гълъбарника” от 1992, когато вече си бях взел изпитите в Атинския университет и 

водех часове на хонорар в класическа и новогръцка филология.  

 Венедиков беше дошъл в 189 по покана на Банев. Книгата му, която сега 

имам предвид, сигурно вече е била публикувана, или поне е предстояло да се 

публикува. Значи е бил 76-78 годишен, но изглеждаше дори по-възрастен – доста 

слаб, с бяла и оредяла коса и с малко мрачно изражение. Говореше малко, а Банев 

все го увещаваше да разказва спомени. Личеше си, че е във възторг от това, че е 

могъл да представи на студентите и младите асистенти такъв забележителен човек. 

Същевременно обаче се чудеше какво точно да го попита, и по едно време каза: - 

Професор Венедиков, разкажете сега нещо за Балабанов! А Венедиков погледна 

към прозореца отсреща с нещо средно между отегчение и равнодушие, и 

промърмори: “Какво да разказвам!” 

 

 Разбира се, бях чувал името му, но не бях чел нищо от него, нямах представа 

нито за живота му, нито за произхода и положението на рода му в историята на 

страната, нищо. Те са били съученици, състуденти и близки приятели с Михайлов, 

но за Михайлов ми беше известно доста повече, защото доскоро беше професор в 

катедрата (той почина 1991, малко преди връщането ми в България) и за него се 

споменаваше често и в гимназията, тъй като е преподавал на всичките ни учители 

по класическите езици. Пък и бях говорил веднъж с него като ученик. За Венедиков 

обаче не знаех, макар че той през 80-те получи възможност да публикува и издаде 

книги, които бях виждал по книжарниците, но не си ги купувах, тъй като 

заглавията им тогава ми звучаха безинтересно и дори неразбираемо (не знаех какво 

значи “гумно”). Причините за неизвестността му сега са очевидни – човекът е бил 

от “бившите хора” (популярен израз, срещал съм го примерно  в спомените за 

Симеон Радев - така се изразила жена му Винарова пред един техен гост през 1950-

те или 60-те). Някои от тях полека бяха реабилитирани – най-напред през 1960-те, 

когато част от партийната интелигенция (Борис Делчев, Тончо Жечев) започна да 

събират и издава спомени за и от тях, а още повече от втората половина на 1970-те, 

когато под някаква форма започна да се възражда българският национализъм и 

Людмила Живкова вече служеше като покровител на онези, които още можеха да 

свидетелстват за времето на Третото царство.  
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 Венедиков, доколкото може да се съди от спомените му,
26

 дължи интересите 

и възгледите си на две среди – първо, семейната и родовата, и второ – 

университетската.  

Родителите му са македонци, съответно от Баня и Битоля. Баща му и братята 

на майка му са добре известни хора в предкомунистическа България, а предците им 

са съдействали активно за процесите на Възраждането, главно в църковните дела. 

Семейството на баща му е по-скоро военно – баща му е Йордан Венедиков, 

кавалерийски полковник от Световната война, произведен през 30-те в генерал; 

чичо му Димитър Венедиков (1866-1939) също е военен. Майка му Екатерина има 

трима известни братя – журналистът Харитон Генадиев (1861-1914), 

предприемачът Павел Генадиев (1873-1959, известно време издател на сп. 

“Художник”) и политикът Никола Генадиев (р. 1868, убит през 1923), министър в 

правителствата на Р. Петров (1903-1908) и В. Радославов (1913). Кум на сватбата 

им е бил Димитър Петков - вероятно по времето, когато е бил министър на 

вътрешните работи в кабинета на Р. Петров. 

Очевидно, семейството винаги е било в контакт с интелигенцията. Йордан 

Венедиков (р. 1871) е започнал да пише още през 1890-те и автор на множество 

книги, главно по военна история. Към края на Световната война е бил директор на 

военното издателство, където, както казва Венедиков, е работил с “всички големи 

писатели – Вазов, Елин Пелин, Йовков и някои по-неизвестни като Добри Немиров 

и Антон Страшимиров”.
27

  Павел Генадиев като издател на “Художник” също е бил 

във връзка с мнозина интелигенти – сред тях Александър Балабанов (който по 

негово предложение и под негов натиск е превел първата част на “Фауст”) и С. 

Радев, който там публикува известната си критика срещу д-р Кръстев.
28

 По-

големият брат в семейството, Петко, става доцент в Юридичесикя факултет само 

27-годишен, през 1932.  

 

Венедиков става студент по класическа филология през учебната 1934/35 г. 

От професорите той е общувал по-отблизо с Балабанов, но това, разбира се, не 

означава, че Балабанов е имал някакво предпочитание към него в сравнение с 

другите студенти. От останалите професори той говори твърде уважително за 

Филов, оценявайки го като “създател на българската археологическа наука”.  Като 

студент е имал впечатления от Дечев, Бешевлиев, Георгиев и Кацаров. По-късно 

(през 1944), когато прави опит да разчете откритият от Мавродинова прабългарски 

надпис от Преслав, той се консултира със Стефан Младенов.
29

   

Благодарение на обществената дейност на роднините си и чрез 

обсъжданията в дома Венедиков винаги е бил добре осведомен за политическата 

ситуация в страната. Той не е бил член на партия, макар че семейството несъмнено 

е симпатизирало на стамболовистката Народнолиберална партия (Греков, Д. 

Петков), сред чиито лидери е бил Никола Генадиев. Макар и добре съзнаващ 

свързаността си с Македония, Венедиков е стоял настрана от македонските 

                                                 
26

 Иван Венедиков. Познайте ги по делата им. Българска интелигенция в моите спомени. “Христо 

Ботев”, 1993  
27

 “Познайте ги...”, с. 185 
28

 С. Радев. Д-р Кръстев като литературен критик. “Художник”, 1906-1907.  
29

 “по това се познава големият учен...” 
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организации в София, както го е съветвал и баща му.
30

 Като ученик е членувал в 

БМС “Отец Паисий”, като неведнъж подчертава, че съюзът не е бил политическа 

организация, и не е зависел от политическите ангажименти на отделните си 

членове.  

  

 Когато става въпрос за политика, Венедиков подчертава общественото 

разделение между “националисти” и “комунисти” (към които е склонен да прибавя 

изобщо всички лявоориентирани). “Комунистите”, казва неведнъж той “винаги са 

били хора, чужди на българската нация”.  Той намира отношението към нацията за 

основно в светогледа, и сам себе си определя несъмнено като националист. 

Същеврменон отношението му  към Църквата е, ако не негативно, то най-много 

безразлично – независимо от положителните му спомени от баба му по майчина 

линия, битолчанката Василикия (“много набожна жена!”) и интелигенти като проф. 

Младенов (“дълбоко религиозен”). Не изглежда странно, че отношението му към 

Русия като фактор в българската история е отрицателно (това едва ли се дължи 

само на влиянието на Симеон Радев, семейните симпатии към стамболовистите и 

болшевишката революция). Това отношение към Църквата и Русия води до 

следствия, засягащи оценката на славянския елемент в българската народност, 

както и към византийското влияние върху българската история. Венедиков няколко 

пъти в текста си задава въпроса “кое е все пак самобитното българско”? Той би 

желал да се добере то това “самобитно”, което би трябвало да е независимо както 

от приетото чрез Византия християнство, така и от  славянския елемент, който е 

причина за установяване на славяноезично богослужение и обвързва цялата 

следсредновековна история на страната с Русия.  

 Всичко това се съгласува с интереса му към важността на прабългарския 

елемент (тук изглежда изиграва важна роля успехът му с разчитането на 

прабългарския преславски надпис, признат от всички водещи български учени и 

получил забележим отзвук  в чужбина). После тази ориентация се потвърждава в 

интереса му към тракийското културно и митологическо (духовно?) наследство и 

го води към проучване на тракийските елементи в българския фолклор. Логично се 

стига до монографията “Раждането на боговете”, където християнството е видяно 

просто като един от множеството продукти на месопотамските религиозни 

представи.  

 

 По повод на спомените си за участието на Петър Мутафчиев в някои 

спорове, отнасящи се до българската история, Венедиков казва: “Комунистите го 

смятаха за ултранационалист, макар че той се беше върнал от Германия 

социалист”. Вероятно това му изглежда като недоразумение, което той си обяснява 

с характерния за комунистите  национален нихилизъм. Възможно е и друго 

обяснение – че социализмът и национализмът се намират в противоречие, което, 

ако човек се опитва да се придържа и към двете, не може да бъде решено по 

задоволителен начин. Едно от решенията му се оказва нацизмът, както става 

очевидно от съвременните на Венедиков събития в германския обществен и 

политически живот.   

 

                                                 
30

 ... 
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VІ.  

 

Димитър Дечев 

 

Развой на класическата филология  
 

 

 Статията на Димитър Дечев
31

, публикувана в годишника на СУ от 1922 г., е 

четена като “встъпителна лекция” в началото на учебната 1921/1922 г. (на 19 

октомври). Задачата е съвсем обща – да се направи исторически преглед на тази 

наука (“развой”) и въз основа на знанието за случилото се да се определят задачите 

й. Така че тя е адресирана към всички, които се занимават професионално с нея – 

не само към студенти, но и към преподаватели.   

 Филологията не е дефинирана от началото на текста, а вместо това чрез 

сведенията от историята на предмета се отбелязва какво водещите изследователи 

от всички епохи посочват като неин предмет и цел. В края на текста обаче, като 

извод от казаното, се определя каква трябва да бъде задачата на класическата 

филология в съвремеността, а може би и “изобщо” и “по същество”. 

 

 По-конкретно Дечев се интересува от думите, с които се обозначават 

дейности, принадлежащи, по общо признание, към филологията, а също и към 

появата и промяната на значението им. Също така се мисли за някои външни 

условия за филологическа дейност – например, личното решение на някои 

владетели от елинистическо време да създадат библиотеки, прехвърлянето на 

книги от едни библиотеки в други – както това от Византия към Италия през ХV в. 

Също, какво точно са правили онези учени, които традицията признава за 

филолози и как са определяли дейността си (примерно, определението на 

Дионисий Тракиец за граматиката).  Кои са времената на по-интензивно развитие 

на филологията и кога тя запада (несъмнено, времето след ІІІ и особено след V в. 

на Запад, докато се стигне до “хуманистите” от ХІV и още повече от ХV в). Кои са 

първите по-големи постижения в различни направления на филологията – уводни 

бележки към автор и произведение, тексткритика, изясняване на реалии, 

хронология, речници, установяване на авторство,  специализирани проучвания 

върху историята и вида на жанра, специализирани“трактати върху древностите”, 

методологически дискусии около изясняването на предмета на науката.  

 

 Отделят се имената на учените с най-големи заслуги – през античността 

това са александрийските граматици – Зенодот, Аристофан, Аристарх, Дионисий 

Тракиец, Дидим. В римската епоха се споменава Варон, а към края на античността 

– Проб, Касиодор и християните Йероним и Августин, за които се споменава, че 

имат заслуга за опазването на латиноезичното наследство. Сред византийците се 

споменават Фотий, Евстатий и др., но се отбелязва, че техните филологически 

постижения далеч отстъпват на направеното в Александрия.  После се споменава за 

                                                 
31

 Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет кн. ХVІІІ, 3. София, 

1922 
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интересите на Петрарка и Бокачо, първите византийски учени, емигрирали в 

Италия (Хрисолорас) и първите печатари (венецианците). Относно Франция, 

където науката се освобождава от дилетантизма на италианските хуманисти,  се 

споменават имената на Робер и Анри Етиен и Йозеф Скалигер. После Казобон и 

особено англичанина Бентли като се подчертават отделни негови постижения – 

проучваенто му за “писмата на Фаларис”, откритието на дигамата. После – 

холандците от ХVІІІ в., за които се отбелязва, че се намират под влиянието на 

Бентли.  

 До този момент заниманието с античността изглежда като плод на чист 

интерес към древността и упражнение в ерудитство. От средата на ХVІІІ в. обаче се 

появява идеята за националния дух като извор на културните постижения – и тази 

идея се прилага сякаш най-напред върху заниманията с античност. Винкелман 

говори за гръцкото изкуство като за продукт “на гръцкия гений” и после това 

виждане се възприема от следващите поколения немски учени и мислители. Волф, 

освен с новатарстовот си по отношение на въпроса за авторството на Омировите 

поеми е споменат и като инициатор на активен размисъл за принципите на 

класическато филология, а също и като автор на “първия годен” трактат за 

държавните древности. После и неговите ученици и опоненти – Херман и Бьок, 

заели противоположни позиции относно задачата на филологията и накрая по-

умерения Ричл. Към края на ХІХ в. изследването на европейската древност вече не 

се мисли като единствения (или единствено достоен) обект на “филологията”. От 

една страна се мисли за съществуването на множество филологии според 

различните народи (служещи си с различни езици и следователно произвеждащи 

различни литератури, от чието проучване започва всяко отделна филология ), а от 

друга, се появяват  прегледи на отделните страни на културния живот в “цялата 

история” – а не само в гръко-римската и модерната европейска като нейна 

наследница. От този момент нататък класическата филология вече е само едан от 

многото. 

 Накрая Дечев изказва своя възглед за задачата на тази наука така:  

 
Но крайната цел, на която служи за сега всяка единична филоложка работа, е в същност 

една и съща – да се даде цялостен образ на засегнатия от източни влияния културен развой, който 

води от древните гърци през хеленизма, Рим и църквата чак до основите на модерната култура. 

Ръководната идея на класическата филология, следователно е за сега – да ни поднесе едно 

изложение на съвкупната европейска култура, и в това се сътои особената сила и 

привлекателност на тая дисциплина (с. 20).  

 

 Възгледите, изложени в статията са широкоразпространени в средите на 

хуманитарите както по негово време, така и досега – и то до степен да изглеждат 

очевидни и неподлежащи на оспорване, освен в детайлите. Все пак може да се 

направят някои забележки.  

 Интересът на византийските и особено на западните книжовници преди ХІІІ 

в. към древните европейски литератури, е, разбира се, слаб – но не е точно да се 

говори за упадък, а по-скоро за отрицание на цялата цивилизация (и светоглед), на 

която те са продукт и изразител. Средновековната цивилизация не се занимава с 

тях не защото няма сили за такава дейност, а просто защото е противник на 

светогледа, засвидетелстван в античните автори. Това е необходимо да се каже 
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направо, а не да се заобикаля, защото иначе слушателят, особено ако е неопитен, 

ще бъде въведен в шаблонното заблуждение относно “малоценността” на 

средновековната цивилизация и после ще стане негов пропагандист, при това 

несъзнателен (какъвто е може би и самият проф. Дечев). 

Наред с това се пропуска въпросът за това, коя е институцията, на която се 

опират изследователите на древността от следантично време. Това е 

непоследователност спрямо прегледа на филологията през античността, където не 

се забравя да се отбележи кой е подкрепял изследванията през елинизма. На Запад, 

да кажем, съществуват университети от ХІІ в., и там се изучават антични автори – 

но за това няма и  дума в статията. Известно е, че някои текстове на Аристотел са 

били проучвани и обсъждани в средновековните университети в продължение на 

столетия – и все пак това не се казва, сякаш Аристотел не е античен автор.  

Когато се говори за постиженията на филолозите от ХV в. нататък не се 

отбелязва, че те са направени въз основа на вече съществуващи проучвания върху 

друг материал – тоест, че науката за “древностите” вече е съществувала, а не се е 

появила за пръв път благодарение на двамата Етиен, двамата Скалигер, Казобон и 

Бентли. Хронологията на класическата древност е създадена на основата на 

библейската и църковна хронология (“свещената история”) и дълго време е била 

включвана в нея. Методиката на екзегезата не е възкресена от времето на 

александрийците, а следва  библиейската екзегеза;“трактатите по древности” , 

които не са съществували през античността следват трактатите по библийски 

древности.  

 Не е възможно да се обяснят разликите между отделните национални 

школи във филологията, отношенията между тях и дори появата им, без да се 

вземат предвид деноминационните противоречия – както и дейността, а и самото 

възникване на университетите не могат да бъдат разбрани, без да се познава 

отношението им с папския институт.  

Не може да се направи претендираща за научност история на “европейската 

култура” ако се мисли, че тази култура по същество се състои от гръко-римска 

цивилизация и нейното “възраждане” от ХV в. нататък. Такава история в по-добрия 

случай ще бъде полемична (антихристиянска, може би и антиеврейска), а в по-

лошия – несъзнателно идеологизирана и пропагандна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

VІІ.  

 

Списание “Прометей”  

 
 

 І. За списанията 

 

Списанието, подобно на вестника или други “медии” е словесен (също и 

словесно-образен) инструмент да се погледне в определена посока и от определена 

гледна точка. Както ако някой каже – ела да погледнем на София от Витоша 

(Редута), или на Будапеща от Гелерт (Буда) или на Атина от Химет (Ликабет); или - 

виж тази сателитна снимка на Егейско море и сушата около него.  И после, 

снимката или гледката може да се снабди с коментари. В този случай онова, което 

се вижда е обектът (“материалът”) за обсъждане, а коментарите придават смисъл и 

прибавят пояснения. Без коментар зрителят би казал само: “Да, красиво”, или 

“Виждал съм нещо подобно”, или “Колко много неща се виждат оттук”. После 

обаче водачът ще посочи “по-важните части” (и подробности за някои от тях), или 

ще каже нещо, което би придало смисъл на видяното като цяло (неговият смисъл - 

на водача). Така ще обясни защо той намира тази гледка за важна и защо е поканил 

и други да гледат заедно с него. Такова е положението и с науката, която 

предлагаме (тя има свой обект) и медията, чрез която я предлагаме (това е 

“гледната точка”).  

 

 

ІІ. „Прометей” и неговата аудитория 

 

“Прометей” е литературно-културно списание “за античност”. То не е 

специализирано, защото иначе би трябвало да публикува строго научни статии, 

които биха били разбирани от малцина. И това е възможно, но екипът, който се 

заема със списанието, предпочита да се обърне към повече хора - към всеки, който 

чете на български и се интересува от хуманитаристика. И все пак то не е списание 

“въобще” за литература (също култура, образование), каквито са вече класическият 

“Мисъл”, или редактираният преди повече от десетилетие от Балабанов “Развигор”, 

или множество други, а е профилирано – има свой определен културно-

исторически материал. Поради това то се обръща най-напред към публиката, пред 

която не би имало конкуренция – това са хората, които гледат на себе си като на 

“античници” – гимназиални учители по класически езици, настоящи и бивши 

студенти, ученици в класически паралелки. Това е “сигурната” аудитория. Към тях 

може да се прибавят всички университетски преподаватели – хуманитари, 

гимназиални учители по други хуманитарни предмети (история, литература), 

музейни работници. Тези хора лесно могат да бъдат заинтересувани, ако 

качеството на публикуваните материали е добро. Трето, съществува и периферна 

аудитория от хора с друго образование и професия, които обаче четат “такива 

неща”. Доколко ще се появи тя зависи главно от рекламата, разпространението и 

редакционната политика. 
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ІІІ. Идеологията на списанието 

 

 

1. Обосновка на появата му. Подбор на текстовете и авторите 

 

Ако се разгледат шестте книжки от 1937 могат да се доловят следните теми:   

Първо, има общи размишления за това “какво е античността (класиката) и науката 

за нея”– защо тя е важна – “въобще”, което значи - за “човечеството”. Тази тема 

прелива
32

 в следващата -  отношението на античността към “нас” в по-тесен 

смисъл, което значи не просто като хора, а като определени, точно тези хора. В 

случай “определените хора” са българите. (Не се доказва нуждата от такова 

списание за “нас” като “професионални античници”, или “такива, които учат 

античност” тъй като в този случай важността се подразбира).  В този случай 

античността е добре да се познава, защото тя е “наше наследство” в буквален 

смисъл (археологически находки
33

, чиято стойност – като свидетелства за 

античността – вече е обсъдена и приета);  защото античните автори говорят за нас 

(в този случай - за народите, които са населявали земите ни преди българите и 

българската държава – те са наши предци в буквален смисъл, кръвно, и по-неясно – 

в културен смисъл; също и за самите земи, географията)
34

; за нас (вече като народ с 

държава) говорят и следантични автори – гръкоезични и латиноезични
35

, 

следователно класическите езици пак са необходими. Има и друго – как “ние 

българите” виждаме античността – примерно, антични мотиви в българска 

поезия
36

;  или българската наука за античността.  

 

 На пръв поглед това изглежда достатъчно като възможности за обосновка на 

заниманието с античност, в случая – издаването на списание. Разбира се, статиите 

не могат да бъдат нито само твърде общи – популяризаторски или апологетични, 

нито, от друга страна, само преводни. И в двата случая ще възникне съмнение в 

качеството на екипа, който се е заел (напълно е възможно с такава работа да се 

захванат и неподходящи хора). Затова е добре да има по-специализирани (но все 

пак разбираеми) текстове и повече от половината или дори повече от две трети да 

са от “наши” автори – значи, пишещи на български език.
37

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Това се вижда още от заглавието на уводната статия на Балабанов към първата книжка - България 

и класическата култура (1937, І, с. 3-5) 
33

 Б. Филов. Бронзовата статуйка на танцуващ сатир от Мезек, ІІІ, с. 3-5; Д. Дечев. Военни 

дипломи у римляните, ІV, с. 3-8;  Хр. Данов. Нова гробна находка, ІV, с. 12-13. 
34

 Кр. Димитров. Нашата родина в римската поезия, ІІІ, с. 15-20.  
35

 Преводите на В. Бешевлиев от Патриарх Никифор (III, c. 27-29; IV, 17-19), Йорданес (V-VI, c. 35-

39) и Codex Vaticanus Graecus 2014  (I, c. 26-28)   
36

 Кр. Димитров. Античното у Пенчо Славейков, І, с. 16-18.  
37

 В шестте книжки има 32 статии, от които само 4 са преводни.  
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 2. Теми. Възгледи за античността, науката за нея и обществения живот  

 

Античността е интересна не само като “основа, люлка, източник” и пр. на 

“европейската култура”, не само като източник и свидетел на “нашата българска”, 

но и  “по аналогия”. Примерно, за мнозина е интересно да им се разкаже за онова, 

което тях така или иначе ги интересува – как то е било през античността. За човек, 

който си прекарва времето по библиотеки и на бюро, е интересно да прочете как са 

изглеждали библиотеките, книгите, хартията, инструментите за писане, как е било 

организирано образованието, какво се е учело и преподавало – накратко, всичко, с 

което той самият си има работа - но “тогава”.
38

 Важността на тази тема няма нужда 

от никаква обосновка, човекът съвсем естествено се интересува от тези неща. 

Поради това могат да се включат статии за къщите, кулинарията, туризма, брака и 

семейството. Накратко, достатъчно е да се помисли от какво се интересува 

“сигурната” аудитория в качеството им на “хора с тела” или “хора с определено 

всекидневие” и така могат да се открият наистина подходящи теми и да се 

разпознаят текстовете, които биха били четени. Това ще помогне и за 

разпространение на списанието и сред “несигурната” аудитория.
39

  

 

 По този повод си струва да се отбележи една голяма тема, отнасяща се до 

възприемането на античността – въпросът за “красотата”. В “Прометей” има някои 

статии, които подхождат направо и изобщо към въпроса – примерно, “Къде се 

родиха красотата и първият гражданин” на Г. Томалевски.
40

 По този въпрос 

текстовете биха могли да бъдат всякакви, например специализирани по теория на 

естетиката, но това трудно ще се чете от повечето хора, към които се обръща 

                                                 
38

 Вж. Бешевлиев. Отзвуци от древността на папирус. Кн. V-VІ, с. 3-10.  
39

 Ето картини от античния живот: Помпей бил прочут, обаче, като курортен град. В него летували 

много римски семейства, които водели аристократически и елегантен живот. Нищо не смущавало 

спокойствието на помпейците... Тъй като по форума не са се движели коли, а продаваните тук 

стоки са били изложени в самите пазарища, този помпейски площад е приличал на тържествена 

зала, която е била украсена не само с ограждащите я колонади и архитектурни фасади, но и с 

множество мраморни  бронзови статуи, канделабри и др. подобни. Всеки може да си представи, 

как е изглеждал този красив форум при големи тържества, когато колоните били увивани с 

цветни гирлянди, а площадът гъмжел от весели и безгрижни помпейци, облечени в най-пъстри 

облекла и укичени с най-скъпи накити... Много по-величествен и по-голям е бил амфитеатърът, в 

който са ставали борбите. Той се издига в юго-западния край на града и представя една 

грандиозна постройка с елипсовидна форма и също такава арена в средата. Около нея са 

разположени амфитеатрално седалища, които са побирали до 20 000 помпейци, жадни за 

жeстоки и кървави зрелища. Любимо място за почивка и разговор са били и баните... (Хр. Миятев. 

Помпей, кн. ІІІ, с. 7-15).  
40

 V-VІ, с. 15-17. Ето част от нея: Какъв живот! Колко изобилна красота в голото тяло, 

наметнато свободно със светла дреха. Колко култ на изяществото на профила, походката и 

жеста. И какво значение на тая плът – извор на всички наслади, скрила чара на боговете, сама 

сътворена от тях... Някои хора са склонни да мислят, че в тая култура е отбелязан само някакъв 

култ към плътта и разврата, без да съобразят, че онова, което ние смятаме за долно и порочно, е 

измислено по-късно в неслънчевата и неискрена епоха на противоречия, когато е намерио място 

твърдението, че плътта е само вратг на будния устремен във висините дух. Ако се пренесем в 

онова отдалечено време, душата ни щеше да бъде преситена със светлина от крайморското 

слънце, а сърцето ни би плувало в екстаза на победните викове, идващи от широките арени. 

Любовта тогава е била смела, без притвореността на монастирското двуличие. И душите и 

телата са се търсили открито и жадно... 
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списанието (тъй като изучаващите “специално естетика” ще са малцина).  Затова, 

във връзка с общоприетото мнение, че античността - и по-точно гръцката 

античност, класиката - е “епоха на красотата”, се публикуват статии, занимаващи 

се с красотата на природата, на архитектурата и особено на човешкото тяло – като в 

последния случай се подчертава,  че става дума само за археология и 

изкуствознание.
41

 Несъмнено, статуите наистина са обекти, подлежащи на 

археологически и чисто естестически анализ; но освен това такива снимки и 

текстове почти винаги се разглеждат с интерес и от неспециализирана аудитория – 

а това не се случва, когато се публикуват статии за друго, примерно за разчитане на 

надписи.  

 

 В списанието има “Весела страница”, където се предлагат смешно сгрешени 

преводи, гатанки, вицове около преподаването на класически езици. Тази част има 

отношение към основната идея за “културност” на античността, която културност 

се предава и на изучаващите я, а в най-голяма степен на признатите й познавачи. 

Предполага се, както стана дума и в разговора ни по повод спомените на Г. 

Михайлов, че античникът може и да се забавлява, и то именно “като античник”. 

Защото съществуват шеги около заниманията с античност и особено около 

недоразуменията при превод, които наистина разсмиват, но освен това са достъпни 

само за класиците. При това те не са трудни за разбиране дори един по-способен 

гимназист, но пък са напълно неразбираеми за кой да е образован човек, в случай, 

че не е учил системно тези езици.  Така че тук се създава едно усещане за елитност 

(“знаем нещо, което мнозина, дори иначе влиятелни хора, не знаят”) и свързаната  с 

нея затвореност – “знаем го само ние, а другите – не”. Тук смехът се основава най-

напред на един от главните си източници - недоразумението (което се случва 

поради неосведоменост или друга причина).  Но същевременно удоволствието от 

разпознаването на “грешката/ неразбирането/ незнанието” е двойно – смеем се не 

само защото във вица се разказва за някой, който не знае достатъчно латински, но и 

защото тук, около “нас класиците”, има мнозина, които също не знаят латински.  

 

 Сега относно “културата и цивилизацията”. Ценността на “европейската 

(западна) култура” се смята от почти всички автори за безспорна, а ценността на 

                                                 
41

 Бешевлиев пише така:  Статуята е била направена от Пароски мрямор и е била извънредно 

тънка работа. Тя представяла богинята съвсем гола в този миг, когато е слагала настрана 

последната си покривка за да влезе в банята. С лявата си ръка е поставяла одеждата върху една 

ваза стояща близо до нея, която трябва да си представяме пълна с благовонно масло и вода. 

Голотата на богинята е било по този начин напълно обоснована. За жалост на нашата картина 

това произведение е предадено с една ненужна, досадна наметка от метал, която във Ватикана 

намерили за добре да му прибавят. Поради това ние можем да гледаме само горната част на 

статуята, докато за долната част сме принудени да прибягваме до други не до там точни копия, 

като напр. това в Мюнхенската глиптотека... Неволното движение на дясната й ръка е един 

естествен израз на вродена срамежливост. Цялата стойка на богинята е благородна, с чистота и 

свян и изключваща всяка лоша помисъл. Също и главата е свободна от всякакво възбуждение и 

желание... Най-доброто копие на главата се намира в  Берлин, в сбирката Kaufmann, но и 

Ватиканската глава ни дава представа за чара на възхитителното моминско лице, който се 

предизвиква най-вече от благородната красота на къдриците на косата, от навеждането на 

главата и от мечтателния, влажен поглед на очите... (Две прочути творби на древното изкуство, 

V-VІ, с. 17). 
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античността е призната от  Запада. Впрочем тук има едно изключение – Гаврил 

Кацаров. Ето как завършва неговата статия за Хезиод:  

 
Песните на Хесиод и днес затрогват дълбоко сърцето ни, защото железният век 

продължава да съществува и ни е оковал с веригите си още по-здраво, отколкото във времето на 

Хесиода. Нравственият лик на днешната европейска цивилизация може да се нарисува със същите 

думи които Хесиод е казал за характеристика на своето време (І, с. 10). 

 

Подчертава се недостойнството на варваризма (азиатщината), като тук 

намеците вероятно са множество – би могло да става дума за доскорошния 

господар – турците, за “незападната” Русия, преминала в комунистическия СССР, 

но и изобщо за смътния среден (ислямски) Изток.  Балабанов се изказва за Индия, 

Китай и Япония пренебрежително и наведнъж - в едно изречение.
42

 Правят се и 

расови разграничения - не много често, но затова пък недвусмислено 

(“нечистокръвният” Херодот
43

, „диващината” в африканските земи
44

).  

 

Антихристиянските подмятания се срещат и в увода на Балабанов, и по-

нататък, обикновено поднесени чрез шаблонното квалифициране на 

средновековието като “тъмно” (и оттук нататък за каквито синоними и метафори се 

сети авторът).
45

 Не се обсъжда възможното противоречие на тази позиция с почти 

изрично декларирания национализъм. Впрочем национализмът също не е 

последователен – Балабанов започва още от първия ред на увода си с намеци (пак 

шаблонни) за неуреденост, изостаналост и пр. непълноценност на “българските 

работи”
46

. В същия брой пък има статия, преливаща от национално чувство, но 

написана до такава степен безвкусно, че човек се пита дали всъщност не чете една 

нелоша пародия на патриотичен текст.
47

 

                                                 
42

 Мнозина говорят за азиятската култура, за древния Китай и за Япония и за Индия. Особено се 

разчу тая дума в епохата преди петдесет години, когато някак си се лансира индологията. Но 

скоро се видя, че тъкмо изучването на индийските, на китайските и на японските работи 

потвърждава нашата светла мисъл за класическата всепобедна култура...; Азия бе само 

мракобесие, деспотизъм, робство на човечеството, сатрапство бе земята на народите, 

съзнанието дори за свободата липсваше, не бе родено в човешката душа. В Европа бе царството 

на свободата (Балабанов. България и класическата култура, І, с. 3-4) 
43

 Като азиатец с нечисто гръцка кръв Херодот разглежда в неблагоприятна светлина водачите 

на йонийското въстание... (Гефкен. Херодот, V-VІ, с. 25) 
44

 Само там, гдето тя [европейската цивилизация] още не е пълна господарка, само в тия 

затънтени африкански земи диващината е още господарка  (Пак там, с. 3)   
45

 И настъпиха ония грозни, тъмни, студени, пустинни и безплодни средни векове, когато никаква 

нова мисъл не се роди, а старите, дълбоките, се бяха изродили... Целият свят бе заприличал на 

мрачна и ледовита песъчна пустиня, в която ветърът бучеше не за да разнася семена и живот, не 

за да пропъжда от земята гнилостта и мъглата... Дотогава, до възраждането, което дойде от 

хуманизма, а хуманизма-човещината дойде от класическата душа - никое изобретение не бе 

направено. Човешкият ум бе заспал дълбок зимен сън... (Пак там, с. 4)   
46

 Някой казвал на Балабанов че: „Някои работи вървят в България зле, грубо, касапски, в лошата 

смисъл на думата – балкански, неоригинално, защото ние българите нищо не си знаем от 

митологията...” И аз [казва авторът] от сърдце му давах право...” (Пак там, с. 3) 
47

 Най-вече от тях са обръщали своите очаровани погледи към нея [Тракия] тримата венценосци 

Вергилий, Хораций и Овидий, из чиито песни може да се извадят същински словесни бисери, сякаш 

из морските дълбини, от които би се съставила скъпа огърлица, достойна да краси младото и 

хубаво чело на България: като стар кован злато-сребърен накит от жълтици и пендарки, спущащ 
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Предполагам, че тази осезаема антирелигиозност (антихристиянство и най-

точно антиправославие) отразява приблизително еднакво личните убеждения на 

авторите от една страна, и, от друга,  усещането на редакцията, че такова говорене 

е по вкуса на достатъчно голяма част от интелигенцията. Имам предвид не само 

ницшеанци, дъновисти, различни езотерици, агностици, протестанти, евреи, 

неопределени, но също и социалистически и либерално ориентираните, които 

иначе биха могли да бъдат отблъснати от ексхибиционистично 

националистическите и още повече от откровено профашистките и прохитлеристки 

места в списанието.
48

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
се по девствените гърди на някоя чевръста румена селска мома, обвиващ нейната тънка шия (Кр. 

Димитров. Нашата родина в римската поезия, ІІІ, с. 15 ). 
48

 В кн. І  е публикуван немалък цитат от Хитлер (Моята борба) завършващ така: Общността на 

расата не трябва да се разкъсва от различията на отделните народи. Борбата, която сега кипи, е 

насочена към велики цели: една култура се бори за своето съществувание, която включва в себе си 

хилядилетия и свързва гърцизма с германството  (с. 31). В кн. ІІІ на с. 29 са публикувани 

разсъждения на някой генерал-лейтенант фон Зеект, представен като „създател на съвременната 

немска военна мощ”: Хуманистичното образование не се поддава лесно; то трябва да се овладее 

след дълга борба. То е проникнато изцяло от олимпийския дух, от духа на свободното състезание 

на кадърните. Над стадиона на състезателите в бяг и скачане се възвисява в сияен светлик 

статуята на Атина Палада.... Хуманистичната школа с нейните високи изисквания е едно от най-

превъзходните средства за подбора на най-добрите, за подбора на водачи. Съвсем не е случайност, 

че колкото повече бойната армия се превръщаше в народовъзпитателно заведение, толкова и по-

високи изисквания поставяше тя за образованието на своите водачи. По този начин 

хуманистичната гимназия стана едно от най-ценните подготвителни заведения за офицера. Във 

„Вести” на кн. V-VІ се разказва за „Августовата изложба на римлянизма” в Рим: Негова Светлост 

шефа на правителството пожела Августовата изложба на Римлянизма да бъде най-важната от 

всичките прояви, направена от Фашистка Италия за чествуване паметта на първия Император, 

който в централната част на Изложбата е отново призован в своята фигура, в своите дела, в 

средата, в която живя и в култа на който неговото име стана обект у всичките цивилизовани 

народи през вековете... (sic!). В Августовата изложба на Римлянизма са документирани 

последователните степени на разширението на римската мощ: мирът в епохата на Августа, 

който справедливо бе определен като борба на Рим срещу варварския свят; изникването и 

развитието на Църквата през първите векове; настойчивостта на римската идея през 

Средновековието и Възраждането, и римската същина на Фашизма... Така този Рим, вечно млад, 

който под ръководството на победоносния Крал Император и на Дучето на Фашизма пое своята 

съдбоносна мисия, обвързвайки се отново и с осведоменост към славното минало, можа да призове 

в името и в чест на Августа древната римска цивилизация и да припомни химна на признателност 

и любов, който древните от всяка част на империята и издигаха, защото ги беше побратимила в 

едно само отечество и ги беше научила правилата да се живее цивилизовано: Fecisti patriam 

diversis gentibus unam. Главен директор: Ж.К. Жилиоки, професор по археология в Римския 

Университет  (с. 39-40) 
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VІІІ.  

 

Петър Мутафчиев  

 

Византинизмът в българската история  

 

 

 

 Статията на П. Мутафчиев със заглавие “Към философията на българската 

история. Византинизмът в средновековна България” е публикувана в сп. 

“Философски преглед” през 1931 г. По това време той е извънреден професор по 

история на Източна Европа и Византия (от 1927-ма) и дописен член на БАН (от 

1929-а).
49

  

 

 В статията се обсъжда една характеристика на средновековната българска  

история, която Мутафчиев нарича “неравномерност”.
50

 Той се съгласява с 

известния историк на Балканите Гилфердинг (...), който на едно място е говорил, че 

в българската история “има нещо скороузряващо и нетрайно, нещо болезнено и 

неестествено”. Българската история, казва Мутафчиев е забележителна с това, че в 

нея се редуват времена на силен, но кратък подем и разцвет – било на военната 

сила, териториалното разширение, образованието и науките – с периоди на 

продължителна немощ и упадък, стигащ до почти пълно изчезване на силите и 

дори самосъзнанието на нацията. Той намира, че това явление е постоянно, 

характерно за цялата българска история - то се вижда още през VІІІ в., когато идва 

първата сериозна криза, застрашаваща новата държава, става очевидно през 

втората половина на Х и началото на ХІ в. След големите военни и политически 

успехи през първата половина на ХІІІ в. следва период на отслабване и културна 

непродуктивност, а после книжовен разцвет през втората половина на ХІV в. – и 

така до днес.  

 

 Размишлявайки върху възможните обяснения на това явление, Мутафчиев 

се спира на културното влияние на Византия върху държавата ни. Ако други 

народи и държави, сравнително по-отдалечени от този голям център на 

средновековната и преди това на античната култура, са могли да поемат 

постепенно новостите, идващи от центровете и поради това да се развиват 

самостоятелно, то съдбата на дунавските българи ги е сблъскала отблизо, лице в 

лице с този политически и културен великан и така ги е принудила да приемат 

ролята на народ, непрестанно имитиращ и догонващ съседа си.   

 

                                                 
49

 В. Гюзелев. Живот и научно творчество на Петър Мутафчиев. В: П. Мутафчиев. История на 

българския народ 681-1323. БАН, 1986.  
50

 Той споменава за това и в други трудове, примерно “Книга за българския народ”, където прави 

сравнение с по-голямата равномерност (“постъпателност”) в историята на други народи, най-напред 

на сръбския. Вж...   
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 Всички съществени за една култура явления, мисли Мутафчиев, са приети 

от българите наготово и бързо, обикновено във връзка с политическите 

обстоятелства и без да е изминало време, за да се появи вътрешна необходимост от 

тях. Да се приеме християнството е било рано, тъй като по-голямата част от 

населението е била езическа. Инициативата за това е трябвало да дойде по-скоро 

отдолу, а тя е дошла отгоре – християството е било “наложено” на българите. 

Поради това се е появил разрив между християнизираните върхове – 

аристокрацията, и образованата прослойка, която почти изцяло съвпадала с 

духовенството – и “народа”, низините. Вероятно това е първата причина за появата 

и лесното разпространение на богомилството, като облечена в религиозна форма 

реакция срещу културния (и също проявен в религиозната сфера) произвол на 

върховете, действащи като проводници на византийското влияние.    

 

 Бързото приемане на християнството е било съпътствано от множество и за 

кратко време произведени преводи на византийски (гръкоезични) богословски, 

литургични, житиеписни и исторически съчинения. Народът не е имал време да 

асимилира това твърде голямо изобилие от мъчна, натрупвала се с векове 

словесност. Освен това самата християнска литература не е можела да бъде 

разбрана лесно в отсъствието на свидетелстав за предхожадащата я античност. 

Византия е запазвала ясен спомен за античността – първо чрез езика и достъпното 

словесно наследство, второ чрез държавническата традиция, възхождаща към 

императорския и дори (чрез големи части от законодателството) към 

републиканския Рим, трето чрез паметниците на архитектурата и изкуствата. Към 

това трябва да се прибави и цялата история на църквата, като се започне от 

апостолските времена, гоненията и се мине през съборите, където се е изяснявало 

богословието и църковнияг ред.  Но в България такива спомени не са  се пазели, и 

това е затруднявало разбирането на християнството. Това също е съдействало за 

отчуждението между него и духовенството.  

 Също – висшите слоеве на българското общество са били подложени на най-

непосредствено влияние от страна на Византия и поради това лесно са се 

елинизирали. Те са научавали по-бързо и по-добре гръцки, имитирали са 

византийския бит, влизали са в бракове с византийски благородници. И това ги е 

отдалечавало от “народа”.  

 

 При това положение изглежда естествено българската държава – приела 

религията, в известна степен езика и множество други елементи на византийската 

култура – от един момент да се слее с империята. Но това не се е случило. Странно 

е, мисли Мутафчиев, че при цялата културна общност между двете държави, 

българите са придължавали да виждат във Византия преди всичко политичеки 

противник, с който не е можело да има дори продължителен мир, да не говорим за 

обединение. Конфликтът би могъл да бъде прекратен само с унищожението на 

едната от двете държави – но в това единоборство България все пак за по-дълги 

периоди се е оказвала победена. Пораженията са очевидна причина за накъсването 

и общото разстройване на естествения, постепенен напредък на българската 

държавност и култура.  
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 * 

 

 През 1934 г. Мутафчиев публикува още една статия
51

, която се занимава 

приблизително със същите въпроси, макар и да избира като отправна точка не 

“византинизма” и внезапното приемане на християнството от Цариград, а 

дейността и по-общо “значението” на две популярни фигури от българския Х в. – 

поп Богомил и св. Йоан Рилски.  Там той отначало отбелязва, макар в 

историческата памет на българите тези образи имат сякаш противоположно 

значение и съвсем различна стойност. Единият е православен светец с неоспорван 

авторитет, заобиколен с почести както приживе, така и още повече след смъртта 

му,  а другият е определен като еретик (а според уместната забележка на 

Мутафчиев – може би дори създател на друга религия), и следователно отхвърлен 

от църквата и държавната власт, подложен на гонения и обречан на забрава. Тази 

оценка несъмнено се е отразила и на състоянието на източниците за тяхната 

дейност – за Йоан Рилски е писано и се знае немалко, и то определени факти, а за 

Богомил – нещо определно, освен че е съществувал ересиарх с такова име.  

 

 И все пак, казва Мутафчиев, ако погледнем тяхната роля в историята, пък и 

причините за дейността им, бихме могли да видим една съществена прилика – това, 

че и двамата са носители на един общо “дух” – духът на отрицанието, и по-точно – 

нежеланието да участват в “живота” на българското общество. Мутафчиев 

несъмнено има предвид участие в политическия, гражданския и изобщо “светския” 

на страната, а освен това са стояли настрани от дейността на самата църква – 

единият като неин противник, а другия – като отшелник. Според Мутафчиев тази 

дейност е ясен знак за общото положение на живота в средновековна България, 

което  се е характеризирали с липса на единство и оттам – с нежелание да се 

участва в дейности, съдействащи за общото благо.   

 

* 

 

И в двете статии Мутафчиев предлага на читателите си една и съща теза – че 

възприемането на византийския културен модел не е било полезно за българската 

държава и й е оказало по-скоро затормозяващо въздействие, чиито белези 

съпътстват българите през цялата им история и което се превръща в съществен 

негативен фактор при оформянето на българското самосъзнание, култура и 

държавност. 

 

По този повод би могло да се зададат такива въпроси:  

 

Ако историята на Византия се е развила при много по-благоприятни 

условия, отколкото българската, как да обясним изчезването на тази държава почти 

едновременно с българската   (50 години не са много време спрямо съществуването 

и на двете, а при това тези години са били време, в което византийската държава е 

било лишена от почти всичките си територии, освен малка площ отколо 

Константинопол)? И още – България се възражда, макар и след векове, а Византия 

                                                 
51

 “Философски преглед” № 2.  
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– не. На нейно място се появява една гръкоезична православна държава от друг вид 

(модерна конституционна монархия, която не може да бъде правоприемник на 

някогашната източна Империя), и неслучайно с друго име.  

Ако появата на влиятелна ерес се обяснява с дестабилизирането на 

културата на страната поради прибързаното (и може би насилствено?)  

“въвеждане” на християнството, как да обясним многобройните ереси, развили се в 

самата Византия още от езическо време и станали причина не само за свикването 

на вселенските събори но може би и за откъсването на големи територии на 

империята от държавата и църковната юрисдикция на византийската църква? 

Оказва се, че ереси могат да възникнат и там, където християнството е установено 

“бавно” и връзката с античността е налице.  

Защо да се мисли, че отшелничеството е безполезно, и при това че е белег на 

“разединено общество”? Първо, Йоан Рилски далеч не е първият християнин 

отшелник – такива е имало в целия християнски свят и през всички векове, като се 

започне от времето на св. Антоний до края на византийската държавност. 

Мутафчиев обаче не споменава за това, не критикува египетските и палестинските 

пустинници от ІІІ-VІ в., нито многобройните отшелници във Византия, пък и на 

Запад от по-късно време.  

Мутафчиев добре знае, а и в текста си отбелязва, че Йоан Рилски е имал 

немалко последователи и почитатели. Следователно той не е бил съвсем “извън 

света”, тъй като неговото дело е имало ефект. Странно е, когато един професор по 

средновековна история на европейския Изток определя един светец на източната 

църква като “егоист и лентяй”. Но точно това следва от думите на Мутафчиев: 

“Тъкмо тая негова същност [на християнството] бе изоставено от отшелничеството, 

което й противопостави квиетизма, т.е., егоизма на отделната личност, 

съзерцателната й леност” (с. 367).       
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ІХ.  

 

Петко Венедиков  

 

Спомени  

 

  

І. Спомените 

 

“Спомените” на Петко Венедиков, доколкото може да се съди по текста
52

, са 

писани през първите години след края на еднопартийната система. Така че те са 

много късно произведение, авторът им е преминал 85-тата си година. Че са писани, 

а не диктувани, личи от много места в текста, където се казва “сега, когато пиша 

това”. Текстът не е написан отведнъж, а за няколко години, както се разбира от 

датировките в текста – колко години са минали “от” някое събитие или “от” 

възстановяването на многопартийността. Той е очевидно недовършен - последните 

събития, за които се говори, са от края на 60-те, спира се неочаквано и няма 

заключение. Ако беше имал възможност, Венедиков вероятно би довел 

изложението си до 90-те. Впрочем в текста често се споменава за събития, случили 

се към края и след края на комунистическото управление, както е естествено, 

когато човек би желал да каже нещо за известните му последствия от някои 

събития, или да посочи изрично какво е сегашното му виждане по обсъждания 

въпрос.   

Макар че са писани, в “Спомените” се усеща един тон на обръщане към 

аудитория, сякаш авторът говори пред други, а не просто размишлява за себе си. 

Примерно, на едно място в самото начало се казва “Както ви е известно, а може и 

да не ви е известно...”
53

 С това авторът не само прави разлика между своите знания 

и тези на коя да е аудитория, но и обръща внимание, че има неща от историята, 

които би трябвало да се знаят от вероятните читатели, и все пак е напълно 

възможно да не се знаят. Той обаче не е склонен нито да упреква аудиторията за 

незнанието й, нито пък безцеремонно да й приписва знание, което тя може би няма. 

Известно му е, че има хора с твърде голям принос или поне с влиятелно присъствие 

в живота на страната, които целенасочено са изтласкани от паметта на 

сънародниците си – или до един момент, или до ден днешен. Той има предвид 

известни преподаватели като Любомир Владикин, интелектуалци като Симеон 

Радев (който все пак от 60-те нататък е донякъде реабилитиран) и дори прославени 

поети като Кирил Христов. И мнозина други. “Толкова голяма беше силата”, казва 

той, “на комунистическата пропаганда, че и досега почти никой не е е чувал 

имената на хората, които тя си беше поставила за цел да бъдат забравени.”   

Изложението в “Спомените” се движи хронологично, като се започне от 

предците на автора. На пръв поглед това е една обикновена автобиография. 

Същевременно обаче се правят размишления за политическия и обществен живот и 

се дават оценки от страна на очевидец и участник, които не е възможно да бъдат 
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 Петко Венедиков. Спомени. “Петко Венедиков”, 2003 
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 ... Димитър Петков?  
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направени от кой да е автор, нито от повечето автори. Така че автобиографията на 

места изглежда като размисъл върху историята на страната, развила се в 

продължение на 80 години. Защото толкова са годините, от които авторът има 

напълно ясен спомен – от 1912, когато в дома му в негово присъствие се обсъжда 

началото на войната, и баща му взима участие в нея като офицер, до началото на 

90-те, когато са писани спомените.   

 “Спомените” обхващат поне две напълно различни епохи – различни както 

за живота на автора, така и за цялото общество. В края на втората световна война 

Венедиков вече е бил зрял мъж, баща на две деца, добре известен и в 

университетските, и в интелектуалните, и в политическите среди. Дължал е 

известността си най-напред на рода - както по баща, така и още повече по майка – 

но също и на собствените си дела. Той е бил редовен професор към края на 30-те и 

дори кандидат за ректор през 1944-та. После за  четири-пет години всичко се 

променя – той напуска университета, работи с големи затруднения като адвокат, 

развежда се и се оженва втори път (през 1949). Така че годините след 1944 

изглеждат като дълъг период на следствия от положението му преди това; и все пак 

те са и време, в което той получава възможност да узнае какво се случва в 

общество, подложено на радикална промяна. Това е твърде интересно за него както 

като юрист, така и като човек от елита, а и като частно лице. Същевременно това е 

просто нов живот – с по-различна работа, макар и пак въз основа на образованието 

и професията му, а и с ново семейство.  

Така че аз ще се спра на спомените му преди 1944 и дори преди началото на 

войната – както поради съдържателната разлика в самия живот на автора, така и 

защото повечето от досегашните ни занимания се задържаха в тази епоха. Досега с 

малко изключения ние четяхме текстове, произведени от края на Първата световна 

война до отменянето на многопартийната демокрация през 1934 г., както и 

спомени, стигащи обикновено до началото на войната. 

 

 ІІ. Семейството 

 

 В началото на книгата Венедиков съобщава достатъчно подробно какво му е 

известно за историята на рода му, като започва най-напред от бащиния си род, 

който идва от Пиринска Македония, от с. Баня, Разложко. Също като брат си Иван 

той смята, че фамилното им име идва не от Бенедикт (или Венедикт), както 

мислели някои езиковеди, а от една форма на името на град Венеция, тъй като 

прадядо му някога е имал търговски контакти с Венеция.  

Неговият внук, бащата на Петко - Йордан - е достатъчно известна личност. 

Бил е кавалерийски офицер, участвал е в Балканската и Световната война и е бил 

произведен генерал преди Втората световна; същевременно е бил журналист и 

редактор във военни периодични издания, и автор на няколко исторически 

изследвания за войните на България след Освобождението.  

Но, ако се съди по отделеното място и внимание в текста, измежду всичките 

роднини най-голямо влияние върху Венедиков е имал вуйчо му Никола от 

битолския род Генадиеви. Никола Генадиев е бил човек от политическите върхове 

– министър в няколко правителства, стамболовист, и, макар русофоб, явен 

противник на участието на България във войната на страната на Централните сили. 
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Благодарение на една интрига на политическите си противници, Генадиев е бил 

съден (за износ на хранителни продукти за Франция) и прекарал две години в 

затвора. Бил убит неочаквано през 1924 г. (недалеч оттук  - на ул. “Кракра”, близо 

до дома си).   

 Венедиков е бил много близък с вуйчо си, чийто авторитет в семейството 

впрочем е бил твърде голям. “Майка ми боготвореше вуйчо Никола”, казва той. 

Като гимназист той се е отбивал при Генадиев твърде често и без предупреждение  

-“можех да вляза и веднага да седна на масата за обяд, ако имаше свободно място”. 

Домът на Генадиев е бил посещаван непрестанно от негови съпартийци и изобщо 

хора, свързани с политиката и са се водели разговори, каквито Венедиков, разбира 

се, е имал възможност за слуша и от родителите си още от най-ранно детство. Сред 

гостите е имало хора с тежест в културния живот като Симеон Радев, с който обаче 

Генадиеви се разделят след споровете около участието във войната. Другите 

вуйчовци на Венедиков също са имали добро положение – това са Павел Генадиев, 

предприемач и издател на сп. “Художник”, Михаил Генадиев, председател на 

Сметната палата, и по-възрастният Харитон Генадиев, журналист и преводач на 

класически френски романи. И все пак влиянието на Никола върху Петко изглежда 

да е било по-голямо от това на всички останали взети заедно. Венедиков още като 

ученик е мислел да учи право (“като вуйчо ми Кольо”)
54

 и може би да участва в 

политиката, пак като него. Но убийството на Генадиев е променило някои от тези 

намерения. Намесили са се и родителите му, които го посъветвали незабавно да 

излезе от вестника, основан от Генадиев в началото на 20-те като орган на една 

бъдеща обединена стамболовистка партия.  

 

 ІІІ. Градът  

 

 Макар и видни хора, роднините на Венедиков не винаги са имали 

възможност да живеят нашироко – в смисъл, всяко семейство отделно.  

Докато Венедиков и сестра му са били още малки деца, семейството им е 

живеело в къщата на Никола Генадиев на “Аксаков” – зад къщата на Яблански. С 

тях е била и баба му Василикия – майката на Генадиеви. После са живели пак с 

него на “Евлоги Георгиев”, недалеч от Орлов мост, а след годежа си (с Данка 

Халачева) той ги е поканил да заемат един етаж от новата му къща на “Сан 

Стефано” и “Шипка. Този път те отказали (за да може “вуйна ми да стане 

господарка на къщата”) и се преместили на партера в къщата на Павел Генадиев на 

“Московска”, точно срещу “Света София”.
55

  

Там съжителствали пак с баба им и с петимата си братовчеди (Павел 

Генадиев имал пет деца от Невена, племенница на Михаил Маджаров). Но 

несъмнено майката на Венедиков е предпочитала да имат собствен дом. Баща му 

взел заем и като журналист получил място за строеж в “Журналистическия 

квартал” на ул. “Смирненски” (тогава “Паскал Паскалев”). Това било вече отвъд 

“Евлоги Георгиев” и Перловската река, следователно извън града. 

 Венедиков казва “хората ни мислят за кореняци софиянци”. Той изглежда не 

смята така, но все пак дядо му Тимотей се е преместил в София още докато баща 
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 От това жилище са първите спомени на Иван Венедиков.  
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му и чичо му били малки деца.
56

  Баща му бил член на дружество, наречено 

“Дружество на кореняците”, съществувало до 1949. Имало и партия на кореняците-

софиянци,  за която Венедиков говори скептично:  

 
Какви особени интереси можеха да имат старите софиянци, за да съставят партия? 

Очевидно им беше мил споменът за стария град, с тесните му криви улички, покрити с калдъръми, 

с черковите на отделните еснафи и на отделните квартали, с 19-те му джамии, с кафенетата и 

кръчмите му.
 57

  

 

 Самият Венедиков прекарва целия си 90-годишен живот в София и никога 

не напуска града, освен за някоя кратка почивка или конференция. По неговите 

спомени, дори само от времето на детството и ученичеството му, може да се 

направи карта на София и да се означат места с прояви на най-важни исторически 

събития.  Той има спомени отвсякъде – на Руски паметник (значи в края на града) е 

посрещал войници, завръщащи се от Македония след Първата световна война; в 

ресторанта на островчето на езерото “Ариана” видял Иван Вазов на чаша бира; 

веднъж по “Цар Освободител” срещу него и майка му се задала колата на 

Фердинанд, те го поздравили (макар че Венедиков не могъл да си свали навреме 

шапката) и Фердинанд също ги поздравил; в сградата на Първа Мъжка гимназия на 

“Московска”, баща му  го представил на стария (60-годишен тогава) директор 

Станимир Станимиров; като гимназист бил строен близо до двореца, за да посреща 

завърналия се от обиколка из Европа Стамболийски; и безброй други.  

 

 ІV. Юридическият факултет 

 

 Силно впечатление прави респекта, който Венедиков е имал към 

преподавателите и колегите си от Юридическия факултет и от Университета 

изобщо.  

“По това време професори и доценти можеха да се наричат само 

преподавателите в Университета”, казва той. “Впоследствие (преразказвам – Н. Г.) 

самото звание “професор” се обезцени, защото така можеха да се наричат и 

преподаватели от всякакви висши и полувисши учебни заведения. Но и званието 

“академик” не беше толкова почетно. Никъде няма да срещнете да се казва “акад. 

Цанков” или “акад Фаденхехт”, както би било сега, а само “проф. Цанков, проф. 

Фаденхехт”. Самата академия далеч нямаше такова значение, каквото се опитаха да 

й придадат по-късно, защото всички помнеха, че това беше просто бившето 

Книжовно дружество, наречено “Академия” от Иван Евстратиев Гешов през 1911, 

когато той беше и министър-председател, и председател на Книжовното дружество. 

Тогава всички членове на Дружеството станаха изведнъж академици, независимо 

каква дейност са имали дотогава.”  

 Венедиков отбелязва, че по времето, когато той се е готвел за доцентския си 

конкурс, в състава на Факултета като редовни или хонорувани преподаватели е 

имало “двама бивши министър-председатели и 11 министри”. Когато професорът 
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 “Той”, казва Венедиков, “не обичаше русите още тогава” – чичо ми го е чувал да 

казва: “Те ни освободиха от турците, но кой ще ни освободи от тях?”.  
57
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по гражданско право Любен Диков му предложил да се яви на конкурс за доцент по 

римско право, той е бил силно изненадан и радостен, макар иначе да е имал много 

добро мнение за способностите си. Дотогава е предполагал, че с помощта на вуйчо 

си Михаил може да започне като чиновник в някое министерство, или пък като 

адвокат, или като съдия някъде из провинцията. Но работата в Университета е 

обещавала съвсем различно бъдеще. “Изпитвах вълнение” казва той, “че след 

няколко месеца може би ще седя като равен във Факултетния съвет заедно с онези, 

които доскоро ми преподаваха и ме изпитваха, и които бяха обучили поколения от 

адвокати и съдии”. Затова и едни от най-дългите глави в “Спомените” съдържат 

характеристики на юристите в Университета, понякога критични, но винаги с един 

уважителен тон, както когато става въпрос за бележити хора.  

Разбира се, Венедиков е влязъл и в конфликти. Още в началото, само заради 

това, че е бил поканен и покровителстван от Диков, той вече би трябвало да бъде от 

“тази група – на Диков-Ганев”, против която е била друга, която той нарича 

“групата на Фаденхехт”.  Всяка от тези групи издавала списание – “Правна мисъл 

на Фаденхехт и “Архив за юридически науки” на Диков и Ганев. Но и вътре в 

групите не всичко е вървяло гладко. Най-напред Венелин Ганев му поръчал да 

събере материал за статия за едно италианско юридическо списание, а като видял 

материала, му казал да напише и статията, и дори да я преведе на италиански. И не 

след дълго му я показал отпечатана – там пишело, че автор на статията е Венелин 

Ганев. После пък имало спор около един доцентски конкурс, при който Ганев се 

противопоставил, а Венедиков защитил кандидата. Конкурсът се провел и 

кандидатът (Иван Апостолов) бил приет. “Ганев не беше човек да забрави такова 

нещо”, казва Венедиков. Не след дълго Ганев изпратил едно писмо до редакцията 

на “Архива”, където пишело, че ако Венедиков не бъде освободен, Ганев ще 

напусне колегията. Сътрудниците начело с Диков отказали, и Ганев наистина 

напуснал списанието, заради което те трябвало да сменят името му, защото той бил 

сред основателите му. Затова той престанал да поздравява бившите си сътрудници 

от редакциятата (но не и самия Венедиков).   

Някои от преподавателите в тази колегия напускат преди и след 9 септември 

поради пределна възраст – например Стефан Баламезов, за който Венедиков казва, 

че вярвал, че комунистите ще възстановят конституционния ред в държавата, 

унищожен от звенарите след май 1934 и невъзстановен от царя. Но други очаквали 

друго – като Диков, който по времето евакуацията, когато провеждал изпити в 

Ямбол (през август 1944), казал на Венедиков: “На тези, които идват, няма да им 

трябва право”.  

  

V. За класическото образование 

 

Венедиков се записва в класическия отдел на Първа мъжка гимназия, 

защото, както казвал баща му, “класическото образование е за предпочитане”. 

Тогава паралелките били две, но след като част от учениците отпаднали, се слели в 

една. По това време сградата на “Московска” била дадена на Медицинския 

факултет и учениците трябвало да учат в различни сгради в района на север от 

Московска.  
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Венедиков няма много спомени от ученичеството си там – или по-скоро, 

разказва спомените си по други поводи, а не във връзка със самото училище. Той 

не е имал много приятели, но си спомня добре някои от тях – албанеца Тома 

Люараси, Владимир Топенчаров, който още тогава бил “твърд комунист” и Адолф 

Хаимов, който бил от богато еврейско семейство. “Направи ми впечатление”, казва 

Венедиков, “че в класическия отдел имаше твърде много евреи – може би 

половината бяха евреи.  Той не коментира преподаването там, както прави брат му 

Иван в своите спомени, но сигурно е бил добър ученик и наученото му е помогнало 

да бъде поканен именно за преподавател по римско право. Спомня си, че когато 

направил един реферат за източноправославното брачно право при Стефан Бобчев, 

Бобчев бил възхитен от добрия му гръцки. “При кого сте учил гръцки, господин 

Венедиков?” – попитал го той. “При “Перикли Чилев”, казал Венедиков. “О да,” 

казал Бобчев, “прекрасен елинист”. И оттогава имал най-положително отношение 

към него и му писал отличен без да го изпитва.   

В майчиния род на Венедиков гръцкият е бил употребяван в известна степен 

дори повече от български. Прадядо му поп Георги, ръкоположен за Дебърски 

митрополит на Патриаршията под името Генадий, естествено служел на гръцки. 

Впоследствие обаче минал към Екзархията и станал, макар и за  съвсем кратко, 

митрополит на Велес. Според Венедиков, който като че ли взима някои от 

сведенията си за тези събития направо от енциклопедията на Касъров от 1899, 

Генадий започнал да служи на славянски под натиска на сина си Иван, дядото на 

Петко, който бил завършил в Атина и се върнал от там като убеден български 

патриот. И все пак бабата на Петко Василикия, жената на Иван Генадиев, до края 

на живота си четяла молитвите и службите на гръцки, даже тефтера с разходите си 

водела на гръцки, а на български четяла само вестници. Но впоследствие никой в 

семействата  на децата им не е знаел гръцки, и внуците им като Петко и Иван са го 

учили отново – този пък като старогръцки – едва в гимназията; а новогръцки не са 

знаели.  

От времето на доцентския си конкурс Венедиков е запомнил съвета на проф. 

Любен Диков – работете с римското право, но не забравяйте гражданското – 

защото то е живото право. И наистина, казва Венедиков, винаги, когато имаше 

възможност, той ми даваше да водя и лекции по гражданско право. В този спомен 

се усеща сравнително ясно отношението на Венедиков към класическото 

образование и знанието за античността. Той никога не е имал интерес към чисто 

академичните предмети, макар да ги е уважавал много и да е знаел, че без тях няма 

наука. И все пак, за разлика от по-младия си брат Иван, той никога не е мислел за 

занимания с древна история. Историята го интересува преди всичко като събития 

свързани със семейството и с народа му, и като възможност да се разберат 

съвременниците, и не просто като частни лица, а още повече в политическия и 

обществения им живот.  Ето защо, като изключим хабилитационната му работа,  

той не пише големи трудове по римско право. Това, което е останало, са записките, 

приготвени от него за упражненията през 1929 г., когато е бил още доброволен 

асистент на руския емигрант проф. Базанов. Работата, с която се гордее много 

повече, е “Система на българското вещно право”, която той нарича “Учебника ми 

по вещно право”, и за която казва че е имала голям успех и три издания, 

включително и през 1947.   
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Стоян Михайловски 
 

Книга за българския народ
 58

 
 

(2013) 

 

Пролог 

 

 Нека преди всичко да поздравя проф. Георгиев – той е бил мой професор, аз 

съм слушал неговите лекции през учебната 1985/1986 г. – и да му пожелая още 

нови размисли, още книги и най-вече добри събеседници, с които да се среща било 

на хартия, било и лице в лице. Той е причината да се поинтересувам от това 

произведение на Михайловски, за което ще говоря сега – защото преди време си 

купих “Нова книга за българския народ”, а сега, за да я разбера по-добре, се зачетох 

и в онази, за която проф. Георгиев ни напомня.
59

  

 

 

І. Лесно ли е да разберем Михайловски  

 

Ако се съди по писаното за Михайловски – това, което аз съм прочел досега 

– изглежда, че той е един автор, много труден за обсъждане, и даже за разбиране. 

Аз си мисля, че го разбирам; но като чета какво пишат за него, оставам с 

впечатлението, че някои със сигурност не го разбират. Ще дам пример. Ето едни 

стихове от Михайловски и кратък коментар към тях, взет от едно издание на 

неговите съчинения:  
 

Деца, отбягвайте всегда магесника Бояна – 

Говореше смирената готвачка баба Яна... 

 

 Боян когато ходи по слънце, сянка нема –  

Той сянката си, чада, на дявола продал! 

Той знай да възкресява – но вечността отнема! 

Той знай да утешава – но знай души да взема! 

Могъщий дух на Злото власт пълна му е дал! 

 

Деца, отбягвайте всегда магесника Бояна – 

Говореше премъдрата готвачка баба Яна... 

 

Прегърбен ходи смъртний, под гнета на съдбата,  

Не може да отгатне какво ще доживей,  

От горест в горест пада и скита се в тъмата... 

Но за Бояна няма неволя на земята –  

тлъстее той, добрува, цъфти и дебелей! 

 

Деца, отбягвайте всегда магесника Бояна – 

                                                 
58

 Текстът е четен като... 
59

 В началото казва (Нова книга за българския народ. УИ “Св. Климент Охридски”, 1991. с. 3): “Аз 

на този човек и чехлите му не мога да обърна” (да, това е цитат от книга, написана от друг човек, 

по-млад от Михайловски и съвсем различен от него).  
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Говореше незлобната готвачка баба Яна... 

 

С демоните, посреднощ, в едно събрание лудо 

Пирува той, вилнее, ликува и бесней! 

Той езди на пържина, подскача, припка буйно,  

Върти се из въздуха, реве, квичи, лай шумно 

И после се изгубва – петелът щом пропей!
 
 

Когато есен почне студен вятър да духа,  

Когато се покрива небето с тъмнини  

И с призраци и сенки изпълва се въздуха  

Тогаз Боян, о чада, обръща се на бухал  

И който го съгледа – умира в същи миг!...
 60 

 

Ето какво казва един от редакторите на “Събраните съчинения”:  

 
[Михайловски] е направил опит да очертае образа на най-младия Симеонов син Боян, като 

е използвал легендите, запазени за него у народа. Той е характеризирал Бояна като напредничав и 

свободолюбив човек.
61

  

 

ІІ. Две предварителни бележки  

 

А. 

В този текст имам намерение да кажа няколко добри думи за българския 

народ.
62

 

 

Б.  

За да се проумее написаното от един автор, е нужно да се направи усилие за 

цялостно схващане на характера и духа на този човек, макар и само въз основа на 

текстовете му. Но за да се проумее характера и духа на кой да е човек, трябва да 

имаме някакъв възглед за характера и духа на хората изобщо (на “човека”).  

 

 

 

 

ІІІ. Идеологията на светския оптимизъм 
 

1. Идеологията е не само обществена, но и лична работа 

 

                                                 
60

 Това е откъс от поемата “Боян Магесникът”, 1884 (“Избрани съчинения”, т. І, с. 256-262).  
61

 Пак там, с. 449. 
62

 [Българският народ] тъгува поради хищността и зверонравието на своите вътрешни врагове, 

на онези изродени български рожби, които жаднеят за власт и плячка, и като виждат своите 

домогвания осуетени, отмъщават си чрез коварство и предателство, стават покорни оръдия на 

българомразеца чужденец. На тъгуващия български народ ние поднасяме в дар настоящата книга. 

(април, 1925. В: Политически и религиозно-философски размишления. Ред. Иван Богданов. “Кама”, 

1999. с. 171); Каквито и да са неговите заблуждения, българският народ е народ честен, 

трудолюбив, кротък и мъжествен в злочестината, прав и постоянен в благополучието (сп. “Свято 

дело”. Кюстендил, октомври-ноември 1902. Прев. от френски Вл. Димитров. Цит. по: Страници из 

дневника на един мислител. Съст. Ива Бурилкова и др. “Синева”, 2005. с. 302) 
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Всички начеващи идеолози, почти всички деца, повечето млади 

интелигенти, и не малко обикновени хора (като нас тук) вярват в следното:  

Всеки човек заслужава щастие, тъй като всички хора, дори понякога да 

изглеждат лоши, в основата си са добри. Ако не изглеждат добри, това сигурно се 

дължи на лошите условия, в които живеят (и това обикновено не е по тяхна вина). 

Човек има право да живее добре (което значи - леко, приятно, достойно, сиреч – да 

получава уважение/похвали/комплименти, дори почести).
63

  

Освен това светът, в който живеем, като цяло е справедлив (може би тук-

там има изключения). Следователно “хората”, “човечеството”, а може би направо и 

всеки един поотделно – в крайна сметка наистина заживяват добре.  

Тези идеолози и пр., за които говорим, са оптимисти. За тях светът е едно 

добро място за живот (може би даже най-доброто).  

Какво остава да се прави? Само едно - да се подобряват условията.  

Но това, което такива хора мислят за обществото, е просто повторение на 

мнението им за себе си, именно: аз съм един добър човек и е естествено да живея 

добре. Аз го заслужавам; това ми прилича. Освен това аз имам права – “човешки 

права”. Значи е редно да живея в добри условия – и нека те да бъдат по-добри от 

сегашните и тукашните. Светът е справедлив – следователно е сигурно, че аз ще 

живея добре. 

 

Но колкото и човек да се е старал да подобрява условията на живот било в 

своята среда, било лично своите, колкото и да е твърдял, че обществото напредва, 

или че нещо в обществото напредва, накрая (все едно кога, когато му се отворят 

очите) той изведнъж вижда, че резултат няма.  

Вижда, че 1) хората са си останали пак толкова далечни помежду си по 

благосъстояние и власт, колкото са били и преди 30-40 години; а и 2) самият този 

интелигент или обикновен човек, за когото тук говорим - той нито е видял 

осъществяването на обществено-политическия си и културен идеал, нито сам е 

заживял толкова “добре”, колкото е мислел, че заслужава. И това се случва след 

десетилетия на труд, или поне на искрени надежди, че положението ще стане по-

добро. Разочарованието е голямо, но при повечето от тях принципът си остава 

непроменен, и той пак гласи същото: “хората (и не на последно място аз) 

заслужават да живеят добре. Нещо повече, всички те в крайна сметка несъмнено 

заживяват добре. Не може да бъде иначе, тъй като, както казахме, този свят е 

справедлив. Той е най-доброто място за живот. Нещо повече – само в него има 

живот”.   

Човекът е живял години, остарял е, и пак си е оптимист.   

 

2. “Идеологията е истинна; хората са фалшиви”  

 

Е, как да отнесем този принцип, тази вяра, към ставащото в течение на 

живота ни? Ето един начин – да видим най-сетне “кои са хора”. И тогава става 

следното: повечето същества, “изглеждащи като хора” просто се изключват от този 

проект - на основание, че те някак си, в някакво важно отношение, или направо “по 

                                                 
63

 А колко голяма и в какво да се изразява тази приятност; колко и какви да са тези похвали и 

почести? Какви точно? За това в началото не се мисли. 
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същество” – са “по-малко хора”; или, още по-смело казано, въобще не са хора.
64

 

Ето така ще обясним защо те не живеят “добре”. И така въпросът със социалната 

справедливост и световния прогрес, който води до всеобщо благосъстояние, се 

оказва решен. Остава да се реши и още един - “Какво е положението с мен?”  

 

3. “Ами аз?”   

 

Колкото и да ограничава и да уточнява вида и числото на “истинските 

хора”, човекът, за когото говорим, няма да се справи с този въпрос.  

Той няма как да забрави или да отмине несъответствието между 

предполагаемия “добър живот”, за който винаги е мислел, и собственото си (според 

него) нещастно положение. Той няма да се реши да каже окончателно: “да, човек 

съм и следователно живея добре” или, обратно, “не, не съм човек и заслужено 

живея зле”. Положението е по-скоро следното: той все още се надява, че е човек, но 

пък е уверен, че не живее добре.  

Защо е така? – пита се той.  

Въпросът е важен, защото има опасност да се окаже, че той не живее добре 

точно защото не е човек
65

. Така че той ще трябва да потърси обяснение на 

ситуацията, та да стане ясно следното: “Аз съм особен случай: един истински 

човек, който обаче не живее добре”.  

В такъв случай не се мисли много, а се минава към отправяне на 

обвинения.
66

 И най-напред биват обвинени онези, които се преструват на хора, 

обаче не са. Това са “зле живеещите”. Да се обвинят те е лесно, тъй като, щом са 

далече от лекия живот и почестите, те са далече и от властта - значи не са опасни, 

разрешено е да бъдат ругани.  

Така става, но независимо от това близо до обвинителя винаги стои и си 

остава ужасната мисъл, за която споменахме - че от гледна точка на 

“действителните хора” той самият също не е човек. И нищо чудно, че тази мисъл го 

посещава: защото това  следва от собствения му принцип – “естествено е човекът 

да живее добре, а не-човекът, човекоподобното, низшето същество –  за него е 

естествено да живее зле”.  

 

При по-гордите хора тази драма – “Човек ли съм аз или не?; И ако съм 

човек, защо живея зле?” може да завърши със самоубийство – или буквално,
67

 или 

в мек вариант. А мек вариант значи самозатваряне в битови дреболии, всячески 

                                                 
64

 Какво казва Разколников? “Някои хора могат и да не се съобразяват със законите; освен това 

онази баба беше по-скоро въшка, отколкото човек”.  
65

 Което би било в съгласие с теорията му, вж. малко по-горе. 
66

 Мога ли да се кажа, че макар и човек, съм просто един “лузър” - и край? Истинските хора не са 

лузъри, на тях животът им е уреден. Никола Георгиев казва (с...): “да не обвиняваме само 

“семейството”...” Несъмнено, че не бива, но дали изобщо трябва да обвиняваме “някого”? Хитлер: 

“Боя се, че германският народ се оказва недостоен за моите идеали” (Тревор... Последните дни на 

Хитлер). Сигурно е искал да каже: “Мислех, че германският народ заслужава да живее добре – тъй 

като мислех, че германците са истински хора. Но може би съм сгрешил. Може би те не са истински 

хора. Ако е така, то те не заслужават да живеят добре”.  
67

 Един френски писател говори така за грозните злодеяния, които се вършеха във Франца по 

времето на първата френска революция: “Нелепиците в умовете обясняват свирепостите в 

делата” (Метаполитика. В: Политически и религиозно-философски размишления, с. 111) 
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нищожни разправии, мърморене, клюкарстване и интригантстване; два-три брака,  

действителни или полувъображаеми интимни авантюри; рутинна и самоцелна 

работа; алкохол, антидепресанти и пр. Но и да не стане точно така, едно е сигурно 

– озлобление срещу всички, включително и лично срещу себе си.     

Такава е съдбата на упорития оптимист.
68

  

 

 

ІV. Ругателите на Михайловски и на неговия народ 

 

1. За Михайловски 

 

Обаче Стоян Михайловски не е бил такъв човек.
69

 Той, както мнозина 

казват, не е бил оптимист. И те са напълно прави.   

Да упрекваш пороците, и при това да го правиш нелицемерно (порокът е 

един и същ, независимо от положението и името на порочния) не значи, че не 

обичаш хората.  

Ако се изказваш зле за “тълпата”, това не значи, че си враг на, или че 

ненавиждаш и презираш всекиго поотделно от онези, които съставят човешкото 

множество. Това може да значи, че съветваш хората да избягват онези пороци, 

които приписваме на тълпата; а от тези пороци е застрашен всеки, дори и онзи, 

който живее сам в собствен дворец.  

Ако си против злото, това не значи, че си и против засегнатите от злото – а 

това са най-напред онези, в чиито душа то се промъква.
70

  

Ако не одобряваш поведението на мнозина тук и сега, това не значи, че 

искаш непременно смяна на правителството, или на нещо в конституцията, или на 

цялата “обществено-политическа формация” или направо на “този народ”.  

 

Аз не вярвам, че “Книга за българския народ” е написана и озаглавена така, 

защото авторът иска да каже: “това заслужавате вие – това, за което се говори тук. 

Страдате, и така ви се пада. Аз също страдам, но не го заслужавам, защото съм 

различен от вас; аз съм един интелигентен човек, с контакти в чужбина”.
71

  

                                                 
68

 Един шеговит френски моралист бележи: “От нечестивците, които съм виждал, 99 на 100 бяха 

не богоотрицатели,а боговраждебници, сиреч не атеисти, а антитеисти; те бяха намразили Бога, 

загдено не ги бил пратил на земния валяк като членове на семейството на Ротшилда – сиреч, 

загдето не ги бил поставил в положение да задоволяват своя ламтеж за разкошество, блясък и 

наслада!” Подобно духосложение не е друго освен лично озлобление, привърнато в мировъззрение и 

доктрина... 11. Като не намира във вселената никакъв нравствен смисъл... материалистът 

достига най-сетне да гледа с презрение и отвращение всичко, що мислят и вярват, всичко що 

предприемат и вършат неговите сънародници и съграждани. Тъй  че скоро неговата невяра се 

превръща в изневяра. От богоотстъпник той става родоотстъпник. А това не тряба да ни 

учудва... (Размишления, с. 195).  
69

 Той не мисли, че трябва да се променят/подобряват условията. По-скоро смята, че трябва да се 

промени човекът. И то всеки човек, а не тези “неистинските” – да, а онези, “истинските” - не”.  
70

 Да не бъдем прекалено строги към лошите хора... (Размишления, с....) 
71

 Впрочем той е завършил в чужбина. Но В. Пундев правилно казва: Грешат онези, които казват, 

че Михайловски е френски възпитаник. Неговата духовна родина е България (...).  Дотук добре, но 

после изненадва читателя с надменното до глупост: Михайловски е новак в културата (...).   
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Не, той никога не е мислел така.
72

 Но книгата заедно с даденото й заглавие 

несъмнено означават: “различавайте злото, скъпи мои читатели, независимо как ви 

се представя, независимо как е облечено, какво декларира и откъде идва”.
73

  

Така че Михайловски, който често се гневи на “тълпата” е пак същият човек, 

който пише “Върви, народе възродени”. И противоречие тук няма. Защото той 

наистина уважава народа си и се тревожи за него. А това е възможно, защото не си 

мисли, че е лично и незаслужено нещастен, и че някой друг му е  виновен за нещо – 

било сегашното правителство, било някогашен монархофашизъм, някогашен 

комунизъм, или просто “тази част на света”. 

 

2. За пишещите читатели и ругатели  

 

За съжаление при някои от изказалите се за Михайловски положението е 

точно такова, каквото го описахме в началото – при тях имаме нарастващо 

недоволство от своята (както те си мислят) незаслужена измъченост; и, заедно с 

него, нарастваща омраза към всеки по-беззащитен, върху който можем да стоварим 

гнева си. И ето ви един беззащитен – самият български народ. Кой ще ни упрекне 

днес (говоря не само за 2012, но изобщо за последните години, и дори 

десетилетия), кой ще ни накаже с нещо, ако излеем всички ругатни, които ни минат 

през ума, върху този народ?  

И да има някой, който да ни възрази, той няма да е нито влиятелен, нито 

опасен. Ако пък беше влиятелен или опасен, тези интелигенти щяха незабавно да 

се преобразят в едни добри, дори изявени патриоти. Но сега положението е друго, 

това не е нужно, и ето защо те са българофоби, а също така, и съвсем неслучайно – 

те са и русофоби.
74

 Това, да си русофоб, мисли днешният интелигент (2012 г.!), 

също е похвално, така човек също има шанс да бъде забелязан “където трябва”.
75

 

Но тези хора не се отнасят така към всички: да, те са българо- и русофоби, но не са 

антисемити, не са хомофоби, не са даже традиционни расисти. Защото точно днес 

това не е прието.   

                                                 
72

 Ето какво е казал в разговора си с княз Батенберг, според собственото му свидетелство 

(Швабщина. В “Светлина”, 30 юли 1886; цит. по “Избрани съчинения”, т. І, с. 30): ... никога не съм 

бил сляп поклонник на западната цивилизация, на западните политически установления, на 

западните нрави и идеи. В продължение на осем години аз можах с очите си да видя – в западния 

мир – всичките язви, всичките рани, нравственото разкапване и политическото разстройство, 

хаоса в умовете и хаоса в нещата... 
73

 Ал. Кьосев забелязва, че “Книга за...” може да значи “Книга, която е добре да бъде четена от 

българския народ” (Божествен размирник, 1987. с...). 
74

 От 24 години, откакто съществуваме, нашата външна политика биде една серия само от груби 

грешки и противославянски подвизи... Подсладени от дипломацията на Виена, Рим, Берлин и 

Будапеща, ний се мъчихме да вредим на Русия, начинателката на нашето държавно устройство, 

създателката на нашите обществени свободи... Съставена от опасни разколници, софисти и 

вредни безумци от всяка крайност, университетската българска младеж е коренно антируска... 

(сп. “Свято дело”, Страници из дневника на един мислител, с. 299);  Известни дребосъци, с които 

Стамболов обичаше да се окръжава, отидоха дори да мечтаят за едно премахване на българската 

азбука и нейното заменение с латинската. Но българите се навъсиха и се възпротивиха... (пак там, 

с. 302) 
75

 Турският ходжа трябдва да отиде – един път поне в живота си – на поклонение в Мека; 

българският учител се счита задължен да напише – най-малко веднаж в живота си – една обидна 

брошура за руското правителство или руския народ... (сп. “Свято дело”, Страници, с. 299).   
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Но да не сме наивни – когато някой хули народа си било от глупост, било по 

внушение “откъдето трябва”, той не се цели само в него. Целта е по-далечна. 

Народът – това не е просто сбор от събрали се на едно място индивиди, случайно 

говорещи на приблизително един и същ естествен език. Това са хора, които нещо 

заедно правят - и не само семейства и родове, макар че без това не може, не само и 

бизнес, а наистина общ живот на хора, лично непознати помежду си, макар и 

разпознаващи някои свои общи сънародници. При това всички те, събрани заедно, 

в нещо вярват. И то е такова, че всеки, ако наистина принадлежи към народа, би 

предпочел да се откаже от битови удобства, от почести, а понякога и от живота си 

(някои са го правили), отколкото от това нещо.  

Кое е то?  

Това, за което Михайловски говори почти на всяка страница – вярата в 

Бога.
76

 Тя, чрез Църквата, е създала този народ; и са прави тези, които казват, че 

българският народ е роден през ІХ в., а не по-рано – колкото и древни да са 

неговите предци.
77

 От своя страна пък народът – чрез езика си, а и чрез държавата 

си - се е оказал опора на Църквата, неин защитник; и това продължава и до днес, до 

самата 2012 г. Е, при това положение, лесно ли е да похвалиш такъв народ?
78

  

Та точно тази негова обявена религиозност е камъкът, в който всичките му 

рецензенти, за които аз знам, се препъват, или поне гледат отдалече да го 

заобиколят.
 79

 По подобен начин рецензентите на руските писатели се затрудняват 

с Гогол и Достоевски. “Да бяха само патриоти”, казват си те – “ще се понесе някак” 

– “но те са и християни, и при това нито разколници, нито протестанти, нито 

католици.”  А ето, вижте примерно Толстой – той е друго нещо.  
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 В книгата си за Михайловски Ив. Богданов цитира следното: “... Остава ми само Бог” (Стоян 

Михайловски. НБУ, 2010. с...). Малко преди Великден 1925 той пише така: ... Бог Творец е 

едновременно Бог Баща, сиреч неизменен и неуморен наставник, ръководител, закрилник и 

охранител на своите рожби, човешките същества – чието разумно и геройско битие Той допълва 

чрез светло и блажено свръхбитие (Размишления, с. 172).  
77

 На онези, които ще цитират писаното от него за кръщението на св. цар Борис и пр.: не казвам, че 

съм съгласен с всяка дума, която Михайловски е написал. Но със същественото, с духа на 

оставеното от него, съм съгласен  Чел съм негови стихотворни произведения, които намирам за 

отлични, изключително силни, но това не значи, че не съм видял лошите стихове в тях. Обаче той 

самият напълно вярно пише, че големите произведения на изкуството са такива не поради 

липсата на каквито и да било недостатъци, а заради големите си достойнства... (“Избрани 

съчинения”, т. ІІ, с...) 
78

 Михайловски, доколкото мога да разбира от достъпните ми издания на съчиненията му, се е 

колебаел да говори пряко за Църквата. Но да не го упрекваме за това – имало е причини, и то дори 

лични, роднински. Във всеки случай той не е създавал скандали около нея, нито пък е известно да е 

получил някакви видими облаги от това, че е бил неин член. Освен това има събития, случили се 

след смъртта му, които биха му донесли голяма радост – вдигането на схизмата, възстановяването 

на Патриаршията.  
79

 Един от по-новите издатели на Михайловски отбелязва това с презрителното “верски увлечения” 

(Божествен размирник, 1987. с...). По-ранните съдници от епохата говорят не по-умно, но поне по-

сериозно:  ...дава превес на своите религиозно-мистични и даже авторитарни произведения... 

(“Избрани съчинения”, т. І, с. 7); ...помества главно стихове, изпълнени с религиозна екзалтация и 

идеалистическо-философски реминисценции... (пак там, с. 18) и пр.  
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Заниманието с такива автори като Гогол и Достоевски е трудна работа, 

сериозна и не за всеки; и същото може и трябва да се каже, когато споменаваме 

Михайловски. Защото не е възможно, мисля, човек да напише нещо за него и при 

това да не покаже какъв е той самият (пишещият). Сред читателите, които са 

известили публично, че са чели нещо от Михайловски, се виждат даровити, но 

остро честолюбиви и затова дребнави хора; виждат се младежи, вярващи в 

“прогреса”, “културата” и в други празнословия; безлични или просто страхливи 

буквоеди; обикновени глупци; безхарактерни нагаждачи; несъмнени подлеци.  

Много от тези хора, пишейки за него, не само го ругаят и му се подиграват, 

но хулят въобще ближните си – било от лекомислие, било от корист или, както 

става накрая, от чиста злоба.  

 

А Михайловски е обичал хората около себе си, и затова им е казвал – не 

ставайте тълпа, не убивайте душата си; страдайте, но не отпадайте от истината.    

 


