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ДДИИААЛЛООГГЪЪТТ  ККААТТОО  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  

 

 

Един от възможните ракурси на темата “Креативността като диалогичен 

процес”, сигурно най-благозвучният, е да се проникне в същността на онзи тип 

продуктивни диалози, на които са задължени редица творби в литературата и 

изкуството. Те се раждат в точка на пресичане и я носят докрай в утробата си. 

Такава тема е например “Слово и образ”; такъв тип креативност е създаването на 

“Български балади”; такъв диалогичен процес – често пъти надхвърлящ 

измеренията на диалога и засияващ в акта на четене като полилог – е онова, 

което извиква при четенето на Баладите не само името на Траянов, но и на Сирак 

Скитник, но и на Людмил Стоянов.  

Такива диалогични процеси са пределно експлицирани, гласът на всеки от 

участниците е осезаем, защото заема своето място в творбата по определен и 

нескриван начин. Такава е темата за разкошните издания изобщо, ако решим да 

положим граничната точка в досега между литературата и изобразителното 

изкуство (графиката, литографията). Такава е темата на всяко взаимопроникване 

между различни знакови системи, които актът на четене неусетно сближава. 

В някои случаи взаимопроникванията не са толкова ясно посочени в 

текста, който така или иначе ги носи, и паратексът е този, който подсказва 

връзките. Такава е съдбата на четенето на Йовковия разказ “Те победиха”, носещ 

в дълбините си впечатлението от коледната изложба на скулптурни групи от 

Иван Лазаров. Тук дори и като импликация, двете изходни точки – гласовете и 

на разказвача, и на скулптора – са проверими. Така е и в “Картини от една 

изложба”, така е в редица шедьоври, за които културата винаги открива 

пространства в своята памет. 

Тук бих искал да засегна един случай, в който диалогът е на друго 

равнище. Привидно става дума за отношението на модерните български поети 

към Вазов в началото на 20 век и в по-частен аспект – на Дебелянов към Вазов. 

За мен то е симптоматично отношение, защото в годините на очертаване на 

символистичната поетика и параметрите на нейния поетичен език съотнасянето 
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към Вазов е колкото необходимо, толкова и знаково. Бих казал, че то е ритуално 

отнасяне: референция, чрез която се превъзмогва; инициация на преодоляването. 

Точно в този смисъл обаче равнището на диалога надхвърля конкретните 

измерения. Писаният текст включва често в своето контекстуално поле езици на 

неписани, но обявени (изречени, препредадени) текстове, които – по-ранни или 

по-късни – се взаимопроникват с езика на писания текст, диалогизират с него по 

особен начин. Те заедно образуват един цялостен текст, който в този му вид е 

възможен единствено хипотетично. В него всеки конкретен текст (това важи в 

пълна сила за публикуваните), е само отделен речев жест. Диалогът Дебелянов – 

Вазов може да бъде проследен чрез достигналите до нас конкретни речеви 

жестове, но и чрез цялостния, хипотетичния текст, който реконструираме чрез 

добавяне на достигналите по различен начин до нас езици, свързани с него. Ако 

съвременното литературознание все още вярва, че заниманието с четене е 

продуктивно и че можем да натоварим текста с всички онези значения, които 

успеем да свържем с него, прилагайки определен интерпретационен код; че 

можем да пораждаме значения, като поставяме този текст сред действителните и 

възможни текстове, с които той може да бъде свързан, то тогава диалогът между 

отделните речеви жестове в пространството на големия, хипотетичния текст, 

става все по-значим. 

Не е никак случайно, че след като през 1910 г. в предговора си към 

“Легенди пред Царевец” Вазов ясно очертава отношението си към младите 

поети, изкушени от символизма (или декаденти, индивидуалисти – все едно: все 

хора на разрива, обречени да не бъдат четени), та четири години по-късно, в 

нароченото за първо символистично списание – “Звено”, Дебелянов приема 

хвърлената ръкавица и отговаря. Случаят изглежда да е като по повод, защото 

Дебелянов избира друго убежище за критическия език – не в предговор към 

стихове, а в специална рецензия. Става дума за поместената в брой 2-3 на 

списание “Звено” от 1914 г. (февруари-март, с.160-161) рецензия “Под гръма на 

победите от Иван Вазов”. В нея Дебелянов пише следното: 

“В най-новата си книга нашият най-стар поет доказва за лишен път 

колко близко вижда целите на своето изкуство и с каква малка цена иска да си 
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изкупи място сред безсмъртниците... нито с един ред на предговора си 

авторът не ни открива, че той гледа на своето дело преди всичко като на дело 

на поет и че не сматря книгата си за стихотворен бележник на политик... 

Езикът, на който е написана книгата, е стар и слаб за наше време. Стихът не 

носи нищо ново дори за самия автор. Изплитането и сплитането на отделните 

размерни редове не поразява дори и със своята естественост, защото не се 

съчетава с изящество. За сизелировка на фразата и за елементарна дори 

музикалност и дума не може да става. Фигурите са бледни, защото са вети, а 

някои от тях с грубостта си биха уязвили вкуса дори на четец със средна 

култура. От цитатите, посвещенията и бележките, които придружават 

много от стихотворенията, лъха старомодност и наивност.” 

  

Годината на този текст е 1914 – етапна както за българския символизъм, 

така и за самия Дебелянов. Той по различни начини, някои от които именно на 

страниците на “Звено”, показва сблъсъка между двата поетически езика. 

Всъщност сблъсъкът е глобален и никак не е случайно, че освен стиховете, 

Дебелянов визира и предговора на Вазов. В него, ако това е позволено, стиховете 

сякаш се превеждат като усилие да се съхрани достоверността на случилото се, а 

не да се изгради негов поетов образ: като обнародвам тия песни днес, пише 

Вазов, аз ги давам просто като исторически документи от една преживяна епоха. 

Критическият език предизвиква не по-малко от поетическия и поет, който носи в 

себе си друго виждане за поезия, трудно би останал безучастен към подобно 

признание. 

С оглед на темата, която ни събира тук, аз не бих искал да сведа 

креативността само до измеренията на прекия диалог между Вазов и Дебелянов, 

а да загатна и за диалога, който Дебелянов през годините води със себе си по 

отношение на Вазов и неговото разбиране за поезия и който понякога изскача на 

сцената съвсем неочаквано.  

През последните шест години от живота си Дебелянов упорито пише един 

текст. Формулата на правене на този текст кръжи, може би невинаги и недотам 

съзнателно, около името Вазов. Този текст има различни жанрови и жестови 
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изражения. Колкото и да са различни обаче, обединява ги нещо общо, което 

прозира – нежеланието да бъдеш идентифициран с Вазов и вазовското. Затова 

вероятно този текст се реализира по различни начини: и като антологични 

поетични страници, и като критически текстове, и като стихове, а така също и в 

разговори. Отказът визира не физическото отсъствие на Вазов в живота и 

литературата (той надживява много от най-известните модерни поети!), а 

поетическото живеене: след Вазов, от Вазов насам, са фигури на 

преодоляването. Вазов е физиологически жив, но мъртъв като поетичен образец 

– една причудлива фигура на смъртта на автора. Общата формула, която най-

кратко звучи “не като Вазов”, е формула на модерното преодоляване, което 

Дебелянов се чувства призван да извърши. 

Дебелянов по различни начини изразява убеждението си, че поетическият 

език на Вазов е стар и ненужен за новото време: било като подбира и онасловява 

антологични страници чрез Вазов (“Българска антология. Нашата поезия от 

Вазов насам”, 1910, заедно с Д. Подвързачов), било като споделя своите 

творчески интенции в разговори, грижливо съхранени и вероятно поукрасени в 

спомените на съвременниците му. Вероятно най-силното отрицание е в начина, 

по който звучат стиховете на Дебелянов от фронта, четени успоредно с Вазовите 

от “Подир гръма на победите”. Тук обаче искам да разкажа за по-малко 

изследваното и най-вече за начина, по който то се вписва в направата на големия 

текст. Ще го сведа до един случай, достигнал до нас като спомен на Константин 

Гълъбов. Ще го чета с позволено усъмняване – както би трябвало да се чете 

спомен, но и с убедеността, че изреченото до голяма степен се покрива с 

публикувани твърдения на Дебелянов, едно от които е цитираната рецензия в 

“Звено”. 

Константин Гълъбов разказва как веднъж неговият баща, Спас Гълъбов, 

ги кани на обяд с Димчо Дебелянов и как по време на обяда става един немалък, 

и до известна степен вълнуващ, разказ за родното място на Дебелянов – 

Копривщица. Разговорът постепенно се начосва към идеята за национално-

освободителните борби, към Априлския бунт, към героиката. Дебелянов 

неочаквано споделя творчески намерения и то не пред кого да е, а пред един от 
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участниците и хроникьорите на Априлския бунт, който – ирония на съдбата – в 

този миг е подпомогнал литературно издание на собствения си син. Годината е 

1912 – две години след като антологията отмерва поетичното летоброене от 

Вазов насам, и две години преди рецензията, която изхвърля Вазов от логиката 

на модерното летоброене. Дебелянов, който е обзет от мисълта как да предаде 

капризните извивки на френската мисъл чрез превода на романа на Пиер Луис 

“Афродита. Антични нрави”, участва в разговора за героиката на бунта по 

толкова любопитен начин, че до ден днешен случаят остава недотам популярен.  

“Аз също много почитам Любен Каравелов писателя и ако един ден 

осъществя намерението си да напиша стихотворна сбирка за Копривщица, 

едно от първите ми стихотворения ще бъде за него. Това ще бъдат 

стихотворни портрети на известни и неизвестни копривщенци, но не епически, 

а лирически и в един съвършено нов стил, какъвто е да речем, този на едно от 

най-хубавите стихотворения на Бодлер – това за художниците – Les Phares. 

Вероятно стихотворенията ми ще бъдат сонети, защото сонетът е най-

стегнатата лирична форма – и външно, по ритъм и рима, и вътрешно, по 

образи и чувства. Мисля, че сонетът ще бъде най-подходящ в случая, защото 

искам всеки път, при всеки портрет, да изразя в последния стих на последната 

строфа същественото в характера и съдбата на съответната личност.” 

 

И по-нататък самият разрив, провокиран от реакцията на Спас Гълъбов: 

- “Значи, нещо като “Епопея на забравените” от Вазов, само че в 

сонетна форма? 

- Не, господин Гълъбов! Ако знаете френски, нека вашият син ви даде 

“Fleurs du mal”, за да прочетете там въпросното стихотворение на Бодлер – 

то ще ви даде представа по какъв начин мисля да разработя споменатите 

стихотворни портрети. В тях няма да има никакъв патриотичен патос: 

преобладаващият емоционален елемент ще бъде възхищение от 

човечността, която са проявили участниците в Априлското въстание, и 

наред с този тон – трепет пред трагичната им съдба, защото наистина 

колко много трагизъм има в живота на всичките тия хора! Ако успея, ще се 
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обърна в друга сбирка и към големите личности на други въстанически места у 

нас. Ние и досега виждаме само отечествения подвиг в делото на 

въстаническите места, но не и чисто човечното и трагичното в тия именни и 

безименни люде от Перущица, Брацигово, Батак... Най-голямото събитие на 

нашата нова история – Априлското въстание – се нуждае от нов обхват, 

който аз ще нарека не отечественобългарски, какъвто е този на Вазов в 

неговата “Епопея на забравените”, а човечно-универсален, какъвто ще бъде 

моят.” 

Краят е предсказуем. Той е кумулация, която разкрива генезиса на 

онасловяването на антологията на Дебелянов и Подвързачов и отвежда към 

рецензията в “Звено”. Нещо повече, някои от пасажите в по-късната рецензия 

сякаш се раждат тук, ако разбира се езикът на спомена не е извършил коварното 

презавъртане, както нерядко се случва:  

“Не можем, господин Гълъбов, да останем там, гдето е бил Вазов, 

защото днешното време изисква друга поезия. Ние сме вече други хора, с друго 

светоусещане и трябва в творчетвото си да пречупим и минало, и настояще 

през призмата на това ново светоусещане... Нашата поезия трябва да бъде 

поезия на едно по-изтънчено виждане, което иска да въздейства повече с 

образни внушения, отколкото с непосредствен израз на чувство и мисъл и 

както е казал Верлен, с музика, с музика преди всичко...” 

И така, на пръв поглед Дебелянов ракрива своята идея да напише 

стихосбирка за героите от Възрожденска Копривщица и Априлския бунт. Не бил 

първият сред модерните, след като и Пенчо Славейков през целия си живот е 

изкушен от идеята за “Кървава песен”, след като и младият Яворов плаща дан 

чрез ранна драматична публикация, в която следата на Ботев е може би по-жива, 

отколкото е необходимо за един модерен поет. Начинът, по който Дебелянов 

разказва пред баща и син Гълъбови за своето творческо хрумване, напомня 

много на Траяновите разкази за това как (ще) изглеждат неговите “Български 

балади”, “Песен на песните” и “Пантеон”. Разликата е малка, но съществена: 

Траянов написва нещата, за които разказва. Дебелянов, без да бъде единствен, не 

ги написва или поне не знаем за това. Всъщност той ги осъществява, но под 
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друга форма, като използва продуктивната сила на загатнатите отношения в 

създаването на други текстове. Затова и идеята е не просто да се пише за 

Априлския бунт, а да се пише нов текст – нов по начина, по който досега не е 

писано; нов – в смисъла на различен от следата на Вазов. 

Две години по-късно в написаната от него рецензия оживяват много от 

изречените по отношение на Вазов неща – и като езикова формула (като 

илокуция, речев жест), и като движеща сила на патоса. В стиховете от фронта, 

под друга форма, оживяват отново – сега е ред на човечно-универсалното, на 

отречения висок патриотизъм. Преодоляването е процес, който се разраства и 

участва в сътворяването на общия текст, за чиято формула разказвам. 

Конкретният текст за героите на Копривщица и Април не е написан. Но той 

се пише като част от големия текст на преодоляването на Вазов. Като порив, 

като усилие, като фигура ненаписаният текст наднича сред написаните, 

вдъхновява ги. 

Отношението на Дебелянов към Вазов е изречено по различни начини и с 

различни езици, но в същността си то е едно: новото време живее с други 

метафори; то изисква друг език, друг начин на създаване на художествен свят, 

друго отношение към света. Тук не става дума за прословутото бягство от 

действителността, толкова погрешно и буквално използвано понякога в 

говоренето за символизма. Става дума за това, че двама поети могат да пишат за 

едно и също събитие от действителността, да се насочат към един и същи 

исторически факт, но с ясното съзнание, че образите, които ще изградят на това 

събитие, ще бъдат, ще трябва да бъдат, различни. Затова за Дебелянов не е 

смущаващ факта, че ще пише за Априлското въстание. Смущава факта, че някой 

може да заподозре, че ще пише за въстанието така, както пише Вазов. Почеркът, 

тази любима фигурана Барт, е в основата на различието. 

Цялостното, пълното отношение на Дебелянов към Вазов можем да 

реконструираме само като наслагваме отделните послания. Така говоренето за 

Вазов усилва внушението на рецензията, а четенето на рецензията на свой ред 

убеждава в патоса на говоренето. Креативността е задължена на един такъв 

особен диалогичен процес, в който Дебелянов с различни средства внушава 
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формулата. Вазов е подходящ тогава, когато в лицето на властта се отправят 

социални послания, когато властва поезията на деня. Ако обаче искаш да 

внушиш вечни стойности, необходим е друг език, друга поезия. Необходимо е 

изместване.  

Езикът на рецензията внушава, че това изместване идва късно; че е плод 

на колективните усилия на “Звено”. Езикът на спомена внушава, че формулата е 

родена по-рано; че е готова да избухне в разговор, дори само при споменаването 

на (и сравняването с) Вазов. И в рецензията, и в разговора, Вазов е отправна 

точка на новото поетическо изкуство – точка, която трябва да бъде 

преодоляна. Новото изкуство е отсам, после Вазов. Писани и изречени слова 

търсят тази идентификация. Всеки от модерните, ако реши да търси 

съпоставителни аспекти, ги изгражда без колебание спрямо Вазов. Гео Милев 

видя българското в Траяновите Балади като българско с Ъ и го противопостави 

на Вазовия “патриотизъм”, който и самия Иван Шишманов в тези години нарече 

“зоологически”. Много преди 1921 година обаче това прави и самият Дебелянов: 

“Епопея на забравените” се заличава като текст, за да роди нов, който е Пантеон 

на личностното израстване, на проекците на човешкия трагизъм, на еуфоничното 

внушение, на победа на сугестивното над дескриптивното, на човечно-

универсалното над отечественобългарското. Траяновият “Пантеон” като че ли 

намира ненаписаната си първа част, която изрича формулата чрез обещаното от 

Дебелянов. 

�  

Внушенията, които правя чрез този текст, не са нови. В различни свои 

текстове настоявам, че няма креативност, която да не е диалогично постигната. 

Тук просто припомням друго, пределно добре познато на литературните 

историци, лице на креативността, за да мога чрез него да посоча извивките, 

които следва създаването на големия текст. Другото внушение, което надявам се 

скоро да стане реален проект, е че българската литература, като всяка друга, 

живее един особен живот в съзнанието на четящите, който не се свежда само до 

написаните и публикуваните вече творби, а и до онези, които – дълго и страстно 

обговаряни, припомняни, разказвани – остават или недописани, или изобщо 
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ненаписани. Ненаписаните творби оказват не по-малко въздействие върху 

литературните процеси от написаните – те често узаконяват формули (епиграфът 

при Йовков), подсказват решения (тетралогията при Талев), изясняват ситуации 

(Дебеляновият патос срещу Вазов в рецензията през 1914). Те живеят и създават 

първоначално един друг диалог – на спомена, архива, писмото, дневника – който 

в последствие става част от другия, истинския диалог, който движи създаването 

и разбирането на литературата. 

Нашата задача е все по-трудна, защото е все по-ясна и немодерна: да 

четем. Единственото модерно в това усилие е да следваме линковете към 

ненаписаните текстове. 


