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Встъпление
Безутешен,  тревожен и смъртен – това  е скръбта на модерния човек, 

който,  бидейки „пълнолетен” (Кант  1984),  се  е  усъмнил в  авторитетите  и на 
мястото на божественото е положил човешкото, което обаче е винаги мимолетно. 
Модерният  човек  е  лишен  от  метафизическата  надежда  за  безсмъртие,  но 
неговите основания той започва сам да създава, като ги проектира в сътвореното 
от него, активизирайки целия си цивилизаторски потенциал. В този аспект ред 
модернистични жестове могат да се разчитат като израз на тази воля по вечност 
и безсмъртие;  ще споменем наслова:  „животът подражава на изкуството” (О. 
Уайлд),  опитите  за  създаване  на  автомитологии,  както  и  отношението  към 
самата  художествена  творба  –  превръщането  й  в  гарант  за  безсмъртие  –  в 
„неръкотворен паметник“ и др. 

Във времето на войните се радикализира чувството за мимолетност на 
модерния човек. Началото на първото от двете известни писма на Пол Валери, 
публикувани  през  1919  г.  под  заглавието  „Кризата  на  духа“,  гласи:  „Ние, 
цивилизациите,  сега  знаем,  че  сме  смъртни“  (Валери  1988:  177).  Войната  е 
среща с физическата смърт – масова и ненавременна, но в началото на ХХ век 
световната  война  се  е  оказала  потресна  среща  и  със  смъртта  на  човешкото 
творение,  среща  с  радикалната  и  невъзвратима  отминалост  на  човешкото. 
Характерната за модерността „асиметрия между полето на опита и хоризонта на 
очакването” (Kosellek 1985: 281, 283), във времето на войните се е превърнала 
във фундаментално раздалечаване. Събитията стават определими най-вече през 
случайността, поради което те много по-трудно се вписват в онзи модел за свят, 
който, по аналогия на преживяното вече, човекът си е създал. „Оскъдицата на 
опит”  е  наречена  „варварство“,  което  може  да  се  прочете  като  ирония  към 
цивилизаторския  патос  на  Новото време,  като  състояние на  криза,  но  и като 
заставящо човечеството „да тръгне от самото  начало“  (Бенямин 2000: 277), да 
види себе си в перспективата на идното, но не като проекция на познатото, на 
миналото, а откъм възможността си за присъствие (Хайдегер). Диалогизирайки 
с Хайдегер, Бердяев настоява, че изменението във времето не трябва да се мисли 
само като грижа и страх, но и  като творчество и надежда (Бердяев 2006:629). 

Човекът след войните живее със съзнанието за времева прекъснатост, 
за „кризисност” и „историчност” (Казанджиев 1932), но в този период той влага 
целия  си  интелектуален  и  интерпретативен  потенциал,  за  да  впише 
случайността в  определен  времеви  ред,  да  създаде  цялостен  и  ненакърним 
модел  за  свят,  който  обаче  следва  да  е  друг  спрямо  настоящия.  В  много  от 
произведенията  в  българската  литература  от  периода  се  поставя  въпросът  за 
необходимостта  и  смисъла  от  „проговарянето”  чрез  литературния  текст, 
изпробват  се  възможностите  чрез  езика  да  се  изгражда  представата  за 
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действителност.  Даването  на  име  и  образ  на  времето  се  разглежда  като 
интелектуална проява на един самосъхранителен импулс. Импулс за съхранение 
на тялото и на духа, т. е. рефлексията върху времето ще бъде разгледана като 
рефлексия върху възможността да бъде утвърждавано човешкото посредством 
осмеляването на субекта да мисли и да говори за себе си като мимолетен, като 
непрекъснато  оразличаващ  се,  като  друг,  т.  е.  като  бъдещ.  Левинас  казва: 
„Бъдещето е другото. Отношението с бъдещето е самото отношение с другото. 
Да  се  говори  за  времето  в  един  единствен  субект,  да  се  говори  за  чисто 
персонално  траене,  ни  се  струва  невъзможно”  (Левинас  1995:65). 
Идентичностните колебания на Аза в българската литература от 20-те и 30-те, 
неговото  обръщане  към  Другия  (и  към  себе  си  като  друг)  могат  да  бъдат 
разчетени като един от най-категоричните опити да се говори за времето.

Обект  на  този  дисертационен  труд  е  стремежът  за  словесно 
художествено изобразяване на времето в българската модернистична литература 
от междувоенния период. Зад настойчивия стремеж да се говори за времето, ще 
заподозрем едно ново светоусещане, даващо израз на тревогата на човека пред 
неведомото  и  невидимото,  пред  трансцендентното  и  безкрайното.  Левинас 
разглежда  времето  не  като  „онтологичен  хоризонт  на  битието  на 
съществуващото, а като модус на отвъдното на битието,  като отношение на 
„мисълта” с Другото” (Левинас 1995:8). Времето е процеп, зев,  но и пролука, 
прозирка  –  „това  винаги  на  несъвпадението,  но  също  така  винаги  на 
отношението  –  на  стремежа  и  на  очакването”  (Левинас  1995:10). 
Преживяването на времето през 20-те и 30-те години като кризисно може да бъде 
тълкувано  тъкмо  като  израз  на  този  опит  с  „несъвпадението”,  на  крайната 
несигурност  на  бъдещето,  на  съзнанието  за  неговата  радикална  другост,  на 
лишеността  от  бъдеще:  преживяването  на  времето  като  преживяване  на 
възвишеното. Всеки опит да бъде даден словесен художествен образ на времето 
е изначално неистинен, защото думите възвръщат „другото към присъствието и 
съприсъствието” (Левинас 1995:8), лишават го от самата му другост. Всеки такъв 
опит  обаче  е  заблуждаващо  спасителен  поради  вярата  в  онтологизиращия 
потенциал на езика, в способността на езика да прави отвъдното отсамно, да 
конституира субекта като неизменен, да осигурява достъп до Другия, но като го 
лишава от собствената му другост. Езикът е опит за „приспиване” на страха и 
несигурността  пред  бездната,  която  наричаме  Време.  В  модернистичните 
текстове на българската литература от 20-те и 30-те виждаме опита да се говори 
за времето със съзнанието за изначалната невъзможност да се говори за времето 
– това са думи за думите като другото на времето.

Целенасочените литературноисторически и теоретически  занимания с 
проблема за времето и литературата у нас започват в края на 60-те и началото на 
70-те години на ХХ век с  трудовете на  Розалия Ликова („Писатели и време” 
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1968),  Здравко  Чолаков  („Поети  и  време”  1974),  Сабина  Беляева 
(„Преображенията на героя” 1977, „Време, литература и човек” 1986), Валери 
Стефанов („Имената на времето” 1988) и др. Важни откъм концептуализацията 
на времето между войните са статията  „Човекът и неговото време” (1981) на 
Сабина Беляева,  книгите  „В художествения свят на романа „Хоро” (1988)  на 
Радосвет  Коларов,  „Пролетен  вятър”  на  Никола  Фурнаджиев  в  контекста  на 
своето  време”  (1989)  на  Александър  Кьосев,  „Разказвачът  на  „модерните 
времена” (1990) и „Българската литература ХХ век” (2003) на Валери Стефанов, 
„Българският модернизъм” (2003) на Бойко Пенчев, „Изгубената история” (2001) 
на Елка Димитрова и мн. др.  

В  настоящата  дисертация  се  стремим  да  разгледаме  опита  на 
художествената литература от 20-те и 30-те години на ХХ век да даде име и 
образ  на  времето като  жест  за  уверяване в  и  утвърждаване на  онтологичния 
статут на субекта и на действителността. Съсредоточаваме се върху човешкото,  
екзистенциалното  време  на  субекта  и  се  отказваме  да  се  занимаваме  със 
споделеното, с колективно преживяваното време. Ще говорим за художествените 
творби без оглед на причисляването им към даден социално-идеологически ляво 
или дясно ориентиран дискурс, което вече е било обект на анализ в не едно от 
споменатите изследвания.  Чрез  избрания подход ще се опитваме на свой ред 
литературноисторически  да  реконструираме  преживяването  на  времето  от 
модерния български човек през 20-те и 30-те години. Успоредно с канонични за 
българската  литература  текстове,  се  разглеждат  и  правят  съпоставки  с 
множество неканонични  произведения. Те не съперничат в художествените си 
качества с някои от най-популярните произведения на литературата ни, но са 
част от литературния процес и подсказват нови посоки за прочит на познатите 
ни текстове. 

В  първата  глава  се  прави  опит  за  типологизация  на  образите  на 
времето, във втората се разглежда проблемът за властта и времето, в третата – за 
смъртта и времето, в четвъртата – за събитието и всекидневието, а в петата – за  
машината и времето.
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Първа глава
Образите на времето

(Опит за типологизация на образите на времето в българската поезия и 
белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век)

В  „Поетика  на  художественото  време”  Дмитрий  Лихачов  прави 
разграничение  между  „естествено”,  фактическо  време  на  произведението”  и 
времето като „обект на изображение” (Лихачев 1979: 211). В тази първа глава на 
дисертацията  ще  разгледаме  времето  като  обект  на  изображение;  ще 
разглеждаме  репрезентативната  функция  на  езика,  въпреки  нейната 
несъотносимост  с  характера  на  самото  време,  който  изведохме  във 
встъплението.  Ще  се  конкретизираме  върху  самите  образи  на  времето  в 
българската литература от 20-те и 30-те на ХХ век и ще предложим принцип за 
тяхната типологизация. Подхождаме към образите на времето като към словесни 
художествени образи – т. е. като към израз на интерпретативния опит на човека 
със света посредством създаването на символни светове. Ще разглеждаме образа 
на времето като израз на волята на човека, осъзнал своята неизбежна времевост,  
да опознава и осмисля времето чрез символното му словесно изобразяване. 

Oсновният  принцип  на  типологизацията  на  образите  в  настоящата 
дисертация ще бъде не през абстрактните модели, които човешкото познание е 
изградило  за  времето,  а  според  най-древните  и  първични  знаци  за  неговото 
протичане, които човекът открива в заобикалящия го свят, в които го припознава 
и едва след това би могъл да подложи на систематизация в една или друга област 
на своето познание, като ги обединяваме в групите: природа, човешко тяло, вещ. 
Доколкото основна характеристика на обективната физическа действителност е 
нейната времевост, то всеки един обект носи потенциала да бъде възприет като 
образ  на  времето.  Ограничаваме  се  до  онези  художествени  образи,  чиято 
честотност  е  по-висока;  до  образите  на  времето,  повечето  от  които  биват 
вербализирани тъкмо като такива. 

Всеки образ на времето в поезията и белетристиката от 20-те и 30-те 
години  на  ХХ  век  може  да  се  тълкува  като  даващ  израз  на  съзнанието  на 
модерния  човек  за  самия  себе  си  като  присъсващ  в  мига  на  опита  му  да 
разпознава,  да  преструктурира  и  преосмисля  света,  но  без  коректив  за 
„истинност” и без надежда за успешност.  

Природата
В  тази  категория  ще  бъдат  групирани  небесните  тела,  стихиите  и  

растителният и животински свят. 
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1. Небесните тела, или за времето и астрологията
Най-древните  „часовници”  са  слънцето,  луната  и  звездите.  В 

художествената литература от периода те най-често се превръщат в коректив за 
„естествеността“ на преживяното време. Но също така, те могат да се разгледат 
като даващи израз на търсенето на синхронност и възможност за съизмерване 
между земния и небесния свят. В периода между двете световни войни можем да 
говорим  за  една  своеобразна   литературна  астрология  (вж.  Захова  2007). 
Митологизиращите  и  прогностични  функции  на  астрологията  я  превръщат  в 
агент  и  израз  на  един  своеобразен  презентизъм,  както  и  на  постепенното 
„стабилизиране” на темпоралния модел чрез утопичната визия за идното. 

2. Стихиите, или за времето и алхимията
В стихиите – земя, въздух, вода и огън –  е „заключено” време, което се  

„освобождава” в процесите на тяхното взаимодействие и взаимопревращение. 
Знанието  за  принципите  на  превращението  /  превъплъщението,  за 
комбинирането  на  елементите  и  техните  реакции  е  знание  за  началата  на 
времето.  Крайната  цел  на  алхимичните  съединения  между  елементите  е 
постигането на единната, на първичната материя, получаването на веществото 
на философския камък, на елексира на безсмъртието, т. е. постигането на власт 
върху времето. 

„Алхимията” е похват на изкуството – „халюцинация на думите” казва 
Артюр  Рембо  в  статията  си  „Алхимия  на  словото”  („Везни”,  1922  /  20). 
„Алхимията”  е  възможност  чрез  „безпорядъка”  на  духа  да  се  открива 
невещественото родство между нещата в света. Смисълът на изкуството, според 
тезата,  изложена в  единствената  окултна статия на Гео Милев „Тайната”,  е  в 
„трептението”,  в  движението,  в  „сгъстяването”  на  веществото  по  пътя  към 
постигане на „философския камък” – творчеството се възприема като стремеж 
на духа да преодолее веществото, като усилие за постигане на „философския 
камък“, на „вечността“ („Анхира” 1922 / 7). 

3. Растителният и животинският свят, или за времето и биологията
Животните,  растенията  и  човекът  като  биологични,  природни, 

материални единици също са „часовници“ - „биочасовници“, по чието изменение 
се измерва времето в неговите житейски, природно-циклични и еволюционни 
измерения. 

Спираме се на еволюцията като една от посоките за възприемането на 
времето в периода между двете световни войни – еволюционното време като 
имплициращо  безграничните  възможности  за  проявление  на  материята  (вж. 
Гидиков 1933); разглеждаме еволюцията като форма на проява на другостта, но и 
като принцип за узаконяване на „играта“ на  случайността. Еволюцията обаче 
може  да  се  тълкува  и  като  имплицираща  идеята  за  синтез  на  времената. 

9



Онтогенезата  на  организмите  повтаря  филогенезата  –  настояват  биолозите; 
микрокосмосът е  отражение на макрокосмоса – казва Метерлинк (Метерлинк 
1922).  Всеки  един  организъм  носи  в  себе  си  потенциала  да  възроди  /  да 
възпроизведе всички времена, да преизпълни света с присъствие – така би могъл 
да  бъде  разгледан,  например,  културологичният  проект  на  Николай  Райнов, 
представен  в,  да  кажем,  поредицата  „Вечното  в  нашата  литература”  (1941). 
Художествената  творба  е  израз  на  еволюцията,  разбирана  като  синтез  на 
времената. 

Човешкото тяло
Следващата група образи на времето, които ще разгледаме, са свързани 

с  човешкото  тяло.  Те  ще  бъдат  поставени  в  перспективата  на  физиката  и 
метафизиката. 

1. Тленното тяло, или за времето и физиката
В  тази  част  акцентираме  върху  човешкото  тяло  откъм  неговите 

физически  (физическата  динамика)  и  физиологически  характеристики.  В 
художествената  литература между двете световни войни срещаме тялото като 
здраво, младо, спортуващо, хранещо се, сексуално активно, но и болно, старо, 
страдащо, гладно, разпадащо се, мъртво. Всичките негови състояния изразяват 
боледуването на човека от мисълта за смъртта – „хроносната болест” (Валери 
Стефанов). 

Смъртта  е  радикализация  на  нарушената  причинност.  Тя  не  сполита 
цялото  тяло.  А.  Златаров  уточнява,  че  тя  е  постепен  процес,  който  обхваща 
първо  един  орган,  а  след  това  цялото  тяло  (Златаров  1930).  Смъртта  е 
прекъсване, а смъртното тяло е податливо на разпад, разделяне, отчуждаване. Тя 
е името на самата другост, която се „ражда” и „зрее” в Аза като болест, докато 
го разпадне, анихилира чрез разрушаването на причинността, на времето като 
континуалност  (разпадат  се  телата  в  „Дилетант“  на  Мутафов  и  „Хоро“  на 
Страшимиров).  Целостта  на  живото  тялото  е  не  толкова  пространствено  (то 
непрекъснато преодолява гравитацията), тя е най-вече темпорално обусловена. 
Тялото  може  да  се  възприема  като  цяло,  когато  е  същото  и  повторимо  във 
времето  –  в  перспективата  на  поколението  (Багряна  „Вечната”  и  др.)  и  на 
утрешния  ден,  т.  е.  когато  има  ритъм.Затова  тялото  на  модерния  човек  от 
периода между двете световни войни танцува. Музиката, според Кирил Кръстев, 
може  да  лекува  в  медицински  смисъл  (Кръстев  1938).  Танцът,  според  Асен 
Златаров, е  „биологически фактор за разраст на силите на живота” (Златаров 
1931). Ритъмът,  ще  кажем  ние,  може  да  „лекува”  човека  от  „хроносната  му 
болест”, носи вяра във възкресението на тялото / на Същото. 
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2. Безсмъртното в тялото, или за времето и метафизиката
Измененията  във  времето  на  почти  всички  части  на  човешкото  тяло 

позволява те да  бъдат тълкувани като образи на изтичащото време – лицето, 
косата, ръката, торсът и др. Има обаче такива части на човешкото тяло, в които 
по-трудно могат  да се  забележат промените.  Например окото. Окото е орган, 
чрез който виждаме света като осветен, подреден и позиционираме себе си в 
него,  ставаме му причастни.  През  и в очите човекът от 20-те и 30-те години 
вижда  душата,  която  е  безсмъртна  (Йовков,  „Грехът  на  Иван  Белин”, 
„Другоселец”);  „вижда” трансцендентното и безкрайното; през окото го следи 
отвъдното  и  неведомото,  напомнящо  отсамната  му  крайност  (Страшимиров, 
„Хоро”). 

Вещта
Вещите, които човек създава, също се променят във времето и по този 

начин се превръщат в образи на времето. Тук ще се спрем само на три образа –  
сградите, дрехите и часовниците. 

1. Сградата, или за времето и архитектурата
Много  сгради  в  литературата  между  двете  световни  войни  указват 

времето  в  най-различните  негови  измерения  –  стари  къщи  и  небостъргачи, 
дворци, лабиринти, пирамиди, гробници, паметници, музеи и др. 

Поставяме акцент върху построяването на сградите. „Къщата трябва да 
бъде машина за обитаване – нещо като автомобил, бюро или параход.” - казват  
конструктивистите (Обретенов 1931). Волята на човека от периода между двете 
световни  войни  да  конструира  света  наново  извежда  и  още  един  аспект  в 
неговото  разбиране  за  изкуството  –  „целесъобразността”.  За  Кирил  Кръстев 
архитектурата е представена като едно от лицата на изкуството, което показва 
неговата способност да представя социалната / общностната страна на живота,  
да осигурява икономия на времето и организация на света (Кръстев 1931). 

2. Дрехата, или за времето и модата
Чавдар Мутафов казва, че модата „ е строга функция на времето и като 

такава няма нищо общо с безкрайността на душата.” (Чутафов 1998). Тя задава 
стандарт, колективна мяра; тя е „масово внушение” (Русев 1931), симулация на 
споделено време. В качеството й на категория от темпорален порядък, модата 
може да бъде тълкувана като една от формите за легитимация на човека през 
„актуалността на настоящето” (Хабермас 1999: 16, 17). Модата е комплексна, тя 
функционира  чрез  жеста,  тя  е  имитация  на  стил.  Старомодната  и  твърде 
авангардната  дреха  са  гротескови  поради  несвоевременност.  Гротеската  – 
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разпространена в експресионистичните и диаболистични текстове – започва да 
означава несъответственост по време, невъзможна синхронизация. 

3. Часовникът, или за времето и хронометрията
Опитът  за  рационализация  на  времето  има  своята  конкретизация  в 

обективната действителност и това е часовникът. Той е средство за комуникация, 
изгражда представата за Аза и Другия като съприсъстващи.

Часовниците трябва да се сверяват периодично. Както преди Първата 
световна война, така и след нея, интелигенцията се опитва „сверява“ българското 
време и да го определи през европейското, модерното, прогресивното (кръгът 
„Стрелец“).  В  „Тиранията  на  часовника“  (1930)  К.  Гълъбов  формулира 
необходимостта от синхронизиране на българското и модерното. Часовникът е 
„спасителен“,  когато  улавя  ускорения  ход  на  настоящето  към  бъдещето:  „да 
вярваме като великия народ на Канта в спасителната тирания на часовника.“  

Този императив в текста на Гълъбов приемаме за отправна точка в опита 
ни  да  представим  някои  от  посоките,   по  които  българската  модернистична 
поезия  и  проза  от  20-те  и  30-те  години  поема  в  стремежа  си  да  „сверява“ 
повторно  българските  часовници  с  универсалните  и  модерни  европейски 
часовници,  да  осмисля  и  изпробва  възможностите  за  преодоляване  на 
дискретността и неравномерността, които се приписват на хода на времето след 
войните.

Първата глава от дисертационния труд е посветена на репрезентацията 
на времето в  българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век. Това,  
което ще видим оттук нататък е, че тъкмо особеностите на езика, и то на езика в 
модернистичната художествена литература – правят зрими пробивите във всеки 
опит за постигане на цялостен и последователен модел за свят, за неуспешността 
на всяко усилие за именуване на неведомото и невидимото.

Втора глава
Властта и времето

(Образи и употреби на цикличното време в българската поезия от 20-те 
години на ХХ век. Върху лирически произведения на Гео Милев)

 
Индустриализацията  в  Новото  време,  мащабността  на  социалните  и 

исторически събития с тяхната еднократност и необратимост правят идеята за 
възобновимост, която заляга в цикличните представи за времето, проблематична. 
Появява  се  недоверие  към  авторитетите,  дискредитирани  са  образците 
(Хабермас  1999),  налага  се  цялостно  преосмисляне  на  онези  обосновки  на 
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„вечността”, които я разглеждат откъм нейното определяне през тъждеството и 
еднородността.  Смисловата  равностойност  се  реализира  не  в  количественото 
тъждество, а напротив – в непрекъснатото нарастване на материалните блага, в 
изобилието, в хетерогенността и прогреса. 

След Първата световна война обаче, а в България и след деветоюнските 
и септемврийските събития от 1923 г., човекът преживява потресната среща с 
абсолютно  другото  –  със  смъртта  –  с  масовата  ненавременна  смърт,  със 
заличаването на човека и създаденото от него. Радикално е вече разподобяването 
между миналото и бъдещето, при което става видима не само непредвидимостта 
и  несигурността  като  отличителни  признаци  на  бъдещето,  но  се 
проблематизират и основаващите се върху континуалността език и идентичност 
на  субекта.  Така  в  рефлексията  върху повторимостта,  която  поради липса  на 
рязко оразличаване с миналото, се възприема много по-остро като неистинна, 
могат да се потърсят и различни дискурсивни стратегии за самоидентификация, 
за осмислянето и освобождаването от наложените модели за  преживяване на 
времето.  Тук  ще разгледаме някои от тях,  при които недостатъчната битийна 
наситеност в  настоящето,  иначе разбирано в  модерната  епоха като  „оголено” 
откъм неговата актуалност (срвн. Хабермас 1999: 16, 17), бива визуализирана от 
образа на „жестокия пръстен” (Гео Милев). Това е образ за спряло, за липсващо 
време.  Надмогването  на  „омагьосания  кръг”  се  осъществява  посредством 
постановяването на субекта, което, ако следваме Левинас, само по себе си вече е  
отрицание на вечността (в смисъла й на безкрайност), тъй като всеки субект „би 
трябвало да има начало и да изключва вечността” (Левинас 1995:28). Това, което 
ще видим в много от повлияните от авангарда лирически текстове от началото на 
20-те  години,  най-представителни  сред  които  са  тези  на  Гео  Милев,  е 
извеждането на идеята за едно настояще не просто като следхождащо някакъв 
отминал времеви интервал, не като част от представата за един линеен времеви 
ход,  а  с  акцент  върху  неговото  радикално  различие,  отделяне,  осмислящо 
разцепване,  което  Левинас  ще  определи  като  „функцията  на  настоящето”  – 
„разкъсването,  което  то  осъществява  в  безличната  безкрайност  на 
екзистирането” (Левинас 1995:32). Настоящето е господството на екзистиращото 
(съществуващото)  над  екзистирането  (битието);  „свободата  на  началото”, 
„смелост” и „гордост” (Левинас 1995:34, 35), присъщи на субекта като такъв. В 
лирически произведения от началото на 20-те години субектът,  настоящето и 
„смелостта” / проговарянето като „осмеляване” са взаимнообусловени. 

Времето. Стратегии за разкъсване на „жестокия пръстен”

Приемаме, че „модерната поезия” като усилие, пробив и словесен опит с 
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времевото „разкъсване” , като „нов трепет“ (по думите на Флобер за поезията на 
Бодлер,  цитирани  от  Гео  Милев  в  „Модерната  поезия“  (1914)  може  да  бъде 
мислена  като  търсения  референт  на  текстовете  в  „Жестокият  пръстен”: 
модерната поезия като съзнание за съпричастност към кризата на настоящето: 
„живеенето в Днес означава живеене в кризата” (Пенчев 2003: 209).

В първата книга на Гео Милев, както и в редица други ориентирани към 
авангардната поетика текстове на Ясен Валковски, Николай Марангозов, Теодор 
Чакърмов и др., честотността върху наречията „сега” и „днес” е висока. Лиотар 
казва,  че  времевият  дейксис  „днес”  „темпорализира  референта  на  сегашно-
наличната  фраза,  като  го  ситуира изключително по отношение на времето,  в 
което тази фраза се състои (avoir lieu) и което е настоящето” (Лиотар 1999: 58). В 
„Жестокият пръстен” нерефлексивна употреба на дейксиса не е достатъчна, за да 
се  случи  преходът:  „Сега  е  твърде  късно”.  В  „Главата  ми”  обаче  се  появява 
думата „днес”, която не е наречие, а нарицателно: „Няма век, няма час – има 
Днес!”.  Името  тук  чрез  перформативната  си,  повелителна  употреба,  ще 
обозначава  не  сегашното,  а  непосредствено  предстоящото.  Втората  част  на 
стихотворението „Главата ми” обаче връща времето назад, субектът бива вкаран 
отново в чуждия сюжет: „бог сляп ги/ събира и мълком повежда към прежния 
призрак…”.   Образите  „застиват”  в  своите  корелати  –  „Берлин  и  Париж”  в 
„безкрайния  страшен  всемирен  Египет”,  „главата  ми  -  /  кървав  фенер  с 
разтрошени  стъкла”  в  „тъмния  просек  Едип”…  Обект  на  първата  част  на 
стихотворението е времето като вектор: „о шпага!”; обект на втората му част е 
времето като пръстен: „О Сфинкс!”. Кръгът обаче не може да бъде сключен в 
точката на общия референт и двете части се „нулират” в стиха „загубен през 
вятър  и  дъжд,  и  мъгла”,  обозначавайки  непрестанно  изтичащото  и 
невъзобновимо  време,  безвремието на  „жестокия пръстен”.  Но  единственото, 
което в логиката на обръщащото се назад време от втората част, не може да бъде 
засегнато, е онова, което още не се е случило – непосредствено предстоящото 
„Днес”.  В  стихотворението  „Главата  ми”  „настоящето”  като  „разцепване”  / 
„разкъсване” е проектирано като налично в бъдещото – жест, който е присъщ на 
модернистичните  текстове.  Според  Лиотар  модерността,  за  разлика  от  мита, 
гради  своята  легитимност  не  върху  миналото,  а  върху  бъдещето  (Лиотар 
1999:69).  И  тогава  можем  да  кажем,  че  в  момента  на  предвестяване  на 
настоящето в първата стихосбирка на Гео Милев „Жестокият пръстен” можем да 
разчетем увереността  на   в  утвърждаването на  субекта  и  на  самата  модерна 
поезия. 

„Днес”  се  превръща в дума с  манифестен потенциал за  българската 
поезия  от  началото  на  20-те  години  на  ХХ век.  В  по-късни текстове  на  Гео 
Милев  обаче  вече  изглежда  недостатъчно  утвърждаването  на  субекта  и  на 
властта му над времето чрез еднократния реторически жест „Днес!”. Бъдещето 
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като неизвестност, непредвидимост, като другост трябва да бъде „покорено” от 
субекта  в  настоящето.  Затова  много  по-податливото  откъм  фикционална  и 
идеологическа обработка се оказва „Утре” (със сродните му имена „100 години”, 
„май”, „рай”). 

„Септември”: диалог между две поеми
През 1924 г. за период от около месец излизат две поеми, именувани 

„Септември”. Едната е творбата на Гео Милев („Пламък”, кн. 7-8), а другата е 
поемата Иван Перфанов („Нарстуд”, кн. 5). В кн. 3-4 на „Нарстуд” е отбелязано 
получаването в редакцията на първите пет книжки от списанието на Гео Милев и 
се  съобщава  за  конфискуването  на  шестата.  Същата  съдба  сполетява  и 
закъснялата  книжка  7-8  на  сп.  „Пламък”.  В  книгописа  към  този  брой  на 
„Пламък“  обаче  се  отбелязва  и  получаването  на  броевете  3-4  и  5  на  сп. 
„Нарстуд”. Оттук може да се предположи, че в рамките на този кратък период е 
вероятно  редакторът  на  „Пламък”  да  е  първият  от  двамата  автори,  който  се 
запознава  с  поемата  на  другия.  „Септемврий”  на  Перфанов  не  съперничи  в 
художествените си качества с една от най-популярните ни творби, но тя може да  
предложи нови посоки за разглеждането й.

Преди прочита на двете поеми обаче ще обърнем внимание на превода 
на „Песента на бурята” (“Sturmgesang”) на Курт Хайнике („Нарстуд“ 1924, 3-4), 
който завършва със стиховете:   „Септемврий е веч! / (...)  /  И ще бъде тогава 
Май!”. Справка с оригинала показва, че преводачът е поставил „Септемврий” на 
мястото на „März” – „март” (вероятно отглас на Мартенските бунтове от 1921 в 
Германия).  Така  септемврийските  събития  се  представят  като  получили 
международен  отзив.  Замяната  свидетелства  за  високия  метафоричен  и 
поетологичен потенциал,  с  който е  зареден „септември” и който Перфанов и 
Милев изпробват и доразработват; те извеждат „Септември 1923” като референт 
на по-рано появилата се и трудно вписващата се до този момент на българска 
почва експресионистична поетика. Тя е търсената в по-ранни произведения дума 
с „нов трепет” – „една дума / която / ще избухне“ - откриваме в поемата „Мауна-
лоа” (май, 1923) на Каралийчев, посветена на вулкан на Хавайските острови. В 
българския  контекст  „септември”  се  превръща  в  име  от  металитературен 
порядък, име с манифестен заряд. И тогава може да се каже, че не изричането 
на  „Днес!”  от  „Жестокият  пръстен”,  а  на  „Септември”  ще  осигурява 
утвърждаването на българската поезия именно като модерна.  

Фигуративната обработка на „септември“ в двете поеми се представя 
чрез разглеждането на общите мотиви и образи между двете поеми – гладът и 
слънчогледите, бурята и персонифицираната смърт, бездните и мостовете и др. 
„Септемврий” при Перфанов последователно се освобождава от заложената в 
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речниковото  значение  вписаност  във  времева  последователност,  за  да  добие 
неизменност  и  универсалност:  „Септемврий  е  вечен...”;  да  добие  статут  на 
ценностна категория и екзистенциален маркер: „Септемврий е пътя, живота и 
Бога”,  но  и  с  новите  си  значения  да   се  обърне  отново  към  представата  за  
годишна цикличност в края на текста чрез кръговата си композиция. В отличие,  
краят на поемата на Гео Милев,  след поредица от съзидателно-разрушителни 
експресионистични  жестове,  се  опитва  да  „закрепи”  календарната  единица  в 
регистрите на утопичното, като контрира годишната цикличност и представата 
за времева последователност със стиха „Септември ще бъде май”. В поемата на 
Гео  Милев  „септември”  става  име  на  времеви  предел,  на  началото  на  едно 
радикално  ново  отброяване  на  времето,  на  нова  историческа  епоха  и  на 
представянето на света като неуподобим на предходния – България Anno Domini  
1923.   „Септември” е темпоралната категория,  търсеното име,  което съчетава 
етическия  и  естетически  императив  на  авангарда,  „новият  трепет”, 
„вулканичният  трус”,  името,  което  „избухва”  и  така  легитимира  не  толкова 
модерната поезия в български контекст (както в „Жестокият пръстен” и „Мауна-
лоа”), а българската поезия като модерна в европейски контекст.

В поезията на Гео Милев виждаме човека в нееднократните му опити да 
завладява  времето,  като  поставя  граници,  като  създава  утопични  визии  за 
идното.  Той  се  постановява  обаче  като  субект  в  самата  възможност  да  види 
битието като „призрачно”, „безформено”, като „сурово вещество” („Небето”), но 
подлежащо на оформяне. Именно това е „свободата на началото”, сърцевината 
на „настоящето” (Левинас).  Времето в лирическите текстове на Гео Милев се 
разкрива  в  динамиката  на  експресионистичните  съзидални  и  разрушителни 
актове, в „усета” за незавършеност и несъвършенство на всяка форма, на всеки 
опит  да  бъде даден  образ  на  идното.  „Модерната  поезия”  тогава  се  явява  не 
набор от реторически стратегии за репрезентация на времето, а името на новото 
„светоусещане”  –  на  „трепета”  пред  срещата  с  другото.  Гео  Милев  открива 
българското име на модерното време, на „новия трепет”. То е „Септември”.

Трета глава
Смъртта и времето

(Лирически диалози от 20-те години на ХХ век. Върху произведения на 
Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър 

Пантелеев и др.)

Човешкият  опит  със  смъртта  е  опит  с  опита  да  бъдат  разбрани 
отрицанието и другостта, до които ни е отказан емпиричен достъп – Другото, 
което  обаче  „не  би  се  оставило  да  бъде  асимилирано  от  опита“,  „не  би  се 
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оставило да бъде с-хванато“ (Левинас 1995: 9); „смъртта е поетическа фигура, 
която служи при описанията на отвъдното, на всички трансцендиращи нагласи” 
(Стефанов  2003:  204).  Тя  е  непрекъсната  провокация  към  интерпретативния 
хоризонт на индивида и съзнанието му за самоценнност, като каквато именно се 
проявява в голяма степен и в българската поезия и белетристика от 20-те години 
на ХХ век и ще бъде обект на настоящия текст.

Във  времето  на  войните,  когато  националният  идеал  остава 
неосъществен,  през  1923,  когато  българският  човек  се  среща  с 
„братоубийството“,  жертвата  като  форма  на  символично  утвърждаване  на 
битието  бива  проблематизирана.  Тогава  смъртта  довежда  до  усъмняване  в 
битието, като го определя негативно – откъм неговата крайност и граничност с 
неведомото, с небитието. Животът е трагично очакване, болестност, при което 
обаче  се  задейства  най-първичната  усетливост  за  собственото  присъствие  в 
отсамното  –  телесната  и  най-първичните  самосъхранителни  импулси  за 
повишаване на жизнеността, умножаването на живота, на плътността, но и се 
предприемат аналогични дискурсивни процедури, при които неведомото да бъде 
направено понятно,  процедури,  които възвръщат  „другото към присъствието“ 
(Левинас 1995: 8). Смъртта, „уловена“ и „въплътена“ в образа и името, вече не е 
смърт  (превърнала  в  наличност),  а  тавтологичен  знак,  определящ  своята 
противоположност  –  отсамното  битие  –  като  постоянстващо  и  времево 
неизменно  (доколкото  в  образа  времето  като  че  изглежда  спряло),  но  то  – 
отсамното битие – е времево, при което този тавтологичен знак се оказва  винаги 
неистинен.

Тази  парадоксалност  на художествената   репрезентация в настоящата 
статия ще бъде разгледана през произведения, принадлежащи на две различни 
поетики от средата на 20-те години на ХХ век и на автори, принадлежащи на 
различни  литературни  групи  и  в  изострен  конфликт  помежду  си  –  това  са 
Никола Фурнаджиев и Атанас Далчев, като редом с тях ще разглеждаме творбите 
на Асен Разцветников, Йордан Стубел, Димитър Пантелеев, Георги Караиванов 
и  мн.  др.  В  техните  произведения  има  ред  лексикални  и  сюжетни 
препокривания:  ветрове,  копия,  конници,  стени,  писъци,  братства,  убийства, 
дяволи,  дъждове,  зърна,  жита,  петли,  пръст,  земя,  коли,  биволи,  кучета  и  др. 
Степента  на  референциалната  „подплатеност“  на  думите  и  потенциал  за 
включване  в  логичен  разказ  отразяват  възможността  на  езика  да  „обяснява“ 
света, т. е. да „притегля” небитието към битието, посредством което субектът да 
се самоуверява в своето присъствие, в себе си като „жив”. Така те се превръщат 
в образи на времето – на времето като живот и като смърт,  на времето като 
отношение между живота и смъртта, като тяхна семантична граница. 
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„Що е живот и защо е смъртта?”
Литературните произведения могат да бъдат включени в една много по-широка 

научна и обществена дискусия от 20-те и 30-те години за живота и смъртта, представена в 
научно-популярните книги по естествена философия на наши и чужди учени. Тяхната 
поява дава израз на опита на човека от 20-те и 30-те години да притегли всички възможни 
полета в търсене на отговор на вълнуващите го екзистенциалните въпроси, макар и с 
цената на еклектизма; израз на желанието за универсализация на познанието в опит да се 
изгради максимално достоверна визия за света. Особен интерес представляват поредиците 
„Натурфилософско  четиво“,  „Четиво  Наука  и  живот“,  „Биосоциални  проблеми“, 
„Популярна наука“ и др. Тези текстове са важни не само заради идеята за положителната 
обосновка, която природните науки са в състояние да предоставят в стремежа да изяснят 
поставените екзистенциални въпроси, но и защото в тях може да бъде разчетен един жест 
от дискурсивен порядък, който е насочен към стабилизацията на понятийната система. 
Целта на тези четива е да дадат дефиниция (от лат. definitio – предел, граница), да дадат 
крайни, устойчиви значения на обектите и явленията в света и установяването на връзките 
помежду им. В почти всички изследвания е видим стремежът посредством природните 
науки смъртта да бъде опозната като част от живота. Авторите говорят за взаимното 
превращение на енергията и материята, което прави трудно определима границата между 
„живо”  и  „неживо”,  смъртта  на  тялото  става  „необходимост”  за  поддържането  на 
безсмъртието на процеса (Кръстев 1937: 24). Смъртта като участваща в превращението на 
енергията става определител за действителност редом с живота. Не смъртта на тялото / на 
веществото, а загубата на енергията е смърт (Златаров 1926: 30). 

Художествената литература от 20-те години не илюстрира тези, изказани 
в научно-популярните трудове по естествената философия, но през този период 
претекста  на  всички  тях  можем  да  потърсим  в  усета  за  появилите  се 
реферативни  недостизи  в  езика,  за  необходимостта  от  повторно  смислово 
„подплатяване”  на  понятията,  за  осмислянето  на  „смъртта“  и  „живота“.  За 
разлика  от  другите  текстове  обаче,  при  които  постигнатите  значения  са 
дефинитивни – с претенцията за крайност и истинност, поради увереността в 
тяхната  удостоверимост  в  опита,  убегливостта  на  значенията  в  поезията 
свидетелства за съзнанието за неуспешността на всяко усилие за именуване, за 
„изобразяване”  на  неведомото,  на  отвъдното.  В  стихосбирките  на  дадените 
автори тази убегливост може да бъде сюжетно и типологично представена през 
два образа с висока честотност в книгите – вятърът и дъждът. Вятърът и дъждът 
са  образи  на  времето  като  отношение  между  живота  и  смъртта,  рушащи  и 
създаващи  граници  между  тукашното  и  отвъдното  (прозорци  и  огледални 
повърхности), между битието и небитието.
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Вятърът: „окото” на хаоса
Вятърът е антиномичен образ – образ на живота и смъртта; един от лайтмотивите на 

поезията на 20-те. Започваме да разглеждаме вятъра откъм неговата способност да поражда 
съмнение у човека за устойчивостта на материалния свят. Есенните, северните, зловредните 
вихри, в които е обективирана мисълта за смъртта, „разпръскват” материята, „разреждат” 
плътността й, раздалечават субектите и обектите, задействат силите на отблъскване между 
вещите и телата, силите на дезинтеграция на целостта. Наличието на вятър обаче означава още, 
че съществува пропускливост между световете; вятърът е израз на насилието на другостта в 
опита й да се настани отсам: небитието, което съперничи, което иска да бъде тук. Другият се 
оглежда в мен, припознава в мен, идентифицира с мен, убива мен. Това означава нарушаване на 
логическия ред; означава „изпразване” на езика, „опустяване” на думите, проблематизиране на 
„разказа”, заличаване на субекта – единственият и краен референт на всяко изказване е смъртта, 
каквато обаче ако въобще си представим, че тя би могла да е, то отново сме изградили 
фикционален наратив, в който тя, „убита“ тук от езика, вече не е, но пък той, субектът, е. 
Изглежда, че основанията на разграничението между битието и небитието, между Аз и Другия 
са времево обусловени.

Българската литература след деветоюнските и септемврийските бунтове 
от 1923 година обаче пита – а мога ли въобще Аз да съм, когато Другият, моят 
брат, не е? Два опита за легитимация на субекта чрез парадоксалната „среща” с  
Другия откриваме в ранната лирика на Никола Фурнаджиев и Атанас Далчев.

В  поезията  на  Фурнаджиев  субектът  може  да  осмисля  своето 
присъствие в света само през перспективата на Другия,  с  когото обаче не би 
могъл да бъде „съприсъстващ”, да пребивава в едно времепространство освен 
чрез преживяването на / „въобразяването” на сливане на субект и обект, на Аз и 
Ти: „в екстаза субектът бива погълнат в обекта и се озовава в неговото едиство. 
Всички тези отношения водят до изчезването на другото.” (Левинас 1995:19). 
Бойко Пенчев определя това състояние през забравата и Дионисовото начало, 
което  е  „разрушаване  на  индивида  като  отделност”  (Пенчев  2006:  35).  Това 
сливане е по необходимост безвременно, тъй като възприемаме времето откъм 
различието, на което се основава.

В поезията на Атанас Далчев субектът също може да мисли за себе си 
единствено когато и Другия го има, но субектът и Другият са такива именно 
защото се  разминават  във времето.  Субектът  – „стопанинът” на  къщата днес 
(„гост”, „кварирант”) – може единствено да се опитва да контактува с Другия, 
като му оставя послания: „А на вратата листът със словата / „Стопанинът замина 
за  Америка”  („Повест”).  Той  знае,  че  няма  да  бъде  на  същото място,  когато 
посланието му стигне до Другия, затова го препраща към мястото, където би бил 
–  Америка,  но  когато  Другият  го  потърси  там,  ще е  изтекло време  („листът 
пожълтял”) и субектът вече няма да е (Америка е винаги фикция). Оказва се, че 
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„животът не е начин на присъствие, а е трагичен опит в отсъствията” (Стефанов 
2000:  317).  Вятърът  е  фигура  на  думите,  които  са  „изпразнени”  от  своите 
референти, те са винаги иронични.

Очите  на  госта  /  на  убиеца  са  като  огледалата  –  възприемат  се  като 
празни:  „Изпити  от  ледния  вятър  /  очите  му  лъхат  студено”  (Д.  Пантелеев, 
„Гост”).  Думите  са  като  огледала  –  „коварни”  и  „празни”  –  защото  техният 
референт  е  винаги  вече  отсъстващ,  защото  в  неговото  отсъствие  субектът 
припознава своето собствено отсъствие. В опита си да създаде образ на света 
като възможен чрез логическото му подреждане в езика, като неизменно истинен 
(„докса”) „разсъдъчната поезия” е стигнала до парадокса. Времето се е оказало 
не  просто  „различие”  и  „разподобяване”,  което  може  да  бъде  „с-хванато” 
(Левинас)  в  езика  и  „опитомено”  от  мисълта.  То  е  определимо  през 
„несъвпадението”.  То  не  е  „линейно”  или  „циклично”  представимо,  то  се 
открива  на  субекта  в  съзнаването  на  радикалната  му  отделеност  от  Другия. 
Времето като „несъвпадение” и „отношение”-  процеп, зев, пролука и прозирка – 
може да бъде считано за едно от откритията на българската литература през 20-
те години. 

Дъждът: „лицето“ на Бога
Вятърът  е  също  проява  на  природния  цикличен  времеви  ход,  на 

възобновимостта  на  света,  но  неговата  неконтролируема  ускорителност 
позволява  той  да  бъде  разглеждан  като  образ  на  прогресивното  историческо 
време,  на  обилието,  на  енергията,  която  се  превръща  в  материя,  но  и 
преумножава материята. Бога, който идва на земята като плът – като първична 
материя  –  като  дъжд,  като  Зевс  при  Даная.  Дъждът  не  като  образ  на 
възкресението  като  въз-раждането  на  същото,  при  което  отвъдното  става 
отсамно, но като образ на оплождането / на раждането – при което бъдещето е 
прието  като  същото,  но  и  като  абсолютно  друго:  „Бащинството  не  е  просто 
възобновяване  на  бащата  в  сина  и  смесването  му  с  него,  то  е  също  така 
екстериорността на бащата по отношение на сина, плуралистично екзистиране” 
(Левинас  1995:86).  Дъждът  –  образ  на  възкресението  като  възвишеност: 
„екстериорността” на човешкото по отношение на божественото.  

Пряко свързани с плодотворността на дъжда са зърното, семето, плодът 
(в текстове на Каралийчев, Разцветников, Фурнаджиев и др.) Семето е начало, в  
него е концентрирана енергия, житейско време, възможност за бъдеще. Зърното 
е символ на възкресението – то умира, но само за да преумножи материята, за да 
се възкреси в множеството. Жанрът на баладата, който е толкова популярен сред 
авторите от този период, може да се мисли като онтологизиращ по своя характер 
и  интенция;  израз  на  убедеността  във  възможността  на  езика  да  изрича 
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другостта и с това да я прави налична, биваща. 
Ст.  Гидиков казва,  че  еволюцията на телата може да бъде разгледана 

като  една  от  формите  на  проявеността  на  Бога,  но  не  чрез  конкретното  им 
осъществяване, а чрез тяхната безгранична възможност (Гидиков 1933 :246) и 
множественост:  Бога-Син  /  богочовекът  като  фигура  на  самата  възможност 
човекът  да  е  същия,  да  е  присъстващ,  но  и  да  е  друг,  да  е  отсъстващ.  В 
българската литература от 20-те години неведнъж виждаме дъжда и вятъра като 
фигури на самотъждествеността – като част от ритуалната реализация, но още – 
открит е и погледът към тях като фигури на живото тяло, на плътта като енергия, 
в чийто потенциал за разрастване, в чиято плодовитост се съдържа идеята за 
дуалистичността / за множествеността като единствена възможност на субекта 
да е. 

В  разработването  на  темата  за  смъртта  в  модернистичната  българска 
литература от 20-те години на ХХ век виждаме различна посока на обосноваване 
на субекта. То се случва през откриването на възможността за досег с другостта,  
за  приемане  на  другостта  като  отсъствие,  лишение,  за  приемане  на 
възможността на субекта да бъде бъдещ, т. е. друг; приемане, което е в основата 
на  възвишеното.  Оттук  ако  си  позволим  да  отидем  в  полето  на 
металитературното, можем да говорим за възвишеното – по формулировката на 
Лиотар  –  като  „залог”  на  изкуствата  в  XIX  и  XX  век  „да  се  превърнат  в 
свидетели за съществуването на неопределеното” (Лиотар 1999: 102); „залог”, в 
който тук можем да разчетем и реализацията на българската литература от 20-те 
години на ХХ век. 

Четвърта глава
Събитие и всекидневие 

(Върху разкази на Константин Константинов, Чавдар Мутафов, Димитър И. 
Шишманов, Емилиян Станев, Павел Вежинов и др. от 30-те години на ХХ 

век) 

Художествените текстове от 30-те години на ХХ век свидетелстват за 
настъпили  промени  в  рефлексията  върху  времето.  Започват  процеси  на 
стабилизация в представата за минало, настояще и бъдеще. Една от посоките, 
през които отказът от познатите от поезията на 20-те радикални "пробиви" във 
времето  намира  своя  израз,  е  актуализирането  на  проблема  за  събитието  и 
всекидневието.  Събитието  разклаща  основите  на  смисловите  структури  на 
всекидневието,  като  контрира  представата  за   „естественост“,  за 

21



самоподразбираща се „реалност“ (Бъргър, Лукман 1996:  33-43).  Субектът се 
разколебава в знанието си за света и в приложимостта на опита си, усъмнява се 
в  знанието  за  самия  себе  си  като  един  и  същ.  Приемаме,  че  събитието  е 
„несъвпадение”, че в събитието се разкрива времето.

Ще  се  спрем  върху  разкази  на  К.  Константинов,  Д.  Шишманов,  Е. 
Станев,  П.  Вежинов,  А.  Гуляшки,  Ч.  Мутафов от 30-те години на ХХ век,  а 
интересен контрапункт на техния висок драматизъм е хумористичната проза на 
Чудомир,  Ст.  Л.  Костов,  Р.  Алексиев  и  др.  В текстовете  „всекидневието”  се 
превръща  в  художествен проблем  през  перспективата  на  „събитието”,  а 
своеобразното им съотнасяне се отразява върху повествователната структура на 
творбите. Това, което най-често може да се наблюдава в разказите от 30-те,  е 
наличието  на  сюжетни  ситуации,  чийто  потенциал  да  произведат  събитие  с 
характер  на  радикален  прелом изглежда „закърнял”.  Но именно тази  като  че 
повествователна  „недоосъщественост“  и  липсата  на  житейска  „поанта” 
„отключва”  саморефлексията  на  героите  (а  в  хумористичните  разкази  –  на 
читателите,  след  като  героите  продължават  „безстрашно”  делничните  си 
„подвизи”).  Оттук  и  разбирането  за  събитието  като  повествователна 
характеристика бива променено. То става определимо не през отличителността и 
наситеността  на  случката,  а  най-често  през  съзнаването  на  времето  като 
изтичащо и настъпилите от това смислови дефицити. Нарушена е представата за 
нормалността на регулярността, с което става зрим предвидимият, изпразненият 
в действителност от събития свят. Човекът от края на 20-те и 30-те се „събужда“ 
за своето битие във всекидневието, за своето оставане в едно-и-същото. Оттук в 
различните текстове се разглеждат стратегиите на героите в стремежа им да се 
удържат представата за себе си като субекти. Стратегии, които си съответстват в 
извеждането най-вече на опита на персонажите сами да станат „автори” на едно 
Събитие, което е позитивно определимо, макар и с имагинерен, фикционален 
характер. 

„Пътуване в делника”

Не ярките сюжети и индивидуалности са определящи, а осмислянето на 
времето като отминаващо, поради което е засилена тяхната обстоятелственост 
(подкрепяна и от интереса към пътеписа и репортажа). И макар че заглавията 
(„На  широкия  път”,„Във  влака”,  „По  реката”,  „По  булеварда”,  „Пътьом”) 
подсказват,  а  редица  от  разказите  потвърждават  същественото  значение  на 
топоса  на  пътя,  възможността  за  развиването  на  множество  приключенски 
сюжети, която той предполага, остава в повечето случаи неосъществена, т. е. тя 
присъства като минус похват, имплицирайки делничността на случващото се.
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Не са значими „събитията”, които сполетяват героите на пътя. В „По 
реката” и „Във влака” на Константинов, във „Във влака“ и „От скука“ на Станев 
и др. евентуалните премеждия биват потиснати преждевременно или иронично 
омаловажени.  Началната  и  крайна  точка  на  пътя  е  също  без  съществено 
значение,  защото  е  важно  движението.  Пътуването  се  мисли  като  „битие”: 
„Назад е неподвижността, небитието.“ (Константинов). Героите  пътуват, но по и 
към периферията на света. Заличаването на „центъра” може да се мисли като 
присъщо на всекидневието,  доколкото всекидневието,  като  модерен  понятиен 
конструкт, имплицира снемането на йерархиите с цел равенство (вж. Nowotny 
1994:  102,103).  Всекидневието е утопия.  Но за голяма част от  разглежданите 
произведения, то е ироничен намек за видимите несъответствия при реализация 
на  този  проект.  Всекидневието  е  представено  като  антиутопия.  Заличен  е 
„центърът”  за  сметка  на  прекомерното  разширяване  на  маргиналното  и 
релативизацията  на  ценностите.  Провинцията  става  топос  на  всекидневието, 
белязан не от разнообразието и пълнотата, а от недостига и неопределеността. 
Героите  по  периферията  са  изключени  от  общността  и  „заключени”  в 
неизменната  беда  на  своето  настояще,  в  невъзможността  да  бъдат  други  – 
престъпници,  проститутки,  стари  моми,  бездетници,  сиреч  „сиромаси”  – 
буквално и / или метафорично.

В  периферията  нищетата  е  модус  на  съществуване  и  житейски 
определител,  поради  което  нищожните  иначе  събития  биват  възведени  до 
централни (Вежинов, „Електричество“) или обратното – световните исторически 
събития са  омаловажени и меркантилизирани (Станев,  „Страх”).   Мотивът за 
пътя  постепенно  се  преосмисля  –  той  започва  да  означава  не  насищане,  а 
постепенното  изпразване  на  битието  от  действеност,  което  от  своя  страна 
противоречи  на  трескавия  ход  на  модерното  време.  Оттук  безсъбитийността 
може да се разчете и като израз на невъзможността на човека да бъде причастен 
към всичко, което става в настоящето, на постепения му отказ да припознава 
случки, които пряко не го засягат, като съществени за самия него; на неговата 
резигнация и изолация.

Целият този процес – в неговите  трагични и комични измерения – е 
резултат  от  усложняването  на  представата  за  темпоралния  модел  на  света, 
доколкото за всекидневието се приема за присъщо не просто линейното време, а 
наличието на множеството съотносими времеви нива, чийто художествен образ е 
общежитието.   Знанието за наличието на другия живот, който тече редом до 
„моя”,  създава  представата  за  дисперсност,  прави  видима  непостижимата 
цялостност  на  битието.  Оттук  всяко  място  се  явява  по  необходимост  като 
периферно,  защото  никое  не  се  припознава  като  съсредоточаващо  цялата 
събитийна  плътност  на  битието.  Пътят  е  винаги  път  към  телесната  смърт. 
Мотивът е подложен на интериоризация – той става фигура на екзистенциална 
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драма  и  неудовлетворение,  което  от  своя  страна  кореспондира  с  опита  за 
предефиниране  на  събитието  в  разказа  откъм  неговите  психологически 
измерения за сметка на фактологичните. 

Пътят  е  метафора  на  живота  в  кратките  разкази  от  30-те  години: 
животът като странстване, като опит за откриване и преминаване на граници, за 
среща с Другия. Героите обаче не откриват нищо и не стигат до никого; техните 
пътища са „пътища за никъде”. Драмата на човека от 30-те години е оставането в 
едно и същото; изчезването на времето; изличаването на субекта. 

Всекидневни „произшествия”
Метафората  на  60-те  „пътища за  никъде” е  интегрирана  като  че  и  в 

самата повествователна структура на текстовете от 30-те, което често довежда до 
отместването  на  събитийния  им  център.  Произшествието  много  често  се 
подменя  с  множество  псевдопроизшествия  и  същевременно  задава 
предпоставките за изграждане на нов тип събитийност.

В някои от художествените текстове предполагаемият събитиен център 
още на формално равнище е директно изместен или заличен (Константинов, 
„Произшествие”), в други е направен отказ да се даде приоритет на  дадена 
случка (Константинов, „Ден по ден“, Вежинов „Дни и вечери“, „Ден в етажа“, 
Станев,  „Мигове“).  В редица от  разказите  на 30-те   „произшествието” е  не 
кулминация, а завръзка или „заден план“ и онова, което традиционно се приема 
като „фон“, като „заден план“, да бъде възведено до фокус на повествованието, 
за което свидетелстват и имената на много творби на Константинов: „Пътьом”, 
„През стената”, „Под сливите” и др. Обстоятелственото пояснение подсказва 
появата на някаква случка, а неговото композиционно и смислово натоварване 
чрез употребата му в заглавието откроява високата му валентност, потенциала 
му да бъде определител на множество и разнотипни случки. 

Тези особености имат своето значение и за структурното изграждане на 
разказите и на книгите. Някои от текстовете са много кратки (на Шишманов, 
Гуляшки,  Чудомир  и  Алексиев),  други  са  много  по-пространни,  но  и 
фрагментарни в построението си (на Константинов, Мутафов и др.),  трети се 
включват  в  циклични  структури  (на  Вежинов,  Алексиев  и  др.). 
Равнопоставеността на множеството случки в рамките на самата творба често е 
подкрепена от сюжетното им сходство, а причинно-следствена връзка между тях 
неведнъж е подменена от привидно асоциативна. Липсата на едно ясно изведено 
синтагматично сцепление на случките в текста се заменя от сцепление от по-
скоро парадигматичен порядък (Константинов, „Произшествие“, „Седем часът 
заранта“).  Осъществява  се  събитие  от  рефлексивен  тип,  което  е  резултат  от 
ретроспекции  и  проспекции,  анализ,  синтез  и  сравнение  на  поредицата 
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ситуации. Така не случката сама по себе си, а рефлексията може постфактум да 
включи случката в събитието (Константинов, „Пепел“). Фактите сами по себе си 
са винаги незначителни, докато не се появи субектът, който да ги остойности 
през призмата на собствения си житейски опит.

Различните  ситуации  също  така  предполагат  и  отказ  от 
привилегированата  позиция,  което  опазва  разказите  от  патетичните  и 
драматични  завършеци  (Константинов,  „Неврастения“,  „Панаирът“).  А  в 
опозиция с младостта, чувството за остаряване на героите в края на много от 
произведенията  започва  да  означава  още  насищане  с  опита  за  множеството 
всекидневни проявления на живота и човека, което пък спасява разказите от 
семплата  дефинитивност.  Старостта  тогава  се  явява  не  само  възрастов 
определител, а става фигура, означаваща съзнанието за сложността на битието 
и отказа от единичност, еднозначност и окончателност, включително на ниво 
сюжет.

„Делници и празници”
„Замъгляването“  на  единичното  събитие  особено  добре  може  да  се 

разчете  и  в  интерпретацията  на  темата  за  празника,  в  който  се  чества 
„раждането” на битието и на времето.  Празникът е  мистерия,  най-първичен 
опит  за  досег  с  отвъдното.   В  голяма  част  от  разглежданите  художествени 
текстове  обаче  празникът  е  „разомагьосан”.  В  делника  трансцендентното, 
безкрайното – Бога – е забравено, изличено.

Човекът в делника носи съзнанието за извечната наличност на света. 
Той е само зрител от периферията на времето и пространството. Човекът във 
всекидневието – туристът, гостенинът – не става причастен на настоящето на 
празника. Празникът във времето на делника е утешителен спомен за някакъв 
друг,  предишен  истински  празник  (Константинов,  „Пътьом“,  Станев, 
„Празници“). 

Всекидневният  свят  се  възприема  като  близкостоящ,  наличен  „тук  и 
сега”  (Бъргър,  Лукман  1996).  И  макар  че  субектът  не  може  да  се  увери  в 
достоверността на неговата реалност чрез самото й произвеждане, както това се 
случва по време на празника, той не се усъмнява в нейната истинност, защото 
като турист може да скъсява,  макар и формално,  дистанцията до нея – да  я 
овладява  с  поглед  (Константинов,  пътеписи),  но  и  с  жест  (на  притежание). 
Реалността е „употребима“ (Вежинов, „Пред прага”), тя е обект на консумация 
(Мутафов, „Историята на един автомобил”). 

Всекидневната реалност се проявява като интегрираща и всеобхватна 
(срвн.  Бъргър,  Лукман  1996).  Така  е,  докато  някаква  ситуация  не  отключи 
тревожното  знание  у  него,  че  светът  го  превъзхожда  пространствено  и 
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темпорално, че е неовладяем, а той самият е случаен и краткотраен.  Различни 
начини  търси  човека,  за  да  попълни  неговите  смислови  дефицити  на  своя 
делник, за да легитимира себе си като субект.

Делникът: нищета и изкуство
Притворството  е  самосъхранителен  рефлекс  и  основна  форма  на 

проявеност на човека в света (Ницше 2000).  Притворството е modus operandi 
във  всекидневието,  където  оцеляването  е  приоритет;  то  е  поддържане  на 
условността, на последователността в света. 

Материалната неволя се превръща в един от основните фактори,  които 
ограничават  възможността  за  разширяване  на  смисловите  хоризонти,  за 
символичното  оцеляване  на  човека.  Съзнатата  безпразничност  превръща 
делничното  битие  в  битие  на  смислова  нищета  –  светът  не  може  да  бъде 
осветен,  да  бъде  превърнат  символично  в  действителност.  И  тогава,  при 
осъзнаването  на  неизменността  на  делничното  си  битие,  героите  вече  губят 
представа  за  вътрешната  кохезия  на  света;  за  своята  собствена  времева  и 
пространствена положеност  в  него.  Неприложимостта  на  натрупания опит  и 
знания спрямо отворилите се смислови пробиви в делника довежда до проявите 
на тревожност у персонажите. „Неврастения” е името на съзнатото като убого, 
неизбежно  и  неистинно  съществуване  във  всекидневието  (Константинов, 
„Папагалът“,  „Неврастения“  и  др.).  Притворството  е  неуспешен  опит  за 
надмогване на делника, при което само се препотвърждава неговото статукво по 
линия на най-малкото съпротивление. С лъжите се имитира събитийност, те са 
самозаблуда, самопощада, която предпочитат героите, за да гарантират своята 
физическа наличност и благоденствие и да се „излекуват” от тревогата (Станев 
„Годеж“, Вежинов, „След полунощ”). 

В много голяма част от разказите обаче за алтернатива на делничното 
битие  се  извежда  изкуството  като  рационализиран  самосъхранителен  / 
смислосътворителен жест; то носи в най-висока степен потенциал да даде израз 
на „интуицията”, че съществува нещо извънредно, несъизмеримо и неизразимо 
в  делника,  нещо  вечно,  нарушаващо  безусловността  на  света.  (Шишманов, 
„Interior”, „Случаят на Витан Милев”; Константинов, „Песен“). Изкуството се 
представя  като  противопоставящо  се  на  всекидневието,  чиято  „здрава 
естественост”  обаче  е  много  устойчива  на  провокации.  Така  именно  през 
перспективата на делника „нецелесъобразността” на изкуството се превръща в 
повод то да бъде определяно като „неистинно” (Шишманов, “Interior”).  

Човекът, съзнаващ своята неизменна положеност в делничното битие, 
преживява себе си като отломка от свят, чиято смислова и физическа цялост се 
разпада.  Избавлението  тогава  е  само  в  новото  осмисляне,  в  откриването  на 
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оправданието на битието, което означава изграждане на разказ /  на „повест”. 
Целта е да се открият скрепяващите света контрапункти именно между Аза и 
Другия  –  те  не  могат  да  се  случат,  но  могат  да  бъдат  възпроизведени 
дискурсивно. Аз не мога да опозная себе си другояче освен през различието и 
затова  започвам  да  разказвам  за  Другия:  „това  е  всичко,  що  не  съм,  а  е” 
(Мутафов).  Континуалността  трябва  да  бъде  възстановена  посредством 
разказването,  сюжета,  художественото  изображение  и  да  бъдат  открити 
„причините на нещата” (Чавдар Мутафов), да бъде удостоверено удържането на 
идентичността във времето. Този опит обаче се оказва неуспешен, защото – при 
разнообразието от съдби – хората са изравнени не в друго, а именно в своята  
нетрайност.  Аз,  който  a  priori  подхождам  към  себе  си  като  към  вечен,  се 
оглеждам в  Другия,  който е  тленен,  и  изведнъж се  припознавам в  него.  Но 
тогава  остава  въпросът  за  необходимостта  от  разказването,  от  писането,  от 
изкуството като разказване, когато самото Събитие, като досег до извънредното 
и вечното, като истинно и божествено (срвн. Гълъбов, „Човек, Бог и творец“), е 
мълчание: „обгръща лъжата на живота ни с мълчание” (Мутафов, „Радостта от 
живота”). 

Думите, казва Ницше, са „метафори” – отдалечаване от „нещото в себе 
си” (Ницше 2000). А делникът е многословен и калейдоскопичен. Така обаче 
стават видими повторимостта и приликата в иначе ситуативните и мимолетни 
хора и житейски прояви  и така ги превръща във всеобщи и неизбежни. Тогава 
те  (житейските  прояви  и  човекът)  се  освобождават  от  своето  „тук  и  сега”, 
„оголват”  се  до  най-общото,  до  контура  и  силуета  и  получават  изведнъж 
„аурата” на вечното, или – те започват да се подчиняват на императива да бъдат 
изкуство: „Има минути, когато животът сякаш се оголва, ставайки безличен, 
безразличен, страшно празен - и все пак съвсем обикновен: като разговорите за 
времето,  събиранията  на  тълпите,  пътуванията  в  трена,  оглежданията  в 
огледалото. И тогава дохожда онова, което винаги знаем и което не знаем, че е 
винаги същото: самата баналност - ала този път друга, защото е вече изкуство.” 
(Мутафов, „Банално изкуство”). При превръщението на баналното в изкуство 
обаче самото изкуство започва да обосновава своята „истинност” поновому. То 
е  рационализиран  израз  на  негативния  опит  с  всекидневието  –  форма  за 
самопознание,  постигната  през  оразличаването  –  Аз  се  оглеждам в  другия, 
който е временен, смъртен. Нещо повече – изкуството става форма за удържане 
в биващото, за устояване на човека в света, но със съзнанието за собствената 
му преходност, с „ужаса, че е щастлив” във винаги неуспешния си опит да дава 
израз  на  извънредното,  на  вечното.  Изкуството все  пак  като  „измамлива” и 
парадоксална  форма  на  произвеждане  на  Събитие  от  безсъбитийността,  на 
„истина” от неизбежната лъжовност на делничния свят – Аз, който знам, че не 
съм,  казвам,  че  не  съм,  но  Другият  разчита  този  жест  като  знак  за  моята 
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действителна  наличност  и  посредством  това  катарзисно  преживява  своето 
собствено „съм“: „Аз мълча.” (Мутафов, „Радостта от живота”).

През  разработването  на  темата  за  всекидневието  в  българската 
литература  от  30-те  години  на  ХХ  век  откриваме  опит  за  актуализация  на 
модерната представата за времето като линейност. Всекидневието обаче се е 
превърнало от утопия в антиутопия и тогава този линеен модел за времето, 
който  то  възпроизвежда  и  през  който  се  прави  опит  за  обосноваване  на 
присъствието  на  човека  в  света,  се  оказва  проблематичен.  Творбата  се 
превръща в единствен шанс на субекта през 30-те години да е и това се случва 
през фигурата на автора, който конструира себе си като Друг – като отсъстващ, 
т.  е.  като  абсолютно  друг  –  в  очите  на  читателя  и  така  създава  събитие,  а  
съответно и време. 

Пета глава
Машината и времето

(Върху поезия и белетристика от 30-те години на ХХ век)

Машината е „вещ“, математически точно пространствено оразмерена, 
а функционирането й е обвързано с математически точното времево изчисление. 
Машината – като часовник – създава от времето обективно измерима категория, 
чийто безпогрешен ритъм е  в състояние да  подчинява /  да бъде коректив на 
относителното  човешко  време  –  в  неговите  разнообразни  измерения.  Според 
някои изследователи в своите оръдия човек възпроизвежда самия себе си (Капп 
1925 и др.). Техниката се разглежда не само като част от заобикалящия ни свят, а 
като  притежаваща  „трансцендентна  същност”.  Хайдегер  говори  за  нея  като 
способ за самореализацията  на човечеството,  тя  е  поле на  осъществяване на 
истината,  начин  за  достигане  до  дълбинните  свойства  на  битието  поради 
възможността  про-из-ведението  да  привежда  скритото  в  открито  (Хайдеггер 
1993).  Не  материалността  и  утилитарността  са  определящи  за  машината,  а 
заложеният в нея потенциал за освобождаване от материята, от зависимостта на 
субекта  от  физически  наличния  свят  чрез  представянето  й  като  израз  на 
стремежа  на  човека  към  метафизично  познание  на  света.  Чавдар  Мутафов 
определя  мотора  като  „дете  на  чистия  разум“  (Мутафов  1940);  моторът  се 
разглежда като обективизация на конгломерат от митологични и културологични 
представи  –  „бранник“,  „хищник“,  „Прометей“,  „звяр  и  герой“  и  др.,  а  при 
описанието на техните взаимни метаморфози се преминава от категориите на 
красивото към тези на възвишеното: „Той е едно жестоко и красиво същество.” 
(Мутафов  1940).  Моторът  е  „универсално  същество“  като  даващ  израз  на 
въздигането  на  човешкото в  опита  му да  се  съизмери  с  всемогъществото на 
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природата. Машината се е оказала конструиран в обективната реалност образ на 
копнежа по вечност.  Машината  е  утопия –  перпетуум мобиле.  Тя е  образ  на 
отворената  към  бъдещето  модерна  епоха  (Хабермас  1999:16):  „в  тъмните  ти 
мишци почиват бурите и светлините на бъдещето...“ (Мутафов 1920).

Процесите  на  модернизация  на  българското  всекидневие  са 
разпознаваеми още от Възраждането и първите години след Освобождението, но 
масовото  технизиране  започва  да  става  факт  едва  във  времето  на  Първата 
световна война, когато производството и употребата на машини (за изтребление) 
достига непознати до този момент размери.  Машината е  повод за възторг на 
човека от собственото му могъщество; но тя е и образ, през който българското се 
припознава като героично и модерно. Процесът продължава след войните и се 
разгръща в края на 20-те и 30-те години с възможността машината да достигне 
до  средния  потребител. В  поезията  и  прозата  от  това  десетилетие  това  се 
отразява, на първо време, върху новите реалии, които се появяват. Функцията на 
тези реалии е не просто да „документират“ модерния свят, а да дадат израз на  
характерното за модерността чувство за „актуалност” на настоящето (Хабермас 
1999: 16, 17) най-вече чрез oразличаването му от миналото, чиито естетически 
мотиви тук се опитваме да изведем през понятийното съпоставяне на „поезията” 
и  „машината“,  което  може  да  се  разчете  в  някои  художествени  текстове  от 
периода.  Оттам новите  посоки  за  преживяване  и  представяне  на  времето,  за 
самоидентификация  и  себеполагане  на  субекта  в  света,  които  технизираният 
свят  предполага,  могат  да  бъдат  разглеждани  и  като  своеобразно 
предизвикателство  пред  проблематиката,  жанрa  и  формата,  но  и  пред  самата 
мотивация  на  творбата.  Такава  е  перспективата  към  някои  поетични 
произведения  на  Елисавета  Багряна,  Дора  Габе,  Ламар,  Пантелей  Матеев, 
Христо  Радевски,  Никола  Вапцаров,  Валери  Петров,  Александър  Вутимски, 
Богомил Райнов, към прозаичните произведения на Светослав Минков, Чавдар 
Мутафов,  Ясен Валковски,  Валери Петров,  Здравко Сребров и други,  писани 
основно през 30-те години на ХХ век.

Машините,  а  не  природните  обекти,  измерват  времето  през  това 
десетилетие: „Дойде вечерта – без промяна в светлината, а само по часовника.” 
(В.  Петров,  „Към  полюса”).  Сетивно  пренаситен  от  машините  се  оказва 
лирическият  субект  в  стихотворението  „Епоха“  на  Вапцаров:  „Машини,/ 
стомани,/  машини/  масло,  и  пара,/  и  смрад./  В  небето  –  бетонни комини...”.  
Новите реалии като продукт на прогреса изострят чувството за съвременност; 
те са особен вид темпорални маркери – указват разширяващия се хоризонт на 
бъдещето (Koselleck 1985). Те уверяват в присъствието на човека в света, като 
го представят в перспективата на неговата способност да води и контролира 
един  непрестанен  процес  на  усъвършенстване  в  своето  бъдеще.  Това 
предопределя утвърждаващата реторика, манифестния патос, явният или скрит 
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утопизъм  в  литературата  от  тези  години.  Манифестно  звучат  поетични 
произведения като „Птица с моторно сърце”, „Радио” и „Експрес в пустинята” 
на  Багряна, „Романтика”, „Двубой”, двата „Химна” на Вапцаров и мн. др. В 
подобна възторжена стилистика са написани и определените като „аерописи” 
есеистични текстове, сред които тези на Багряна, Ана Каменова, Вера Лукова и 
др. Техниката се е превърнала в повод за самовъзхвала на човека, защото тя му е 
дала шанс да реализира своя изконен стремеж да надмогне физическите закони 
на пространството и времето (Исаев, „Завоеватели на небесата” и др.) Обект на 
самонаслаждение е машината като въплъщение на несъзнателното, на Свръхаза, 
но  и  на  Свръхчовека  през  митологичната  фигура  на  змея:  „ти,  огнен  змей, 
експрес космополитен!” (Багряна, „Експрес в пустинята”). Човекът започва да 
измества  Бога  в  романите  на  Георги  Илиев  „О-Корс”  и  „Теут  се  бунтува”. 
Машината  като  „образ  и  подобие”  уверява  човека  в  неговата  наличност  и 
цялостност, в собствената му възможност да създава свят на тъждественост и 
посредством  това  да  удържа  идентичността  си  във  времето.  При 
конструирането на машината става разпознаваем волевият акт за придаването 
на материален израз на идеала, за превръщането на идеала в действителност. 
Машината става фигура не само на пространственото и времево усвояване на 
света, но и на семиотичното му овладяване. В този смисъл жанрът на идилията, 
през който поетите са представяли своята носталгия по тъждествеността (срвн. 
Шилер 1981), вече е неактуален. (Вутимски, „Вчера и днес”). 

Дискурсът на идиличния жанр, който е имал съществено значение за 
изграждането  на  представата  за  родното  в  българската  литература  от 
Възраждането насам, за родното като изконно и вечно, се оказва ненавременен и 
поради това несъстоятелен. Посредством машините модерното – за втори път 
след войните – става определящо за „родното”, за „българското” време:  „и с 
ритъма на парната машина / днес бий кръвта на родното поле.” (Красински, 
„Изтекоха...”).  „Завръщанията“  само  бележат  разпадналото  се  съответствие 
между думите  и  нещата:  „От  книгите,  от  стиховете  /  аз  те  познавах  друго” 
(Вутимски,  „Село”).  Така  обаче  и  самата  „поезия”,  определима  през 
сантименталната  тематика  и  през  жанровете  на  пасторала  и  идилията,  е 
изгубила  правдоподобност  поради  анахроничност.  Митът  в  модерния  свят  е 
„разомагьосан”; несъстоятелна е неговата „история”. Машината в българската 
литература  от  30-те  започва  да  се  мисли като  винаги  вече  налична  в  света. 
Отворената празнина между знак и значение в литературния текст обаче дава 
път на иронията – лесно разпознаваема в прозата на Мутафов. Именно през 
фигурата  на  машината  „най-поетичният”  –  любовният  дискурс  –  се  оказва 
опция  за  попълването  на  празнините  в  света,  за  туширането  на 
разподобяванията  чрез  опита  за  сближаване  на  означаващото  с  означаемото 
(„Любовта на тракториста” на Исаев).
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В  голяма  част  от  поетичните  произведения  от  30-те,  участващи  в 
дебата за смисъла и ролята на поезията в съвремието, художествената творба и 
машината се разглеждат като хомологични. Поетичната творба се синхронизира 
с  машината:  „Нека  тежък  танк  стане  твоя  нежен  Пегас”  (Б.  Райнов,  “L’Art 
poetique”).  През  30-те  в  българската  поезия  вече  се  появяват  нови  жанрови 
определения  –  „аеропис”,  „радио-стихове”,  „технически  разкази”, 
„конструктиви”,  „моторни  песни”.  Представят  се  като  „замъглени“  символно 
натоварени  литературни  реалии  като  „небето“,  променя  се  разбирането  за 
„красиво”,  преосмисля  се  понятието  „романтика”.  И  тогава  поновому  и  то 
именно  посредством  фигурата  на  машината  се  възобновява  функцията  на 
поезията  в  качеството  й  на  агент  на  символното  преозначаване.  „Песен”  и 
„романтика”  стават  атрибути  на  машината,  бележещи  вторично  придобитите 
символични измерения на конструиращия акт; кръвта е „осветена” – тя е песен: 
„А  тази  песен  на  мотора  /  е  кръв  от  моето  сърце”  (Вапцаров,  „Двубой”). 
„Песента” завършва започналата семиотична трансформация.

Машината и утопията се оказват съотносими като представящи човека 
в  опита  му сам  да  изгражда  света  си  и  да  овладява  своето  време/  бъдеще. 
Отпада  нуждата  субектът  да  се  уверява  в  собствената  си  наличност  през 
периодичното разиграване на съпричастността му към божествения съзидателен 
акт; той в състояние да произвежда реалност, нова реалност, да усъвършенства 
във  времето тази  реалност.  Утопичната  визия  за  машината  я  представя  като 
възвръщаща целостта на човека и света, като регулираща изначалните дефекти 
и щетите, нанесени от времето. 

Утопичните визии обаче най-често се развиват в антиутопични сюжети. 
Идеалната „Галатея” става „Пандора”. Тя е обективиран образ на негово alter 
ego,  визуализация  на  неговите  подсъзнателни  желания  –  Франкенщайн. 
Машината започва да се превръща в образ на убегливостта на другостта и на 
страха на  човека  пред  нея.  Тя  припомня,  че  нищо не ни  принадлежи,  дори 
произведеното от нас. Машината като заместител на човешкото лишава субекта 
от идентичност; машината може да е агресивният друг, който се настанява на 
мястото  на  човека.  В  българската  литература  от  30-те  и  началото  на  40-те 
елементите  на  антиутопичния  сюжет  са  на  първо  време  фактологично 
обосновани  през  темите  за  Испанската  гражданска  война,  Втората  световна 
война и др. 

Машината не представлява само физическа опасност за човека, защото 
неговият прекомерно технизиран свят се оказва застрашен и от смислов разпад. 
Масовата  възпроизводимост  в  епохата  на  модерността  автоматизира  и 
обезценява  съзидателния  характер  на  техническия  акт.  Техническите 
възможности  за  мултиплициране  на  творбата  я  лишават  от  автентиката  й, 
лишават я от мястото и времето на нейното създаване, от нейната аура (Бенямин 
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1989: 342, 343). Машината като продукт и агент на масовата възпроизводимост 
е  лишена,  но  и лишаваща от събитийност.  Откъсната  от първообраза  си,  но 
добила  качество  на  универсална  проекция  на  човека,  тя  самата  става  негов 
първообраз.  Посредством  машината  човекът  бива  деперсонализиран  и 
дехуманизиран,  твърди  Бердяев  (Бердяев  1933).  Това  е  съществен  аспект  в 
рефлексията  върху  технизацията  на  битието  в  българската  литература  от 
десетилетието и е бил разгледан от Чавдар Мутафов в през  1930 г. (Унтерберг 
1930). Поезията тук е именно средството за опазване на света от трагизма на 
деперсонализацията  и  тавтологията  в  интерпретацията  чрез  акцента  върху 
личната  история;  поезията  е  една  от  фигурите  на  природното  като  вечно, 
откъдето и повторното обръщане към темите на идилията и пасторала (Багряна, 
“SOS”).

В литературните текстове от 30-те проличава съзнанието за радикално 
различното преживяване на времето и пространството.  В повечето случаи  то 
подкрепя преобладаващо оптимистичната визия за техниката – потвърждаваща, 
а не отнемаща битийността на субекта, машината, в която човекът се оглежда и 
харесва. Опитът с машината в качеството й на знак за историческото време и 
знак за съпричастност към модерната епоха е опит със скоростното живеене, 
насищане  със  случки,  които  се  преживяват  като  събития,  като  насищане  с 
битийност; стремеж към спестяване, удължаване на екзистенциалното човешко 
време  (П.  Матеев,  „Равнина”).  Инкорпорирането  на  медийния  дискурс  в 
поетическия  на  свой  ред  спомага  за  възпроизвеждането  на  повишената 
„събитийност”  като  резултат  от  разширяването  на  света,  от  овладяването  на 
времето и пространството (Багряна, „Сеизмограф на сърцето” и др.) Битието е 
преживявано в неговата пълнота и посредством възможността, която машините 
отключват  –  човекът  да  бъде  едновременен  на  много  „събития”.  Опитът  с 
машините  става  опит  със  симултанността.  Симултанността  може  да  бъде 
разчетена като модус за осъществяване на колективна идентификация: изгражда 
се  едно  „ние”  от  съприсъстващи  индивиди.  Като  опит  за  удължаване  на 
човешкото  време  може  да  се  тълкува  и  тенденцията  към  „съпреживяване”  / 
„вчувстване” в съдбата на другия като своя (Д. Габе „Лунатичка”). Но опитът със 
симултанността  се  оказва  сюрреалистичен.  Той  предполага  преодоляване  на 
трагизма  на  времевостта  чрез  разширяването  на  настоящето  /  на  мига  /  на 
отсамното до безпределността на вечността / на вселената: „като изминат час 
във вечността” (Габе). В есе от 1932 г. Мутафов говори за радиото не само като 
за  позволяващо  преодоляването  на  пространството,  но  и  като  задаващо  една 
рефлексия върху времето разбирано в перспективата  на собствената  тленност 
през мига на въображаемата съприсъственост – „сякаш спомен или чудо”,  на 
досега  с  „милиони  животи”,  на  пореден  досег  с  „гласа  на  Карузо”,  чието 
внезапно съзнато „нематериално съществуване” обаче, освободеност от неговата 
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времевост се отнася така към слушателя, че на свой ред го „разтваря в своето 
безвремие или във своя вечен живот” и го оставя питащ: „Боже, дай ми сила да 
мисля твоята вечна същина, помогни ми да мина границата, разкъсай завесата!” 
(Мутафов  1940:  161).  Именно  актът  на  механично  възпроизвеждане  тук  е 
позволил  на  читателя  да  възприеме  творбата  като  деконтекстуализирана, 
освободена от нейната времевост, като вечна и да отнесе това свое разбиране 
към самия себе си – той, който е абсолютно друг на всяка вечност. Машината 
тогава  не  се  мисли  собствено  като  реализация  на  „вечната  същина”,  като 
„въплъщение”  на  Платоновата  идея.  Но  опитът  с  машината  остава  като 
провокация  към  нашата  собствена  тленна  времева  природа  да  събужда 
феноменологичното си любопитство към „вечната същина”.

Характерната за „светоусещането” на 30-те години едноизмерност на 
света,  макар и представен като пространствено необятен, може да бъде обяснена 
чрез „скриването”, „забравянето” на Другия. Окото на отвъдното – на Бога или 
на дявола – вече не бди / не дебне човека. Това изчезване се преживява, от една 
страна,  травматично,  невротично  като  загуба  на  идентичност,  като  „усет”  за 
спиране, за изчезването на времето, като всекидневие. От друга страна, човекът 
– в едноизмерния свят е видял, че може сам да произвежда сам своя образ, да се  
мултиплицира като един и същ; сам да „произвежда” време чрез създаването на 
машини-часовници. Човекът се самонаслаждава на своя образ в машината. Той 
приема,  че  машината  придава облик  на  бъдещето,  задава  усещане за  траене. 
Машината през 30-те е лек. Тя трябва да побеждава „хроносната болест”, докато 
той, мимолетният, не съзре в / през машината другия. В опит да даде образ на 
себе си, човекът винаги е рисувал Другия, чието лице е лице на Сфинкс, Загадка; 
всеки опит за отговор се свежда до въпрос: „Певецът стои пред тебе, Сфинксе!” 
(Н. Райнов, „Сфинкс”) и говори за времето.

Вместо заключение
В началото на настоящия дисертационен труд си поставихме за задачата 

да  разкрием  характерното  за  рефлексията  върху  времето  през  20-те  и  30-те 
години  на  ХХ  век  спрямо  предходните  десетилетия.  За  разлика  от  други 
изследвания, които засягат въпроса за времето, този текст се съсредоточи върху 
човешкото, екзистенциалното време на субекта, като беше направен опит да се 
говори за  художествените творби без  оглед на причисляването им към даден 
социално-идеологически  ляво  или  дясно  ориентиран  дискурс.  Спрямо 
зададената  по-горе  перспектива  към  темпоралния  опит  през  20-те  и  30-те  и 
конкретиката  на  разглежданата  проблематика  в  отделните  глави  бяха 
споменавани изследвания на Бергсон, Айнщайн, Хайдегер, Левинас, Шпенглер, 
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Бердяев, Козелек, Хабермас, Лиотар и др. Според Левинас времето се открива в 
отношението с другото, с абсолютно другото, което е отсъствие на другото. Той 
казва, че това е „отношение или религия, което не е структурирано като знание” 
(Левинас 1995: 8), а в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век 
човекът осмисля времето именно чрез възможността си за досег с другото – със 
смъртта, с бъдещето, с вечността, с Бога...  В този аспект, ако се обърнем към 
статиите  „Основни  чърти  на  българската  литература”  на  Б.  Пенев  и 
„Религиозното чувство в българската лирика” на Далчев, тук бихме могли да 
разгледаме  модернистичните  художествени  текстове  като  представящи  един 
търсен и „своеобразен”,  „индивидуален” религиозен  опит,  който би утвърдил 
„религиозното  чувство”  именно  като  характерна  форма  на  преживяване  на 
времето, посредством която българската литература черпи още една възможност 
за утвърждаване си в контекста на модерната европейска и световна литература. 

Едно от големите предизвикателства пред човека след Първата световна 
война  е  изпробването  на  възможността  да  даде  израз  на  този  български 
„религиозен” опит – да говори за себе си като мимолетен, като друг, т. е. като 
бъдещ. Разгледахме множество стратегии да бъде дадено име и образ на времето 
в литературата от 20-те и 30-те години на ХХ век в качеството им на жестове за 
уверяване  в  и  утвърждаване  на  онтологичния  статут  на  субекта  и  на 
действителността,  зад  тях  обаче  нееднократно  съзирахме  съзнанието  за 
неуспешността на всеки опит за репрезентация на невидимото и неведомото.

В пет различни посоки представихме проблема за рефлексията върху 
времето  в  българската  литература  от  20-те  и  30-те  години,  като,  с  оглед  на 
стремежа ни да изведем новото в светоусещането на човека от междувоенния 
период,  съсредоточихме  нашите  наблюдения  предимно  върху текстове,  които 
можем да определим като модернистични. 

В  първа  глава  разгледахме  опитите  на  човека  да  „опитомява” 
неведомото  в  различни  образи  и  дискурси,  като  предложихме  модел  на 
типологизация  на  образите  на  времето  в  художествената  литература  от  този 
период. В следващите глави видяхме множествеността и неустойчивостта като 
определящи субекта, който говори за времето.

Човекът,  положен  в  настоящето,  в  което  вижда  битието  като 
„безформено”,  „сурово”,  подлежащо  на  оформяне  „вещество”  (Гео  Милев, 
„Небето”). Ако се позовем на статията „Тайната” на Г. Милев, ще кажем, че това 
е акт на извеждане на Духа от веществото. Именно в „днес”, в което субектът  
възприема себе си откъм тази възможност да постигне Космоса и Абсолюта, се 
осъществява  самата  „модерна  поезия”,  разглеждана  не  като  набор  от 
реторически  стратегии  за  репрезентация  на  времето,  а  като  името  на  новото 
„светоусещане” – на „трепета” пред контакта с другото, с бъдещето. Българското 
име на този трепет е „Септември”. 
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В третата глава проблемът за времето беше представен чрез откриването 
на възможността на субектът да приеме другостта / бъдещето като отсъствие и 
лишение,  чрез  рефлексията  му  върху  самия  себе  си  през  призмата  на 
дуалистичността  /  на  множествеността.  През  тази  перспектива  в  трета  глава 
разгледахме  лирическите  диалози  между  редица  автори,  сред  които 
Фурнаджиев, Разцветников, Далчев, Пантелеев, Караиванов, Й. Стубел и др. 

В отличие от 20-те, в следващото десетилетие българската литература 
представя  света  като  едноизмерен.  И  макар  че  той  е  пренаселен,  Другият 
изглежда заличен и забравен. Това поставя пред изпитание идентификацията на 
Аза  в  разказите  на  Константинов,  Шишманов,  Мутафов,  Станев,  Вежинов, 
Гълъбов, но и на Чудомир, Ст. Л. Костов, Р. Алексиев и др. Литературната творба 
се превръща в единствен шанс за човека да бъде, единствен шанс за досег с 
Другия. През авторството субектът създава фикционален образ за себе си като 
друг  и  така  предоставя  на  читателя  възможността  да  стане  свидетел  на 
събитието и да заговори за времето. 

Още  една  перспектива  към  рефлексията  върху  времето  през  30-те 
години  зададохме  през  темата  за  техниката  в  петата,  последна  глава  чрез 
произведения  на  Багряна,  Габе,  Ламар,  П.  Матеев,  Радевски,  Вапцаров,  В. 
Петров, Вутимски, Б. Райнов и прозаичните произведения на Минков, Мутафов, 
Валковски,  В.  Петров,  З.  Сребров  и  други.  Машината  беше  разгледана  като 
часовник и огледало, в което модерният човек съзерцава себе си и се наслаждава 
на  себе  си,  оставил  назад  тревогите  по  заличената  другост,  докато  в 
безвременността  на съзерцанието самият лик не започне да губи приликата си с 
човешкото,  да  се  превръща в  прозорец  към и образ  на  нечовешкото и  да  се 
„ражда”  времето.  Въпреки  негативния  опит  с  времето,  който  може  да  се 
разпознае  в  художествените  текстове  от  30-те  години,  именно  те  най-ясно 
извеждат идеята за художествената литература като място, където може да бъде 
открит Другият и съответно – представят я като шанс и надежда на субекта да е, 
с което възвръщат вярата на модерния човек в творческия му потенциал.

Успоредно  с  каноничните  произведения,  бяха  разгледани  и  много 
други, които по-рядко са представлявали интерес, като едни от най-интересните 
открития  за  тази  разработка  са  поемата  „Септемврий”  на  Иван  Перфанов  и 
преводът  на  стихотворението  на  Курт  Хайнике  „Песента  на  бурята”. 
Маргиналните текстове бяха представени като неизменна част от литературния 
процес. В хода на аргументацията бяха привеждани редица примери от научни, 
научно-популярни и псевдо-научни съчинения, посредством които се опитвахме 
да реконструираме този опит  на човека от периода между двете световни войни 
да  изгради  не  просто  свой  собствен  светоглед,  но  свой  „вселеноглед”  (Н. 
Шейтанов).  Обособиха  се  някои  лайтмотивни  образи  и  интересни 
интертекстуални  паралели  в  текстовете  от  този  период  като  тези  за 
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„слънчогледите” и „лунатиците”, за „вятъра” и „дъжда”, за „глада” и „зърното”,  
за „трепета”, за „танца” и за „машината” и др.  

Разгледаните въпроси не изчерпват проблема за образите и употребите 
на времето в литературата от междувоенния период, а отварят множество други 
посоки, през които той да бъде мислен. Някои от тях бяха само бегло щрихирани 
през темите за астрологията, алхимията, биологията, модата, архитектурата и т. 
н., други бяха просто споменати като възможности. Податки за тяхното развитие 
в следващи изследователски проекти, както и за много други, могат да бъдат 
потърсени в речника на образите на времето. Струва ни се, че посредством така 
разработения проблем се разкриват две много характерни черти на българската 
литература  от  20-те  и  30-те  години  на  ХХ  век,  а  именно  –  нейната 
калейдоскопичност и висока сюжетна комбинативност.
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Приноси на дисертационния труд:

1. В литературноисторически трудове на редица български изследователи – Розалия 
Ликова, Сабина Беляева, Валери Стефанов и мн. др. – се поставя въпросът за 
времето  в  българската  литература.  Настоящият  труд  обаче  е  първото  у  нас 
изследване, което в такава степен на пълнота разглежда проблема за образите и 
употребите на времето в българската поезия и белетристика от 20-те и 30-те години 
на ХХ век.

2. Многоаспектността на проблема за времето в българската литература от 20-те и 30-
те години е представена чрез включването на редица теоретични изследвания от 
периода – на Анри Бергсон, Алберт Айнщайн,  Мартин Хайдегер, Еманюел 
Левинас,  Николай Бердяев и др.,  както и по-късно публикувани трудове на 
Райнхард Козелек,  Юрген  Хабермас,  Жан-Франсоа Лиотар и др.  Принос на 
работата е разглеждането на проблема за времето през призмата на актуалния 
тогава въпрос за Другия, което се осъществява благодарение на поставения акцент 
върху  книгата  на  Левинас  „Времето  и  другото”.  Посредством  теоретичните 
изследвания неколкократно се извеждат различни посоки на самозаявяване на 
българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ век като модерна, на нейното 
самоутвърждаване  като  национална  литература  в  контекста  на  модерната 
европейска и световна литература.

3. За  разлика  от  други  изследвания,  този  труд  се  съсредоточава  върху 
човешкото, екзистенциалното време на субекта, като е направен опит да 
се говори за художествените творби без оглед на причисляването им към 
даден  социално-идеологически  ляво  или  дясно  ориентиран  дискурс. 
Този  подход  отваря  възможността  за  множество  интертекстуални 
паралели  между произведенията  от  20-те  и  30-те  години на  ХХ век, 
които  не  са  правени  до  този  момент,  като  тези  между  поезията  на 
„септемврийците”  Никола  Фурнаджиев,  Асен  Разцветников  и  др.  и 
„стрелците” Атанас Далчев, Димитър Пантелеев, Георги Караиванов и 
др.,  както  и  възможността  за  обединяването  в  единна  проблематика 
творчеството  на  множество  по-близки  или  по-далечни  поети  и 
прозаици,  сред  които  Елисавета  Багряна,  Дора  Габе,  Атанас  Далчев, 
Чавдар Мутафов, Светослав Минков, Георги Илиев, Здравко Сребров и 
Никола Вапцаров, Младен Исаев, Христо Радевски, Славчо Красински и 
др.

4. Редом с канонични за българската литература текстове се разглеждат и 
много автори и произведения, които рядко са попадали в полезрението 
на литературната  ни история.  Тези  маргинални творби се  представят 
като  неизменна  част  от  литературния  процес  –  те    подсказват  нови 
посоки  за  прочит  на  каноничните  текстове  и,  съответно,  помагат  за 
доизясняване  на  произхода  и  развитието  на  някои  характерни  за 
българската  литература  художествени  образи.  Сред  тези  текстове  са 
поемата  на  Иван  Перфанов  „Септемврий”  и  преводът  на 
стихотворението  на  Курт  Хайнике  „Песента  на  бурята”,  които  се 
препубликуват  и  анализират  за  първи  път  след  издаването  им  в 
периодичния печат през 20-те години.
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5. В  хода  на  аргументацията  се  привеждат  и  редица  примери  от 
нелитературни съчинения - научни, научно-популярни и псевдо-научни 
текстове  от  областта  на  архитектурата,  хронометрията,  физиката, 
психологията,  социологията,  философията,  езотериката  и  др.,  което 
рядко е правено в литературноисторическите изследвания. Посредством 
включването  на  тези  текстове  е  направен  опит  да  се  реконструира 
стремежът   на  човека  от  периода  между  двете  световни  войни  да 
изгради  не  просто  свой  собствен  светоглед,  но  свой  „вселеноглед” 
(Найден Шейтанов).

6. Дисертационният труд има и справочен характер. Той интегрира в себе 
си и жанра на списъка, една от най-отчетливите реализации на който е 
съставеният  речник  на  образите  на  времето  в  българската  поезия  и 
белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век. В дисертацията и в 
речника към нея са изведени редица литературноисторически сюжети и 
е предложена посока за тяхната интерпретация. Те могат да станат обект 
на следващи научни изследвания.
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