


СТРЯННИЯТЪ пжтникъ
БЯЛЯДЯ НЯ ПРИМИРЕНИЕТО

И тихо азт, п р и стж п в ам ъ  
в ъ  безрадо стн и  долини, 
залЪни отъ  сълзит-Ь 
на моя р о д ъ  п р о кл е т ъ  . .

Т р а я н о в ъ

Той вървЪше тихъ и огроменъ, като тихата и огромна 
луна задъ дънеритЪ. Мракътъ трепереш е надъ неговия пжть.

Въ здрачинитЪ се мъжделъеха жълти светлини. „Село“ — 
помисли той. Тия жени, натоварени съ дърва, отиватъ тамъ. 
Старата е уморена. Чужди сж стжпкитЪ на младата: тя ходи 
като въ лошъ сънь. РжцегЬ й,стегнати горе отъ вжжетата, 
висятъ като мъртви. Старата жена грохна съ товарачна 
синура.

— Дай ми товара си, майко, — каза странникътъ.
— Охъ сине, — каза тя, ти искашъ да се измжчвашъ.
— Дай да ти помогна.
— Кой си ти, който навдигашъ кахъригЬ ми?
—  !
— Пжтникъ . . . ВсЬки съ своя чемеръ, о Боже! . . . 

А ти отъ що си тръгналъ? Кжде отивашъ?
— Дай да ти помогна, майко.
— Онази, която върви следъ мене е по-слаба . . .
— Не искамъ . . . Н еискам ъ ,— завика младата ж е н а .— 

На мене не требва никой да пом'ага.
Отпусна глава предъ странника. ОчитЪ й безмислено 

зя п а х а :
— Азъ съмъ мръсница. Всичи ме презиратъ Виждамъ 

твоит^Ь очи: и тЪ сж студени . . .
Луната изплава като надежда, която очакеатъ. Гората 

се смълча. Нощьта бЪше тиха.
— Иди си, — каза пакъ тя. — Не се безпокой за 

тЪзи, които горятъ . . .
Скръбьта й ид^ш е отвждъ сз^та. Думитъ й падаха като 

мъртви листа. Тя остана като призракъ. Мжченица въ нощьта.
Старицата захлипа :
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— Клетата: тя мисли, че е погубила брата си. Погуби 
го умътъ му. И ония—подиръ които бЪше тръгналъ.

— Недейте . . . замоли младата. — Защо не бягате 
отъ блудницата? Язъ съмъ Юда. Моя братъ е Христосъ. И 
азъ го предадохъ. О, Вие не вЪрвате? Язъ го видЪхъ една 
нощь. Той ми се яви разпънатъ на кръста. Едното ми дете 
му подаваше гжба съ злъчка и оцетъ. Другото го прободе 
въ гърдигЬ съ копие. ВидЪхъ какъ изтече кръвь и вода . . . 
изъ раната му. „Свърши се“ — каза той. Сълза потече на 
дълга струя по мъртвото лице. И падна въ сърцето ми. Отъ 
този часъ то гори въ неспиренъ огънь. Той умрЪ, а огъньтъ 
остана тукъ. УмрЪ за моитЪ грахове. . .

Пжтникътъ стоеше на колене ср^дь  праха. Въ погледа 
му св-ЬгЬше молитва. Всичко ставаше като насъне.

*
После той взе товара на старата жена.
— Охъ, ти не знаешъ какъ се носи товаръ, — каза тя: 

Стегни примкитЪ на рамената.
И тръгнаха къмъ селището.
Странникътъ въ рвеш е малко напредъ. Старата жена 

разказваше за златното сърце на своя внукъ, за чемера му 
да оправя св^та съ лошо, за бедностьта имъ, за безумието 
на своята внучка— оная. която върви следъ тЪхъ, съ увиснали 
ржце като две мъртви злочестини.

Той вървеш е малко напредъ. Д ърж еш е лицето си на 
страна, за да не го погледне злочестата. Влязоха въ пустия 
дворъ, гдето сз-Ьт-Ьха заспали локви. И бурени отъ татула се 
отразяваха тамъ. А околовръстъ мълчеха тъмни стрехи. Два 
прозореца, като очи на бедни, гледаха низкия прагъ на схлу- 
пената кжща. Старата жена запали вжтре кандило. Предъ 
пжтника изкочиха две деца, които гледаха плахи. ТЪ оглеж
даха пжтника, на когото тоягата бЪше голяма и очитЪ до
бри като на бащигЬ. После децата си легнаха. И дълго гле
даха какъ пжтникътъ четЪше писмата на гЬхния вуйко. Ста
рицата мърмореше н"Ьщо на госта. Безумната имъ -майка 
вареш е въ гърнето единъ камъкъ. ОчитЪ имъ заспиваха 
като огледала, въ които се оглежда мжката на старицата и 
безумието на майката.

Децата заспаха.
Безумната заспа.
Странникътъ не четеш е вече. Очит-Ь му, неподвижно от

ворени, гледаха навънъ въ нощьта.
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СпЪха и гледаха.
*

На прозореца дойде то й :
Оня—съ тъмния чемеръ, който оправя СЕ^та съ лошо. 

Нажежената главня избухна въ огнището. Очит-Ь на оня, 
който гледаше отвънъ, свЪтЪха като излъскана стомана. Д е 
цата се разплакаха. Задвижиха слаби ржце надъ русигЬ си 
глави. Майка имъ стана. Тя б’Ьше сега хубава. ОчитЪ й — 
скръбни. РжцетЪ — тънкитЪ й пръсти струеха л ю б овь : 
спираха се уморени надъ кждравит-Ь глави. Децата все пла
чеха и молЪха за х л ^ б ъ :

„Мамо, кжде е нашия хлъбъ . . . Мамо, кжде е нашето 
гърне съ боба“?

„Млъкнете, — каза най-после тя — вие искате да ме 
погубите“.

Децата тихо заскимтяха. като повтаряха на себе си сж- 
щитЪ молби.

Тогава тя вдигна безпомощно глава. Задиша. ОчитЪ й 
замряха на голата стена. ЗалюлЪ я люлката на миналото. 
Детинството. Бедната нейна майка. Бедната баба. Редица 
бедни майки, които измираха като цветята безъ слънце. И 
единъ пиянъ баща, думитЪ на когото сж като брадвата, 
която държи. Последна бедность. Последна лъжа за хл_Ьбъ. 
„О, Господи, прости и помилвай безгрешната ни майка“. И 
една мисъль я упи. Тя требва да извърши сжщото — като 
своята майка: да тури въ .гърнето камъхъ да ври, да зарови 
въ огнището говежди торъ и да залъгва децата съ думи, 
които помни :

„Спете. Ето . . . хл^бътъ се пече“ . . .
Радость отъ Лукавия, отъ самоунижението размжти 

душата й. Стана и тръгна. Очить й б^ха отворени. Устата и 
з4еха заледени. Не чуваше вече децата. Онзи на прозореца 
се стопи въ мрака. Чуваха се стжпкит1з му като едри д ъж 
довни капки. Странникьтъ излезе следъ нея на двора. Оти
доха къмъ с1знката на стрЪхиНз.

Тя влизаше вь чуждата зрата, както се влиза въ чужди 
домъ ноще. Вл-Ьзе и пжтника. Миришеше на торъ. Невидими 
ноздри задишаха тежко. Приближи и оня — съ стжпки като 
шумъ отъ дъждовни капки. Продължително хълцане из
пълни обора. И всичко зан^м^ въ зиналото мълчание. Чу 
се молитва:



„Отче нашъ . . .  да дойде царството ти на земята, както 
е горе при твоит^ ангели . . . Дай ни насжщния хлтЬбъ, 
безъ да ни въвеж даш ь въ грЬхъ . . . Дай ни насжщния 
хлЪбъ: не намъ, а за децата, които сж Твои . . .  Не ни 
оставай повече въ тоя срамъ, защото сме недостойни да 
дойдемъ предъ Твоето лице . . . Аминъ.“

Оня, който оправя св-Ьта съ лошо, запали кибритъ. Тя 
видЪ изкривеното му лице. Той видЪ какъ тя вземаше топ
лия торъ изъ сламата.

Тя извика. (Както сестра посрЪща злочестъ братъ).
— Тихо, — каза той съ укоръ. И ти ли като нашата 

майка? . . Лудости . . .  И прочете при това : „хлЪбътъ нашъ 
насжщни дай ни го д н е съ “ . . . Сестро, ти ли си? . . . Азъ не 
те познахъ . . .

А тя се смЪеше съ воплитЪ на единъ плачъ, при който 
тревожно запръхтя добитъка.

— . . .  тъй Той по-добре ще чуе моята молитва . . . 
Това е обредъ, братко — възпоменание . . .

— Безсраменъ обредъ . . .
— Който ни завеща майка ни . . . Помнишъ ли?
— Тя б^ш е свята въ всЪка глупость.
— Наистина, тя се молеш е като дете тогава. А въ мо

ята молитва има умраза къмъ свЪта —- къмъ ситигЬ, въ 
борба противъ които щ е умратъ мнозина тази нощь.

— Ти в^рваш ъ ли въ гЬхното д-Ьло ?
— Въ тЪхното ?! . . Не знамъ, но омразата ми е по*го- 

лЪма отъ зората. ТрЬбва всички да умремъ. Щ е дойда и 
азъ  съ тия деца. Ш,е се изправя на смърть и ще извикамъ : 
„Удрете, вие жаднитЪ за кръвь — нашиятъ ж и б о т ъ  е по- 
лошъ отъ нищото“. . . Въ този кжсъ животъ ние вид-Ьхме 
само мизерия . . . Помнишъ ли седемнадесетгодишни какво 
четохме, за какво копнеехме при люлката подъ цъфналата 
ябълка?. . Ти казваш е: пЪй златна пчела, пЪй за б-Ьлия 
домъ, за лунния праздникъ, когато всички ще бждемъ въ 
б%ло. . . И се смЪеше на мечтитЪ ми. Азъ се сърд-Ьхъ и 
пакъ п^ехъ за големия праздникъ, когато всички ще бждатъ 
въ б^ло. . . Какво стана тази чиста звезда на младостьта? 
Погледни, братко, какво правя азъ тази вечерь тукъ. Мизе
рията е нашия домъ. Говежди торъ за топливо — утехата на 
децата ни. Кжде е звездата на нашата младость ? Ръждата на 
злобата разяде всичко. Сега : ние не сме вече хора, братко. 
Ние сме подобия на хора: сЬнки. ТЪ ни погубиха. Охъ, Боже,
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Боже . . .  Ти се колебаешъ още. . . Въ това се съмняваха 
и твоитЪ другари. . . Но тая нощь азъ ще се моля на Бога, 
на нашия Богъ, да ви подкрепи, . .

И пакъ захълца въ страшенъ см^хъ ;
— И . ..  ще му принеса жертва. .. най-горчивата жертва... 

ей туй, което нося да заровя въ пепельта 'на огнището ... за 
утеха на децата си . . . разбирашъ ли отчаянието ми... Тази... 
най-печалната жертва предъ Дявола и предъ Бога . . .  — 
Проклетъ да е свЪта! Проклети да сж х о р ата ! Проклетъ да е 
и Богъ. Хиляди пжти да съмъ проклета и азъ. . .

И тихо, тихо скимучеше, като бито и изгонено отъ гос
подаря си куче, прислонена о шията на една крава.

После утихна.
Само кравигЬ и воловегЬ дишаха тежко.
— Тамъ кой е ?  — попита онзи съ черния чемеръ.
— Сама съмъ.
— А онзи при вратата.
— А ! — каза тя — той е пжтникътъ.
— Пжтникътъ! . . . Отъ кжде си странниче?
— Азъ вЪчно пжтувамъ.
ДумитЪ му б^ха като препълнени чаши. Братътъ й се

страта се смириха предъ кроткия му гласъ.
После влЪзоха въ стаята. Пжтникътъ седна въ жгъла до 

огнището. Оня—съ тъмния чемеръ, седна въ другия жгълъ. 
И се погледнаха. ОчигЬ на пжтника б^ха пълни съ смирена 
красота, като звездно небе въ нощь надъ гората. Оня съ 
тъмния чемеръ, съ мжка погледна огъня, който тлЪеше: 
двата пистолета закопчани съ ремъци надъ дланитЪ му, л е 
жеха безмислено на земята.

Майката стоеше изправена. Тя не видЪ очитЪ на пжтника.
*

\
Оня — съ тъмния чемеръ, надникна въ гърнето, което 

врЪше на огнището.
— Ти си гладенъ, — попита младата.
— Отъ три дни не чувствувамъ гладъ.
ДумитЪ му я пронизаха. Тя правЪше усилие да скрие 

болката си. ОчигЬ й расгюса, гориха предъ н-Ъщо, което 
иде като чудо.

— Ти трЪбва да ядешъ. . .
— Да, — каза той безучастно.
Двамата стоеха съ спуснати клепки. Чужди единъ на 

другъ. ВсЬки притиснатъ отъ една неизвестность. Странникътъ
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ги гледаше като две деца, които еж безпомощни. Нейнит^ 
уста се разкривяваха бавно, бавно. Тя втренчи погледъ въ 
иего. ОчитЪ й отново ставаха широки, необятно щастливи.

— Колко си свЪтълъ въ скръбьта си, мой. . . братко...
— Мжтенъ.т— каза той.
— Мжтенъ ?
— Да. Азъ не зная какво ще правя тая нощь. Колебая се.
— А х ъ ! • . Ти 1 . . ‘
— Да. . . Стариятъ бЪше убиецъ. Той убилъ въ роб

ството. Азъ — неговиятъ синъ — стреляхъ на пощата. И
азъ убихъ. Бедните стражари, въ какво бЪха тЪ виновни... 
И после. . . после козарчето. Гнусно е да мисля за тая случка... 
Това стана, когато се криехме въ папрата. БЪше пълнолуние. 
То свирЪше съ малка свирка. Свираш е и лю лееш е своята 
свирка тъй . . .  на джга въ въздуха. . . като на хоро въ 
село. . . ИдЪше срещу насъ.

— Да го в ъ р ж е м ъ ,— пошепнахъ а з ъ —то ще ни издаде.
Единъ отъ насъ избърза. Скочи върху него. Ятагана му

блЪсна на светлината. То вид-Ь. И само свари да поеме въз- 
духъ — хрипкаво, въ предсмъртенъ страхъ. После се чуваше 
шумъ отъ давене въ кръвь. . . Отвратихъ се тогава.

ОчитЪ на странника госнЪха.
— О, Боже, колко дивъ, страшенъ изглеждаше ти тогава. 

Вл-Ьзе въ двора още въ тъмнини, въоржженъ до петит-Ь, 
мълчаливъ. Изправи се предъ леглото на баща ни, на когото 
краката вече б4ха вкочанени и започнали да гноясватъ, и си 
сне шапката. Баща и синъ се гледахте за последенъ п ж т ь . . . 
Страшна бЪше любзвьта Ви, когато мълчехте. . .

— Да, двама убийци се прощаваха. . . Страннико, защо 
те трогва тоя дребенъ случай. . .  Въ св^та ставатъ хиляди, 
милионни убийства — Баща ми уби. —• Азъ убихъ. И децата 
ни безсъмненно ще убиватъ.

А има ли нЪкой право да убива ?
- — Само Единъ.

Лицето на пжтника стана хладно като камъкъ.
— О, братко,—плахо ш епнеш е тя, колко страшенъ из

глеждаше тогава. „Какъ си тате“ — само го попита ти. Той 
нищо не каза. Погледна на страна, помисли и те загледа, 
като да искаше да ти каже: „защо б-кше всичко това“, . .

Сега тя пакъ го загледа. И протегна къмъ него ржка, 
като къмъ спасение:
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— Б р а тк о !
— ?
— Защо сръбьта ти е голяма тая нощь ?
— Боя се за тебе.
— Нема ли да се видимъ?
— Кой знае.
Н ещо зашуме вънъ. Оня съ тъмния чемеръ трепна. З а 

гледа въ прозореца като стискаше двата пистолета. Майката 
очакваше въ студена неподвижность. Странникътъ гледаше 
изм ъчените—издигнатъ и страшенъ предъ страшните д ела  
на Бога и хората.

Тогава оня съ тъмния чемеръ заговори съ гласъ, сякашъ 
изъ зем ята :

— Да, тогазъ азъ бЪхъ мраченъ, а ти -б е згр е ш н а  дева. 
Сега ти си мрачна майка, а азъ  разбойникъ, който е отвра- 
тенъ отъ кръвь. . .

Чу се вистрелъ надъ селището. Ехо се понесе като въз- 
дъхъ на долините. СвЪтътъ се смълча предъ чудото, което 
настжпзаше.

— Коя дата сме днесъ, сестро?
— Очакваната. Тя дойде.
— Не помня. Нема вече дни. НЪма вече нощи... Жи- 

вотътъ ще разкжса своята утроба въ отчаянието си.. И ние 
ще бждемъ само свидетели . . .

— Днесъ тЪ идваха да те търсятъ Билъ си необхо- 
димъ Требва да присжтствувашъ тамъ. Те изглеждаха из
плашени, кога говореха за преврата. Хаплювци. Питатъ за 
тебе като деца за своята майка. Те чакатъ . . , Братко, го- 
товъ ли си. . . Какво мислишъ?

— Мисля, че т% требва да иматъ право.
— Кой ?
— Ония, които сж противъ убийствата.
— А!?
Чу се втори вистрелъ. Трети.
— Идеи. Велики идеи и убийства. Отвратенъсъмъ. Стига!
Пжтникътъ гледаше като въ молитва.
— День следъ убийствата лежахъ въ една пещера. 

Виждаше се кжсъ отъ небето и поляна край една могила. 
Тамъ б еш е разпънатъ катунъ. Наблизо циганчета пасеха 
една крава съ малката й рожба. Стари цигани плетеха кош
ници. Йекои отъ техъ, излегнати, пушеха лулите си. Задъ  из- 
гнилите платна светеха огньове и се чуваше биенето на чукъ
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ЦЪлиятъ катунъ гъмжеше отъ животъ въ тоя слънчевъ день. 
„Господи, казахъ си азъ, тЪ сж по-честити отъ н асъ“. Отъ 
тоя день въ душата ми остана тази слънчева тишина — че- 
ститъ трудъ и чисти мисли. Тежаха ми вече вехтигЪ дрехи 
на разбойника. Но другаригЬ. . . миналото ме държеше въ 
лапитЪ си' Останахъ самъ на пжтя. . . На никжде . . .

СЪнка на безумие мина по нейнитЪ изпъкнали очи. Два- 
мината сега й се видеха като сжщински братя. И като ги 
загледа съ дълъгъ погледъ и усмивка която мами, тя бръкна 
съ лъжица въ гърнето и подаде на детето, което плачеше. 
Лицето му се сгърчи отъ соленото. НейнитЪ очи се надуваха 
като при мозъчна болесть. Оня съ тъмния чемеръ гледаше 
безмислено.

— Искашъ ли отъ супата? — попита го тя.
ДумигЬ й бЪха студени.
Той нищо не отговори. Стоеше като закованъ въ клетка.
— Ти не искаш ъ? ! . .  Това е супата на нашата майка!. . .
Тайнствбниятъ смисълъ на думитЪ й стисна душата му.

Тя му подаде пълна лъжица. Той глътна н^щ о много- 
странно. И затвори бавно очи. УстнитЪ му се задвижиха, 
затрепериха. И когато после се вторачи въ прострснството, 
погледа му б-Ьше мжтенъ отъ ярость и сълзи. Ржцете му 
стискаха двата пистолета.

Чуха се вистрели. После залпове. Гласове на деца, които 
викатъ:

„На орж ж ие“.
ГърмежитЪ се сливать въ непрекжснатъ шумъ. Гласо

вете на децата бЪгатъ край стенит4 и викатъ:
„ИзлЪзте, великиятъ часъ удари“.
Пищятъ, молятъ се, сякашъ плачатъ предъ ужаса, които 

е до самитъ тЪхъ. Онзи — съ тъмния чемеръ, чу името си. 
ЗовЪха го ужасени гласове. И бавно утихваха. Потъваха подъ 
земята, задъ студенитЪ зидове. Нощьта трептеш е отъ бе
зумни сияния.

СестринитЬ очи го гледаха — гор-Ьха по чудото, обвиня
ваха го. Той се повдигна задушаванъ отъ мжка. И тръгна, 
отпустналъ двата пистолета.

Кжде? — Незнаеше.
Вървеш е изъ улицата, люлянъ отъ блясъци, въ слЪпа 

решителность. Между две стени: злочестина и варварство. А 
самъ той кой е? Кжде отива въ тоя адски тътенъ.
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Хиляди птици съ желЪзни клюнове тракатъ въ нощьта. 
Гласовете имъ свистятъ като отровни спирали въ въздуха.

Кжде отива? Кжде?
Предъ него широкъ площадъ. Горятъ здания. Тичатъ 

коне безъ ездачи. Безумни се притискатъ домъ до домъ. И 
чакатъ: — пожаръ. Бързо преминаватъ ^хора, излени отъ 
бронзъ

Той гледа като на сънь и пита:
„Отивамъ ли нЪкжде“?
А пламъци горятъ. НовитЪ хора горятъ стария свЪтъ. 

Избиватъ старитЪ хора съ старигЬ души. Еднит-Ь бЪгатъ 
уплашени. ДругитЪ ги преследватъ студени. Лудость !.. Единъ 
дяволъ развява червено знаме надъ пламъцитЪ.

Той тичаше, на вънъ, изъ полето. Вид-Ь, че е самъ. 
Грамадна луна и той. Кжде бЪга. — При ония, отровени съ супата 
отъ камъкъ. Край него бЪгаха призрачни дървета. Святкаха крж- 
гозоригЬ. МЪркаха се човЪшки сЪнки и се скриваха. Той тича.

Единъ потокъ предъ него. ..СвЪти и п-Ье. Прозрачни 
води. СвЪтятъ подъ луната. Той спира като единъ осжденъ . . .

— Хей, стой тамъ!
Той се изправя и гледа. С-Ьнки срЪдъ светлината.
— Пропускъ! — Чу се дрезгавъ гласъ.
Той се усмихна: все едно кои бЪха тЪ.
— Пропускъ! Кой е?
— Супа отъ камъкъ, — отвърна той хладенъ.
Въ мрака цъфнаха червени цв^тя . ..
Защо тЪ го упиватъ и животътъ ставаше толкова лекъ,

когато св^тлиятъ потокъ пЪеше ? . . .
*

Разсъмваше.
На лобното м^сто стоеше тя — съ увиснали ржце като 

две мъртви злочестини. Той лежеше като да се вслушваше 
въ п^сеньта на потока, протегналъ къмъ него ржка.

Безумната говореше на себе си:
„Това е неговата кръвь, която се пролива за насъ и 

нашитЪ гр-Ьхове . . .  Ти бЪше Христосъ, а азъ  — Юда. И ето,- 
азъ пакъ те предадохъ“ . . .

И плачеше съ плача на безумнитъ.
*

Странникътъ се пробуди.
— Пий и ти . . .  — каза безумната на странника, като 

му подаваше лъжица отъ супата.



Странникътъ пи.
Очите му станаха езера отъ скръбь.
— Тебе ти е лошо отъ тази супа, — каза тя.
— Не, — отговори той — мисля за моя дълъгъ пжть.
—г Бедния, . . .  и ти ходишъ безъ муле.
И го загледа пакъ :
— ГТи си уменъ, а азг  глупава. А защо пи отъ 

моята супа?
— Всичко има своя смисълъ.
— Думите ти сж като ржцетЪ на моята майка . . .  А 

защо п и . . .  Главата ми е още празна. Душата ми е още 
празна . . .

Той протегна ржце като да я благославяше и повтори 
думите си на нея, на себе си, на Бога.

— Всичко има смисъль: и азъ, и той, и Юда л и ? . . .
— Да, — каза той — всички сме врати за Него.
И стана страшно неговото смирение.
— В р а т и ? ! . .  . Съборени отъ ветъра  врати, каза тя и 

сълзите й струеха по лицето, когато коленичеше.
Той полека я издигна и говореше, като да четеш е въ 

една книга, която б еш е  безсмъртна.
Тя гледаше като дете.
— Не разбирамъ ясно, — каза тя, но на очите ми 

светва и на сърцето -ми става леко. Искамъ дълго да стоя 
на колене при тебе. Не си отивай отъ нашия домъ.

Моя пжть е още много дълъгъ.
Едното й дете му подаде връвьта на своята количка отъ 

тръстика. Той я пое предъ очудените очи на майката и тръгна 
по пжтя къмъ планината.

Тя виде какъ той се усмихваше и сълзите му падаха въ 
пръстьта.

БОТЙО СЯВОВЪ



ПОЖАРЪ
I

Въ стаята имаше много слънце и димъ. Чертежни- 
цит-Ь непрекжснато пушеха, шум-Ьха съ копирните хартии, и, 
като се навеждаха надъ гЬхъ, теглеха лийии. .

Унесени въ работа, те  откжслечно се запитваха безъ 
да повдигатъ глава и пакъ се смълчаваха.

Неуловимо леко усмихнатъ, Ради Накашевъ повдигна 
глава и очудено погледна наоколо.

Не, той не очакваше да види тоаа ! — несетно унесенъ 
презъ работата въ бл^знъ.

Запали нова цигара и загледа какъ сините струи 
проникваха въ слънчевия снопъ, разр^залъ, като златенъ 
мечъ, застоялия се въздухъ.

Димътъ се извиваше въ изящни колелца, сиви на сЪнка, 
светло сини и радостни въ светлината на залеза. 'Раздип- 
ленъ, той се застояваше, до като подхванатъ отъ невиди
мото течение, грациозно отлиташе къмъ отворения прозорецъ.

Ради стана отъ стола, и все така усмихнатъ, отиде при 
прозореца и се надвеси.

И неговата душа, като светълъ  обржчъ синь димъ, се 
виеше и отлиташе навънъ.

Още отъ първата среща на улицата, поразенъ отъ ред
ната й хубость, той почувства какъ п л а м н а  въ гърдите му 
кръвьта, разле се по жилите и здле съ огънь съзнанието.

Вървеш е следъ нея и непрестанно си повтаряше „Боже, 
Боже, колко е хубава с ам о ! Нима и тя е като насъ: дъвче, 
уморява се, спи ? “

И зашемеденъ оть бликналата страсть, той я проследи 
до‘ кжщи. . .

Отъ тогава минаха неколко седмици, той пакъ я среща 
и развълнуванъ, ту я изпреваря, ту неловко се забавя край 
афишите, за да бжде така съ нея по-дълго.

Тя забеляза това и заинтригувана се връщаше аъ кжщи. 
Но съ нищо не се издаде предъ него.
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И Ради се разхождаше до късно, опияненъ отъ смжгни 
копнежи, съ разбушузана кръвь и трепетно тЪло. Капналъ 
отъ умора, той се прибираше въ кжщи. Грабваше цигулката 
и дълго изливаше въ звуци кипящото настроение. Зачи
таше стихове, захвърляше ги. Не го сдържаш е на едно мЪ- 
сто. Пакъ сЪдаше предъ масата. Обхваналото го чувство 
б-Ьше толкова силно и непосредствено, че той не можеше 
да го влЪе въ разбрани, за другиго, редове. Слагаше започ
натото писмо въ джоба, притискаше го до сърцето си и 
като лунатикъ пакъ излизаше на улицата.

И отново той минаваше край кжщата й, унесенъ въ 
сладки и неосъществими мечти. Често той мислеше, ако я 
срещне сама, при по-малко движение по улицата, да я спре.

„Какъ ще постжпи тя ? “
Разсждъкътъ, по-хладенъ, преценяваше: Тя не е безъ

огнена метла отъ поклонници подире си и не може да не 
бжде горда и студена. Щ е се насмЪе и отмине.

Но разпаленото сърце и възбудена фантазия раждаха 
опияняващи блянове. Тя ще се трогне отъ тая прямота и 
изкреность, ще се зачуди, че не е дош ълъ  по рано, и го
това на всичко ще тръгне съ него. И тогава тЪ дълго ще 
бродятъ по полето; той ще й шепне само най-н^жни нЪща 
и кьсно, по луна, ще се върнатъ. Тя жив-Ье,. разбира се, 
сама, и ще го покани въ стаята си. Уморена, като предъ 
най-близъкъ, тя ще се преоблече предъ очит£ му въ до- 
машна дреха и ще прилегне на кушетката. И седналъ до 
нея, той ще я гледа, ще я милва и чезне.

Но действителностьта изправяше непроницаемата стена, 
която огражда непознатигЪ. И нерешителенъ да предприеме 
н^що, той се топеш е въ сладки мечти и мжка по нея.

Загледанъ по оживената улица, Ради съ нетърпение 
зачака свирката на арсенала и пакъ мислЪше за нея.

„Щ е я срещна ли д н есъ ?  Щ е се опия ли пакъ за 
кратъкъ мигъ отъ случайната близость?“

И представата, че ще я срещне го изпълни съ буйна 
радость и свътло очакване.

Отново помисли: „Яхъ ! какъ прималнявамъ, когато по
гледите ни се срещнатъ ! Но тя отминава така безразлична 
и погледа й се плъзва по мене,—като по вс^ки срещ натъ“.

Това го нажали. Но, като реакция, желанието да я 
срещне избухваше по-силно и по-пламенно.



„Защо не съмъ частица отъ тялото й? — така винаги 
бихъ билъ съ н е я ! Защо не съмъ слънце ! — Щ е грея съ 
най-мека светлина. Щ е я окжпвамъ въ нея. Боже, какво 
стройно т-Ьло има т я ! О ! какъ те жадувамъ ! Бихъ далъ 
всичко да те им ам ъ! Желанна м оя!“

Желанието се разпалваше до последна степень и за
мъгляваше съзнанието.

„И тогава незнамъ какво бихъ направилъ! Незнамъ! 
Може би ще падна на колене и ще те боготворя. Може би 
ще те убия. Незнамъ, нищо незнамъ !“

Сепнатъ отъ необяснимия шумъ задъ себе си, той стрем
главо се търкули отъ тая висина, и тревожно се обърна.

Колегите му тихо и крадешкомъ се промъкваха презъ 
вратата. Т е  искаха да се пошегуватъ и го оставятъ до като 
той самъ се опомни и си отиде. И часовникътъ и арсенала 
6 tx a  отзвучали нечути.

( Ради се усмихна надъ гЬхката игра, почака до като 
слЪзнатъ по стълбата, прибра свитъците и чертежите въ бю
рото и го заключи. Бавно сложи шапка и съ привично дви
жение поглади русите си мустаци. Въ коридора предъ огле
далото той cnp-fe, поогледа се, поправи шапката си и усмих- 
натъ тръгна.

II
Улицата лудо живееше, ликуваше и увличаше съ шум- 

ното движение на хора, трамваи и автомобили.
И по нея се изсипваха нови тълпи жени, м ж ж еи  деца. 

Потоци хора плъзваха бърже по тротоарите, пресичаха ули
ците и отминаваха.

Следъ дългата умора на работния день идваха крат.<ите 
часове на почивка, животъ, насдаждение. И подъ студената 
светлина на блестящите витрини и електрически слънца, ли
цата беха по-бледи, по-уморени, но странно оживени.

Ради стигна улицата по която обикновенно я срещ аш е. 
Впи очи въ върволицата предъ себе ск и като не я намери 
средъ  нея, закрачи съвсемъ бавно. Спре ужъ да погледа 
вазите и картините предъ витрината на книжарницата. И 
боязливо зачака.

Измжчваше го мисъльта, че тя, може би, е отминала 
вече- Да не я види — това значи още единъ напразенъ и 
изгубенъ день.

И той се обръщ аш е назадъ, вглеждаше се въ минува
чите и като не я виждаше, съ стиснати отъ болка челюсти,
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продължаваше до следующата витрина.
Това чакане го стесняваше ужасно Струваше му се, 

че всички разбиратъ състоянието въ което е. Като всички 
девствени натури, той страдаше отъ улицата, а не можеше 
сега безъ нея.

Гледаше изложените предмети и не ги виждаше. За
стотенъ пжть помисли, че требва да тури край на това уни
зително улично очакване. По-добре да я спре и тя да го
отмине. Тогава той ще се затвори въ себе си, ще страда,
но, поне, безъ това обидно чувство на гаменщина.

Улицата почна бавно да пустее, преплела невидимите 
си нишки между жертвите си. И като уловена плячка, тъл
пата б е  дръпната въ други посоки.

Но странно ! — Отъ това тя не стана ро-тиха. З в ъ н 
ките гласчега на децата, събрани като орлячета врабченца 
предъ портите, ечеха въ ранните пролетни сумраци.

Въздухътъ трептеш е отъ хиляди смжтни гласове и шо- 
поти —• сякашъ разлистените и прецъвтяващи дървета не
ясно нашепваха на пролетната вечерь своите първи съмне
ния и болки.

Ради запали цигара и пакъ се обърна назадъ. Нея все 
я немаше.

Внезапна умора го обвзе и той баино тръгна за въ 
кжщи.

Свежия въздухъ струеше мжчително-сладко опиянение. 
То б еш е и въ телото му. Идването на пролетьта съвпадна 
съ пробуждането на копнежите и-жаждата за ласки, и стра- 
стьта избликваше въ мжчителни и неукротими фантазии.

Побледнелото му лице б е  застигнало въ тиха печаль и 
болезнена покорность. Бавно крачеше. На кръстопжтя, 
предъ аптеката, отъ кждето той извиваше за въ кжщи, 
съвсемъ неочаквано, сякашъ изтръгната отъ мечтите му, 
изникна тя.

Ради изтръпна. И безъ да съзнава добре какво прави, 
низко свали шапка и като се вкова предъ нея, страшно раз- 
валнуванъ, съ отпадналъ, глухъ гласъ, прошепна:

— Извинете . . . азъ , . . искамъ да ви кажа нещ о . . .
Въ първия мигь тя силно се смути, зачерви се като бо-

журъ и се уплаши. Но бърже се овладе и като го погледна 
неумолимо строго, сепнато запита:

— Но азъ  не ви познавамъ господйне. Какво искате 
отъ мене?
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Душата му бе  страшно напрегната. Той чувстваше, че 
е поставилъ на карта целия си животъ и отъ тоя мигъ за
виси всичко останало. Неловко мжлчеше и я гледаше.

Тя направи неуловимо движение да отмине. Той схвана 
това и бърже, като махаше безъ нужда ржце, заговори:

— Азъ искахъ да Ви кажа. . . Извинете, знамъ че н-Ьма 
по-глупаво нЪщо отъ това хлапешко запознаване, . . по ули
цата. . . Да. . . Но за мене н-Ьма другъ изходъ. . . Простете 
ми, но азъ  не мога. . . страшно искамъ да се запозная.

Тя невесело се усмихна, и сякашъ не чу какво й 
каза, отговори:

— Но този ли е едииствениятъ начинъ да се запознаете ?
Той още по-бърже, но по-см-кпо заприказва:
— Но разберете ме. , . Азъ н-Ьмамъ другъ изходъ —и 

съ пром^ненъ гласъ, треперящъ отъ вълнение, тжжно въз
кликна: — Боже мой ! Боже мой!

За мигъ трогната отъ интонацията на дълбокото чувст
во, съ което той каза последните думи, тя ласкаво го по
гледна и тръгна. Той я поспедва, като продължаваше да й 
говори. И въ несвързаните думи звучеха и молба и възторгъ 
и мжка и страсть.

Колко отскоро я знае и колко отдавна му се струва то
в а ! Въ походката й има нЪщо царствено! Гласътъ й е като 
дълбокъ и милващъ тонъ на виолончело. Нека не се бои отъ него. 
Той така я цени, че би направилъ всичко за нея. Колко 
много е изстрадалъ, за да се унизи до запознаване на у л и 
цата !

Тя развълнувано го слушаше и само поклащаше глава. 
ОчитЪ й сип-Ьха златни искри. Гжста руменина заливаше 
лицето й.

И други пжть сж я спирали за запознаване на улицата, 
но това, което й казваше той, тя не б е  слушала нито вед- 
нъжъ. Съ сладко замиране слушаше трепетните думи. Боеше 
се да не се покаже само много достжпна. И когато за ми
нутка той спре, тя твърдо каза :

• Но така сж ме спирали и други. Извинете и Вие, 
може да е грубо, но азъ не мога да повервамъ въ чистота
та на увлечението Ви изведнъжъ.

Ради дълбоко въздъхна. Той съвсемъ не очакваше 
да чуе това. Но въ екстазъ, че върви редомъ съ нея, че я 
чува и самъ й говори, той б еш е недосегаемъ, и думите й 
не го обидиха.
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— Разбира ce, — нервно каза той — Вие не можете 
да ми вярвате, следъ като Ви спр-Ьхъ и азъ като другите на 
улицата, Азъ съмъ Ви съвсемъ непознатъ и чуждъ. Боже. 
мой! Но какъ искамъ да не бжде така и всичко бихъ нап- 
равилъ да Ви уверя. Моля Ви се, не се страхувайтеотъ мене, 
позволете ми да Ви спирамъ . . . и . . .

Тя странно се заеме и съ горчива ирония отговори:
— Не, не мога да ви позволя товз. Ецинъ приятелски 

поздравъ—да, но нищо повече. Защ о се опечалязате т а 
ка? Ако искате да станемъ приятели докажете ми, че сте 
укротили всичко. . . въ себе си, и не очаквате нищо повече

Ради я гледаше съ молба. За мигъ той си помисли, 
„какъ си представяхъ това и какво излезе! “ — но не 
продума.

Т-Ь стигнаха до пжтната врата на квартирата й. Тя му 
подаде ржка. Пребледнелъ, тсй я взе въ своята, задържа я 
мигъ повече отъ колкото е прието и като я гледаше от
ново съ възторгъ, помоли :

— Но Ви не ми казахте дори името си?
Тя пакъ се смути, зачерви се, но закачливо отговори:
— Защ о Ви е ?
Ради боязливо я погледна и като влагаше цялата си 

душа, въ нищо не съдърж ащ ата дума, безпомощно и печал
но прошепна:

— Така!
— Мика Шишманова — бърже прошушна тя, трогната 

отъ тая безпомощность и за да не се издаде, избяга презъ 
двора въ кжщи.

III
Съ пламтящо отъ вълнение и тичане лице тя се изкачи 

на третия етажъ. И като влезна запъхтена въ стаичката си, 
зашеметена отъ щастие весело се разсме.

— Вижъ ти, походката ми е царствена, а гласа като 
на виолончело. Ха-ха-ха1 Колко си милъ! —Но Ви не ми казахте 
името си. „Защо Ви е ? “ — Така. „Така, така“ Ха-ха ха Гу- 
зенъ , като че ли краде нещо!

И тя хвърли шапката и жакета на леглото си, и изпра
вена предъ, огледалото смееш е се и заглеждаше въ него.

Големите гължбови очи изпущаха златни искри и освет
ляваха изящното й лице. Косата тежко падаше надъ ушите 
и челото, и увенчаваше съ златна корона удивително чис
тия овалъ.
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Тя се гледаше развълнувано въ огледалото, щастлива, 
че е избрана отъ гоя несржченъ господинъ съ смешно п о т 
реперващи устни и мечтателни сини очи.

Не, тя при раздалата се убеди, ч? той не е като дру- 
гитЪ. ТЪ сжщо я спиратъ по улиците, но много по свободно 
и нахално. И техната груба, не прикрита страсть лъха въ 
лицето й и я отвръщава. Тя й напомня страшното минало 
при мащехата. Колко страдания изпита тя въ борба, да н е я  
увлече и нея въ кальта, до като успе да избега и заж и
вее сама. Но той е по другъ.

— „Позволете ми да Ви срещ ам ъ!“ — помжчисетя пакъ 
да го имитира .

И като повтори неколко пжти фразата, разклати съ рж- 
ка брадата си, за да представи какъ трепереш е.

И пакъ щастливо се заеме.
„Бедния, съвсемъ се уплаши. Не бехъ ли много резка 

а зъ ? “ — помисли тя пакъ, като си представяше станалото. — 
„По-добре да се научи и да ме цени по-вече“.

Погледна се пакъ въ огледалото. Усмихна се и като сви
устни, безъ да иска, внезапно ги разкри въ въздушна це
лувка. И отново се усмихна.

Тя кокетливо се играеше възбудена отъ странно чувство, 
че безъ да е тука, той вижда това което прави. Сякашъ тя 
не б еш е вече сама.

Стана, разходи се бързо изъ стаичката си и отвори вра
тата на балкона. Следъ всичко преживено искаше и се да 
подиша благоухаещия свежъ въздухъ навънъ. А, може би, 
той ще мине, както други вечери, по улицата. И тя излезна 
и седна на балкона.

По улицата б еш е глухо и тъмно. По некога премина
ваше автомобилъ и два огнени снопа лжкатушеха предъ него, 
като че ли диреха некой скритъ въ тъмните врати и кжщи. 
Току-що разлистените дървета страхливо изтръпваха отъ те х 
ната ярка светлина и следъ изчезването и пакъ се згуш- 
ваха по местата си.

Мика дълбоко и равномерно вдишваше свежия въздухъ 
и трепетно си припомваше отново всичко. По телото й се 
разливаше топла, сладостна вълна отъ съзнанието, че тя е 
обожавана, любена. И все се запитваше, безъ да може да 
си отговори: „Кой е той? Щ е бжде ли той, тая опора, която 
тя търси въ живота?“
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Съвсемъ сама, принудена да трепери за местото на ко- 
респондентка въ банката, дето всички, съ изключение на 
стареца подъ-директоръ, дебнатъ случай да се подхлъзне, — 
тя свикна да гледа просто и трезво на живота. И за това 
малкото радости, които й се случваха тя се стремеше да ги 
изживее напълно. Но винаги, дори предъ другарки, тя се 
поставяше крайно коректно и здържано. Избягваше компа
нии и буйнитЪ развлечения навънъ. Обичаше да чете романи.

И странно б^ш е, че трезва и разсждителна, тя се ув
личаше отъ тЪхъ,—отъ поетическитъ и сантиментални исто
рии. Когато тЪ свършваха следъ дълги перипетии съ в е н 
чило, тя се чувствуваше съвсемъ щастлива, като смиташе, 
че тъй требва да свършва всЬка страсть и любовь.

Загледана въ тъмното, кадифяно небе съ рой силно ис- 
крещи звезди, Мика се усмихваше на бждещето си. Взи
раше се въ по-свЪтлит^. звезди и се сравняваше съ т"Ьхъ. И 
тя е прекрасна! Нека само той й направи предложение, и 
тя ще му даде и гордата си душа и прекрасното, дори отъ 
погледъ не допрано, тЪло.

И за първи пжть въ нея се пробуди смжтно и тре
петно желание, редено не отъ книжнигЬ романи, да се от
пусне на силна мжжка гръдь, да се приюти на нея, безъ 
да мисли за н-Ьщо. Въ гърдитЬ й пакъ се разлЪ топла и 
обезсилваща вълна. Ж аж дата  за милувки и силна прегръдка 
полуоткри устнигЬ й. Тя внезапно стана, взрЪ се въ тъмнитЪ 
дървета на двора и тръпнеща отъ смжтно чувство влъзе 
вжтре. Съ сплетени пръсти на тила, Мика се изправи пакъ 
предъ огледалото, усмихна се и като не знаеше съ какво да 
се залови, почна да разкрива леглото си.

Събу обущата и боса, както никога други пжть, се за- 
разхожда изъ стаичката. Като минаваше край огледалото, 
кокетливо се поглеждаше въ него. Лицето й пламтЪше. 
Тръпна и разгорещена, тя почна да се съблича. И като се 
допираше до тялото съ ржце, сладко замираше. Съ гордость 
тя помисли за хубавото си телосложение и стана да угаси 
електрическата лампа. Бавно почна да изважда фуркетите 
една по една и косата й залЪ раменетЪ. Сви я и съ сладка 
отмалялость се отпусна на леглото.

Дълго тя лежа неподвижно, унесена въ сладка полу- 
забрава. Разни подробности отъ случилото се презъ деня из
плаваха въ съзнанието й, и отърсили своята радость, потъва
ха. Сложила ржка подъ дЪсната мишница, съ усмивка на уста



и все по равномерно вдигаща се и отпускаща гръдь, тя, най- 
после, заспа.

IV

Трети пжтъ Божия чукаше на вратата, но той кжсо 
отговаряш е:

— Остави ме мамо! Пиша. Вечерай сама.
И старата, изнемощяла жена печално се връщаше въ 

трапезарията, отпускаше се на миндера предъ сложената ве
черя и тихо въздишаше. Не искаше да хапне безъ него. Съ 
изостренъ майчински инстинктъ, тя забелязваше, че съ Ради 
става нещо. Веднъжъ ще се върне мраченъ, не я поглежда 
въ очите, затваря се въ стаята си и пише. Други пжть за- 
сменъ до уши, тънаника и сграбчва цигулката.

— Мамо, днесъ искамъ да пригърна целия светъ!
И като я хване презъ кръста, завърти я изъ стаята, а 

тя, щастлива отъ юнашката прегръдка, смее се и го моли:
— Недей сннко, недей, стара съмъ, светъ ми се зави. 

Намери си некоя млада да завъртишъ!
А Ради засменъ и разгорещенъ отговаря :
— Нея само на ржце ще я нося — и внезапно смутенъ 

отъ неволното признание излиза и се затваря пакъ въ стая
та си.

Тя се досещаше, че некоя жена е запалила сърцето му. 
Тревожно се радваше, но не смееше да го запита. Пъкъ и 
не би й казалъ. Макаръ че живееха отколе само двама, но 
всеки ж ивееш е самъ. Твърде пасивни, - те  се затваряха въ 
себе си и не искаха да проникнатъ въ душата на другия.

А живота бързо течеше и раздалечаваше майка и синъ 
като две лодки съ различно надути отъ ветъра платна. Въп
реки силната любовь къмъ него,, тя не можеше да го раз
бира. Той чувстваше това и виновато скриваше всеко по- 
интимно преживяване отъ нея.

Божия стана да го повика пакъ, но въ сжщото време 
въ коридора прозвучаха неговите тежки стжпки.

Съ пламнало лице и широко разлена, сяйна усмивка по 
устните, само по риза, той се изправи на прага и весело 
извика: •

— Щ о чакашъ бе мамичко? Азъ бехъ се унесълъ. Що 
чакашъ?

Тя го погледна и зарадвана отъ неговата радость, умо
рено отговори:
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— Не ми е сладко сама. Ами ти си наметни палтото, 
щ е настинешъ така.

Той си спомни, че „така“ отговори на л ю б и м а т а  с и  
и като се разсмЪ отъ все сърце, почна игриво да повтаря: 
„така, така, т^ка“.

Божия щастливо го гледаше и безъ да подозира какво 
го разсмива, повтори.

— Така, амъ че какъ ?
Това още повече го развесели и като гълташе, нездъв- 

кани залъцит^, той прихваше и повтаряше: „така, така, така“.
— Какво ти е, та само се смЪешъ тая вечерь?—попита тя.
Той хвана, презъ масата, ржката й, нЪжно я помилва и

като я гледаше засмЪно въ очит1з каза:
— Тая вечерь се згодихъ, мамо. Булка ще ти доведа. 

Булка-царица! Ха-ха-ха!
Тя усмихната го гледаше, но не повярва.
— ВсЪка булка е царица. Доведи я с а м о — нЪжно отго

вори тя.
— Тя е царица безъ да е булка. Искашъ ли я? Само 

че азъ се пошегувахъ. Н^ма булка за мене — бързо про
дума той; и внезапно нажаленъ отъ казаното той стана отъ 
масата и бързо отиде въ стаята си.

Смаяна, Божия гледаше предъ себе си и загрижено 
клатЪше глава.

- „Какво му е? Какво го мжчи?“
А Ради, безъ да пали лампа, се излегна на кревата си. 

И сжщото повишено настроение, мжчително-сладка възбуда 
и замаяность го обвзе, както следъ запознаването.

Предствяше си какъ стана всичко; припомняше си всЬка 
дума и движение, и замираше отъ вълнение. Тихо и нЪжно, 
сякашъ тя го чуваше, —ш епнеш е: „ми-ла, лю-би-ма мо-я! Ми
на! Ми-ка! Царице, на, вземи сърцето ми! Охъ! ти прекрасна 
моя!“

И опияненъ отъ н^жность и възторгъ, като стискаше 
до болка ржцетЪ си, гърдигЬ и лицето, той отново си при
помняше станалото, измЪняше го, отговаряше на въпросите 
й, както само фантазиите допускатъ.

И действителностьта се смЪсваше съ блЪноветЪ.
После, сепнатъ отъ спомена за нейната забрана да я 

спира, той мжчително притискаше очи, свиваше се отъ бол
ка и тихо стенеше.

436



Но това б еш е за кратко. Облегчението отъ разреш е
ната неизвестность бързо надделяваше и той бързо се опи
ваше и топеш е въ сладки мечти и спомени.

Въ полудр^мка, Ради стана, съблече се и пакъ легна. 
Съньтъ полека му вземаше образите и звуците на прежи
вения день, играеше се съ техъ  като ги пречупваше въ кри
вите си огледала и ги изменяше. На края всичко се сле въ 
бледа мъгла : въ нея потъваха движения и думи, и само не
изразимо-сладкото допиране на нейната пълна ржка остана 
и се разле, като топла и страсна дълга по целото му тело.

V

И точно това, което тя погрешно предполагаше въ 
него и поиска да укроти той въ себе си, се събуди въ съня му.

Въпреки чисто физическата пробуда на чувствата, на 
непрестанните, пламенни възклицания: „какъ те жадувамъ“, 
„колко силно те искамъ“ — но докато се запозна съ н е я ,— той 
нито веднъжъ не б е  я пожелалъ като мжжъ. За него тя бе  
осъществения идеалъ на женска хубость, будещъ само чистъ 
възторгъ.

И нейното съвършенство, девственостьта и поетичния 
погледъ у него, засенчваха страстните пориви съ вуала на 
сантиментална светливость и нежность.

И за първи пжтъ на сънь се разбули този вуалъ:
Той седеш е предъ масата въ непозната стая и разгръ

щ аш е некакъвъ албумъ съ цветни картини. И това, което 
виждаше го изпълняше съ тиха радость и приятно очакване. 
Той продължаваше да прелиства, картините бързо се про
меняха и сладкото очакване нарастваше.

Изведнъжъ Ради замре отъ възхищение. Мика! Изка
чила се на висока череша и засмена бере и хвърля плодо
вете въ кошницата, окачена на по-долния клонъ. Червените 
череши летятъ въ въздуха. Тя се смее.

Но чудно! Тя е босз! Б ели те  нозе блестятъ на сънцето, 
разкрити до коленете. Т е  сж така прекрасни: заоблени и 
сочни; и Ради иска да ги целуне. Р\ некой отъ страни тихо 
го повиква.

Желанието все по-силно се разгаря въ гърдите му, той 
тръпне на едно место и като хипнотизиранъ неможе да 
откжсне погледа си отъ техъ.

Изведнъжъ Мика силно извиква нещ о и се заканва съ 
пръстъ.
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Той знае, че не трЪбва да я гледа въ краката, но не- 
може. Чувствува, че главата му пламва все повече, и почва 
самъ да се катери по черешата. И сжщевременно съзнава, 
че това е невъзможно — тя е само картина!

Все пакъ той се катери, а Мика, забелязала го, бЪга 
отъ него по клонетЪ.

И пакъ н^кой го повиква: — Ради! Той се обръща и 
вижда майка си. Смутена тя го вика да слЪзе.

Той се засрамва, но не иска, неможе де слЪзе
А Мика се см-Ье отъ върха на черешата и го дразни. 

Хвърля череши по него. И съ все гласъ вика:
— Да ме цЪлунешъ ли искашъ? По краката? Ха-хз-ха! 

А защ о не по гърдитЪ?
И тя съ смЪхъ кжса блузата си и отново вика.
— Ела, ако смЪешъ!
Девствените й гърди излизатъ навънъ и стоятъ прави, 

сякаш ъ отъ мряморъ. И съ дишането й тЪ ту се изпъчватъ 
напредъ, ту се прибиратъ. Това е свърхъ силитЪ му и той 
прдължава да се катери. Стига я: ПосЪга къмъ тЪхъ. Съ 
допирането, незнайно блаженство го обзема и той шепне: 
„Боже, Б ож е!“.

Ради за мигъ отвори очи и въ опиянение протегна ржце 
напредъ. Тялото му гореш е. Кръвьта бушуваше въ артери
ите. Въ полусъзнание той изохка: „още, още. . . “

И пакъ съня покрива съ топлата си ржка очитЪ му и 
го увлича.

Нам-Ьри се по стълбата на никакво голямо здание. 
Огромни огледала отражаватъ св-ЬтлинигЬ на силно свЪтя- 
щитЪ крушки. Той се качва, а отражението му сякашъ го 
изпреварва. Ради се усмихва на това, но нЪма време да раз
бере какъ става.

Жени съ открити обли рамене, въ копринени костюми, 
бърже влизатъ въ ложитЪ.

Той почти тича и стигналъ горе, втурва се сж щ о въ 
една ложа. Въ нея нЪма никой, но той съ радостна ув^ре- 
ность очаква никого. СЪда на креслото и гледа.

Салона е тъменъ. Сцената зЪе въ полумракъ. Неви- 
димъ за зрителите, н^кой преплита тамъ тъмни жици и по 
г!зхъ мъгливо трепватъ книжни фенери. Отъ местото на ор- 
кестра тихо и опиянително се разнасятъ звуци. И отъ гЪхъ, 
— полумрака и цЪлата странна обстановка вЪе мжчително 
очарование и отмалялость.
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Невидимиятъ за зрителите заговорва отъ сцената. Ц ялата 
публика се вдава напредъ да чуе по-добре. И Ради се 
вслушва.

Невидимиять казва : „Играта започва. Нека артистите из- 
лЪзнатъ отъ публиката и дойдатъ“.

И на много места се раздвижвзть столове, наставатъ 
хора и тръгватъ къмъ сцената. Ради се вглежда и въ една 
група вижда Мика. Тя е облечена въ испански костюмъ. Рж,- 
цете й сж преплетени съ гривни. Шията — въ раскошно ян- 
тарно огьрлие. Тя гледа публиката и непрестанно предвижва 
очи, сякашъ търси некого.

Изведнъжъ погледите имъ се срещ атъ . Тя маха ржце. 
Ради се колебае. Ако излезе, може да я изгуби вече.

Но тя му показва плетената стълба, която виси отъ 
ложата. И той стремително се спуска долу. Изтичва при нея. 
по насланата пжтека. Мика ласкаво го гледа и улавя за ржка,

— Да вървимъ, — казва тя — сега е нашъ редъ 1
И той разбира, че требва да излезе на сцената съ нея 

Обзема го силно стеснение. Но тя го увлича вече съ себе 
си. И до като вървятъ къмъ сцената тя му казва съ неженъ 
упрекъ  въ гласа:

— Нали азъ те молихъ да укротишъ плътското въ ду
шата си. А сега имаме най трудните роли.

— Мика, азъ не искамъ да се явяаамъ, — боязливо от 
говаря той.

Тя го поглежда очудено съ широко отворени очи и съ 
тъменъ страхъ ш е п н е :

— Тогава требва да умремъ.
— Да умремъ, — повтаря като ехо той.
— Но и това требва да представимъ, иначе не може — 

трогателно тжжно казва тя.
Ради почва да я милва по ржката, по лицето, и нежно 

я утешава. Оркестра пакъ свири и отново музиката ги опива.
И безъ да мислятъ за публиката, т е  седатъ на първия 

миндеръ на сцената. Телата плътно се допиратъ. Тя обвива 
вср по-силно гьвкави ржце около кръста му, той притисве 
лице въ гърдите й.

Дълго стоятъ така. Той чувствува, че се задушва въ 
техъ .н о  не може да се откжсне отъ нея. А и Мика, странно 
натежнела, не го пуска.
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Внезапно на сцената н-Ьщо пада. Разнасятъ се силни 
ржкоплЪскания, тропотъ и много гласове едновременно ви- 
катъ: — пож арь! пожарь !

Ради се сепна и скочи отъ леглото.

V!

Навънъ заглъхваше отминаващата военна музика. И 
като исо — желЪзнитЪ подкови на б'Ьлиг% коне, радостно 
тракаха по калцаръма.

Ради вдигна пердето и слънцето нахлу и въ стаята и 
въ душата му. Весело прижмурилъ очи, той гледаше отмина
ващата къмъ полето кавалерия. КонетЪ кокетливо въртяха 
задници и клагЬха глави.

Дълбока радость изпълняше гърдитЪ му и той поиска 
да п1зе и вика съ все гласъ. Но вмЪсто това, облакътенъ на 
прозореца, той силно притисна съ две ржце слЪпит^ си очи, 
и прижмурилъ клепачи се вслуша въ себе си.

И, разкжсани, образигЬ на съня изплаваха предъ него — 
сладки и опиянителни. Сърцето, изпълнено съ възторгъ, лудо 
заудря, цялото тЪло — възбудено — горещо изтръпна.

Той си представи голитЪ й нозе и гърди, очуди се, че 
съня вЪрно е възпроизвелъ несъзнаваното и неволно я раз
голи въ въображението си цЪла. И за първи пжть, на яве, 
той замрЪ болезнено отъ истинско желание да я има. Дълго 
Ради стоя така.

Внезапно, по контрастъ, той си припомни срещата и 
условието да укроти поривитЪ на страстьта си.

„Значи тя е доловила това, което азъ  дори не подози- 
рахъ!“ — съ щастливо очудване и смущение констатира Ради.

Разтърси глава и болезнено се усмихна. И като се 
дръпна отъ прозореца, той почна да се облича.

Въ близката черква забиха камбани и празничните звуци 
се разтичаха въ слънчевата утринь, като вестници на новъ 
животъ и непозната радость.

Ради отиде въ кухнята и се оми. И като се шегуваше 
весело съ майка си, току-що върнала се отъ черква съ на
фора за него, бърже закуси и излЪзе.

Смиташе да заобиколи край квартирата й, та дано я види.
На жгъла на улицата срещна Асо Блъсковъ — младъ 

и надежденъ художникъ, току-що свършилъ Рисувалното 
училище. Съ блокъ подъ мишница и кутия пастели въ ржка, , 
той отиваше да рисува нЪкжде.

440;



Срещата съ когото и да би било нему б е  приятна сега, 
но той б еш е много щастливъ, и много обичише другаря си, 
за да го остави.

Т е  сърдечно се поздравиха и тръгнаха наедно.
— Кжде, на пейзажъ л и?— запита Ради, като го гле

даш е усмихнато.— Рисувалъ ли си нЪщо' по-голЪмо пакъ?
Асо 6^  нарисувалъ една по-значителна композиция. 

„Учения и жената“.
Съ гениално проникновение младиятъ художникъ б е  съз- 

далъ тия два света, въ часъ на най-големо отчуждение единъ 
отъ другъ, поотделно прекрасни, но несъвместими, не само въ 
часове на творчество.

Асо горчиво се усмихна и отговори:
— Нищо, остави това, братле. Пари нема, пари ! Сега 

рисувамъ фирми. Остави това. Ти съ какво ще ме зарадвашъ?
Ради, безъ да си дава отчетъ, сякашъ му липсваше во

ля за това, весело извика.
— Любя! Влюбилъ съмъ се като тюленъ! Да видимъ 

какво ще излезе!
Асо се разсме и го потупа по рамото.
— Ж ивей братле — това е най-важно. Само безъ ли

тература! Не философствай! Целувай и прегръщай. Така ще я 
привържешъ по-силно.

Ради извади цигари и щомъ запалиха, забъркано му р аз 
каза за нея, за запознаването и нейното желание.

Асо весело и добродушно се смееше.
— И като поиска да угася това у мене, то сякашъ на 

пукъ се разпали, — още по смутено завърши Ради.
И веднага му стана много неловко отъ признанието. За 

мигъ той се ядоса на себе си и за да изглади впечатлението 
отъ разказа, който, стори му се че го поставя въ смешно 
положение, прибави:

— Ти пакъ ще кажешъ — литература. Но разбери, тя 
е девственица, а девствените хора страдатъ отъ стихийните 
пориви на страстьта.

Асо продължаваше да се смее. Но имаше нещ о светло 
и безобидно въ този смехъ. Възторженъ итопълъ, способенъ 
да се вживее въ положението на другия, той пригърна средъ 
улицата Ради и сърдечно му каза:

— Слушай моето момче — и тука има мъничко лите
ратура, но не е лоша. Девственостьта си е девственость — 
б-кла хартия. А пламне ли срастьта — става на пепелъ. Тя ис-
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Ка невъзможното отъ тебе. Щ ете  измжчи,ако не се вразуми.
— Но не допускаш ь ли, че може да има чисто духовни 

отношения? Има хиляди примери за това — горещо възра
зи Ради.

— Има — отговори сериозно Асо — знамъ. Микелъ 
Анжело е любилъ една графиня 30 години и нито веднъж ъ 
не се издалъ не само предъ нея. но и предъ другитЪ. Но 
това сж не-е-обикновени хора и не на 26 години.

Ради нищо не отговори. Кой се познава? Може би и 
той е отъ тия необикновени хора. На всЪки случай дълженъ 
е да се изпита. И другъ изходъ нЪма. Требва и на себе си 
и на нея да покаже, че тя за него е по-вече отъ жена, 
отъ плъть.

И неочаквано той си припомни, че въ миналото му има 
случаи на чисто естетично отношение къмъ жената.

Късно презъ една лЪтна нощь, той се връщ аш е дома и пж- 
тьомъ забеляза бледа светлина въ сутерена на една кжща. 
Отъ тамъ се донасяха пискливи женски гласове. Той над
зърна и презъ паяжините и искрещия прахъ на прозореца 
видЬ съвсемъ голо, младо момиче и никаква разчорлена жена, 
съ много пръстени по ржцет1з, която крещеше и го тлас
каше. Момичето се бранеше и прикриваше. Рано напъпи- 
литЪ гьрди се разтърсваха при вс4ко движение; въ цялото 
г&по имаше дивна хармония и прелесть.

Ради стоеше замаенъ предъ прозореца и съ дълбоко и 
внезапно вълнение следеш е странната сцена. Но никакво 
страстно желание той не почувствува въ гърдитЪ си.

И като си тръгна той мислЪше само за хубостьта й, и 
за необикновенната случка, която, струваше му се, че крие 
никаква трагедия. И той бЪше правъ.

Момичето, което отблъскваше мургавата жена съ много 
пръстени, 6Ъ Мика. Тя се бореш е за своята честь, като не 
искаше да иде въ пиянската компания, събрана въ стаята 
на мащехата й. Слабата свЬтлина, и паяжинитЪ по нечистия : 
прозорецъ бЪха скрили лицето й.

Но дълбоко въ подсъзнанието на Ради, проникнаха и 
се отпечатаха линиигЬ и формигк на тялото й. И сега, като 
ги чувстваше познати и родни, Ради мислеше, че гН сж вро
дени у него, предопределени да копнее по гЬхъ и нЪ- 
какъ мистично открити.

Изведнъжъ Асо го хвана за ржка и бърже му каза, като 1 
сочеше наближилия трамвай. : ’ ;: '
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— Та тъй, моето момче, виждамъ, здраво си се влю- 
биЛъ. Мълчишъ вече петь минути. Унасяшъ се, а? Ха-ха-ха! 
Дано гЬ залюби и тя: че да не иска платонизъмъ и про
чие литератури. Ако искашъ хайде на Княжево?

Ради отрицателно кимна глава и пусна ръката  му. Асо 
се спусна следъ отминаващия трамвай, скочи на стъпалото и 
отъ тамъ енергично замаха съ ръка .

Ради погледа до като трамвая замина и продължи п ъ 
тя си, развълнуванъ отъ разговора и унесенъ въ себе си.

VII
На другия день той я срещна. Ниско свали шапка, за 

черви се и несмЪло отмина.
Тя леко се усмихна и кимна глава.
Ради спре до будката, развълнувано купи цигари и съ 

разтреперани нозе се върна и тръгна подире й. Но той не 
смаеш е да я настигне и спре.

Тя забеляза, че той се върна и тръгна още по-бърже, 
сякашъ се боеше да не я настигне.

Мнозина, особено ученички, се обръщаха и съ немо 
възхищение я гледаха.

Мика строго свила устни гледаше право предъ себе си. 
Инстинктивно чувстваше погледа му върху си, и тревожно ча
каше — какво ще направи. Уверена въ себе си, въ неотрази
мото действие на своята хубость и отъ държанието му, при 
запознаването, въ чистотата на увлечението му тя гледаше по- 
снисходително на него. Любопитствуваше какво ще излезе и се 
ядосваше, че той е така страхливъ и послушенъ.

Като наближи квартирата си тя поиска да се обърне, 
но отъ гордость и предпазливость не направи това. Ради 
б е  само на неколко крачки отъ нея и преди тя да успее да
влезне, на самия прагъ я настигна. Поздрави я нереши
телно и силно развълнуванъ, съ треперящи усни, тихо каза.

— Госпожица Мика, извинете, че пакъ Ви спирамъ. Не 
мога другояче. Забраната и безразличието Ви ме м ъчатъ  
ужасно. Нима толкова лошо мислите за мене, че се отна
сяте като . . . къмъ некой уличникъ.

— Но какво да правя, Боже м о й ! — отговори сепнато
тя и се зачерви до корена на косите си.

— Азъ не искамъ нищо страшно отъ Васъ I Позволете 
ми само да ви срещ ам ъ и говоря — смутено каза Ради, 
недоволенъ, че казва не това, което иска и не тъй, както е 
въ мечтите.

443\



ТреперящитЪ му устни я радваха. Търпеливо го слу
шаше и се зцърж аш е да не се разсмЪе. Поиска да бжде 
по-добра и ласкава съ него, но внезапно изникналия, на 
срещния тротуаръ, познатъ отъ банката и мисъльта, че може 
да се изложи нЪкакъ, пакъ я спряха. Ядосана отъ неговата 
и своята несржчность, тя му подаде ржка и като съзнаваше, 
както и той преди малко, че казва не това, което иска, 
бърж е проговори:

— Не знамъ какво искате отъ м ене?  Не мисля лошо 
за Васъ. Но не мога нищо да направя. Сбогомъ!

— Сбогомъ! — измжчено отговори Ради и безъ да с ъ з 
нава постоя и гледа подире й до като тя се скри въ вратата.

И бавно, съ отпустнати рамене той тръгна за въ кжщи.
Остра мжка отъ съзнанието за нейното безразличие, 

отъ своята безпомощность и жалкото несъответствие между 
мечта и действителность, притискаше гърдитЪ и сгЬгаше 
гърлото му. Силно, до изпукване стисна челюсти, за да не 
изохка на улицата. Бавно премина край единъ треперящъ, 
ж алъкъ просякъ. Загледа го.

Полуумното лице на просека 6Ъ застинало въ израза 
на остра, непрестанна болка Гой не просЬше, а само тра
каше съ зжби и стенеше.

Ради напипа въ джоба си пари, но неможеше да 
се принуди и ги пустне въ треперящата, мъртвешки 
бледа ржка. Силно отвръщение и непреодолимъ страхь го 
спираха.

И неволно той се сравни съ него. И той е ж алъкъ 
просекъ. И  той трепери предъ нея. И тя може би иска да 
подхвърли милостиня и съ отвръщение се отдръпва отъ него. 
Както днесъ!

Остра болка прониза сърцето му.
Не, така неможе повече! ТрЪбва да се направи нЪщо. 

Но тя заприщва всички врати за това. А толкова неотразимо 
прекрасна е тя, че той неможе да мисли за нищо друго. 
Да се убие? — Глупости! Да й пише? — но тя може би 
ще се смЪе надъ него. И така, тя, сигурно, се надсмива. 
А може би тя дори разказва приключението си и го рисува 
невъзможно смЪшенъ. Пъкъ и смЪшенъ е ! Нито има смЪ- 
лость да се признае, нито сила да се овладЬе. Какво см^та? 
— че мечтигЬ ще се осжществятъ сами? Б езъ  усилие и 
борба? Но тука нЪма борба. Тя просто не иска да я 
ср%ща той.

, ■ - ’ ::Ъ "
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»Укроти плътьта си и ще станемъ приятели“ ! ! Но т о й  
не иска приятелство. Тя, жената, Мика, го привлича. Съня 
най-добре го свести. Това не е дори любовь. Страсть, огънь. 
Да б-feme лека жена би я купилъ. Това е отвратително.

По-добре да не 6 i  я виждалъ, да' не б-fe се раждалъ. 
Старото време е хиляди пжти по-добро. Купувашъ когато 

1 поискашъ. Това е прието отъ всички, законно. Той би я 
направилъ своя робиня. Нищо не би работилъ — ще живЪе 
само съ нея, въ Henpe^cHáTa наслада.

Ради влезна въ кжщи, унесенъ въ болезнени и неу
държими мачти. Въ душата му нарастваше възмущение отъ 
св4та и сждбатя, които, независимо отъ него, редятъ ж и
вота му.

VIII.

БЪше сжбота. Следъ обЪдъ не рабогЬха. Ради стоя въ 
кжщи и надвечерь изл^зна съ твърдо решение да я срещне 
и да й обясни всичко. Нека, поне, чрезъ нея получи удара на 
сждбата си.

Опжти се къмъ квартирата й. Мжчеше го предстояш.ата 
неизвестность- Въ кой етажъ и съ кого живЪе тя? Кой ще 
излезе като позвъни? И ако го изпждятъ като последенъ 
просекъ ?

Сърцето му се свиваше отъ тревога и нерешителность, и, 
за да се окуражи той си повтаряше: да става каквото ще!

Като наближи кжщата той скрито почна да разглежда 
прозорцит-fe; тъмни, сякашъ всЬки отъ т^хъ криеше ни
каква тайна. Струваше му се, че -никога я ote видЪлъ на 
балкона на третия етажъ, но не ó t  сигуренъ.

Той влезна плахо въ двора, като се озърташе нервно 
наоколо си. На вратата, забодени съ гвоздейчета, стоеха ня
колко картички и алуминиеви лентички съ имена, но между 
тЪхъ нямаше името й.

Ради пакъ се озърна и се покашля. По стълбата сли
заш е нЪкой. Той изтръпна и се разтрепера. Сви юмруци, 
сякашъ така б"Ь нужно, и почака.

Но слизащия по стълбата влезна въ партера. И отново 
стана тихо.

Разколебанъ, Ради стоеше вперилъ погледъ предъ себе 
си. Тамъ, въ дъното на двора, имаше флигелче и надъ вра
тата му табела „ Д а м с к о  а т е л и е “. Той дълго и съсредо
точено гледаше въ прозорцит-fc, но нищо не забелязваше.
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Изведнъжъ вратата се отвори и сърдита, висока и слаба 
жена излЪзна на прага. Той я погледна смутено, като ис
каше да я запита, но тя го изпревари:

— Ей, вие господине! Какво се пулите така?  Да нЪма 
изложба тука ? Не ви е срамъ !

Ради замръзна на местото си безъ  да разбира н-Ьщо^ 
Презъ вратата на ателието той видя наскачалите работнички 
ухилени, че чорбаджийката дроби попара на зазяпалия с е ’ 
презъ време на пробата, господинъ. Той виновато се сви, и 
като не можа да схване защо става всичко това, попита.

— Какво искате отъ мене?
Навъсената шивачка злобно се усмихна и още по-сил- 

но закряска.
— Щ е Ви кажа азъ какво искамъ! Четвъртъ часъ стоишъ 

и гледашъ вжтре. Полиция трЬбва за такива . . .
— Защо да не глецамъ? — треперящъ отъ обида по

пита Ради и се дръпна отъ вратата.
—• Н-н-н-н-нахалъ! — изкипе шивачката. Не виждашъ 

ли какво е тука? Да не е баня? Да не . . .
Ради прочете фирмата, махна съ ржка и пламналъ отъ 

негодувание, срамъ и обида, тръгна къмъ пжтната врата.
Злобно кискане и просташки възклицания лет'Ьха по- 

диръ него.
Дълго на улицата, той не можеше да се успокои. Все 

по-силно нарастващо озлобление гризеше гърдигЬ му. Ис
каше да се върне и наругае жената, но не правеше това. И 
съ проклятие въ душата си, той неприязнено гледаше мину
вачите, препречваше се по пжтя имъ, не отстъпваше и бу
таше съ лакти. ЦЪлиятъ свЪтъ бе  кривъ за случката! И спо
мена за Мика трептеш е като свЪтълъ лжчъ въ нечис
тия сумракъ на лошото настроение. Но той не б еш е  въ сила 
да го разсее.

Все пакъ, Ради търсеш е изходъ отъ него. Не може 
вечно да блъска н еви н н и ^  минувачи. Помисли си, че въ по
добни случаи помага виното. Въ него е забравата. А забра
ва му е нужна. И въпреки отвръщението отъ алкохола, 
той влезна въ първата срещната кръчма.

Поржча четвъртъ мастика на охиленото момче при тез
гяха и до като я донесе, той огледа седящите.

Двама колари пиеха „за добъръ пжть“, чукаха ш иш ен
цата и безмислено се хилеха. Други двама работника, съ за-
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грубЪли лица и ржце, мълчаливо пиеха, унесени въ мрач
ни мисли.

Ради се взрЪ въ тЪхъ и безъ връзка съ допредишното, 
помисли: „и азъ съмъ българинъ, но какво общо имамъ съ 
тЪхъ или съ шивачката и работничките й?  ТЪ ми сж по- 
чужди ,и непознати отъ животнитЪ. Бездната по между ни 
е просто страш на!“

Охиленото момче донесе ракията. Ради си налЪ и пи. 
Мастиката парЪше несвикналото гърло. Но съ мрачно упор
ство той продължаваше да пие.

РжцетЪ му трепереха. МислигЬ заподскачаха като хвър
ляни зарове. И въ възбудената отъ алкохола глава всичко 
преживяно днесъ, се см1зси. Злобата и негодуването, оби
дата и мжчителната нерешителность бърже преминаха въ 
непреодолима и мрачна жажда да направи нЪщо особено, 
да удари и оплюе цЪлия свЪтъ.

Той стана, плати безъ да може да пресметне, и, като 
се мжчеше да пази равновесие, излЪзе.

На улицата бЪше тъмно. Р-ЬдкитЪ електрически фенери 
безсилно се борЪха съ гжст^ещия мракъ. Ради избърса запо
теното си чело, запали нова цигара и се помжчи да се ори
ентира.

Високи тополи мрачно се люлЪеха и трепереха като 
разбунтували се великани. Въ въздуха бръмчеше лжкътъ на 
идеща буря.

Ради позна мЪстото и като се полюляваше, тръгна. Са
мотни минувачи се мъркаха и бърже скриваха въ тъмнината. 
Предъ св-£тящата като фенеръ будка на площада стоеха 
две жени и оживено, съ странна мимика, се разговаряха. 
Ради се вгледа въ гЬхъ. И мисъльта за проститутка, която 
за.мигъ въ минута на болка 6Ъ прекосила съзнанието му, 
изплава и го завлад-Ь. Въ помжтената му глава се промък
наха образи на сладострастно хилещи се шансонетки, които 
6Ъ вид-Ьлъ нЪкога пжтьомъ. НЪкои отъ т-Ьхъ ужъ СЕирЪха 
на цигулки, съ корди отъ бЪли конци и ловеха жертви съ 
съблазнителни пози и жестове. Други пЪеха, като се изви
ваха съ най-цинични движения.

М озъкътъ му пламна. Той чуваше биенето на артериигЬ, 
търкаш е челото си и непрестанно плюеше. И безъ да съз
нава той стоеше на тротоара и гледаше двето жени.

Изведнъжъ, като бледенъ лжчъ, премина въ душата 
му спомена за Мика. Величествено-прекрасна и строга, съ
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плавна походка, тя се изправи въ възбуденото му въобра
жение. И нейниятъ любимъ обрззъ, редомъ съ кривещите се 
лица на шансонетките, застана като нЪмъ укоръ въ  душата му.

Ради извика отъ болка, унижение и срамъ. До кръвь 
захапа долната си устна и почна да тича.

Искаше по-скоро да стигне въ квартирата й, да падне 
на колене върху стжпалата и да моли за прошка.

Обвзе го трогателна покорность и той по-мирно тръгна 
изъ улицата. Тя е неговиятъ ангелъ хранитель. Той никога нЪма 
да забрави, че тя го е издигнала въ мигъ на страшно па
дение. Да. Щ омъ тя иска отъ него само преклонение, той 
ще потъпче всички пориви на тялото си. Нека тя остане 
за него недосегаемъ идеалъ. Беатриче. Прекрасната дама. 
Нека само тя му позволи да я вижда. Безъ  нея живота е 
и празенъ и ненуженъ.

Бавно и уморено той крачеше и нареждаше въ ума 
си „молитвата къмъ прекрасната дам а“. Наближи кварти
рата й. Нерешително спре предъ вратата. Кжщата въ дъното 
му напомни днешното нелепо приключение, И тоя споменъ, 
като груба плесница, го спре да влезе въ двора. Вместо 
това, той погали съ ржка пжтната врата и сантиментално — 
разчувстванъ, на тръгване, й пожела, „най-лека нощь оть 
всички въ живота й до днесъ“.

Едри капки дъждъ заудряха по земята, като лекарски 
пръсти прислушващи гърдите на безнадеженъ пациентъ.

IX

Наближаваше Великъ-день. Това се чувствуваше дори 
въ сивите и мрачни канцеларии. Лицата на чиновниците про- 
светляваха отъ разговорите около празника и наближава
щата, като опашата комета, — извънредна заплата. Въ ком
пенсация на редоаната, която едва стигаше за храна, тя пла- 
тонично ги подхранваше съ светли надежди.

Колегите на Ради весело се разговаряха за това, ож и
вени отъ последното съобщение на утринните вестници, че 
тя е вече осигурена. Пускаха се шеги и всички гръмко се 
смееха.

Навелъ надъ масата глава, Ради не ги слушаше. Ма- 
шинално чертаеше. На лицето му б е  нарисувана безкрайна 
скука и отвръщение. Често повдигаше очи къмъ часовника. 
Времето като че ли б е  спрело въ тоя намръщенъ, обла- 
ченъ день.
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Той извади пакъ кутията съ цигари, базно взе една, 
см-Ьни я съ по-мека и още по-бавно я запали. И, сякашъ за 
да подтикне времето, той стана и курдиса стенния часовникъ 
сь пиринчевото махало.

Тъпа болка и принизеность отъ съзнанието на своето 
безсилие, притискаше гърдитЪ му. И лошото настроение, 
усилвано отъ облачния день и липсата на слънцето, тласкаше 
мислитЪ къмъ отрицание на всЬка възможность за по-добро.

Той е осжденъ да прави това, което не иска. И, си- 
гурно, така ще протече цЪлиятъ животъ. Безъ цель, безъ ра- 
дость, като безкрайна сиза лента отъ безцветни дни. Мика 
едничка за мигъ ярко цъфна, като кървавъ макъ, въ живота 
му, сякашъ да подчертае неговата безцвЪтность. И отъ това 
н-кма никакъвъ изходъ. Като това равно небе, готово да 
захлюпи земята — сждбата се е надвесила надъ него и го 
притиска.

И Ради допушваше цигара следЪ цигара, безсиленъ да 
отърси отъ себе си нарастващото униние. Дори образътъ на 
Мика, който други дни мигновенно преобразяваше всичко 
делнично въ душата му, днесъ изплавваше бледенъ и безпо- 
мошенъ.

Той пакъ стана и отиде до прозореца. Ситенъ дъждъ 
ръм ^ш е навънъ. Прихлюпени подъ чацъригЬ, хората б ър
заха. И така тЪ приличаха нз раздвижили се големи черни 
гжби.

Ради унило гледаше улицата и мислеше. По нея се за 
позна той, съ Мика. По нея. Не спожи ли тя своя нечистъ пе- 
чатъ върху бързото запознаване? Да? Никога вече чувст
вото му нЪма да се освободи отъ него. И затова първата 
дума на Мика 6Ъ печално оплакване. Тя се усмихна така 
странно тогава и каза: — нима това е единствениятъ начинъ да 
се запознаете?

На вратата несм-Ьло се почука и въ стаята вл-Ъзна нев- 
зраченъ посетитель. Ради се обърна и отиде на местото си.

ВлЪзналиятъ имаше болезненъ видъ и се държ еш е плахо
и тихо. Шепнишкомъ, той поиска никаква справка и като
му отказаха подъ предлогъ, че справки се правятъ само отъ 
5 до б следъ обедъ, смутенъ и уплашенъ изл^зна.

ЧертежницигЬ се разсмяха следъ него. Ради унило ги 
гледаше и мислеше: „И азъ сър^ъ като него, плахъ и свитъ .— 
Беденъ посетитель дошълъ не на време въ свЪта. Справки
се даватъ само отъ 5 до б. Отъ 5 до 6“.
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Д ъж дътъ  се усили навънъ. И следъ като толкозъ 
валЪло, изведнъжъ блесна мълния и изтрещЪ. Всички 
наскачаха прави и отидеха при прозореца. Н-Ькой каза, че 
мълнията е паднала върху голямото здание насреща. И при 
все, че по нищо не личеше това, по тзя повбдъ се завърза 
дълъгъ и безсмисленъ споръ: ударила ли е тамъ или не?

— . . . ?
X

Арсеналътъ глухо изсвири.
Съ чадъръ подъ ржка, всички излЪзнаха навънъ, като 

продължаваха още да спорятъ.
Ради разкри чадъра си и бърже закрачи подъ дъжда. 

Движението по тротоара б̂ Ь затруднено, но той ловко се про
мъкваше, като ту повдигаше, ту снемаше чадъра. Отъ това 
по лицето му пръскаха ситни капчици. А отъ бързото дви
жение и промяна на впечатления, нова надежда го ободри.

Все пакъ може би ще я срещне, и ако тя е безъ ча- 
д ьр ъ  ще й предложи своя. Само да я срещне.

Въ душата му стана по леко и той се усмихна за първи 
пжть презъ тоя унилъ день. На жгъла предъ аптеката Ради, 
по навикъ, се спрЪ. Озърна се наоколо. - РазперенитЪ ча
дъри му пречеха да вижда до§ре, и той се проврЪ подъ кор
низа на будката. И съ първия погледъ насреща той съзрЪ 
Мика, укрита отъ дъжда подъ балкона на новото здание. Тя 
сжщо го забеляза и се усмихна.

Развълнуванъ Ради пресече улицата и отиде при нея. 
Сзи чадъра и силно й стисна ржка.

— Най-после пакъ ви Виждамъ, — рацостно каза той и 
спрЪ. И неволно безъ да преценява какво казва, по-тихо и 
нЪжно, прибави: — Благословенъ дъжда, че Ви е . . .

Мика се зачерви, и за да изглади впечатлението предъ 
другитЪ, укрити сжщо подъ балкона, довърши:

— Наистина, благословенъ е тоя дъждъ за земята.
Но той не се досЬти и гръмко, весело извика:
— Какво ме интересува реколтата!? Благословенъ за 

щото ви . . .
Тя го прекжена
— Но Вий имате чадъръ. Дко обичате да ме укриете.
Не помнящъ се отъ щастие, Ради отвори чадъра и като

го вдигна надъ шапката й, тръгнаха. «
И чакъ сега той се досети защо го прекжена тя. Отъ



това той се развесели още повече. Шеговито почна да се 
закача.

Разбралъ защо го прекъснала ! Ха-ха-ха! Какво не би 
й наговорилъ само, ако не 6% го спряла. Благословенъ . . . 
Защо самиятъ той не е струя дъждъ? Поне една капчица 
отъ него. Кацналъ би на шапката й, и така би влЪзълъ въ 
нейната стая. А ще позЪрва ли тя, че той е ходилъ да я 
търси у тЪхъ?

Мика тревожно-сладко слушаше. При последния въпросъ 
тя внезапно трепна уплашена. Не отива ли много далечъ 
той? Търсилъ я ? !  Затуй хазайката днесъ я изгледа така 
особено. Не, така не може!

И като се стремеше да бъде  по-мека и да не го огорчи, 
тя каза:

— Значи, Виете нарушили условието. Моля Ви, не пра
вете втори пъть  това.

Ради не схвана добре какво каза тя и поривисто от
говори:

— Условието Ви е невъзможно. Разберете, госпожица 
Мика, азъ не съмъ отъ дърво. И нищо унизително нЪма, че 
Ви . . . сте жена, а азъ мжжъ . . .

Тя пламна и забелязано ускори стъпки.
Ради, разсърденъ на себе си, побърза да се извини. 

Той не се изразява добре. Моли прошка. Но отъ туй, че тя 
си остава за него жена, той не я уважава по-малко. Защо 
не иска да му в^рва тя ?

И като видЬ, че наближиха квартирата й той заговори 
още по-бърже и развълнувано.

Нека, преди всичко, тя му каже, съ кого жив-Ье, за да 
не я изложи нЪкакъ въ бъдещ е: Може ли да и пише, да я 
срещне за по-дълго, или да отидатъ на театъръ? Отъ като 
се е запозналъ, той губи цЪли дни за да проникне въ тия 
загадки. Той я моли . . .

Мика съ дълбокъ трепетъ го слушаше. Искаше й се 
да чуе още по-пламенни думи. Да я хване за ръката  и така 
да й приказва. Само да би могло да стане това скришомъ 
отъ хората? Да не може никой да помисли н%що лошо 
за нея.

И смутена отъ желанията си, съ непривична кротость, 
тя отговори, сякашъ го молеше, само да не я принуждава.

Тя живЪе съвсемъ сама. Работи за да се издържа.
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Разбира се — той може да й пише. А за театъръ — 
благодари. НЪма кога.

И като наблюдаваше, какъ той поглъща вс1зка нейна 
дума, съ усмирена гордость, сама разчувствувана тя попита:

— А защо не си казвате името Вие?
Ради замр-Ь отъ възторгъ. Погледна я, съ блеснали отъ 

благодарность и нЪжность очи, но мигновено се усмихна и 
шеговито отговори.

— Защ о Ви е?
Мика веднага се досети, пламна и се засмЪ.
И двамата дълго се см^ха. И по-близки единъ на другъ 

отъ тоя см^хъ, съ смжтно чувство на преодоляна, най-после, 
пречка, опиянени, тЪ сърдечно се сбогуваха и разделиха.

„Благословения“ дъж дъ б-Ь престаналъ. Небето . топло 
се усмихваше.

XI.

Смутена, Мика държеше, току-що, донесеното, малко, 
въ синъ пликъ, писмо. Сякашъ то не 6Ъ книга, а малка, съ 
тупкащо сърце, птичка. Тънкия и нервенъ почеркъ извик
ваше възторжена радость въ душата й.

Решителна и бърза въ други случаи, сега тя странно 
се колебаеше да го разтвори.

А може би не е отъ него?
Но сърцето й силно тупаше и предсказваше.
И тя се опиваше отъ сладкото предчувствие на топлата 

радость, скрита въ писмото
Най-после любопитството да узнае надви и тя внима- 

елно отреза съ фуркетъ рж ба.
Съ развълнувана и пламтяща гръдь Мика се притисна 

до леглото си. Писмото трептеш е отъ дишането й. И кол
кото по-прямо и страстно ставаше то, толкова по-силно 
трепереше въ ржката й.

А червенината по лицето гжстЪеше. Сякашъ въ нея 
пламна пожаръ и огненитЬ езици я облизваха. Сладка отма- 
лялость се разлЯ по тялото й. Струваше й се, че то -и л и 
цето й, пламтятъ отъ това, че той непрекъснато, лудо я 
целува.

Щ омъ прочете последния редъ — „и винаги да бжда 
съ Васъ . . . “ — Мика бавно и сладко затвори очи. Дълго и 
безпаметно лежа така. Чувстваше се повдигната и отвлечена 
далече ®тъ малката си стаичка.
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Предъ отпуснатите клепачи танцуваха странни силуети 
и отражения. Не се ли носи тя надъ света, притисната въ 
огнения обръчъ  на р ъ ц ете  му? Протегнала тънка шия въ 
мъчителна изнемога, тя тръпнеше и се топеше.

И пакъ предъ затворените клепачи подскачаха странни 
светлини и отражения, а смесени гласове долитаха, като не- 
разбранъ шумъ до ушите й.

Но гласовете ставаха все по-ясни, по-гръмки и из- 
веднъжъ вср-Ьдъ т-Ьхъ прозвуча тржба.

Некой т р ъ б е ш е  тревожцо и призивно, и, въ отговоръ, 
по калдаръма се пронесоха вихрени удари на" конски *од 
кови и звънци.

Мика отвори, замъглени отъ страстна нега, очи и 
се очуди.

По стените на стаичката й играеха червени отблясъци, 
ft тътнежа отъ големи коли по улицата, звънене, пръщене 
и пукане действително идеш е отъ близо.

Безъ да разбира какво става, безпаметна, тя скочи отъ 
леглото си и като погледна къмъ балкона изписка.

Кълба червенъ димъ и срЪдъ тЪхъ огромни огнени 
езици съ страшна стремителность излизаха презъ прозор
ците, вратите и тавана на съседната къщ а. Пламъците 
странно побледняваха подъ слънчевата светлина, скриваха се 
въ къщ ата за мигъ и глътнали нова сила избухваха навънъ, 
сякашъ да прем^рятъ сили съ слънцето.

Мика се спуска къмъ балкона. Възбудено изкочи на
вънъ и почувства душния лъхъ на пожара по-бузигЬ си. По 
навикъ тя улови нагретите железни перила, дръпна опа
рените си ръце  и като ги духаше, погледна къмъ улицата.

Долу б е  препълнено съ народъ. Всички вдигнали глави 
нагоре, възбудено ръкомахаха и викаха. По лицата имъ 
трепгЪше руменина, отбл^съкъ отъ пожара, ft срЪдъ ули
цата, съ блестящи каски на глава, пожарникарите, съ трес
кава бързина, вдигаха висока стълба, размотаваха плоските 
б^ли тръби на помпите и тукъ-таме светкавично-бърже 
поливаха.

Изведнъжъ Мика усети въ ръката си писмото, и то й 
спомни странното чувство, изпитано преди минута. И къмъ 
парливото любопитство и тревога отъ пожара се примеси 
сладостното и горещо желание да види сеге и Ради.

Наведе се надъ улицата и съсредоточено се взре въ 
тълпата. Него го немаше. Помисли да се спусне и тя долу
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и се надигна. Но надошлите стражари разпжждаха вече съ
бралия се св-Ьтъ. И тя погледна пакъ пламтящата кжща.

Огъньтъ се дръпваше предъ блестящите водни струи 
и съ весело ехидство отново ближеше чернеещ ите греди и 
дъски. Облаци черенъ димъ се притискаха единъ други и из
бухваха, за да се разд^лятъ и изгубятъ въ синьото небе.

XII
Пожарътъ се усилваше.
Но вместо страхъ и мжка въ Мика се разпалваше сти

хийно копнежа да види Ради. Възбудена, тя пакъ се загледа 
долу.

Хората б^ха тласнати по тротоарите и само пожарни
карите и препускащите потни коне стоеха по средата. Мом
чешки глась протяжно викаше: Кирооо ! А въ двора хазай- 
ското момиченце, дочуло отъ майка си, съ детска сериоз- 
ность и загриженость повтаряше: — Бозе мой, Бозе мой, по- 
заа.-. И развълнувано то се въ ртеш е на едно место като 
жива кукла.

Мика се взре  отново. И изведнъжъ тя радостно трепна.
Вдигналъ нагоре глава, Ради я гледаше. И щомъ пог

ледите имъ се срещнаха той възбудено й замаха ржка.
Мика кимна глава и неволно разве въ въздуха синьото 

писмо
Лицето му 6Ь странно оживено. Той все я гледаше. И 

окураженъ отъ треперещето синьо писмо въ ръката  й бърже 
се провре сРеДъ тълпата и влезна въ нейния дворъ.
Мика се разтрепера като листъ. Отъ очите й се посипаха 
златни искри и осветиха като фейрверкъ лицето й. Тя по
гледна уплашено наоколо и съ внезапна слабосгь влезна 
вжтре.

Сърцето й удряше въ гърдите така силно, че тя сама 
ю  чуваше. И отъ слабость тя приседна на кревата си. Стру
ваше й се, че всичко се залюля. Подътъ се навеждаше и 
повдигаше като куверта на пжтузащъ корабъ.

Тя се помжчи да се успокои, но не можа. Неестест- 
вениятъ страхъ я задушваше като огненъ змей, впилъ уста 
въ гърдите й. Тихо стенеш е — Бож е! и все по-силно блед
нееше.

Съ страшно изостренъ слухъ, тя чу наближаващите 
стжпки въ коридора, и сякашъ не на вратата, а по сърцето 
й отзвуча тихото почукване.
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Съ задавенъ гласъ тя прошепна: — влЪзъ ! и изтръпна. 
Ради, странно оживенъ, се изправи на вратата. Лицето 

му — восъчно бледо — б"Ь страшно отъ червенитЪ отра
жения на пожара. Сякашъ той 6Ъ излЪзълъ отъ самия огънь 
и се готвеше да скочи пакъ въ него.

Изплашена Мика го гледаше и въ изнемога се усмих 
ваше.

Но Ради не виждаше отмалялостьта й. Тръпнещъ самъ 
отъ непозната слабость, той я наближи и като стискаше 
безпомощно-увисналата й ръка  въ своята, разтреперанъ, 
прошепна:

. — Ми-ла, ми-ла мо-я, из-го-ро . . .
И самъ се очуди на думата, която пожарътъ му под

сказа. Наведе се и страстно ц&пуна ръката  й.
Мика отпусна другата на рамото му и като не можеше 

да стои повече на краката си пакъ седна на кревата, й  уло
вената й ръка го притегли къмъ нея.

Пожарътъ хвърляше по лицата имъ червени, играещи 
светлини. И при все, че гЬ не го гледаха, обхванати отъ 
огнения вихъръ въ себе си, той имъ внушаваше своитЪ луди 
пориви и огнени думи.

Ради ш епнеш е съ възторгъ и опиянение:
— О ! ти си божествено хубава! Мила моя ! По лицето ти 

непрестанно трепти руменина — отражение отъ пожара. Из- 
горо моя, изгоро! . . .

И съ несвойствена до сега смплость той притискаше 
глава между колЪнетЪ й, а тя, изтръпнала, съ непозната 
податливость и нЪжность милваше косата му. Страстния про- 
ривъ за сливане въ едно пламтеше въ гьрдигЬ и на два
мата, като изгаряше и рушеше всичко, старо и чуждо на 
себе си............................................................ : ..........................................

А въ коридора стоеше „невидимия огъ сцената“ и от- 
мЪстилъ задвижката на ключалката ги гледаше съ нестес- 
нявано отъ никаква интимность спокойствие. . . .

бОРИСЪ СВЪТЛИНОВЪ
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БОГОМИЛСТВОТО
КАТО МИСТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ВЪРХУ ФОНА НА

ИСТОРИЯТА

Следъ падането на Западната римска империя, Визан
тия остава още за дълго да блЪщи като фаръ на Изтокъ, 
посрЪдъ настжпващата нощь на срЪднигЬ векове, но кол
кото и да е било благотворно влиянието на Византия, тол
кова е било то пакостно и злотворно, особено когато въ 
нея взиматъ върхъ издънкитЪ на онази раса, която никога 
подготвя провалата на Римъ, и срещу която съ такава сила 
възстава Ювеналъ въ своигЬ сатири. Византия става люлка 
на най-изтънчена дипломация, която най-изкусно си е слу
жила съ меча на измамата, съ тънката интрига на веролом
ството и съ отровата; Византия става лъжеучителка на на- 
родитЪ: чрезъ Христовия кръстъ тя е сЬяла вражда и ги- 
бель между тЪхъ, вместо да ги побратими въ името на 
Христовата любовь; и Византия си остава въ историята като 
класична страна на политическата чума. И макаръ Византия 
да пада подъ ударитЯ на Турчина, нейниятъ тлетворенъ духъ 
възкръсва въ облика на коварната световна дипломация, 
която и до днесъ продължава своето юдино хоро върху 
гърба на измж.ченигЪ народи, която по сжщия начинъ ги 
насъсква едни срещу други, и която създаде — презъ в е 
кове — тази натегната атмосфера на враждебность, що не
минуемо се разразява днесъ въ кървави конфликти. Така, 
погинва Римъ, свЪтовниятъ владика, но римскиятъ хищенъ 
имПериализъмъ оживява въ Папството, което съ хищнически 
нокти иска да заграби свЪта. и да се възмогне и надъ зем- 
нигЬ царе; загива и Византия, вториятъ Римъ, но духътъ на 
византийщината не изчезва: и до днесъ още Европа се за- 
сЬня отъ крилата на римския двуглавъ орелъ . . . Власть 
сатанинска и Любовь, Орелъ и Гължбъ се борятъ въ свЯта, 
и до сега — поне тъй изглежда — Гължбътъ става винаги 
плячка, и маслинената вейка на Мира не стигна до насъ. 
Две съпротивни сили воюватъ непрекжснато въ свЪта. Кой 
ще победи? Дали кървавото насилие, или бЪлата гължбова
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правда? Но най-силните думи — тези, които носятъ мълния,
— сж б-Ьлиг:беззвучно-летящи гължби, и смъртьта на Гължба 
е победа на Любовьта: — Гължбътъ, божественъ пратеникъ, 
що пролива кръвьта си за света . . . Кой великъ благоде- 
тель на челов-Ьчеството не е загивалъ и не е . . . побежда- 
■алъ? Сърцето на кой великъ народъ въ историята не е 
било разкжсвано, за да възбликне изъ него огнената струя 
на любовьта, която като мо.щенъ пламъкъ да обгори нечис
тите съвестни да озари световния мракъ? Една Франция помни 
кръстоносни пободи въ земята си и страшни Вартоломеевски 
нощи, защото .свещениятъ духъ на Галия се възправя нео- 
боримъ срещу папските домогвания на западъ; една Б ълга
рия презъ дълги векове се превръща на кървава Голгота, 
защото жилавото българско племе застава на изтокъ, предъ 
самите порти на Византия, и изнася една непосилна борба, 
като воюва, отъ една страна, за цЪлъ славянски миръ и му 
дава култура и писменость, и отъ друга — отстоява свобо
дата на общочовешката съвесть. Изъ България изхвърква 
невъ духъ — чистиятъ св-Ьтълъ гължбъ на Богомилството, 
що иоср%дъ пламъци и кръвь донася обнова на Европа. 
Нека хвърлимъ единъ погледъ върху историята.

Още презъ десетия въкъ Богомилството се явява като 
първа реформация въ света — отпоръ срещу световната 
лъжа и духъ на насилие, които сж намерили своите кре
пости въ тогавашните държави и църква; то разтърсва то
гавашните европейски общества и провъзглася свобода на 
съвестьта, равенство и братство между всички человеци и 
народи, за да се осжществи на земята Царството Божие и да 
настжпи веченъ миръ. Една пълна картина на това светло 
движение ни дава, покрай други, френскиятъ ученъ A. Lom
bard, въ своето великолепно съчинение: Les Pauliciens et 
Ies bons-hommes en Orient et en O ccident. „Сектата на Б о 
гомилите, ни казва той, се ражда посредъ кървави сму
тове, на които България е била арена . . . Тази ересь се 
появява като пожаръ, що насоча своите пламъци къмъ за
падъ и подпаля въ цела средня Европа огънь, който тр е б 
вало да се изгаси съ реки отъ кръвь“. Знаменитиятъ френ
ски епископъ Bossuet, за да обоснове своята теза, се позо
вава дори на Апокалипсиса, когато говори за възникването 
на Богомилството и за неговото разпространение на западъ:

„Ако требва да се изпълни пророчеството, не остава 
©свенъ да поменемъ Гогъ и Магогъ (Апок. XX, 7-S), и ние
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Ще иамЪримъ въ Армения, близо до Самосатъ, область на
речена Гогарене, кждето сж обитавали павликенигЬ, и ще 
намЪримъ още Магогь въ Скития, отъ кждето сж излЪзли 
българите. Отъ тамъ сж надошли т1ззи безбройни врагове 
на С в е т и я  Г р а д ъ  (la Cité Sainte), които налитатъ най- 
първо върху Италия. По едно време тази напасть достига 
чакъ до крайнигЬ предали на северъ: една искрица под
палва голЪм ь огънь, и пожарътъ обгръща почти ц-Ьлата 
земя. Скритата отрова на тази ересь прониква навсЪкжде : 
Манихейството и Арианството се явяватъ подъ хиляди имена, 
странни и нечути. Презъ три и четире в-Ька едва сж смогнали 
да изгасятъ тоя нечестивъ огънь, и презъ петнадесетия 
вЪкъ още личатъ следи."*)

Още презъ VIII в. Константинъ Копронимъ, византийски 
императоръ, за да запази държавата си отъ севернитЪ наше
ствия на българит-fe, заселва въ Тракия Павликени и манихеи 
изъ Армения, които требвало да пазятъ границит-fe. Така източ- 
ниятъ гностицизъмъ пуща корени въ България и подготвя 
почва за появата на Богомилството. Неговъ основатель и 
пръвъ организаторъ е билъ попъ Богомила, който е жив^лъ 
презъ времето на българския царь Петра (527—978). Учени- 
цит-fe му, гонени и преследвани въ България и Византия, 
бърже разпространили неговото учение и въ скоро време Ев
ропа се посева съ конгрегации, и навсЪкжде се създаватъ ог
нища на секти, насочени срещу всЬка мъртва догма и срещу 
всЪки религиозенъ фанатизъмъ, несъвмЯстимъ съ духа на ис
тинското Християнство. Tfe сж носили различни имена: въ Босна 
и въ северна Италия сж се наричали патарени, а въ Ф ран ' 
ция — катари и албигойци. „Макаръ и съ различни имена, 
забелязва Ломбардъ, макаръ и водени често пжти отъ п а 
стори, заподозрени въ опасни ереси, гЬзи конгрегации сж 
имали, ако не обща в-fepa, поне действителни допирни точки. 
Това е дало основание на папа Григорий IX да каже за 
тЪхъ, че гЬ приличатъ на многоглавата хидра въ митологи
ята — главитЪ и образитЪ имъ сж различни, но всички тЪ 
се съединяватъ въ едно rfeno.“

Въ XII и XIII в. се създава едно мощно духовно дви
жение, и между Черно море и Атлантическия океанъ е имало 
16 богомилски църкви. Споредъ Райнеръ Сакони, който се 
отказалъ отъ катарството и станалъ инквизиторъ, всички

*) Histoire des Variations, p. 320. Paris, 1688.
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•Нбзи богомилски църкви се управлявали отъ България» - 
Същ ото изтъква и Босюе на много м^ста; той нарича бъл
гарската църква майка на всички други :

„Пагарени, паврикени, тулузци, албигойци, катари — 
това с ъ  все манихейски секти, подъ разн^ имена и често съ 
малки различия, всички донесени отъ България ; о тъ та м ъ и п о -  
лучаватъ името си, което е било най-често въ устата на 
простолюдието. Този произходъ е тъй достовЪренъ, че това 
се потвърдява още въ тринадесетия в-Ькъ. П р е з / ъ  т о в а  
в р е м е ,  казва Mathieu Paris (1223 г.), е р е т и ц и т й  а л б и 
г о й ц и  с и  и з б р а х а  е д и н ъ а н т и - п а п а ,  н а  и м е Б а р -  
т е л е м и ,  в ъ  г р а н и ц и т -fe н а  Б ъ л г а р и я ,  К р о а ц и я  и 
Д а л м а ц и я .  Установява се, че албигойцитЪ с ъ  отивали на 
тълпи да се допитватъ до този свой папа, а той е ималъ помощ
ници въК аркасонъи въ Тулуза и е изпращалъ епископи на вси 
страни, което идва да потвърди това, що казва Enervin, че 
тЪзи еретици съ  имали свой папа.“

Същото се установява и отъ други френски автори. 
Така въ съчинението на Th. de Cauzons — Les Albigeois et 
Г Inquisition — четемъ :

„Щ о ce отнася до с ъ в ъ р ш е н и т е  (p e r fe t t i ) '), r b  с ъ  
ce дкггкпи на петь степени : единъ върховенъ глава, съ се
далище България, за оная епоха, която ни занимава, а подъ 
него — епископи, свещеници, дякони, и най-подиръ прости 
съвършени. (Стр. 18).

„Напоконъ катарски епископи, като ce 6 tx a  събрали въ 
Saint-Felix de Caraman, подъ председателството на своя папа 
българинъ, да разграничатъ своигЬ епархии, явно манифести
раха своята настояща сила и изявиха своитЪ надежди за .б ъ -  
дащето. (1167 г.). s)

Ние срещаме, при това, нЪкои твърде интересни по
дробности у различнит-fe изследователи, отъ което се вижда, 
че между Франция и България е имало много т^сни духовни 
връзки въ миналото. Въ Hisitoi, е des Albigeois et des Vau- 
dois, par le R. P. Benoist, ce казва:

„Известно е, че Манихейската ересь е пуснала дълбоки 
корени въ България, където расколницит-fc с ъ  се наричали

*) БогомилитЪ с я  се дЪлЪли на с ъ в ъ р ш е н и  и обикновени  
в-Ьрующи. С ъ в ъ р ш е н и т е  сж  се обри чали  н а  святъ ж ивотъ ,  и тЪ сж 
били ап остоли  и учители на сектата.

*) Все тамъ, стр. 25.
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Богомили, което на езика на мизийцигЬ или българите значи 
мили на Бога (bien-aimez ,de Dieu).

„Тази ересь, която е имала нЪкакъвъ усп^хъ въ Фран
ция отъ дванадесетия векъ  насетне, и която свети царь Ро- 
бертъ е гледалъ да унищожи; взема грамадни размери отъ 
общението на французите съ българите, следъ завоюването 
на Светата Земя отъ християните.

„Тези дза клона (арианския и манихейския) се съе- 
диняватъ въ ересьта на Албигойците. Валдензите (les Vau-' 
dois) образуватъ другъ клонъ, и тези последните, следъ 
изгонването на Валдо отъ Лионъ, се съединяватъ верски съ 
Албигойците, наречени Българи или Добри людие (Bons
hommes) въ Каркасонъ, Алби, де Фоа и пр. И наистина, отъ 
1170 г. до 1176 г. сектата на Валдензите не е била толкова 
отдалечена отъ католишката религия, както ересьта на Б ъл 
гари те  или Албигойците. (Стр. 16).

„Jean  de Beaumont Baron de Tinnieres изгонва Бълга
рите изъ Cité de Mur du Barroy и запазва града Rhodez 
срещу еретиците ; вследствие на това Филипъ Августъ го 
прави рицарь и заповедва - -  всека година, на 21 септември, 
отъ града Rhodez да идватъ шестима пратеника, ид авъ зд аватъ  
почесть на Господина de Tinnieres, и на неговите наследници, 
въ неговия замъкъ, и да му заппащатъ шесть флорина злато, 
като извикватъ три пъти на простъ езикъ (en langage Vul
gaire : „Vive Tinnieres qui nous a défendus et paras de l’He- 
resie de Vuigaris“ . (Стр, 39)*).

У Босюе, Histoire des Variations, срещ ам е:
„Вижда ce отъ сжщия този авторъ, de Vignier, че тази 

ересь, донесена отвждъ-море, а именно отъ България, се 
разпространява презъ другите провинции, кждето е била на 
голема почить, и въ страните Лангедокъ, Тулуза и въ Гас- 
конь най-много, кждето еретиците получазатъ име Албигой- 
ци, наречени сжщо и Българи (Bulgares), поради техния про- 
изходъ“. (Стр. 175).

Рускиятъ историкъ Осокинъ, въ своите изследвания вър
ху Богомилството, ни казва :

„Богомилите се наричали и катари. По-късно почнали 
да наричатъ и албигойците б ъ л г а р и ,  въ знакъ на техния

*) Да живЪе Tinnieres, който ни защ ити  и зап а зи  отъ  ересьта  
на' Б ъ л г а р и т ^ “. — О бщ о въ  стр ан ата  ги н ар и ч аха  Bulgares, а на гас- 
конско наречие Vuigaris, (Все тамъ. стр. 14).
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произходъ, като съкратили въ последнит-fe вЪкове Bulgares на 
bugres. Когато пропаднало дЪлото на еретицигЬ, името bugres 
станало хулно“".

Богомилството е било страшна напасть за обскурантизма 
презъ сръднит-fe векове, и Римъ, най-много засегнатъ, е 
преследвалъ чрезъ кръстоносни походи не само неговитЪ 
апостоли, но и владЪтелитЪ и гЬхнитЪ народи, които сж 
възприемали това учение. Иванъ ДсЬнь II, най-мждриятъ и 
най-милостивиятъ български царь, дава еднакви права, както 
на правослдвнигЬ, така и на богомилите ; въ неговата държава 
е имало най-широка вЪротърпимость. Съ това ние можемъ 
да си обяснимъ неговит-Ь политически успехи — съ тЪсното 
сплотяване на българския народъ около неговия престолъ и 
съ изчезването на всякакви вжтрешни вражди, неправди и 
насилия подъ синката на една разумна власть. Това, обаче, 
папа Григорий IX не можелъ да му прости и пише писмо до 
унгарския краль Бела IV, когото подканя къмъ кръстоно- 
сенъ походъ:

„Ние разпратихме на венгерскитЪ архиепископи и епис
копи, наши братя, грамоти, въ които имъ повеляваме да 
проповЪдватъ срешу тогова АсЬня и противъ земята му 
кръстовъ походъ . . . Сега се обръщаме къмъ Твое Вели
чество и заклинаме те во имя Отца и Сина и Светаго Духа.., 
да се вдигнешъ и изтрЪбишъ този нечестивъ и развратенъ 
народъ (българския) . . . Ние, по милосърдието на Всемогу- 
щаго Бога . . . както тебе, тъй и на всички ония, които за
едно съ тебе взематъ върху себе тоя трудъ, прощаваме ви 
за това всички грахове; и тази земя сме решили да я дадемъ 
отчасти тебе, отчасти на другигЬ католически владетели“.

Въ своята хубава книга „България въ миналото“, отъ 
кждето правимъ нЪкои извадки (цитатит-fe изъ френскитЪ ав
тори сж взети направо — въ Парижката нац. б-ка), г. Д. 
Мишевъ право забел-Ьзва, че Папството побеждава Албигой- 
цит-fe въ Франция, но то не могло да изкорени учението имъ; 
победило съ насилие — чрезъ оржжие и инквизиция, то се 
почувствувало победено идейно. Престолътъ му се разкла- 
тилъ. Реформаторската идея излязла по силна *тъ армията 
на кръстоносците и отъ кладит-fe на инквизицията. Албигойци, 
Катари, Патарени, Валдензи, Хусити — сж клони, израсли 
върху ^дънера, що се нарича Богомилство. f\ последниятт. 
най-гол'Ьмъ клонъ на този дънеръ е Лютеранството. Рефор
маторското учение, изникнало въ България, още въ десети«
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вЪкъ, се разпространява далечъ, извънъ нейните граници. — 
И Рачки, хърватосърбинъ, придава съ щ о  голямо значение на 
българския народъ въ умственото движение на Европа, а 
рускиятъ ученъ Веселовски изтъква, че Славяните, преди 
Хуса, внасятъ въ общоевропейската култура своя интелекту- 
аленъ даръ, който оставя трайни следи върху целия развой 
на срЪднев-Ьковната литература. И наистина, въ богомилските 
апокрифи и легенди, отъ България широко разпространявани 
на западъ и въ славянските земи, ние можемъ да нам^римъ 
първообразите на Дантевия Адъ и на Милтоновия Изгубенъ 
рай, кждето Сатана (Сатанаилъ у Богомилите) изпъква въ 
всичкото си величие като предвеченъ бунтовникъ срещу Пре
стола на Всевишния. Ето какъ ни се очертава космогонията 
на Богомилите въ некои апокрифи, между които най-важни 
сж Liber Sancti Johannis, отъ Назария, епископъ богомилски, 
и Книгата на Еноха:

Сатанаилъ е билъ най-мощниятъ и най-светлиятъ ан- 
гелъ, въ своята слава подобенъ на Отца; той билъ начал- 
никъ на всички небесни пълчища и сили. Възгордень, той 
поискалъ да издигне своя престолъ надъ седемте небеса, 
склонява ангелите на Въздуха и на Водата на своя страна 
и повдига бунтъ срещу Бога. Тогава Отецъ заповедва да 
отнематъ на разбунтуваните ангели всичко, що принадлежи 
на добрите ангели, — одежда, венецъ и престолъ. Сатана
илъ изгубилъ своя блесъкъ, и лицето му станало червено 
като нажежено железо. Въ своето падение, той увлекълъ 
подире си третината отъ ангелите, слезналъ на небесната 
твърдь и молилъ Бога да го прости и да му даде време, за 
да създаде своя вселена. Богъ се съгласилъ, и тогава Сата
наилъ създалъ въ седемь дена видимия миръ. Той устроява 
земята, като я изсушава отъ водите; снема венеца отъ Ан
гела на Водата и отъ едната половина излиза слънцето, отъ 
другата — луната, а отъ средата — блестящите звезди. 
Земята, по волята на Сатанаила, произвежда влечуги и други 
пълзящи гадове, животни и дървета, злакове; морето — 
риби. а въздуха изпълнятъ хвъркати птици. Най-после той 
създава Адама и Ева, като направилъ телата имъ отъ глина 
и ги оживотворилъ съ помощьта на Отца, който изпратилъ на 
първите человеци безсмъртни души, съ условие 'вдинъ день 
бждещите поколения человеци да заместятъ въ небето 
падналите ангели. Спорадъ това, душите на първитЬ людие 
принадлежали на Отца, но Сатанаилъ намислилъ да ги
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оскверни и да ги държи в^чни пленници въ своето тъмно 
царство. Той посажда рая, обръща се на змия и съблазнява 
Ева. Така Сатанаилъ се бракосъчетава съ Първата Жена, и 
отъ тоя съю зъ се раждатъ Каинъ и Каломена ; по-късно се 
ражда и Авелъ отъ Лдама. Въ Библията се казва, че Каинъ 
е синъ на Господа, сир, на Сатанаила, и той става родона- 
чалникъ на СиновегЬ на Змията, а Сатанаилъ, баща му, се 
въцарява съ пълна власть надъ свЪта, и неговото царство 
продължава седемь вЪка (мирови периоди), презъ цклата 
епоха на Вехтия Заветъ. До Еноха, единъ Синъ на Змията, 
потомъкъ на Каина, Сатанаилъ пращалъ своитЪ ангели на 
земята, за да служатъ на людиетЪ. И Енохъ билъ взетъ на 
небето отъ Сатанаила, който му далъ 67 книги. Отъ тогава 
челов^цитЯ се научили да принасятъ кървави жертви и да 
извършватъ скверни тайнства. ТЯ забравили Царството на 
небесата и взели да признаватъ Сатанаила за единъ и исти- 
ненъ Богъ. ЕвреитЯ въ пустинята били водени и заблужда
вани отъ Сатанаила; той имъ се явявалъ въ огненъ стълбъ 
и слизалъ надъ скинията, и посрЯдъ гръмове и мълнии далъ 
на Моисея върху Синай десеттЯ заповеди. Най-после Отецъ 
решава да изпрати своя Синъ да спаси людиегЬ отъ изма
мите на Сатанаила; но Сатанаилъ, като узнава това, изпраща 
своя ангелъ при Моисея съ три дървета, върху които да 
бжде разпънатъ Христосъ.

Въ апокрифа „Видението на Исая“ се говори за нЪка- 
ква висша сила, или никаква друга Троица, която обитава 
въ най-висшето отъ седемтЯ небеса. Въ тоя апокрифъ про
глежда идеята за борбата на Сатанаила съ добритЯ сили, 
и ясно се говори за призрачностьта на тялото Христово. 
Христосъ е синъ на единъ ангелъ — Дева Мария: при бла
говестието, Словото влиза въ ухото на Дева Мария и при
ема привидна плъть. Христосъ става привидно челов^къ, за 
да освободи човЬшката душа — падкалъ ангелъ,' затворена 
въ гкпото като въ тъмница. Въ царството на Сатанаила, 
сир. въ видимия миръ, всичко е лъжа и суетна измама, живо- 
тътъ — привидение и сънь; тъй че Христосъ въ призрачно 
гкпо привидно страда и умира разпънатъ на кръстъ, при
видно бива положенъ въ гробъ, но на трет,ия день негови- 
ятъ мощенъ духъ възкръсва, и Христосъ като светкавица 
слиза въ ада и го разтърся изъ основи, събаря властьта на 
Сатанаила и го оковава въ вериги, като освобождава ду 
шите на умрелите. Отъ тогава Князътъ на тоя свЪтъ, ма-
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каръ и свързанъ, все още запазва своята власть надъ чо
веш ките тела, негови творения; но за онези, които 
сж надвили плътьта си и сж се издигнали надъ всека съпро- 
тивна власть, небето е отворено, чрезъ великата изкупителна 
жертва на Христа; и въ това царство на вечната светлина 
отиватъ всички добри людие (boni viri, les bons-hommes).

Стига да хвърлимъ само бегълъ  погледъ върху бого
милското учение, за да откриемъ въ него сжщите онези 
истини, които сж  изразени въ доктрините на различните 
гностически секти на Изтока. Въ своето съчинение ,,Les 
Albigeois et l'Inquisition“ , Cauzons ни излага, въ една кратка 
синтетична форма, самата същина на тия доктрини :

„Както казва Манесъ, доброто и злото въ света се 
обясняватъ съ това, че сжщестзуватъ две начала, съвечни 
и всемощни: едно начало на светлините и друго—на тъмни
ните. Тези метафизични божества ни се представятъ като 
редица Еони или Гении, които се пораждатъ единъ другъ; 
т е  ни напомнятъ сънищата на Гностицизма. Изглежда, че 
телните Еони с ж ,в ъ  сжщность, прояви на божествени атри
бути, въ свръзка съ мирозданието. Двата света, творения 
или еманации на тия две съвечни начала, единъ день се 
взаимно проникватъ. Отъ техното смесване възникватъ 
всички живи твари, и човекътъ свръхъ това, съчетанъ отъ 
материя, тъмна, инертна и зла, и отъ духъ. Духътъ е 
животътъ, съзнанието, разумътъ : искрица, изхвъркнала изъ 
мирд на пламъка, затворена въ плъть тука долу, но чезне
ща да се възвърне пакъ къмъ светлите небеса — за което 
се явява Спасительтъ". (Стр. 14).

Щ е забележимъ тука, че тоя краенъ дуализъмъ на 
Манеса е смегченъ въ учението на българската богомилска 
църква; това е давало поводъ за разногласия между двете 
църкви —■ българската и драговишката. Богомилите, обаче, 
не сж  се придържали о догми; те  с ъ  предоставяли пълна 
свобода всекиму да верва и да мисли, каквото си ще, ио- 
неже истината не се налага отъ вънкашенъ авторитетъ — тя 
се постига чрезъ вътреш енъ опитъ. Въ това отношение те  
с ъ  били верни последователи на своите събратя гностици, 
истински християни, които презъ векове с ъ  пазили свещ е
ния огънь на МистерИите. Така въ древния Египетъ и въ 
Мала-А.зия сж съществували такива мистични братства, у 
които сж се предавали сжщите учения и традиции, много 
гадини преди Христа: — Ебионити, Офити, Перати, Назари;







а презъ епохата на Христа сж живели въ Палестиня Есеяни, 
Терапевти и Назореи. Самъ Исусъ е билъ отъ сектата на 
ЕсеянигЬ и се нгричалъ Назорей, което ще рече пророкъ, 
посветенъ — миналъ презъ Мистериите. Всички тЪзи тайни 
общества сж били ревневи пазители на езотеричното зна
ние на Едната Мирова Религия, изъ която произхождатъ 
всички религиозни системи, и, проникнати отъ високо съзна
ние за отговзрность, тЪ сж забулзали съ пъстрия покровъ 
на легендата опасните истини за непосветените и не
подготвените. Защото, онази разумна творческа сила, що 
всичко е създала, се проявява сжщо и като разрушителна 
стихия; тя е пълнота и Единство на света, хармония и изгаря
ща чистота: за нечистия тя е очистителенъ огъмь, а за про- 
всетления — любовь и светлина. Богомилите сж знаели 
това, че докато човекътъ не мине презъ горнилото на изпи
танията, той не може да доближи най-святото — до Миро
вия творчески пламъкъ, и да се слее съ него. Въ техната 
етика се разкрива сжщо тъй нагорниятъ тесенъ пжть, по 
който неземно сж шедствували, открай време, всички про
роци и мждреци — независимо отъ това, кжде сж те  жи
вели, дали въ гореща Индия, или въ девствените лесове на Га
лия; неависимо отт? това, къмъ кой родъ и племе сж принадле
жали или каква вънкашна религия сж изповедвали. Възхожда- 
нетона отделните человеци, както и на цели народи и раси, 
къмъ вечната Истина става по неземенъ пжть, вънъ 
отъ пространство и време, по светкавичния пжть на екстаза 
върху Планината на Съзерцанието, кждето се чуватъ сло
вата на Богочеловека. Святость, чистота — катарзисъ; това 
учи Питагоръ, за това ни говори Платонъ въ своята фило
софия, и по-късно Плотинъ, за да се стигне чрезъ вжтрешно 
претворяване и духовенъ подвигъ, до единение и сливане 
съ Божеството, за да стане човекътъ единъ Богъ, както казва 
Порфирий, или^да бжде „спасенъ“, както казватъ христия
ните. Това е Йогата на будисти и брахмани, които по тоя 
пжть искатъ да се освободятъ отъ Майа—света на илюзиите, 
мира на прояви, нашия физически миръ, който е преходенр, 
и светъ  на привидности, споредъ богомилите.

Въ основата на Богомилството лежи древниятъ Гносисъ, 
учението за Едната Истина и за Единия Пжть, по който може 
да се постигне тази Истина, като се слее човекътъ съ Бога, 
и така да се изгради Новото Общество отъ съвършени лю- 
дие и истински братя. Човечеството може да стигне до ос-
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вобождаване само по този пжть на мистично зачатие и ду- 
ховно рождение. За да изпъкнатъ за насъ още по-ясно 
горните мисли, ние ще приведемъ тука н^кои отъ ученията 
на офитит-fe и ператит-Ь (peratae), като се ползуваме отъ 
книгата на G' Mead — „Fragments ot a faith forgotten“. (От
ломки отъ една забравена e tp a ) .

Името „офити“ на тая секта не съответствува, ни казва 
Mead, понеже т-fe си сж чистокръвни гностици, и символътъ 
„змия“ *) не е най-характерната черта въ системата имъ; 
Phiiaster нарича гностицизма на офитит-fe предхристиянски. 
Irenaus описва едн^ система, която Theodoret нарича „офи- 
тическа“, и че тя принадлежала къмъ школата на Валентина-)

Символътъ змия е игралъ въ Мистериите голема роля, 
особено въ Египетъ, Гърция и Финикия, а отъ тукъ можемъ 
да го проследимъ, презъ Сирия и Вавилонъ, чакъ до Индия, 
кждето и днесъ го намираме, и кждето е доста разясненъ. 
Той представя най-скритото произшествие при пораждането 
на вселената и човека, и се отнася сжщо и до мистичното 
зачатие и рождение. Той е билъ образъ на творческата 
сила и е билъ изопаченъ, въ своята нисша форма, до фали- 
ческа емблема. Физическото зараждане и актътъ на зачатието 
сж нисши прояви въ дейностьта на творящата Воля и на 
световното развитие. Но те  отстоятъ толкова далечъ едно 
отъ друго — както човешкото тело отъ Мировото Тело, и 
както се различаватъ животинското въжделение и плътска 
страсть отъ святата Воля на Божеството.

Тайната на пола се е разкривала въ светилищата на 
древните храмове и, твърде естествено е, че всеки опитъ 
на човека, да се отърве отъ най-силната страсть, е билъ 
свързанъ съ големи опасности. Проникването въ тази тайна 
е водило къмъ себеотрицание, когато назърването отъ лю
бопитство само е довеждало до злоупотреба. Оня, който е 
запазвалъ телото и чувствата си чисти, е билъ възнаграж- 
даванъ съ просветление, ясновидство и духовно познание, 
когато любопитниятъ е получавалъ наказанието си, като е 
изгарялъ отъ чувственость. Това обяснява едно отъ най-ин
тересните явления отъ историята на религията, а именно — 
че всека светла проява има и тъмна страна. При опита да 
се хвърли светлина върху тайната на света и човека така

')  На гръцки: оф исъ .
*) Валйнтинъ Гностикъ — п рвд полагаем ъ  а в т о р ъ  на  Pistis Sophia.
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се въздействува, че ако у човека преобладава животинското 
начало, това ще го доведе до необузданость на страститЪ, 
тъй че намиратъ се нЪкои людие, за щастие — малцина, 
които съ такова желание да проникнатъ въ тайнитЪ традиции, 
сж стигали до големи заблуждения, както на теория, така и 
на практика. . .*)

ТЯзи злоупотреби сж се осжждали най-много' въ гнос- 
тическигЬ писания.

Както човЪкътъ въ майчината утроба, така и Всеми- 
рътъ е произл^зълъ отъ една „змия“ и отъ едно „яйце“ , но 
Мировата Змия е върховната сила, мощниятъ вихъръ, голЯ- 
миятъ вихровъртежъ, а яйцето—всеобщиягъ покровъ на все- 
ленскигЬ редове, първоначалната „Огнена мъглявость“. Спо- 
редъ това змията е символъ на Божествената Воля, на Б о
жествения Разумъ, Духътъ Божий, Логосътъ. Мировиятъ за- 
родишъ е билъ представянъ като окржжность съ змия, ле
жащ а върху диаметъра или пъкъ обвиваща се пръстено- 
образно около окржжностьта. Тази витлообразна сила е по
родила Вселената и челов^ка, който — чрезъ нея сътворенъ 
— може сжщо тъй да се прояви творчески чрезъ нея, ако 
престане да създава родъ.

Кадуцеятъ или жезълътъ на Хермеса, както и тирсътъ 
въ гръцкигЬ Мистерии, чрезъ които душата е била водена 
ОТЪ ЖИВОТЪ КЪМЪ смърть и отъ смърть къмъ животъ, сж 
символизирали тази извиваща се нагоре сила въ „човЪка“, 
както и пжтя, по който може да с е  въземе той къмъ духзвни 
висини, ако принуди „ВодитЬ на Иорданъ да потекатъ 
нагоре“.

Змията на Битието, Мойсеевиятъ змийски ж езълъ  и из
дигането на Медната Змия въ пустинята сж се схващали отъ 
еврейските гностници като митологични символи — отраж е
ния на митове отъ Мистериите.

За  да дадемъ представа за техния методъ на мистична 
екзогетика, крято предполага вжтрешно душевно схващане, 
ние тука ще приведемъ едно тълкувание на тъй наречения 
„Митъ на изхода изъ Египетъ".

Тоя митъ е принадлежалъ на повече школи, но ЬПрро- 
Шиз го приписва на една, инъкъ непозната, школа на Пера-

*) Такива с л у ч ш  е имало  у к ат ар и т е ,  в ъ  с р е д а т а  на самитЪ 
богом и ли  дори, п р езъ  вр ем ето  на  И ванъ  А лександра; —да не говори м ъ  
з а  п оловата  и звратен ость  у самитЪ п редстав и тел и  на ц ъ р к в а т а .
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титЪ (Рега1ае). Предполага се, че думата „перати“ означава 
трансцендентални или людие, които сж „стигнали отвж дъ“ , 
или „се намиратъ отвж дъ“. Ето тЪхното обяснение на тази 
легенда зй Изхода :

Египетъ е физическото гЬло; всички, които се отъжде- 
ствяватъ съ тялото, сж незнающи, египтяни. Да изл^зеш ъ 
изъ Египетъ“, значи да напуснешъ тялото, а да шедству- 
вашъ презъ Червено море, значи да минешъ презъ океана на 
рождението, презъ животинската чувствена природа, чието 
седалище е кръвьта. Но дори и тогава човЪкътъ не е сигу- 
ренъ: като премине презъ Червено море, той стига въ Пу
стинята, поср-Ьдното обиталище на съмняващия се нисши 
умъ. Тука той се сблъсква съ онези разрушителни сили, 
които Мойсей нарича „Змии на пустинята“, и които измжч- 
ватъ тези, що гледатъ да се изплъзнатъ отъ господството 
на половата страсть — отъ „боговете на рода“ . На тия 
Мойсей, Учительтъ, показва Истинската Змия, прикована 
върху кръста на материята ; съ нейна помощь т е  избЪгватъ 
изъ Пустинята и влизатъ въ Обетованата Земя, Царството на 
Духа, кждЪто тече Н'ебесниятъ Йорданъ — Мировата Душа. 
Текатъ ли Водите на Иорданъ надолу, раждатъ се челов^ци; 
протекатъ ли нагоре, раждатъ се богове. Исусъ е е,цинъ отъ 
гкзи людие, които сж възвърнали Водите на Иорданъ 
нагоре.

Сжщо такова духово тълкувание на евангелските ле
генди ние намираме и у богомилите. За тгЬхъ раждането отъ 
Дева е рождание духовно: човешката душа, падналъ ангелъ 
въ плътьта, требва да се очисти отъ всЯка страсть,'да стане 
девствена и чиста, та чрезъ непорочно зачатие да се роди 
въ нея Христосъ, съ други думи. да се прояви въ нея едно 
по-високо божествено съзнание, и целиятъ човекъ да се 
одухотвори—да стане гений, свръхчовекъ, казано на съвре- 
менъ езикъ. За такова мистично рождание ни говори и Апо- 
столъ Павелъ въ едно отъ своите послания: „Дзъ се мжча 
съ родилни мжки, за да се роди въ насъ Христосъ, чада 
мой“ ! Защото този Христосъ въ насъ е АДистерията, .скрита 
въ началото на В ековете  и разбулена само за светиите, си- 
речь, за тези, които сж тръгнали изъ Пжтя на святость; това 
е Божественото Семе въ насъ, погребениятъ Богъ, който 
чака своето възкресение, И по-нататъкъ този най-дълбокъ 
мистикъ на Християнството ни говори за мистичното разпятие 
и за тържеството на Възкръсналия изъ мъртвите. Отъ чети-
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регк евангелия богомилите сж приемали евангелието нй 
Йоана, въ което — чрезъ алегория и символъ — ни се раз
крива пжтя на БогОчеловЪка, отъ неговото мистично рож де
ние, дори до неговата мистиЧна смърть и възкресение. Въ 
евангелския разказъ, въ който се разправя за далото на Ми
ровия Учитель въ света, се преплита сжщо и митътъ за Ми
ровата Ж ъртва на Слънчевия Логосъ съ легендата за вжтреш- 
ния духовенъ човЪкъ, който се издига по тесния нагренъ 
Пжть къмъ свърхчов-Ьчество. Въ този Пжть сж отбелязани 
петь етапа — петь Велики Посвещения: Рождение, Кръщ е
ние (минаване презъ Водите на Иорданъ), Преображение 
(върху Планината), Разпятие и Възкресение. По този пред- 
метъ би могло твърде много да се каже; ние, обаче, можемъ 
само да загатнемъ и да оставимъ на добрата интуиция на 
четеца, да разкрива самъ и да проживява, следъ като е по- 
лучилъ насока на мисъльта си. Тука ние засягаме световни 
тайни, и преди да влЪземъ (ако това е възможно вече за 
насъ) въ самата Светая Светихъ на Миробитието, требва да 
отърсимъ отъ своите сандали праха на нашите земни поня
тия за добро и зло, за бог ь и дяволъ. За това е необходимо 
да минешъ отвждъ вс1вко добро и зло, да се издигнешъ до 
едно по-високо равнище въ своето съзнание, отъ кждето 
можешъ да видишъ нещ ата въ съвсемъ другъ видъ и да 
разберешъ, че опако и лице сж двете страни на Едното, 
което не е нито -само духъ, нито само материя, а едното и 
другото сжщевременно. Това, обаче, съвсемъ не се отнася 
до ония, които, въ своето детско разбиране (те могатъ да 
бждатъ и теолози), все още в^рватъ, че сжществува н^ка- 
къвъ дяволъ: дяволътъ.. плашилото на Църквата презъ с р е д 
ните векове, е величаво творение на чов1зшката фантазия; 
той се ражда заедно съ официалното християнство — черъ 
нержкотворенъ идолъ, предъ който сж се издигали клади 
като димящи жертвеници, върху които сж се принасяли ч о
вешки жертви . . . Въ сжщность, има само Една безименна 
Сила, която е благодетелна и кротко послушна до като дей
ствува въ границите на физическите и нравствени закони, 
но когато се злоупотреби съ нея, тя е страшна, „отмъсти
телна“ И зла; тя твори и руши, тя е Ж ивотъ и Смърть. Изъ 
нея всичко изтича — тя се диференцира непрекжснато, и 
нейното жизнедихание се излива презъ слънцето; тя се 
прелива въ багрите на спектъра и трепти въ зву к а ; 
тя се проявява като мисъль и чувство, като любовь и
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ярость, като сладка хармония и хаосъ, изъ който въз- 
никватъ светове. Въ различните космогонии на религиите 
се говори за превращенията на тая Първосила и за нейните 
еманации, за Великото Дихание- на Бездната, за големия все
ленски ритмусъ; за издъхването на Брахма, . при което въз
никва видимата вселенна; и за вдъхването на Брахма, при 
което световете изчезватъ. И Сатана е една еманация — 
Творческия Мировъ Пламъкъ, Fohat, който се спуща въ ма
терията и образува формите; който се спуща въ рода 
и създава ч о века—физиологическия типъ. Тази последна ми- 
съль е много ясно изразена въ мита заСатанаила, който се 
бракосъчетава съ Ева, и се раждатъ Каинъ и Каломена. 
Ева олицетворява природата, която отговаря на земната 
Изида у египтяните* Ето ни пакъ изправени предъ изконната 
Змия, отъ която се толкова плашатъ теолозите. Но тука ние 
ще се обърнемъ къмъ Секретната Доктрина на г-жа Блаватска, 
кждето намираме интересни разяснения. Въ главата „Тайната 
на Сатана“ ние намираме много съответствия съ богомилските 
сказания. Привеждаме изцело некои пасажи.

Въ съчинението Perfect Way на D-r A. Kingsford, пише 
г-жа Блаватска, къмъ второто издание, намираме приложе
ние „Тайната на Сатана“, въ което е изразенъ истинскиятъ 
езотериченъ възгледъ върху „Сатана“ какъвто срещ аме у 
целата древна философия върху тоя предметъ.

1. И на Седмия День (седмото творение у индуситЯ) 
изъ присжтствието на Бога излезе единъ м о щ е н ъ  А н 
г е л  ъ, пъленъ съ Гневъ и разруха (изгарящъ огънь), и 
Богъ му даде владичество надъ най-крайната сфера (— на
шата земя и физическото поле).

2. Вечностьта произведе Времето; Безграничното по- 
роди конечното; Битието се спусна въ рода:

Когато чистите сжщества Dhyan Chohans (— творчес- 
киятъ духъ въ своята съборность) сж били натоварени да от- 
разятъ своите образи въ вълните на материята и да, създа- 
датъ физическия човекъ, а великите Питриси (Pitris) да ги 
одухотворятъ и да ги надарятъ съ божественъ разумъ, за да 
разбератъ тайните на творението.

3. Подобно мълния виждамъ Сатана да пада отъ не
бето (— cadebat ut fulgur), великолепенъ въ своята сила и 
ярость.
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4. М е ж д у  Б о г о в е т е  н и к о й  н е  е п о д о б е н ъ  
н е му ,  комуто сж поверени царствата, силата и славата на 
мировегЬ;

5. Троновете и империите, династиите на царете*), па
дането на народите, рождението на Църквите, триумфите 
на Времето.

Понеже както се казва у Хермеса:
20. Сатана е пазачъ на вратата предъ Х р а м а  на  

Ц а р я ;  той седи въ преддверието на Соломона; той държи 
к л ю ч о в е т е  н а  С в е т и л и щ е т о .

21. За да не може да влезе никой, освенъ Помазаника, 
който владее тайната на Хермеса.

Тези великолепни стихове, пълни съ значение, сж имали 
съотношение — у старите египтени и у другите цивилизе- 
вани народи на древностьта— къмъ т в о р ч е с к а т а  и п р о 
и з в о д и т е л н а  с в е т л и н а  н а  Л о г о с а  — Хорусъ, Брах- 
ма, Мхура Мазда и пр, като първични откровения на вечно- 
непроявения Принципъ, дали го зовемъ Аинъ Суфъ (Л1п 
БирЬ въ Кабала), Парабрахманъ, и л и  Зеруана Акерне,**) или 
безконечно Време, Ка1а — въ Кабалата, обаче, този първо- 
началенъ смисълъ е пониженъ до антропоморфизъмъ и фа- 
лицизъмъ. Това творческо начало е Еросъ — не обаче оня 
по-късенъ богъ на плътската физиологическа любовь, а са
мата Божествена Воля, която движи Богове и вселинни.

И по-нататъкъ:
12. Богъ му е даль много имена — имената на Тай

ната, забулени и страшни
13. Той го е нарекълъ Противникъ — Сатана, защото 

Материята се противопоставя на Духа, и Времето обвинява 
дори и светиитЬ на Господа.

28. Бойте се отъ него и не грешете; произнасяйте 
името му съ трепетъ . . .
   > “  ,

*) П одъ  астерискъ  г -ж а  Б л а в а т с к а  бележ и:
ЦаретЪ се смЪтатъ з а  „ п о м а зан и ц и “, ц ар уващ и  по «Божия ми- 

л о с т ь “, докато , въ  сж щ ность ,  тЪ в лаотвуватъ  по милостьта  но М ате
рията, на Великата  Илюзия.

С ж щ ото т в ъ р д е л и  и БогомилитЪ: — че царетЪ сж служители на 
Княза на тоя свЪтъ — на С атанаила, т во р ец а  на  видимит-Ь форми, к®- 
муто се п о к л аи ят ъ  и князетЪ на ц ърк вата ,  ом агйосани  сжщ о отъ фор
мата и сковани  о т ъ  догм ата .

**) гегиана Акегпе в ъ  Зендъ- Явеста, В ърховното  начало, което 
стои н а д ъ  дветЪ проявени н а ч а л а  в ъ  свЪта: Д хура М азда  и Яриманъ— 
Христосъ и С атаннилъ  у БогомилитЪ.
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29. Че Сатана е сждията на Божията Правда (Karma); 
той държи ВезнитЪ и Меча.

31. Че нему еж поверени т е ж и н а  и м ^ р к  а и ч и с л о .
Тежина, мерка и чиспо, въ Сеферъ Иецира, сж атри

бути на Сефиротите, на брой 10; а Сефиротите сж колек- 
тивниятъ Адамъ Кадмонъ — „Небесниятъ ч овекъ “ — или 
Логоса. Така Сатана и Помазаника, споредъ древните, сж 
тъждествени, заключава Г-жа Блаватска.

33. Сатана е служитель Божи, Господарь на седемте 
жилища на Хадесъ, Ангелъ на проявените светове.

Седемте жилища — седемьте Лока, или Сапталока 
(Сапта — седемь, Лока — места, обиталища) на земята — у 
индусите; понеже Хадесъ (Аидъ у древните гърци), или Чер- 
тогътъ на Илюзията (Limbus), отъ който теологията прави 
преизподня, е чисто и просто нашата планета — земята, и 
затова Сатана се нарича „Ангелъ на проявените светове“.

Първиятъ и „най-древниятъ отъ Боговете“, въ реди
цата на микрокозмичното (божествено) развитие, това е Са- 
турнъ (Сатана); астрономически,-той е с е д м и я т ъ  и п о с 
л е д н и я  т ъ  въ редовете на макрокозмичната еманация,по
неже той е ограда на Цар:.твото, чието средоточие е Фебъ 
(светлината на Мждростьта, сжщо и слънцето).

Гностиците (а следователно и Богомилите) сж имали 
право, като сж наричали еврейския Ехова „Ангелъ на Ма
терията“ , който вдьхва (съзнателенъ) животъ на Адама, и 
чиято Планета е Сатурнъ. (Нему е посветена ежботата—Сед
мия день)*).

34. А Богъ е туриль поясъ около чреслата му (пръсте- 
нътъ на Сатурнъ); името на тоя поясъ е Смърть.

Въ антропологията този „поясъ“ е Човешкото тело  съ 
неговите два нисши принципа. Тези три умиратъ, докато 
вжтрешниятъ човекъ  е безсмъртенъ.

И ние стигаме до т а й н а т а  на Сатана:
37 . . . Върху Сатана л е ж и  с р а м а  на  р а  жд а н е т о
38. Той е изгубилъ своето девствено състояние (подобно' 

Кумара — чрезъ въплощение); к а т о  е р а з к р и л ъ  н е 
б е с н и  т а й н и ,  той е влезълъ  въ робство.

39. Той обвързва съ вериги и ограничава всички н е щ а . .

*) Това много ясно се виж да о т ъ  н аш ато  и зл ож ен ие  на  б о г о 
милската космогония: С атанаилъ  е ветхо — заветни ятъ  Б о г ъ .  — На а н 
глийски е ж б о т а  се к азва  Saturday.
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42. Двойни сж войнствата на Бога: въ небето — пол
ковете на Михаила; въ Бездната (проявения св^тъ) — ле- 
гионитЪ на Сатана.

43. Това сж Непроявениятъ и Проявениятъ, Свободниятъ 
и Обвързаниятъ (въ материята), Деаствениятъ и Падналиятъ.

44. И двамата сж служители на Отца. що изпълняватъ 
Божието Слово.

Отъ тукъ:
55. Свята и почтена е Божията Сжбога: да бжде бла

гословено и осветено Името на Ангела на Хадесъ-
Понеже:
41. Славата на Сатана е сЬнката на Бога (въ проявения 

свЪтъ); тронътъ на Сатана е подножие на Адонаи (Всемира).
И тъй, продължава Госпожа Блаватска, Църквата про- 

клева Сатана — тя проклева козмичното отображение на 
Бога; тя анатемосва Божеството, което се проявява въ ма
терията — покрова на Майа; тя хули Бога, или вЪчно неу
ловимата Мждрость, която се разкрива въ природата като 
светлина и сЬнка, като добро и зло — едничкия пжть, по 
който тя може да стане понятна за ограничения човЪшкиумъ.

Ние можемъ да добавимъ, че освенъ Истината нЪма 
друга истина, и освенъ Бога, който е дихание на Истината, 
н^ма другъ богъ; Сатана е негова сЬнка и открозение, н е 
гова проявена сила, еманация. Въ проявената Троица на Бо 
гомилитЪ Сатанаилъ заема трето м^сто, което отговаря на 
Светия'Духъ: Отецъ, Христосъ и Сатанаилъ. Това еДемиур- 
гътъ на древнитЪ, или още и Луциферъ, което значи свЪто- 
носецъ*) — олицетворение, покрай друго, и на ония високи 
духовни сжщества, слезли нЬкога отъ Венера — СитагаБ, 
к о и т о  с ж  родили духовно днешното человЪчество. Има въ 
свЪта една Духовна Йерархия, която ржководи всЪка ево
люция и зорко бди за изпълнението на мировия планъ — отъ 
зараждането на една слънчева система или вселенна до тех 
ния край. Цялата тази Йерархия — една безконечна Якова 
стълба, по която слизатъ и възлизатъ мощни духове на 
слънца и планети: едни отъ гЬхъ се спущатъ въ Бездната, 
за да я запалятъ съ пламъка на вишъ животъ; други се възе- 
матъ. къмъ Трона на Всевечния, за да се разтопятъ въ Н е
говата слава . . .

*) Въ срЪднитЪ вЪкове сж  к азв ал и  за  Христа; Clmsfos veros Lu- 
eifero» — Христосъ е истинскиятъ Л у ц и ф ер ъ .
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Така разбулени, легенди и митове, подъ едно философ
ско осветление, за насъ добиватъ особено значение, и ние 
започваме да разбираме Тайната на Човека и Бога. Вселе
ната е въплощение на Логоса (Словото — Богъ, Бож естве
ната Идея), ни казва Платонъ; и вь  евангелието на Йоана 
ни се казза сжицого: „И Словото (чрезъ което всичко е с та 
нало) стана плъть“. Отъ тамъ историята на Макракозмоса 
(Вселенната) е история на Микрокозмоса (човека) понеже 
Чов^кътъ е образъ на Вселенната. Споредъ Кабала, чове- 
кътъ е микропрозопосъ — малкиягъ образъ, а Вселенната— 
макропрозопосъ. Ч ов^кътъ  е Богъ въ създаване — единь 
Логосъ, който става плъть. Въ древните Мистерии (езически 
и християнски) се е разкривала предъ посветяваните тази 
истина, и те  въ свръхземенъ екстазъ сж чували огнения ше- 
потъ на Мждростьта-змия: „И ще бждете богове“. Преди 
да възкръсне въ техъ  Богътъ, ооаче, те  требвало да ми- 
натъ презъ редъ изпитания. Вь египетската „Книга на мърт
ви т е “ се казва: „Ра остава въ яйцето, докато трае борбата 
между „Децата на бунта“ и Шу (Shu), между Слънцето и 
Дракона на Бездната (Тъмата). Умрелиятъ (погребениятъ 
богъ) просветва въ своето яйце, когато мине презъ Земята 
на Мистерията“*). Въ единь отъ орфическите химни сжщо, 
се казва : „Изъ божественото яйце се развива Eros-Phanes, 
което яйце се оплодотворява отъ Етерния Вихъръ“. — Това 
е „Духътъ Бож и“ , или по-скоро „Духътъ на невидимата тъ- 
мота“ — Божествената идея (Логосътъ) на Платона, за която 
се казва, че се движи въ етера.

Хермесъ, Орфей и Христосъ-говорятъ на е д и н ъ и с ж щ ъ  
езикъ, когато загатватъ за крайната цель на човешкото битие.

Споредъ офитите, Исусъ или Христосъ, е зачена^ъ и 
роденъ отъ Змия (Божествената мждрость, или Светия Духъ) 
и става Синъ Божи чрезъ своето посвещение въ Знанието 
на Змията (Мистериите). А тази Змия е въ насъ — тя е ог
нената наша сила, чрезъ която ние падаме въ Бездната, или 
се издигаме до Бога. Огненъ Змей, или Огнезмия — това е 
Демонътъ на Сократа**), що съпжтствува мжцреца н& всека

*) Въ .К н и гат а  на М ъртвитЪ “ се го во ри  з а  В еликото П освещение.
**) М атерлинкъ, н а й -д ъ л б о к и я т ъ  мистикъ  о т ъ  днешнитЪ поети, 

к а зв а  в ъ  .С ък ро в и щ е на Смиренит-Ь“: , К о р ен и те  на  наш ето  в ъ н к аш н о  
с ъ зн а н и е  се б о я т ъ  отъ  Ц ентралния  О гъ н ь  на  н а ш е т о  с ж щ е с т в о “. Това 
е Кундалини, щ о  отговар я  на Мировия творчески  П л а м ъ к ъ  ь— РоЬа^ 

(В иж ъ у Л едби теръ  — Ч акри и К ундалини“) Д ем онъ  в ъ  древ-  
ностьта е значело д о б ъ р ъ  духъ.



стжпка; този Демонъ е нашата слава, но той може да стане 
и наша гибель, че той е живиятъ пламъкъ на светията, и 
страшниятъ многоликъ шеметъ на изстжпленика, който се 
проваля въ въртопа на страстите. Надъ всички епохи, надъ 
всички племена и раси, и надъ всички' вери, е съществувала 
една обща традиция за „Избраните“, за Ц арете на Духа, за 
ДуховнитЯ Вождове на челов^чеството. И Богомилите, както 
и всички гностници, сж били посветени въ това „Знание на 
Змията“ и чрезъ чистота и святъ жизотъ сж пробуждали у 
себе оная демонична искряща сила, която ги е освобожда
вала отъ веригит-Ь на земното и ги е издигала до Вечното: 
т е  сж се възмогвали още приживе до безсмъртие, като сж 
умирали въ плътьта. И те  сж запалвали духъ у другите, з а 
щото сами сж били носители на' духъ; иначе не можемъ си 
обясни техното почти магично въздействие върху съвреме- 
ниците: изъ техъ е изтичала нравствена чистота и сила — 
които сж покорявали сърцата. Техните „Съвършени“ — пълни 
отреченици отъ света — сж се жертвували за спасението на 
св-кта; те  сж били истински Ь о п з -Ь о т т е з  и срещу светов
ното насилие сж излизали съ кратка проповедь за всеобщъ 
миръ — и това десеть века преди нашата ера.*) Светътъ, 
обаче, посрещ а тия „божи хора“ съ проклятия — папите 
проповедватъ срещу техъ  кръстоносни походи, светата ин
квизиция ги предава на огънь, а светските власти издигатъ 
срещу техъ мечъ. Но нищо не спира тези мжченици за 
правда въ техния пжть, че те  сж знаели Царственото Из
куство да побеждаватъ чрезъ смъртьта и като богове, у в е н 
чани съ безсмъртие, смело сж възлизали върху пламтящите 
клади, за да възвестятъ отъ тамъ Едната Истина, която ще

*) Има голЪма р азл и к а  меж ду Б о го м и л и т е  и днешнитЪ .р е ф о р 
м ат о р и “, които искатъ  д а  спасятъ  »Челов-Ьчеството*, като го изтрЪ- 
б я т ъ  безогледно. Богомилит-Ь сж  се обявявали  срещ у насилието, но 
не сж си служили съ  насилие и нищ о не сж  н алагал и  съ  м ечъ; н ао 
паки. тЪ самитЪ сж  отивали п од ъ  мечъ  з а  своитЪ идеи, но сж  били 
п р о т и в ъ  убийството  и войната . О п р а в д а в а л и  сж  в ойн ата  само з а  з а 
щ и та  и сж  били н ай -гол ем и  патриоти, когато  т р е б в а л о  д а  се зап ази  
стран ата  отъ  зъ н ш но  гибелно влияние. Д ъ р ж а в н а т а  мощ ь на Самуила, 
на АсЬня и Петра, и на  И ван ъ  Ясеня II се  длъ ж и  тЪмъ Т-Ь сж  били и з
рази тел и  на здрави я  н а р о д е н ъ  инстинктъ  и разум ъ , и ако н-ккои ц аре  
и боляри  сж ги преследвали , то  е било  з а  това , че въ  т%хно лице сж 
виж дали  своята  пробудена съвесть . О тъ  историята  ясно се в и ж д а ,  че 
н екац ъ р н остьта  на тия ц ар е  и тЪхната б езо гл ед н а  политика сж  п р о 
к ата  причина за  п р о п ад ан ет о  на бъ л гар ско то  царство  (П ет ъ р ъ  I, Б о -  
рилъ  и И ван ъ  Я лександъръ).
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освободи и обедини народите въ едно голЪмо семейство, — 
Едната Истина, която винаги е била найтолЪмата Ересь за 
тълпите, и която — преследвана отъ беззаконници — се е 
скрила въ най дълбокъ кладенецъ, изкопанъ отъ мечовете 
на могжщи Царе на Духа и отъ жезлите на Князе. Като и с 
тински архитекти, т е  сж се събирали въ тайни места и сж 
строили за вековете  съ невеществени материали — изграж
дали сж съ мисъль и воля живия Храмъ на Любовьта, като 
сж вграждали себе си въ основите му и сж го споявали съ 
кръвьта си. Строителите следватъ единъ следъ другъ и като 
живи камъни се вграждатъ въ тоя незиблемъ Храмъ на Мжд- 
ростьта, надъ който времето нема власть. Възлюбили вра
говете си, като свои родни братя, те  хващатъ аспидни съ 
ржце и пиятъ отрова за спасението на другите, и безтре- 
петно миназатъ презъ огънь — презъ червения жаръ наж и- 
лящи скорпиони, които сж се впивали въ месата имъ, и със
кала е кръвьта изъ жилите имъ . . .  и те  като живи факли сж 
светвали въ нощьта, и падали сж предъ техъ  черни идоли . . .

Така Б ел и те  Апостоли на Мира и на Всемирното Брат
ство, облечени въ гължбова чистота, сж излезли некога изъ 
България и като ранни предтечи загиватъ и побеждаватъ, 
като начертаватъ Пжтя на Жертвата.

Загинала е цела България, боряща се чрезъ своя из- 
брзнъ народъ за благото на цялото человечество: тъмни 
сили се рукватъ върху нея и загасватъ това огнище, отъ кж- 
дето сж изхвръкнали пламенните птици на Духа, които вре- 
домъ сж пръснали мълниите на една светла буря посредъ 
най-черната епоха.

И сега свети за насъ настжпващиять День съ пожар
ните жертвени отблесъци на всички векове и съ неугасимата 
слава на всички мжченици.

ИВЯНЪ ГРО ЗЕВ Ъ
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АНТОЛОГИЯ НА МЛЯДИТЪ
ВЕЧЕРНО АДАЖИО

О, вечерьта далечна, това е моя бл^нъ, 
и мойта тиха горесть, де спомена почива, 
презъ всички дни и нощи въ душата отразенъ 
отъ вечерьта далечна, печална, мълчалива.
И виждамъ те отново азъ тжжно примиренъ 
високо въ небесата, видение прозирно, 
лжчътъ игривъ и нЪженъ на идващия день, 
отроненъ съсъ въздишка въ покоя на ефира.
И тихо долината потъва въ златенъ сънь, 
нарцисите разцъфватъ подъ светли небосклони, 
а нЬкжде набожно отекнатия звънъ 
долита и замира, и трепетенъ се рони; 
и никакви незнайни и странни брегове 
презъ сините миражи предъ менъ се открояватъ 
и твоя гласъ далеченъ къмъ пролеть ме зове, 
ведно съсъ цветовете на 'светлата забрава.
Това е мойта горесть, това е моя бленъ, 
о, вечерьта, въ която съсъ спомена почива 
и тжжната соната, и погледа смиренъ — 
Съзвучие неземно отново ме опива!

КЪ М Ъ БРАТА СИ

Когато отмине нощьта надъ ■ земята 
и дойде невинното утро при тебъ, 
ще чуешъ смирено молитвата свята 
на никаква тиха и прелестна степь.

Щ е чуешъ ти дивната, девствена песень, 
родена въ дълбоки и златни недра, 
кавала — въвъ скърби и радость унесенъ, 
и бодрия звънъ на игриви стада.

Щ е видишъ поляните, съ бисеръ покрити, 
пространни, зелени и влажни гори,



и гордитЯ птици, високо въ скалите, 
де волния ветъръ  самогенъ цари.

Стани и попитай тогава сърцето
коя е тазъ светла и знатна страна,
де утринь въ блаженство се кжпе небето,
душата — въ свещенна и-бистра вълна?
' ■ .  •  4

Попитай, и сълзи отъ радость щомъ бликнатъ, 
и слънце огрее  вълшебния край, 
въвъ светлия образъ — земята велика, 
ти своята майка любима познай!

П. ХР. КИШ М ЕРОВЪ

ЗАМИНАВАНЕ

Къмъ далечни страни заминавамъ 
и ржцете ми въ треска горятъ, 
а край менъ: мойте близки застанали, 
дошли да ме изпратятъ на пжть.

Невеселъ предъ кжщата татко седи, 
а майка набожно ме кръсти 
и треперятъ изсъхнали пръстите, 
като въ черни, безмерни беди.

Азъ цЬлувамъ невръстния братъ 
и съсъ кротость го гледамъ въ очите.
И сякашъ на всички въ душите, 
неизречени думи тежатъ.

Почернела отъ горесть и клета, 
отпуснала низко глава, 
но съсъ вера  дълбока въ сърцето, 
майка шъпне прощални слова:

Тая малка икона вземи 
и старото сребърно кръстче 
и нека те пазятъ низъ чужди земи 
и ти бждатъ утеха при връщане.

Азъ мълча и въвъ тягостенъ страхъ 
до гърдите притискамъ иконата, 
а ветърътъ  свири презъ клоните, 
всички листи превърналъ на прахъ.
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И чернЪятъ се кжщи безъ редъ, 
а отвждъ презъ полята далече, 
се разкрива широкия свЪтъ 
и шуми безпокойната вечерь.

скитникъ

Предъ очигЬ ти зелени кржгове, 
сякашъ те заклинатъ и те викатъ.
На земята, брате, всички сж те лъгали, 
а въ небето истината нЪма да ти каже никой.

Ти минавашъ самъ и бледенъ презъ полетата 
съ мжката за малкото момиче.
Като братъ те срЪща твоя старъ познайникъ, вятъра, 
който може би едничъкъ те обича.

Тамъ, далечъ остана твойта кжща,
дето първи пжть въвъ черно те облякоха,
и нима въвъ нея ще се върнешъ никога ?
Вижъ, като море предъ тебе се разгръщатъ,

роднитЪ полета и долинигЬ 
и надъ тЪхъ отъ вятъра понесенъ, 
ти вървишъ безмълвенъ и невеселъ, 
а невидими по тебъ вървятъ годинитЪ.

ДИМИТЪРЪ и в я н о в ъ

ПАДНАЛИ ЗВЕЗДИ 

1

Презъ безплодни полета преминахъ 
край селата покрити съсъ скржбь, 
дете въ балата пепель изтиналъ, 
бавно гаснЪше лунния сърпъ.

А когато се спрЪхъ въвъ гората 
при вълшебните н1звга води, 
видЪхъ въ празния изворъ отъ злато 
много паднали мъртви звезди.

479



2

Безмълвно пада листъ следъ листъ . . . 
Въ полето крачи ранна есень 
следъ сиви призрачни мъгли.

'  Безмълвно падатъ листъ следъ листъ . . .

Трепти далече скръбна песень 
и бродятъ траурни жени. 
Мъгливо утро прозвъни —

Безмълвно пада листъ следъ листъ . . .

Б резите  голи клони свеждатъ 
надъ позлатените води, 
и въ гЬхъ угаснало поглеждатъ,
Две мъртви паднали звезди.

ЦВ-ЬТОСЛЯВЪ КРЪСТЕВЪ

СЪРЦЕ-СВЪТИЛНИКЪ

Сърцето си ще издълбая дръзко азъ,
За да изтъргна всЪки трепетъ, всЬка страстъ.
Че доста кипяха знойни тръпки тамъ —
Отъ днесъ, О Господи, да бжде твоя храмъ.
На твоята любовъ отъ святия елей 
Въвъ моето издълбано сърце налей.
И запали у него яркий пламъ 
На устрема свещенъ къмъ родни висини,
Та посрЪдъ дебритЯ на земни мрачини 
Да св^ти то, да бжде твоя храмъ.

Т. МЯРИНОВЪ
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ИДЕИ И КРИТИКА
ТВОРЧЕСТВО И ФОРМА

Творчеството е най-напредъ и най-главно форма. Тази 
последната е неговиятъ сжщественъ елементъ. Само чрезъ 
нея произведенията на изкуството оставатъ фиксирани и не- 
изтриваеми въ съзнанието на публиката. Всичко друго 
може да подхрани мисъльта и идеите, може да изпьлни
часоветЯ ни съ размишления и изживяване проблемите, 
съдържащи се въ една книга, но никога нема да намери 
пжтъ къмъ дремящия миръ на нашите скрити и ясни 
емоции, който едничъкъ води презъ линиите и рамките, 
що отлжчва процеса на вдъхнозението и ентусиазма у 
художника. Можемъ да бткдемъ сигурни, че никое отъ ония
велики произведения на изкуството, които времето и поко
ленията сж ни завещали, не биха останали тъй свежи до 
днесъ, и за насъ и за грядущите, който ще ни сменятъ, 
ако и този първиченъ тЬхенъ белегъ не беш е ги съ- 
хранилъ отъ изживяване и смърть. Те живеятъ и ни стк 
близки преди всичко, ако не единствено, чрезъ формата 
предъ каквото и да било друго даже преди съдържанието. 
Така е съ 'Г ьоте  и Шилера, съ Юго, съ Шекспира, съ 
Данте, съ Пушкина и толкова други по-малки и по-велики, 
които греятъ още на страниците на- нашето духовно
развитие. И колко мсгжиди пориви, колко велики идеи, и 
дълбоки и необикновени преживявания сж отвлечени отъ 
неумолимата ржка на времето, само защото не еж получили 
единъ образъ, за да жизеятъ ярко въ нашето съзнание или 
дз изплуватъ, когато е случай, изъ тъмното море на 
нашето подсъзнание.

Но формата, която приема творческиятъ духъ, не е 
една и сжща, на е била проявявана по единъ и сжщъ 
начинъ. Това би открилъ всеки по-внимателенъ наблю- 
датель, изследвайки прегворязанията на този духъ— тръгвайки 
отъ днесъ, минавайки презъ вчерашното и отдавнашно 
минало, та дори до зората на първите проблесъци на 
човешкия гени. И л и а д а т а  на дргвните въ това отношение 
е нещо съвършенно различни отъ обра ците на класи
цизма, както този последниятъ съ своите строго определени
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линии на архитектоника е въ пъленъ контрастъ съ каприз- 
ната, чупяща се и неспокойна линия на романтиците отъ 19-то 
столетие. Д отъ още запазилия въ това отношение свень ро- 
мантизъмъ, се отличаватъ формите, въ които се даде съ
временния символизъмъ и изобщо модернизма, който до
стигна до белия стихъ и най-страннит-Ь и почти неверо 
ятни извиви на стихосложението.

Отъ тукъ не следва, обаче, че литературните родове, 
въ които се е проявявзлъ и въплотявалъ творческия процесъ, 
сж н1зщо произволно, нъщо, което по едно желание или 
при една упорита воля може да бжде придобито. Тукъ 
именно е изключена всЪка случайность. Епохите и постоянно 
мЪняващето се съ т^хъ творческо самочувствие, сж 
първопричината на това интересно въ историята на худо
жественото творчество, явление. Ето защо една И л и  а д а  днесъ 
би била невъзможна, а сжщо и една Б о ж е с т в е н а  к о м е 
д и я  даже, разбирана пакъ като форма, или пъкъ обратното 
— единъ стихъ на Маларме или Верлена, преди сто — не, преди 
петдесетъ години д о р и ! Както е било невъзможно единъ 
Достоевски или единъ Флоберъ да ни се дадоха съ малкия 
разказъ или новела, което е характерно обаче за белетри
стиката отъ най-ново време, така и Чеховъ, Мопасанъ 
или Хомсунъ — въ огромнитЪ, прилични на трактати романи 
на Балзакъ или Зола. Писатель, които би желалъ да прави 
обратното, би доказалъ или своята посредственост ь, или 
пъкъ каприза на едно самомнение, което би желало да 
убие едно скжпоценно неизлишно време. Врочемъ, истински- 
ятъ талантъ никога не се изкушава на подобна нелепа идея, 
а по единъ истинктъ е запазенъ да даде на публиката 
зрелището на единъ сигуренъ неуспехъ

Като оставимъ на страна общите исторически причини, 
които влияятъ определяваще върху художественото твор
чество, самочувствието на художника е само по себе единъ 
фактъ, единъ миртз, който .е твърде интересенъ за наблю
дение. Изследвайки го, ний намираме неразривната, орга
ническата връзка на това самочувствие съ видимите прояви, 
които то получава, гърчейки се въ спазмите на възторга и 
вдъхновението. Известни духовни състояния, известни идеи, 
известенъ миръ на чувствувания и усещания могатъ да 
бждатъ дадени само по единъ и никакъвъ другъ начинъ на 
отлжчване и проява Затова тъй неделимо вървятъ двата 
сжществени елемента на едно художествено произведение —-
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формата и съдържанието, както е прието обикновено гЬ 
да се наричатъ.

Съдържанието, този комплексъ отъ вжтрешни духовни 
състояния, за които току що споменахме, само търси п ъ ти 
щата на сводта външна прояза, на своето конкретизиране. 
И колкото тия съдържания сж различни, толкова сж различни 
и начинит-Ь на тази проява, толкова сж следователно 
различни формитЪ, въ които се обличатъ. Само гениалните 
творци, само действително талантливите натури изпитватъ 
наслаждението на това върховно и великолепно съчетание. 
Рожби на епохата си, наситени вь всичките фибри на 
душата си съ въздуха и сока й,.техната духовна сжщность 
се явява проводникътъ, чрезъ който се въплощаватъ 
идеитЬ и страстите на съвременниците. Тъй те  създаватъ 
първообразите на формите, неизвестни и непонятни до 
тогава, за да бждатъ използувани и утвърдени оть следва
щите следъ техъ  по-малки или по-големи, по-талантливи 
или посредствени епигони. Те сж творци не само на единъ 
художественъ сзетъ, който е винаги некоя Америка въ 
изследванията на чозешкия духъ, но и на една форма, 
която остава техна и само техна. Ето защо съ техните 
имена започва всека нова епоха, всеки единъ етапъ, 
които бележи въ развитието си всека история на литера
турата и изкуството, изобщо.

Малкиятъ талантъ не създаза сзоя форма, колкото и 
каквито и да сж художествените идеи, колто излълватъ духа 
му. Защото, т е  сж винаги като отражнение на идеите на 
великия художникь и предтеча. Малкиятъ талантъ взима 
наготозо формитй, въ които иска да се даде, разширявайки 
и углжбявайки ги въ нюанси и разнообразие. Ето защо 
додето творчеслзото на гениите* е едно плазно, непрекжс- 
нато и възходяще аъзшествие къмъ хармонично съчетание 
на вжтрешния духовень мирь съ вьншните му прояви, твор
чеството на таланта, даже силния, е една зигзагообразна, 
чупяша се, неравна и често пжти въззратна линия. Прека
леното разнообразие вь  формзта е пързиятъ признакъ за 

.липса на могжщь вжтрешень жизотъ, на .слаба или почти 
никаква реакция нз външнить въздействия, '^илниятъ 
талантъ е целна, определена за с-.бе си художествена 
индивидуалностъ, безь остатъкъ. ОЗикновенниятъ талантъ е 
отъ всичко по н е щ о .— сймволистъ и романтикъ, резлистъ и 
натуралистъ едновременно почти, използувайки формите на
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различните художествени влияния, безъ да е постигналъ 
глжбината на съдържащата се въ гЬхъ сжщность.

Истински художници творци на своя форма бъгарската 
поезия познава твърде малко. Въ лириката — Ботева, П. 
Славейкова и Траянова. Въ белетристиката? Кой? — Може би 
Елинъ-Пелинъ? Защото, все пакъ той постигна една подобна 
хармония въ малкото дело , което усггЬ да даде.

Ботевъ — съ цялото си дело, отъ което се учи Ив. Вазовъ, 
та дори и днесъ продължаватъ да се учатъ; Пенчо Славей- 
ковъ — с ъ  Б а л а д и т е  и К ъ р в а в а  п е с е н  ь; и Т ео- 
доръ Траяновъ — съ всичко отъ първия до последния 
редъ. По тия три пжтища на художествено възмогване 
сж се движили и продължаватъ да вървятъ всички тези, 
които нашата нова история на литературата е успела да 
запише и които изнемогватъ въ благородни и върховни 
усилия да познаятъ наслаждението на истинското художест
вено творчество — да дадатъ своя форма.

За този моментъ азъ не виждамъ нито единъ новъ, който 
да свидетелствува обратното.

Защото, може би, потребно е още време.

ВЪЗВРАТНО ТВОРЧЕСТВО

Плодътъ на творческото вдъхновение зрее  въ поривите 
и възторга на необикновенного самочувствие, което дири 
пжтища и начини на проява. Копнежите, въжделенията, яс
ните и отсечени усещания, както и най-малките и мжчно 
уловими емоции въ областьта на подсъзнанието, се раждатъ 
въ мъглявините на въображението, за да бждатъ фиксирани 
и запечатани въ образи, ярки и неувехващи понекога за 
векове.

Има творчество и творчество обаче. Има такова, което 
никога не се връща къмъ онова, което веднажъ е било д а 
дено. Тъй като, изглежда, не му е свойствено да изживее на 
ново часовете на импулса и напрежението, които сж го от- 
лжчили въ душата на твореца. Този последниятъ не се връщ а 
никога къмъ това, което веднажъ е създалъ и коетос якашъ 
му става чуждо, като да не е било никога негово. Той 
продължава делото си, следва нови хоризонти, които, обаче, 
не изглеждатъ безконечни. Защото, действитевно, такова е 
творчеството на чисто лиричните натури.”То търси да бжде 
изживено въ разнообразието на настроенията и идеите, боейки
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се сякашъ да не пропустне н-Ьщо въ редките часове нй 
вдъхновението и на своето кжсо поприще. Всеки опитъ, 
обаче, да се върна къмъ първото си дЪло да го пресъздаде, 
свършва винаги несполучливо — съ разочарование, или 
пъкъ съ разваляне на еднъжъ постигнатото вече. Развитието 
на такова творчество е правата линия напредъ, а не посте
пенно възходящата спирала. Не ме е удивлявалъ никога 
факта, че единъ Людмилъ Стояновъ или който и да било отъ 
поколението, къмъ което принадлежатъ неговите съвре- 
меници, не сж се подавали на искушение да се връщатъ 
къмъ по раншното си творчостЕо, или ако сж се връщали, 
не сж ни оставали следа, за да сждимъ за усилията имъ въ 
това отношение. Те оставатъ за насъ, ще останатъ такива и 
за ония, които ще бждатъ следъ насъ съ всичката красота, 
но и съ всичките недостатъци на веднъжъ извъшеното дело. 
И може би добре правятъ. Защото иначе би се случило 
сжщото, каквото направи Кирилъ Христовъ, който въ „Из
брани стихотворения“ беш е три четвърти развалилъ даде
ното вече въ „Трепети“ и „Вечерни сенки“. Наместо да пре
създаде, той б еш е чисто механически прибавялъ и отнималъ 
и съ това понизи цената на създаденото вече по-рано, ис
крено и непосредствено. Ала до тукъ казаното не следва, 
разбира се, че случайните и редакционни грешки не требва 
и не могатъ да бждатъ премахнати отпосле. Това винаги е 
въ възможностьта на единъ писатель, който незабравя злат- 
ното правило, че половината талантъ е трудъ и неотслаб- 
но упорство въ преследване на цельта.

Малкиятъ талантъ, чисто лиричната натура, изживева 
часовете на настроението, неспособненъ да се върне вече ни- 
когакъмъ него. Той носи единъ животъ на настроението, ко
гото не смущаватъ спазмите на търсящата и вечно неспо
койна мисъль.

Не е така съ големия талантъ, чието творчество е една 
непрекжсната и последовна, углжбяваща и разширяваща се 
проява. Първите художествени идеи, колкото съвършено да 
сж дадени и отразени, сж само канавата, на която се тъче него- 
ватазреещ а и съ течение на годините кристализираща се ин- 
дивидуалность. Той не живее само съ миговете на редкото 
вдъхновение, което е водило перото му, но се връща винаги 
къмъ техъ, озаренъ отъ светлината на рефлексията, която по
държа винаги творческото самочувствие, способно да изживее 
не единъ, не два пжти по-пълно и по-дълбоко, веднажъ прежи- 
в е н о т о .Защото,творчеството на големия талантъ, да не говоримъ

485



за гения, не е правата линия, а все повече и повече разширя
ващите се концентрационни кржгове. Първите идеи сж 
схема, която постепенно добива плъть и кръвь съ по -н ата- 
тъшното развитие на писателската индивидуалность. Делото 
на малкия талантъ, на чисто лиричния талантъ е скица; това 
на големия талантъ — голЬма и сложна композиция. И не 
само въ по нататъшното си развитие, когато въ силата на 
своята възможность така именно да твори, той създава все 
по-големи и по-съвършени творения въ замисълъ и изплне- 
ние, но той неизбежно се връща и къмъ създаденото въ 
първите даже моменти на своето поприще, за да го даде. 
вече тъй, както зреещ ото му художествено чувство ги вижда 
и претворява. Историята на литературата не познава нито 
единъ големъ поетъ, който да дава примеръ на отклонение 
отъ току що казаното. Нито единъ. Наистина к ой ?  Гьоте 
или Юго ? Ш експиръ или Толостой? Пушкинъ или Лермон- 
товъ ? или Бодлеръ, на когото половината отъ неговите 
Fleurs du mal съдърж атъ по нкколко редакции едва ли не на 
всичките пиеси въ безсмъртната му книга ? У насъ — въ 
Пенча Славейкова, въ Иванъ Вазова донейде, въ Хр. Ботева 
и Траянова. Особено въ тези последните двама.

Само големиятъ талантъ може следъ първите си песни 
да ни даде големи и завършени дела. Следъ „Сънъ за щастие“
— „Епически песни“, или следъ Regina m ortua — „П есеньна  
песните“. По-малкиятъ талантъ остава на лирическата пиеса, 
безъ да се върне некога къмъ нея.

3 ñ  ДВЕ КНИГИ

(Руская литература. Ивановъ — Разумникъ. Берлинъ, 1923.
— Силуета рускихъ писателей. Ю Айхеивальдъ, 1923 г.

Първата книга е едно интересно изследване върху ис
торията на руската обществено-философска мисъль въ продъл
жение на цйлото 19 столетие. Повече това, отколкото една 
картина на чисто литературните идеи и на руската' творческа 
и художествена мисъль.

Изключителното положение на руската интелигенция до 
времето на революцията, което не даваше възможность да 
се отдаде спокойно и всецЬло на идеите въ областьта на чис
тата мисъль. я б еш е  поставило въ положението на постоянна 
борба за освобождение. Затова и нейното духовно твор
чество въ всички области на знанието, литературата и изку
ството съдърж а толкова публицистиченъ и идеенъ елементъ. 
Като се почне отъ времето на Радищева и Декабристите
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г!резъ епохата на „хождеше въ народ,“ презъ седемде- 
сетяхъ години и се дойде до Чекова, Максимъ Гор.<и и п о 
следните години до голямата революция. Рускиятъ интели- 
гентъ, благодарение на така зле сложилите се за него поли- 
тико-обществени условия, се изработи като типъ съвършено 
специфиченъ за Русия, обособенъ въ съсловие, което другаде
— на западъ — не сжществуваше или беше, благодарение 
на революциите отъ 1830 въ Парижъ, и по-късно въ Гер
мания къмъ 1848 година — престанало да сжществува. 
Лошите и непоносими условия за една свободна идейна дей- 
ность, която би тласнало въ нормално русло развитието на 
нейното духовно творчество, врьщаха винаги полета на ми- 
съльта и въображението й къмъ тия „проклети условия“ на 
руския животъ, кога съзнателно, кога несъзнателно. По 
такава права линия върви развитието на руската философ
ска и обществена мисъль — току речи органически споени
— и литературните въпроси сж почти винаги изнасяни като 
философски или обществени, преди да бждатъ чисто литера
турни такива. Проблемите и идеите въ руската литература 
не сж били почти никога поставяни, като такива сами за 
себе си. Не само у такива ярки представители на руското 
литературно развитие като Писарева, Чернишевски или 
Добролюбова, но даже у Белиниски, даже у Салавьова — този 
яръкъ руски мислитель и философъ — и по-нататъкъ — у 
руския символизъмъ. До като на западъ, този послед- 
ниятъ беш е едно движение, макаръ и оплодотворено отъ 
съпжтствуващите го философски идеи, за реализиране на 
възможности въ областьта на художественото творчество и 
по такъвъ начинъ.го обнови и възроди, въ Русия то изби въ 
едно движение на чисто философската мисъль, ■ неразделно 
свързано съ движението на критическия идеализъмъ на 
Бердяева и Струве, като реакция срещу сжществуващиятъ 
до тогава ортодоксаленъ марксизъмъ. Проблемите поставени 
отъ руския символизъмъ по такъвъ начинъ се превръ
щаха въ въпроси изъ областьта на етиката по-скоро, от
колкото като такива на литературата и естетиката специално. 
Тези консепции повлияха върху творческото дело на рус
ките символисти и затова изцяло рускиятъ симвовизъмъ 
носи печата на некакво сектанство и едностранчивость.

„Руская литература“ на Ивановъ Разумникъ хвърля из- 
обилна светлина върху тези идейни основания на руското 
духовно творчество и е отъ несъмнена полза за тия, които 
биха се интересували отъ този въпросъ.
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Книгата пъкъ на Айхенвальда представлява единъ 
pendant, едно хубаво допълнение къмъ литературно — 
историческото изследвание на Ивановъ — Разумникъ До
като този последниятъ ни дава еволюцията на руската 
обществено-философска мисъль, така да се каже, фонътъ на 
който въ великолепни и пишни краски се разцъфтява худо
жественото творчество на ц1зла галерия отъ големи писа
тели, Айхенвальдъ анализира това последнето и ни го пре
дава въ интимната му страна. Галерията е почната съ Че- 
хова и свършена съ Мариетъ Шагиянянъ. Анализътъ е про- 
никновенъ и силенъ и авторътъ— колкото философско-психо 
логиченъ анализаторъ, толкова и художникъ. Т-Ьзи две ка
чества му даватъ възможность да вникне въ тайните 
на художественото творчество на цЪль единь редъ 
разнообразни творчески индивидуалности и ни покаже из- 
точникътъ на вдъхновение у всеки едного отъ т^хъ. 
Руската литературна критика, която отъ БЪлински на- 
самъ не познава нито едно име, което да бжде занесено на 
страниците й по право и съсъ дължимото достойнство—въ Ай- 
хенвальда има единъ несъмнено 'талантливъ и уменъ пред- 
ставитель. Една голЪма чърта го дЪли отъ неговит-k предше
ственици или съвременници, за които литературната критика 
б еш е и е както казахме по-горе или катедра по филосо
фия и психология или обществена и политическа трибуна.

Тонъть на книгата съответствува на великата адмира- 
рация съ която е изпълненъ авторътъ къмъ големите имена 
на руската най-нова литература. И представя едно пълно и 
завършено цело съ съдържанието и текста. Ето за обра- 
зецъ единъ малъкъ пасажъ :

„Последнш изъ Конквистадоровъ, поетъ-ратникъ, поетъ 
латникъ, съ душой викинга, съиедаемьи тоской по чужбине, 
„чужихъ небесъ любовникъ беспокойньгй Гумилев — иска- 
тель и оберегатель екзотики. Общш сммсль его поезш ясенъ и 
отчетливъ. Романтикъ борющуюся се за „голубую лилию“, 
Гумильев, не привержен к дому „с голубмммми ставнямм с 
крвслами давньши и круглмм столом! Его не изне- 
жила, не усьшала Капуя милой домашности; зо р и е  взори 
ег устремлень1 поверх обьщеннмх мелочей. Любовник саги, 
он как блуднмй сьшъ библж и своей поеми, томится по 
родной кровлей и покидает ее ради „Муза дальнмх странс- 
твш “. Он принадлежат к династш Колумба, и вольной душе 
его родственнь1 капитани, каравелл, летучие голандъцм, Сьшъ 
бадм-морходь! и все, „кто дерзает, кто хочет, кто ищег 
кому опостьшели страни отцовъ“.

И З П Н Ъ  РпДОСЛЯБОВЪ
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КУЛТУРЕНЪ И КРИТИЧЕНЪ ПРЕГЛЕДЪ

НЯРОДНЙ ФИЛХАРМОНИЯ
ШЕСТЯ СИМФОНИЯ н е  ч а й к о в с к иI

Първият!, концертъ на бъл
гарската народна филхармония 
презъ този сезонъ бе посветенъ 
на творчеството на Чайковски- 
Концерти съ програми изключи
телно отъ творенията на големия 
(славянски) руски майсторъ се 
даватъ вече н-Ьколко въ столи
цата и интереса къмъ тЬхъ ра
сте съ неотслабваща сила. Пър- 
виятъ Чайковски концертъ следъ 
войната, уреденъ по инициативата 
на списанието „Съвременно из
куство“, има необикновено го- 
л^мъ усп-Ъхъ — особено съ 
изпълнението на шестата симфо
ния, която въ този концертъ про
звуча за пръвъ пж.ть подъ наше 
небе поцъ диригентството на ма
естро Атанасовъ. Второто из
пълнение на това велико тво
рение б£ въ единъ отъ концер
тите на Полско-българското дру- 
ждство подъ Тадеушъ Мазурке- 
вичъ и последньото — въ концер
тите на филхармонията съ г. 
Юрий Померанцевъ на чело. Отъ 
първото до последньото изпълне 
ние на „Патетичната симфония“ 
на Чайковски у насъ сж. се 
изминали вече шесть години, но 
въ този инакъ малъкъ периодъ

отъ време сж. станали твърде го
леми промени въ музикалните 
условия на столицата — и по спе
циално въ оркестровите. Първото 
изпълнение 6Ь отъ гвардейския 
оркестъръ, който на времето бе 
най-добрия апаратъ, какъвто може
ше да има у насъ ; последньото 
— отъ оркестъра вече на българ
ската филхармония! Че има едно 
голямо подобрение въ количе
ствения и качествения съставъ на 
оркестъра на филхармонията, чи
ето ядро е гвардейския, това не 
подлежи на никакво съмнение и 
следователно изисквавията вече 
ставатъ сега по-други — тол- 
козъ по МНОГО( че първото из
пълнение на шестата симфония 
6Ь ржководено отъ единъ вое- 
ненъ капелмайсторъ — безъ все- 
какви диригентски претенции, а 
сега—отъ единъ симфонически ди- 
рагенть съ „за д г р ан и чн о р е 
н о м е “! И трЬбза веднага да се 
каже, че шестата симфония на 
Чайковски разкри въ всичката 
имъ отрицателность диригент
ските качества на г. Померанц- 
ева До като по-рано все за нЬ- 
кои е оставало место за съмне
ние — сега само тезИ) за които
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красивото и въобще истинското 
изкуство е запечатано съ седемь 
печата — само за тЬхъ г. Поме- 
равцевъ може да бжде н Ькакъвъ 
симфонически диригентъ, защото 
въ една ср&да музиканти и- 
маше мнение, че г. Померан- 
цевъ не е оперенъ диригентъ, (а 
6Ь призованъ у насъ за главенъ 
диригентъ на операт»!), но че 
е „симфониченъ“, сиречь концер- 
тенъ оркестровъ диригентъ. О- 
баче съ напоеното отъ началото 
до края съ кръвенъ дилетанти- 
зъмъ диригпране на „Патетичната 
симфония“ той разкри всичката си 
несъстоягелность, като диригентъ: 
изпълнението 6Ь претрупано съ 
изобилно много доказателства за 
непознаване динамичния музика- 
ленъ принципъ и съ прегреше
ния противъ темпитЬ — неща, 
които и единъ лошъ капелмайсторъ 
даже не може да допустне.

Темпите и динамиката не сж 
произволни външни ефекти, както 
ги даза г. Померанцевъ, а изхож- 
датъ отъ вжтрешното развитие 
на произведението и съставятъ 
неразделна часть отъ идейно по
етичната му сжщность Динами- 
чеСкитЗз знаци по-специално сж 
изразъ на вжтрешнаг)», душевните 
движения и преживявания на тво
реца и сж едни отъ главните 
признаци за стиловата особеность 
на единъ авгорь, иля на една 
епоха, Така, динамиката на единъ 
Иоханъ Себастианъ Бахъ съ ней
ната вертикална неподвижность 
е отражение на господствующия 
презъ тази епоха стилъ Барокъ;

Динамиката на класиците се ко
ренно различава отъ тази на ро
мантиците и само отъ силата и 
масивностьта на тонозото впе
чатление се получава идея за 
монументалностьта на Вагнеро- 
вото изкуство, което далеко 
прескача рЬзкостьта на ония 
динамични про гивоположности, 
които сж характерни за романти
ците. II компонисгигЬ на новото 
време иматъ свой цчнамиченъ 
принципъ. Особеностьта на едно 
творение и неговия стилистиченъ 
характеръ се очертаватъ исъжи- 
вяватъ чрезъ изпълнението, — 
едно отъ най важните средства 
на изпълнителя е динамиката. 
Отъ постигнатата динамика мо
же едно изпълнение да се нарече 
стилно или безстилно. До вж- 
трешнат1 сжщность на творение
то изпълнителя се добира чрезъ 
динамиката и, въпреки различие 
въ темпераментите на изпълните
лите и техните настроения, сги 
ловите принципи трЬбва да се 
съблюдаватъ и изпълняватъ. „Из
пълнението, казва D-r Guido ñd -  
íer въ своето капятално съчине- 
нение „Der Stil in der Musik“, 
обема всичко, що се отнася до 
живота на творението, до въз- 
можносгьта на израза и впечат
лението. Въ ч а с т н о с т ь  на  
п ъ р в а  л и н и я  с т о и  д и н а 
м и к а т а ,  после фразирането и 
измененията, модификациите на 
темпото“. И по нататъкъ: „Всич
ки динамични изисквания на из
пълнението стоятъ въ една вж- 
трешна връзка съ особеностите
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нз градивните средства и както е 
въ ияобразителнитЬ изкуства, гдети 
смЬната на светлини и сЬнки 
едва въ по-къснитЬ епохи ста
ва органическо творческо (худо
жествено) средство, така е в съ' 
динамичните знаци: форте кциано 
и разграничението на светли и 
тъмни тонови групирания като 
стилистично конструкцяонно сред
ство и като срЬдство за снметри- 
ческо построение. Преходите отъ 
светлини къмъ сенки,отъ малъкъ 
къмъ големъ съставъ, отъ пиано 
къмъ форте — появили се най-на- 
предъ въ вокалната музика, пре- 
минаватъ и въ инструменталната. 
Пластичностьта на изпълнението 
е била прекрасно придобита още 
въ венецианското изкуство и от- 
сЬняванията отъ ясно и тъмно сж 
били възведени вече до стилис
тично срЬдство и по нататъкъ 
разработвани“.

Отъ цитираните редове на го
лемия изследвачъ и музикаленъ 
историкъ става ясно каква е ро
лята на динамиката при изпъл
нението: всеки изпълнптель треб
ва да разчита на своите художе
ствени постижения възависимость 
отъ способностьта си да предаде 
вжтрешната сжщность, поетичната 
страна, идейното съдържание на 
творението: едно отъ най-важни
т е  средства за това е динамиката. 
Каза се, че динамичните движе
ния сж характерни за стиловите 
особености на единъ авторъ или 
епоха Чайксвски, който въ осно
вата на своето творчество е ли- 
рикъ-романтикъ, има свой дина-

миченъ принцапъ, характеренъ за 
неговитЬ стилови особености. 
Тези особености се най-ярко, 
най характерно очертаватъ въ ди
намичните движения н а ,  „Пате
тичната симфония“, чиято парти
тура съ подробните и изобилни 
динамични означения е една рЬд- 
кость и доказватъ какво значение 
иматъ въ творческия процесъ на 
Чайковски динамичните движения. 
Достатъчно е да се види въ 
първата страница на партитурата 
фаготовото соло, подъ ксето има 
означени повече динамични знаци, 
отколкото ноти. Фразата започва съ 
предтактие на четвъртото време и 
на двете осминки е — fis пианнси- 
мо съ кресчендо Въ втория тактъ 
g-четвъртина и fis половина — де- 
кресчендо и кресчендо на осмин
ките fis—g има означено пиано 
съ кресчендо. Въ следующия 
тактъ, който вма сжщата ритмич- 
на структура е поставена сжщата 
динамика съ тази разлика, че 
двете осминки започватъ при 
мр. вместо съ р; сжщиятъ тактъ 
h-четвъртина и ais-половина съ 
точка иматъ декресчендо и крес
чендо, а на последните два такта 
h цела и осминка (легатирани)— 
сфорцато, декресцендо и пиано 
По подробно означение на дина
миката отъ това, е нито мислимо, 
нито физически възможно по 
лцпса на место! Такива м е 
ста, каквото е въ първата часть 
allegro non tropo (четвъртина 
116) виоли и чели di vi si и по- 
дьето следъ това отъ две флейти 
и два кларнети съ страстно бо-
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лезненъ характеръ, могатъ да бж- 
датъ постигнати само чрезъ ди- 
намичното, отсЬняване — без ъ 
него такива фрази съ каквито е 
изпълнена тази симфония сж про
сто безушни — нищо неговорящи 
на сърцето. Поетичностьта и мо- 
нументалмостьта на това творение 
сж. изградени главно върху дина
мичните контрасти, чиито крайни 
предали тукъ достигатъ до ч е т и- 
р и ф о р т е  въ третата часть 
Allegro molto vivace, при мЬ- 
стото, гдето ц^лия апаратъ е въ 
движение и се ср^щатъ три раз
лични ритмични течения, стр. 101 
на партитурата — (Faschen Раг- 
t i tu r-ñusgabe Forberg-Leipzig) 
и въ заключителната часть до 

. п е т ь  п и а н о  въ местото, гдето 
на трите тромбона, туба (тамтамъ 
до половината на фразата) е на
значена една спадаща динамика, за
почваща съ р минаваща презъ разни 
нюанси и свършваща съ петь р. 
Общата динамика на произведе
нието започва pianissino при 
съставъ само фаготъ, виоли и 
контрабаси divisi се възема по- 
степено, за да достигне въ оз
наченото по-горе место въ тре
тата часть до своя пароксизъмъ 
четире f и отъ този пунктъ за
почва постепено да спада и, за
почващата при f четвърта часть 
свършва при постепено намаля
ване състава (отъ ñ ndan te  gu- 
isto четвъртина =  78) дървената 
и медна група излиза, щрайха на
малява и въ заключителната стра
ница, съ фаготи, виоли, чели и 
контрабаси divisi съставътъ на

малява все повече и повече, за да 
останатъ въ последнята фраза 
само чели и контрабаси при по- 
стоянно спадаща динамика и аго- 
гика: dim u ritenuto отъ piano 
slorzato, за да достигне при dec- 
resendo до четире р.

Резките динамически контрасти 
изобилсгвуватъ *ъ Патетичната 
симфония, и то контрасти не само 
въ силата на тона, но и въ непо
средствено следващитЬ различия 
въ степеньта на силата на гру
пите инструменти. Паралелно съ 
динамичното усилване въ Пате
тичната симфония е и мотивното 
(динамично и агонично crescendo). 
СтрастнитЬ възйемания и болез
нени спадания, съ които е изпъл
нена тя предаватъ една редка плас- 
тичность на това творение и, този 
неговъ интерпретъ, комуто липсва 
съзнанието, че тоновата динамика 
е изразъ на душевната динамика и 
психическите движения на ком- 
пониста и, който не може да по
чувствува неотбелезаните, скри
тите въземания и спадания на 
динамичната линия—такъвъ изпъл- 
нитель не требва да пристжпва 
къмъ едно творение, каквото е 
„Патетичната симфония“ на Чай- 
ковски.

За съжаление, динамиката, 
която предаде г. Померанцевъ на 
„Патетичната“ показва, че той не 
познава основното начало на из
пълнението, че за него динамиката 
е само външенъ ефектъ и то про- 
изволенъ, грубъ ефектъ. Динами
ката на Патетичната въ изпълне
нието на Померанцевъ, и£иа
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нищо общо съ вжтрешното раз
витие на творението и гони само 
груби, външни ефекти. Контрас
тите отъ ррр до fff не се получа- 
ватъ и въобще пианисимото — о- 
сновната динамика тукъ-е чуждо на 
диригентските похвати на Поме- 
ранцевъ, който познава само една 
основна ср^дня сила и груби из
раждащи се до антихудожестве- 
ность форти. Пластическото изла
гане на темата чрезъ една дина- 
мична подготовка е сжщо н^що 
съвсемъ чуждо на г. Померанцева. 
Една дълга линия на тонова ди
намика, постигната чрезъ една 
гюстепенность, въ спаданията и 
възйеменята—тъй характерни за 
Чайковски, не се чувствуватъ 
никжде. Диригентската несъстоя- 
телность на Померанцова се из
явява още въ пълнота и несъот
ветствието между тоновата дина
мика и диригентските му движе
ния. Дчиженпето на Померанцева 
въ всички степени на сила, които 
се получаватъ не п-негово изис
кване, а по-динамичното чувство 
на оркестра, сж съ еднаква ши
рина и амплитуда. При сравни
телно динамично тихи 'мЬста и 
спокойни движения на мелоди- 
ческата линия' г. Померанцевъ 
маха ржце като че оркестъра 
развива двойна и тройна сила 
отъ тази която се слуша — и въ 
това несъответствие между тоно
ва динамика и жестикулиранието 
■а диригента има нЬщо крайно 
комично и забавно.

„На израза на всеко мЬсто 
тркбва да отговаря и подходяща

големина на движението на палка
та. Една пълна хармония между 
звучностьта и движенията се изра
ботва чрезъ сериозна работа вь 
течение'иа годиии“ казва единъ 
отъ първитЪ — ако н : първиятъ 
майсторъ на диригентското изку
ство въ наши дни—Felix Wein
gartner въ своята книга „Uber 
das Dirigiren“, — следователно 
несъответствието между звучно
стьта и движенията е единъ отъ 
белезатЬ за малка диригентска 
опитность. Г-нъ Померанцевъ рж- 
комаха на всекжде съ еднакво 
големина и сила на движения га 
когато въ „Патетичната“ има 
места, гдето трЬбва да престане 
всекакво движение на диригент
ската пакка.

Съ погрешно назначаваните отъ 
г-нъ Померанцева темпи се убива 
съвсЬмъ характера и израза на 
оделнитЬ части и цЬчото построе
ние на творението до такава сте- 
пень, че ставагъ просто неузнава
еми. Така: началното Adajio, че
твъртина 54, г. Померанцевъ дн- 
ригира като модерато, та четвър
тината достига у него до 80, и 
кбнтраста, който требва да се по
лучи между това Adajio и след- 
ващето Allegro non tropo че
твъртина =  116, което е повече 
отъ два пжти по-бързо отъ Adaji- 
ото — пропадна ! Слеаващето An
dante четвъртина =  69, въ кое го 
се излага главната певуча тема на 
първа часть, 6Ь дадено много 
бързо и тази пълна съ страст ь 
и нежна меланхолия кантилена 
изгуби съвсемъ своя характеръ
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и се получа единъ маршо- 
ваденъ баналнтетъ. Тази циа
на тема преминава подготвена 
чрезъ едно ralleutando въ Adajio 
mossol въ sollo клзринета, гдето, 
на мелодическото спадание огго- 
ввря и постепенно спадаща дина
мика, която досига рррр въ довър
шващия фразата соло фаготъ. 
Никакъвъ поменъ нито отъ на
значената динамака, нито отъ тем
повите модификации! ВмЬсто рррр 
въ съпроводнитъ инструменти и 
ррр въ соловите — се получи 
mezoforte.

Следъ множество модификации 
при поврата къмъ главната певу- 
ча тема настжпза иакъ темпо, въ 
което тя е изложена за пръвъ 
пжть — Andante con prima 
четв. =  69 и при едно малко ус
корение до 80 се свършва първа
та часть — цЬлата дадена отъ 
г. ГЪ мерзнцевъ въ неузназаеми 
темпи. Единствено въ втората 
часть, Allegro con graza четв. — 
144,дирагента попадна въ при
близително в&рно темпо. Липсата 
на модификации въ бързината на 
движението права тази часть срав
нително най лесна за дирижиране; 
но за туй пъкъ липсата на гра- 
ция и фанесъ въ предаването и 
неизпълнението на предписаната 
динамика правятъ да пропадатъ 
много сладостни мЬста отъ тази 
часть.

Третата часть Allegro mollto 
vivace четвр. =  152 изгубва съв- 
сЪмъ бурния си хзрактеръ, защото 
темпото бе забавено до 120 и 
ц-Ьлата тази часть пълна съ

ефекти и тъй благодарна за единъ 
диригентъ — творецъ не остави 
впечатление — освенъ съ единъ 
ударъ на пиатиге, чието явяване 
не е подготвено нито динамачески. 
н и т о  агогически. Крайно изра
зителната и енергична квартова 
тема на тази часть, изложена отъ 
начало отъ обоя Р се подема отъ 
тромбони и туба, после огъ ко
рил все при сжщата динамика и 
въ понататъшното развитие тя 
преминавала току речи въ всички 
инструменти и падайки въ сре
дата на творението е центъръ и 
на динамаческотовъзйемане и раз 
витие, достигаще до пароксизмъ. 
Въ тази часть липсватъ назначе
на модификации на темпото, но 
диригенга-творецъ чувствува т^х- 
ната латентность и ги назачава. 
Тази часть на Патетичната раз
крива такива широки възможно
сти за диригентска постижения, че 
само единъ диригентъ, лишенъ 
отъ най-елементаренъ даръ може 
да я даде въ тоя видъ, въ какъв
то не е простено дори на единъ 
ученикъ отъ началния класъ на 
капелмайсторзкия огдЬяъ на кон
серваторията.

Следва фяналето-знаменитото 
Adagio 1атеп£озо — една сим- 
фонична часть, която стоа сама 
за себе си въ цялата симфонична 
литература по сила на израза и 
по глжбнина на чувството. Това 
е прощаването на Чайковски 
съ живота, дадено съ толкова 
сгжстена болезненосгь и тжга по 
хубавия свЬтъ, че съ тЬзв стра' 
ници отъ тъй силно и тъй непо-
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ср-Ьдствено говоряща на душата 
музика. Чайковски застава въ ре
довете на първите майстори на 
тона, и съцЬлата симфония—меж
ду първите свмфоници. Въ замира- 
щитЬ тонове на виолончели и 
контрабаси въ заключителните 
тактове се чувствуватъ незасъх- 
налит^ сълзи на очите на про
щаващия се съ живота Чайковски. 
Въ тази часть, съобразно съ ха
рактера на израза и душевните 
движения, отговарятъ темповите 
модификации и динамиката. За
почваща съ 54 за четвъртина 
следъ rallentando и poco a poco 
dim (динамическо и агогическо 
спадане) преминава въ 60, следъ 
петия т^ктъ ново изменение въ 
Adagio poco meno (2 такта) и 
следъ Prima = 6 0  на шеснадесе- 
тия тактъ се модифицира въ An
dante 67, което следъ poco ani
mate и ri tenuto се повръща къмъ 
Tempo I. Това темпо се задържа 
сравнително, по-дълго. И следъ 
неколко ускорения и забавяния се 
обръща въ Pium osso =  96, пре
минаваше чрезъ едно ускорение 
Stringendo въ Vivace (4 такта). 
Следъ генералната пауза почва 
Andante =  76, после 8 такта 
Andante non tanto =  60 и съ 
едно molto stringendo премина
ва въ Moderato assai =  88, кое
то намалява на 80 и съ poco 
rallentando при известния съ 
своята динамична трудтюсть квар- 
тетъ отъ 3 тромбони и туба—въ 
quasi adagio и свършва въ an
dante guisto при 76, което по
степенно се забавя въ динамич-

ното и агонично спадане на ме- 
лодическата линия до пълно из
губване. Дадена безъ всичка те^н 
тънки изменения на темпото и 
дянамикаТа, тазичасть пропита съ 
толкова болка а сълзи, предадена 
грубо, не остава аб.;олютно 
никакво впечатление.

Патетичната симфония е лебедо
вата пЬсень на Чайковски; съ нея 
той,предчувствукайки като че ли 
близката смърть, е написалъ и 
собствения ся реквиемъ. Траги
ческата борба между духа и 
смъртьга, разделянето на душата 
отъ тялото, сълзя и моментно 
озарена надежда, възмущение отъ 
сждбата и тжжно прпмарание, 
въздишки съ мимолетни усмивки, 
най-после мжките на агонията 
— това е накжсо схщностьта 
на великото творение. — Това 
поне въ най-едри щрихи и още 
като русинъ се очакваше да даде 
г. Померанцевъ, но за съжаление 
нито искра отъ всичко това, за* 
щото изглежда, че той разбира 
западните компонисти по руски, 
а русите по западко, Бетопенъ 
изпълнява по руски, а Чайков- 
скй по немски!

НЬколко думи въ край и за 
дирижирането на памет ь Никой 
горе-доле посвегенъ въ музиката 
п по-специално въ диригенското 
изкуство, следъ такова изпълне
ние не може да позерва, че ди
ригента има партитурата въ гла
вата си. Това е само една поза! 
Дирижирането на изустъ, практи 
кувано за пръвъ пжть отъ Хансъ 
фонъ Бюловъ, става мода, която
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е смешна пра нямащите нужд- 
ния диригентски рангъ и опит- 
ность и не прИтежазаща фено
менална паметь! Когато единъ 
диригенгь спира да ржкомаха, ми
слейки, че частьта се е свършила 
и следъ като му се рече че има 
още, казва Pardon; или когато 
подава на обой, а се обажда 
корна или пъкъ никой не се 
обажда, тогава имаме работа съ 
единъ днригенгъ, който не р ъ 
ководи оркестъра, а последния 
управлява него, и се старае са
мо да пе останатъ ржцетЬ му въ 
движение, когато оркестъра е 
спрЬлъ или обратно—тогава дири- 
гирането му на изуст-ъеедна само' 
измама и прикритие на творческо 
безсилие. Една класическа симфо
ния може още да се дирижира па 
йзустъ отъ едниъ диригентъ съ 
силна музикзлна паметь, но едка 
Патетич а — само отъ дирвгенгъ съ 
феноменална паметь, съ голяма 
диригентска опатность и дълго- 
годишна практика. Ето какво 
казвл Weingartner въ цитираната 
по-горе книга за диригирането
hi изустъ. „То импонвра многс 
на публиката» но азъ не му ца- 
вамъ твърде висока цена. По мо- 
мнение единъ диригентъ може
н а и с т и н а  (значи може и -и? 
мамливо!) да знае едно творение 
на изустъ, но той всЬкогп требва 
да се страхува, че отъ възбуда 
или други външни въздействия, 
паметьта може да му изне^ри.

Вь такива случаи и пра
всички обстоятелства по-добре е 
да се употребява пуртиурата,

защото публиката требва да се 
възхищава отъ творението, а не 
да се чуди на паметьта на ди
ригента. Когато диригента е тъй 
свързанъ съ партитурата, че не 
дига очи отъ нея за да инспирира 
и води изпълнителите, тогава, безъ 
съмнение, той е единъ обикно- 
венъ Таю5.сЬ1адег (тактобиецъ)
и ................който никога не може
да има претенции на художникъ. 
Но и паметното дирижиране, кое
то преследва само виртуозни цели, 
е въ всеки случай нехудожест- 
вено, защото отвлича вниманието. 
Е д н о  д о б р о  и з п ъ л н е н и е ,  
д и р и г и р а н о  по  п а р т и т у р а  
и ма  ц е н а ,  е д н о  л о ш о ,  р х -  
в о в о д е н о  на  п а м е т ь —н е  ма 
никаква! И при инструменталните 
солиста изпълнението на изустъ 
е отъ второстепенно значение. 
Който сгъ тЯхъ има лека и си- 
гурна паметь може да го нрава, 
който обаче трудно учи на изустъ, 
по-добре е да упореби времето 
си въ духовна и техническа разра
ботка на пиесите, вмЬсто да пре- 
кжсва изпълнението. Хансъ фонъ 
Бюловъ, който ималъ феноменална 
паметь, не е свирилъ на изустъ 
Въ своето остроумие той различа- 
валъ капелмайстори, които иматъ 
главата си въ партитурата и други, 
които иматъ партитурата въ гла
вата с и . Азъ желая да направя 
една по-дълбока разлика, изразена 
въ следньото: има диригенти,
които виждатъ какво стои задъ 
нотите“ . *

Огъ цитираното, въ което се 
вижда мнението на -единъ отъ
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най-големите майстори на такто
вата пръчка върху паметното ди- 
ригеране, най-важното м^сто е, 
че едно лошо изпълнение, ди- 
ригирано на паметь, нЬма никаква 
цена. Точно такъвъ е случая съ 
г. Померанцевъ; той даде едно 
лошо — диригирано на ' изустъ, 
изпълнение на „Патетичната“ 
симфония—следователно, то нЬма 
никаква цена. ТрЬбва да се при
бави, че посоченатЬ недоста
тъци въ изпълнението се дъл- 
жатъ на диригента; има, обаче, 
и такива, които лежътъ вънъ отъ 
неговата сила и за които той не 
е зтговоренъ: нешимуването на
некои инструменти, което е по- 
стояно явление въ нашитЬ ор- 
кестрови продукции и неохотата, 
съ която нашите оркеаранти 
посрЬщатъ репетициатЬ. Всеки 
единъ оркестрантъ — особнотози, 
който е чгсенъ на една филхар
мония, требва да има съзнанието, 
чЬ пробите и репетициите ех 
необходими. Диригентътъ носи от- 
говорностьта за изпълнението и 
всички требва да се подчиняватъ на 
неговитЬ желания. Правятъ се въ 
операта по32 оркесгрови репетиции 
зз една „Травията“, защото тамъ 
работата е по заповЬдь, а за една 
Патетична наверно сх. направени 
две или три репетиции! Тамъ 
дЬто требва да се протестира 
срещу едни уморителни и чудо
вищни по броя си репетиции, — 
нещо, което не става въ никой 
1еатъръ по света—тамъ се мълчи, 
а когато е за доброволно поетъ

дългъ — тамъ се негодува или се 
отива неохотно.

Диригентските постижения сто 
ятъ въ гЬсна зависимость отъ ка
чеството на апарата, но единъ 
дирагентъ съ талантъ и опитъ 
можеше да постигне тукъ много 
повече, отколкото Померанцевъ. 
Несъмнено щрайха тукъ е добъръ, 
но и отъ него диригента не се 
възползува.

Презъ време на последно
то ми пребиваване въ чужбина, 
презъ октомврий и ноемврий тази 
година, имахъ случай да чуя три 
изпълнения на Патетичната : две 
отъ виенските филхармоници на 
третия филхармониченъ концергъ 
и популярния следъ него съ Вайн- 
гартнеръ, който я диригира на 
изустъ и пакъ въ Виена отъ сим
фоничния оркестъръ подъ Диръ 
Фокъ — единъ младъ диригентъ. 
Въпреки голЬмага разлика между 
качествата на оркестрите и тЬзи 
на диригентите—основните темпи 
и динамика ббха запазени съ 
малки разлики и отклонения и 
идейното съдържание вЬрно пре
дадено — при Вайнгартнеръ съ 
голема пластичнодть и изразител- 
ность, при Диръ Фокъ тоже спо
лучливо съ 'средствата на ецинъ 
младъ диригентъ, отъ когото г. 
Померанцевъ има твърде много 
нЬща да понаучи ! Вайнгартнеръ 
постига неподозирани ефекти съ 
Патетичната — такива, които само 
единъ диригентъ, който чете между 
нотитЬ, както самъ той казва, мо
же да получи. Той самъ не ви
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соко ценещъ паметното дири- 
гкране, изпълнява шестата симфо
ния на изустъ, но на него при та
кива високи постижения—не само 
естетически — но и чисто дпри- 
гентско-технически (той не само 
показва всЬки настжпъ на от
делни инструменти ,и груои П всЯ- 
ки в-Ьрва, че има партитурата въ 
главата си.

Требва веднага да прибавя, че 
въ оценката на изпълнението 
на „Патетичната симфония“ подъ 
г. Померанцевъ съвсемъ не съмъ 
изхождалъ — или по-право не 
съмъ ималъ предъ видъ впечатле
нията, що имахъ отъ Виенската 
филхармония или симфоничния ор 
кестъръ ; защото имамъ твърде 
ясно съзнание за ваенскитЬ а 
нашигЬ оркестрови услоЕия,—за
щото много добре ги познавамъ 
—за да правя сравнение между 
две неща, ковто сж безкрайно 
различни и далечъ колкото се
верния отъ южния полюсъ. За 
менъ изпълнението на шестата 
симфония е до толкова важно—до

колкото то за излишенъ пжть ме 
утвърди въ мнението, че г-нъ 
Померанцевъ не е нито снмфо- 
ниченъ, нито оперенъ дпригентъ.

Това вече и по-съвесть мога 
сиЬло да твърдя, защото за пър
вия е нужденъ етосъ, за втория— 
патосъ. Плюсъ рутина. Нито пър
вото, нито второто, нито третото 
обладава той!

Съ този оркестътъ, чийто 
щраихъ е сравнително добъръ, 
вейки другъ дяригенгъ съ даръ 
и рутина би постигналъ много 
повече и, подчертавамъ най-енер 
гично, че за карикатурното из
пълнение на Патетичната е вино- 
венъ само диригента — оркестъра 
даде всичко, що му е по-силигЬ.

Жално е само това, че нашигЬ 
инструменталисти допущатъ да се 
учатъ да бръснатъ на тЬхнитЯ 
глави чужденци, но не даватъ 
възможность да се изпробва 
единъ българинъ. А филхармо
нията е божемъ „българска“ и 
още народна

И в а н ъ  К а м б у р о в ъ

ПОЛЪ ВАЛЕРИ
НОВИЯТЪ ЧЛЕН Ъ НП ФРЕНСКАТА ЯКЯДЕМИЯ

■ На 19 ноември т. г. френската 
академия произведе изборъ за за
местници на починалигЬ нейни 
членове: Анатолъ Франсъ, Морисъ 
Баресъ и графъ д’ Осонвилъ. Кан
дидати за овдовЪлитЬ фотьойли 
на тримата „безсмъртници“ б-Ьха:, 
Полъ Валери, ученикъ на Стефанъ

Малларме, найтол^миятъ днесъ 
френски поетъ; Луи Бертраиъ, бе- 
лежитъроманистъ; дукъ це ла 
Форсъ, авторъ на исторически тру
дове, й неколцина други, между ко
ито сериозна бЬ кандидатурата на 
бившия френски министръ на про
светата въ кабинета Поанкаре ■
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виденъ застжпникъ на класичес
кото образование въ Франция, 
—Леонъ Бераръ, подадена срещу 
тая на . Полъ Валерп, за местото 
на Анатолъ Франсъ.

Резултата отъ произведе ни я 
изборъ 64 следния: Полъ Вчлери, 
пзбранъ съ 17 гласа срещу 14, 
подадени за Леонъ Бераръ, като 
замтЬстникъ на Анатолъ Франсъ; 
Луи Бертргнъ, съ 22 гласа за 
зам^стникъ на Морисъ Баресъ, и 
дукъ пе ла Форсъ, избранъ съ 
17 гласа срещу 13, подадени за 
кандидатурата на Емилъ Малъ, 
авторъ на бележити трудове вър 
ху религиозното изкуство презъ 
средните векове, за местото на 
графъ д’Осонвиль, Изборътъ е 
станалъ съ участието на следните 
академици: Анри Бергсонъ, абатъ 
Анри Бремонъ, Рене Боалевъ, 
Анри де Ренье, Пиеръ де Нолакъ, 
Морисъ Доне, Раймонъ Поанка- 
ре, Анри Лавданъ, Франсоа де 
Кюрелъ, Луи Барту. Габриелъ 
Аното, Марселъ Прево, Анри Ро- 
беръ, Рене Базенъ, Жоржъ 
Гойо, маршалите Фошъ, Лиотей 
и Жофръ, епископъ Бодриарг, 
Камий Жюлианъ. Жанъ Ришпенъ, 
Жозефъ Бедие, Ецуарь Естоние, 
Полъ Бурже, Иоженъ Бриьо, Ан- - 
дре Шеврионъ, де ла Горсъ, Ро- 
беръ де Флерсъ, Рене Думикъ и 
Жонаръ.

Отъ тримата нови академици 
съ най-голяма европейска извест- 
ность се ползува първиятъ отъ 
т^хъ — поетътъ Полъ Валери.

Почти неизвестенъ у насъ (азъ 
поне ие зная нито едно негово

произведение преведено на бъл
гарски), Полъ Валери е днесъ 
най-чистия приемникъ на школа
та, която създаде Стефанъ Маллар- 
ме, той е най дълбокия и изисканъ 
съвремененъ френски поетъ, ис
тински „prince de 1’esprit“, как
то го нарича Полъ Суде.

Обладаващъ не само крупенъ 
поетически талантъ, но и дълбо
ка култура, р^дка за мнозина отъ 
съвреиенницатЬ му, Полъ Валери 
влиза въ академията като до- 
стоенъ заместнпкъ на своя ве- 
ликъ предшественикъ и твърде 
понятна е затова радостьта на 
френските литературни среди, 
изразъ на която радость стана 
Полъ Суде съ една своя статия, 
публикувана въ в. „Танъ“ нЬ- 
колко дена следъ избора, въ която 
писа: „Полъ Валери е преди всич
ко поетъ, при това единъ големъ 
поетъ; но той е сжщевременно и 
дълбокъ есеистъ. Кой модеренъ 
поетъ отъ Гьоте и Викторъ Юго 
до Маларме и Мореасъ не го е 
занимаватъ повече или по-малко? 
Между поезията и критическото 
ессе сжществува неотемлима връз
ка, тъй като поезията изразява и 
възпЬва самитЬ неща, есенцията 
имъ, сжществепата връзка, съот
ношенията между идеитЬ и нещата, 
които анализува критиката. Твор
чеството на Полъ Валери се от
личава съ едно хзрмонично един
ство, той е, както писахъ още 
презъ 1923, иай-и ¡телектуални- 
ягъ между днешните поети и 
най-поетичния отъ тия, които 
днесъ мислятъ“.
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Съ право в. „Голоа“ беле
жи за Валери: „Той е прочутъ, 
не само въ Франция, но въ Ев
ропа, както и отвждъ океана, въ 
Буеносъ Айресъ и Санъ Фран- 
циско, въ Калкута и Кайро“.

Полъ Валери е роденъ въ 
Сетъ на 30 октомври 1871 г. 
Начева да пише и публикува 
първите си работи въ „La Con
q u e “ и „Centaure“ , на което 
той 6Ъ единъ отъ основателите. 
По-късно минава въ основания 
отъ Алфредъ Валетъ „Mercure 
де F rance“ , около което списа
ние ce 6íxa групирали тъй на
речените поети символисти, цЬ- 
лата оная фаланга голЬми и мал
ки поети, чиито портрети така 
майсторски обрисува Реми де 
'Гурмонъ въ двата тома на своята 
»Livre des M asques“. Между 
1889 и 1898 г. Пдлъ Валери 
сътрудничи сжщо така въ редада 
други списания, Следъ 1898 не
говото име престава да се сръ- 
ща изъ списанията; поетътъ не 
публикува нищо. Това продължи
телно мълчание бива нарушено 
едва презъ 1917 г., когато се 
явява прекрасната му книга „L a  
jeune Parque“ ('„Младата орисни
ца“) за която той почерпва вдъх
новение изъ сраженията около 
Вердюнъ. Тая книга му донася 
неочаквана слава —- казватъ, че 
маршалъ, Фошъ я цен-Ьлъ високо 
заради разговора, който авторътъ 
предава въ нея върху стратегията, 
И гласувалъ при академическия 
изборъ за Полъ ВаЛери.

Това е една поема съдържаща 
повече отъ 500 стиха алексан- 
дрини. •

Споредъ Анри Шарпантие,
който изглежда не особено раз- 
положенъ къмъ „чистата поезия“ 
на Валери „чистата поезия, за 
която отъ няколко години се го
вори много, е една илюзия“, казва 
Шарпантие !) „La jeune Parque“ 
е най-могжщияопитъ даосжщест- 
ви тази чиста поезия, която е ви- 
шата амбиция“ на парнасиститЬ и 
на символизма. „Наистина, въ 
„La jeune Pat q u e “, пише Ш ар
пантие, има възхиштелени фраг
менти, като „Пролетьга“, „0 -  
стровитЬ“, но тЬ изглеждатъ 
произволно стъкменч. Поемата на 
Полъ Валери е по-скоро „единъ 
хаосъ отъ светлина“, отколкото 
„хаосъ отъ светли идеи“.

Полъ Валери е авгоръ на ре
дица забележителни произведения, 
които му създадоха европейска 
известность и го въведоха подъ 
академическия куполъ, между кои
то тукъ ще отбележимъ:

„Introduction à la Méthode de 
Léonard de Vinci (1895) „O des“ 
(l9i.O). Споредъ Анри Шарпан
тие тия последнитЬ сж по-скоро 

■ поеми, отколкото пЬсна; „La 
soirée avec M. T es te“ , „Le 
S e rp en t“, „Eupalinos ou l’archi- 
tec te“ , „L 'ñ m e  et la d a n s e “, 
„Variété“, единъ предговоръ къмъ 
„La reconaissancede la Déesse“ 
на J1 Фабръ, „Le cimetière ma
rin“ *(l920) която, споредъ 
Шарпантие означава поанта въ 
поетическото творчество на Вал
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ери. „Нека огбележимъ, казва 
сжщиятъ, че това е една отъ най- 
ясните поеми на Полъ Валери. 
Поемата е въ десегосрични сти
хове съ цезура следъ петата 
стжпка.

Въ 1922 г. Полъ Валери публи
кува подъ общо заглавие „Char
m e s “ или „Poèm es“ своите по- 
раншни творби безъ „La jéune 
P a r q u e къмь които прибави две 
нови работи: „Au p latane“, поема 
на самотата, въ която, казва Illap- 
пантие, ние откриваме единъ пате- 
тиченъ братъ не по-малко резиг- 
ниранъ отъ „Cygne“ на Мал- 
ларме и „Poésie“, която е единъ 
дълбокъ анализъ на творческо 
вдъхновение. „Стиховете на Ва
лери, пише сжщиятъ, свидетел- 
ствуватъ за зрелост ьта на него
вия духъ. Ерато изглежда да е 
една отъ най-добрите и най-нс- 
кренни вдъхновителка на автора 
на „Змията“. Анри Шарпантие 
бележи твърде умЬстно, че е 
трудно да се направи една обща 
преценка на едно тъй разнооб- 
разно, дЬло като това на Полъ 
Валери; сжщиятъ смЬта, че не 
би могло въ бждаще да се със
тави една антология на френска
та поезия безъ стихове отъ ав
тора на „Charmes“.

Бележките, които даваме тукъ 
иматъ само информацаоненъ ха- 
рактеръ, предизвикани отъ избо
ра на именития френска поетъ 
за членъ на академията, на тоя 
институгъ, който преди две го
дини предпочете да отсжди голя
мата премия за литературк на

другъ единъ поетъ, Франсоа Пор 
ше, вмЬсто на Полъ Валери, сж- 
що канцядатъ за нея.

Единъ по-широкъ очеркъ вър
ху творчеството на Полъ Ва
лери на нашъ езикъ би билъ 
безпредметенъ, ако преда това 
или едновременно съ него не се 
даде нЬщо отъ тоя съвършенъ 
художникъ tía словото, може-би 
най-изискания и най-финния меж
ду днешните поети на Франция. 
Нека забележа обаче и това — 
че за да се преведе една отъ 
поемиг£ на Валери, тя требва да 
бжде предварително добре анали
зирана и р а з б р а н а ,  защото тък
мо тоя поетъ на кристално-чиста
та форма, на изискания и звученъ 
стихъ изглежда понякога странно 
неясенъ. дори тъменъ (obscure). 
Анра Шарпантие, струва ми се 
е правъ, като говори за „obscu
rité“ въ творчеството на Полъ 
Валери. Цитирайки единъ стихъ 
изъ „Le S e rp en t“ (именно след
ния: dors-lui les plus doux des 
d its“), Шарпантие го нарича „ис
тинска какофония".

Ето какво говори самъ Полъ 
Валери за своята собствена неяс- 
ность: „Неясностьга, споредъ ме
не, когато тя с“ налага мимо- 
желанието ни, се дължи на три 
вида причини. Първата произтича 
отъ самата мжчнотия на сюже
тите, които занимаватъ писателя. 
Въ този случай, колкото повече 
той се стреми къмъ точность, 
толкова по-труденъ става за че
тене. Вземете единъ домашенъ 
предметъ, единъ столъ или ключъ..

501



Предположете, че името му е 
изчезнала отъ паметьта Ви и че 
вие трЬбва да опишете този пред
мета, да го изразите посредст
вом!. други думи заети отъ реч
ника. Вие ще бждете по-точенъ, 
но ще поставите читателя предъ 
една по-трудна и отблъскваща го 
задача. Защото предметите, които 
занимаватъ мисъльта или слож
ните състояния на едно живо 
сжщество, сж зле наименувани 
неща. ЧовЬкъ не може да ги 
определи извънъ тЬхните о т н о 
ш е н и я  и комбинации. На второ 
мЬсто, но на пръвъ планъ азъ 
ще поставя условията, които се 
налагатъ на поета. Ако той дър
жи за хармонията, за продължа
ването на тази хармония, за кон- 
тингоитета на пластичните ефек
ти, за хармонията на самата ми- 
съль, за елегантностьта и гъвка- 
вината на стила, ако той иска 
щото всичко това да се съдържа 
въ основата на класическата 
прозодия, той разбира, той трЬб- 
ва да разбере, че сложностьта 
на усилията му и незаваси- 
мостьта на условията, които си е 
определилъ, го каратъ да претру
па своя стилъ, да направи по- 
плътна материята на своето твор
чество, да си послужи съ съкра
щения и елипси, които смущаватъ 
ума на читателите. Напрежение
то, което искатъ да направи пое- 
тътъ, се явява непропорционално 
на енергията, която литературна
та му любознателность и неговия 
вкусъ къмъ поезията го принуж- 
даватъ да изразходи. Нека не

забравяме обаче, че неясностьта
на единъ текстъ е резултатъ на 
два фактора: прочетеното нещо 
и този който го чете. РЬдко е, 
щото последния да обвини самъ 
себе си.

Третата причина за неясностьта 
е една сложна проява на двете 
други, тя се състои въ претруп- 
ването на единъ поетиченъ текстъ 
вследствие на продължителна ра
бота надъ него. Азъ казахъ 
п о е  т и ч е н ъ ,  понеже въ облас- 
тьта на прозата продължителна
та работа може да доведе до ед
но опростяване на израза. Пре- 
дЬлътъ на прозата е алгебричес- 
ката формула. Усилието въ езика, 
кждето се борави съ ритъмъ, 
брой на срички, рима, алитера- 
ции, се прави пра условия съвър
шено чужди на схемата на ми
съльта.

Това което ви казахъ до тукъ 
(пропуснахъ да спомена въ на
чалото на цитата, че заемамъ то
зи последния изъ единъ разго- 
воръ на Пояъ Валери съ Фреде- 
рикъ Льофевръ, известенъ лите- 
ратуренъ куриеристь, главенъ ре- 
дакторъ на френския литерату- 
ренъ седмичникъ „Nouvelles li
t té ra ires“, бр. 105 отъ 18. X. 924) 
не съставя единъ дълбокъ ана- 
лизъ на въпроса за неясностьта 
въ литературата. Щ е требва да 
се създаде една теория на разби- 
раемостьта, но придържайки се 
о нея, ние бихме преминали въ 
такъвъ случай всека граница. 
Проблемътъ излиза изъ областьта 
на литературата. Това би било
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еДинъ механизмъ на духа, такова 
н-Ьщо, което ще може да се на-’ 
рече функциониране на езика, 
който става въ случай самъ пред- 
метт.. Вземете единъ човЬкъ отъ 
улицата. Дайте му да прочете 
една такава страница отъ Декартъ, 
такава фраза отъ Босюе, такъвъ 
периодъ отъ Ренана, такава сен
тенция отъ Монтескьо: той ще
ги припише всичките на Маллар- 
ме, чието име е научидъ несъм
нено отъ хроникьори^, пра това 
съ цитати въ подкрепа.

Неясностьта на „La jeune Par
q u e “ се дължи именно на тия 
причини, който в й  изложихъ Имай
те предвидъ, че сжщинскиятъ сго- 
жетъ на поемата — това е из
ображението на единъ низъ отъ 
психологически субституции, и 
въобще на различнитЯ състоя
ния на съзнанието въ продъл
жение на една нощь.

Азъ се опитахъ съ цената на 
единъ неимовЬренъ грудъ да из
разя тия състояния на промени 
въ живота. Нашият ь психологи
чески език'* е крайно беденъ. 
Требваше да го изтоща още, 
тъй като големия брой думи, 
които го съставятъ сж. несъвмес
тими съ поетичния тонъ. Поло- 
жихъ особени грижи за речника 
на „La jeune P a rque“. . .

Тази четири годншна работа 
ме научи на доста неща, които 
азъ даже не подозирахъ. Стру
ва ми се, че не заслужава да 
пишешъ дълга и тъмна поема за 
да обяснявани, идеите“.

Френската критика единодушно 
признава величието на Полъ Вале
ри като поетъ.

Така: Полъ Суде. единъ отъ 
авторитетните и строги сждници 
въ днешната френска литератур
на критика, който, споредъ Фре- 
церикъ Льофевръ, е най-могж,- 
щиятъ критикъ въ наши дни, за
явява, че измежду тия, които 
творятъ, той не би се поколе- 
балъ да признае за най-големи 
творци въ съвременната френска 
литература: К л о д е л ъ и П о л ъ  
В а л е р и .  Сждциятъ добавя: „Би 
било интересно да се тегли единъ 
паралелъ между мистика Пол* 
Клоделъ и интелктуалиста Вале
ри. А самиятъ Полъ Клоделъ 
говори за Валери: „Азъ обичамъ 
много Полъ Валери и чета вина
ги съ най-големо възхищение 
всичко, каквото той пише“.

Ще са позволя още единъ ци- 
татъ изъ великолепния етюдъ на 
Алберъ Тибоде (споредъ абата 
Анри Бремонъ, Тибоде е иай- 
блЬстящия, но най-безиоконниа 
ценитель на Полъ Валери!), по
светена на творчеството на Вале
ри: „Разбира се, Полъ Валери е 
единъ поетъ. единъ големъ поетъ. 
Най-добрите негоза ценители, оп
ре дЬлятъ това съ една дума про
изнесена съ всичката ревность и 
дълбочина на тЬхното сърце: съ 
думата п о е т  ъ. „Това е отчасти 
проява на въображението. Че Ва
лери е единъ големъ поетъ,'това 
е известно. Но поезията му не 
се ражда непосрЬдствено и по
велително, като една нужда
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на поетическа наклоность. Има 
поети които ум^ятъ да пйшатъ 
стихове, защото сж такива, има 
и поети коиго сж такива, защо
то знаятъ да пишатъ стихове. 
Ламаргина. Юго, Мадамъ де Е^оай, 
можемъ да причислимъ къмъ пър- 
вит£. Расикъ обаче & единъ съ- 
вършенъ типъ на поетъ отъ ка
тегорията на втората. Между 
тези последнитЬ бихме поставяли 
Полъ Валери,

У него н^ма оная необходи- 
мость, която го принуждава да 
бжде непременно поегъ. Ако той 
пише стихове — то е, защото 
познава просто езика на поезия
та по-добре, отколкото кой да е 
другъ езикъ. Това което той има да 
каже, струва ми се, Валери би 
го сжщо добре изразилъ и въ 
други жанрове — въ прозата, въ 
романа, въ философията“. Пре
ди да завърша, смЬтамъ, че 
не е безинтересно да предамъ 
ефекта отъ едно посещение на 
Полъ Валери въ Женева, гдето 
въ голямата зала на универси
тета той е държалъ единъ край
но интересенъ литературенъ кон- 
ферансъ „Неговото идване въ 
Женева, пише „Журналъ де Же- 
невъ“, предизвика интересъ въ 
средата на тукашните литера
тори.

Съ посивялата си коса, съ 
гжститЬ си вежци и монокълъ, 
Полъ Валери напомня фигурата 
на Мореаса и Уистлера^ Очите 
му, ту сиви ту сини, иматъ единъ 
незабравимъ погледъ.

Да се предаде въ резюме него
вата сказка е невъзможно — 
толкова много сж идеите, които 
поетътъ изказа върху езика, пое
зията, произхода на Бодлера, вър
ху ролята на реминисценцията, 
върху речятатива на Росини и 
пр. Това 6fe единъ великоле- 
пенъ конферансъ, произнесенъ съ 
фамиляренъ и искренъ тонъ, ед
но изложение на дълбоки сжж- 
дения. Както всички голЬми ху
дожници, Валери е плененъ отъ 
своето изкуство.

Той ни заяви нЬколко тайни, 
които дългия етюдъ му е позво- 
лилъ да открие. За него поезия 
та е една съвокупность отъ пра
вила, една дисциплина не само на 
думи, но така сжщо и на мисъль. 
При все това, строгостьта на та
кива закони не ни сочи едно 
съвършенство на поезията. До 
като прозаика прилича на единъ 
пешеходецъ, който се ржковоци 
отъ една точка до друга, подчи
нявайки изминатото между техъ 
разстояние на известна полезна 
цель, поетътъ е единъ танцьоръ, 
който не отива никжде и се подчи
нява на своя чистъ ритъмъ.

Помоленъ отъ единъ измежду 
слушателите, Полъ Велери обяс
ни пораждането и сътворяването на 
своята поема „La jeune P a rque“. 
Той изложи своя методъ й това 
което нарича свои „упражнения“. 
Най-изразителната красота, за
яви Полъ Валери, се достига ка
то се заличава писаното“.

Н и к о л а й  Д о н ч е в ъ
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ЗЛАТОРОЖКИ ПОХВАТИ
По поводъ бележката на Бо- 

рисъ Иоцовъ, поместена въ сп 
Златорогъ, кн. 9 — 10, год. V 
1924, подъ нацсловъ, „Другъ пла- 
гиятъ въ сп. Хиперионъ,“ обидна 
за нашата постоянна съсрудница 
Г-жа Люба Касжрова, дългъ ни е 
да съобщимъ, че следъ направе
ните справки, информатияната бе
лежка на Л. Касжрова за голе
мия чешки поетъ Огокаръ Брже- 
зина, отпечатана въ списанието 
ни год. Ill, кн. 4—5, е била при
дружена съ следните редове подъ 
линия: „Информацията за Брже- 
зина е стъкмена споредъ трудо
вете на Ииржи Карасекъ зе 
Лвовицъ и Арне Новакъ“. При 
отпечатването, по недоглеждане 
на коректора, тия редове еж би
ли пропуснати. Това е дало по- 
водъ на Борисъ Иоцовъ да се 
нахвърли чисто по златорожки 
не само противъ „Хиперионъ“,

но и да обиди невинната въ слу
чая г жа Касжрова, ревностна и 
безкористна служителка на идея
та за едно чешко-българско кул- 
турно сближение.

Ржкописътъ, придруженъ съ 
въпросната забележка подъ линия, 
е билъ известент., още преди отпе- 
чатваниего му, на г-да писатели
те Хр. Ц. Борина и Н. Хрелковъ.

СмЬтатъ ги Господата около 
Златорогъ, че „трудовете“ на 
нЯкога пропадналия елегиченъ по- 
етъ и бжцещо „свЬтило“ на не
щастната ни'aima mater — Бо
рисъ Иоцовъ — за: Съвременна
та чешка - литература, Ииржи 
Волкеръ, Огокаръ Бржезина и 
пр. печатани въ сп. Златорогъ, 
сж оргинални, а не компелативни 
работи ?

— Съмняваме се.

Р е д а к ц и я т а

КНИЖНИНА
ПОЛУЧЕНИ ВЪ  РЕДАКЦИЯТА КНИГИ

Д. Г е м и д жи й с к и. Афоризми 
и парадокси. София, 1925. Стр- 
48 — ц. 15 лв..

Д - р ъ  К. Г ъ л ж б о в ъ  Деме- 
триусъ на Фр, Хебелъ. Студия, 
Издание на Соф. университетъ. 
София, 1925 г. Стр.- 36, ц. — 
10 лв.

е
Дим.  Д о б р е в ъ  Кърви петна. 

Стихосбирка, с. Щръклево, Ру
сенско, 1924 г. Стр. 97 — ц. 5 л.

И е ш у а  Ис.  А р и е .  Българ- 
скиятъ народъ въ духовния про- 
гресъ на човечеството. София, 
1925 г. — ц. 15 лв.

О т е ц ъ  Н е о ф и т ъ  Б о з в е -  
л и. Мати Болгария. № 3 отъ 
библиотека „Българска книжнина. 
Издава М. на Народната просве
та. София, 1925 г. Стр. 65 — ц. 
5 лв.
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П и а т о и ъ. Аптодогия на Со- 
крата. Пер*, отъ старогръцки Г. 
И. Кацаровъ- Лг 1 отъ „Класи
ческа библиотека“. Издава М. на 
Народната просвета. София, 1925 
г. Стр. 45 — ц. 4 лв.

^ П р а в о п и с е н ъ  р е ч н и к ъ н а  
българския кннжовенъ езикъ. 
Официално издание. София, 1925 
г. Стр. 116 — ц. 5 лв.

Иванъ Кириловъ. ГабарятЪ. Ро- 
манъ. София, 1920 г. Стр. 2Q6 
— ц. 20 л.

И в а н ъ  К и р и л о в ъ  Преиз- 
подня. Романъ. София, 1625 г. 
Стр. 418 — ц. 40 л.

Р а б и н д р а н а т ъ  Т а г о р ъ .  
На четири гласа. Романъ. преводъ 
отъ френски К- Константинов ь. 
Кн. X. отъ год. XVI на сп. Мо
зайка отъ знмменити съвременни 
романа, София 1925 г.

И в а  н ъ  Л е к о в ъ .  Катафалки, 
стихове, София, 1925. Стр. 29 — 
ц. 10 лв-

Г е о р г и  К а р а н в а н о в ъ  
Анатема. Втора книга стихове. 
София, 1925 г. Стр. 16 — ц, 12 л.

и
К р у м ъ  И о р о д а н о в ъ .  Ис- 

кушения. Втора книга стихове. 
София, 1925 г. Стр. 30 — ц. 15 л.

Л и т е р а т у р е н ъ  с б о р -  
н м к ъ  н а  н е и з в е с н и т i :  Ден- 
чо Map. Люляковъ, Теодоснй А- 
настасовъ, Петъръ Карапетровъ, 
Василъ Ивановъ, съ предговоръ 
отъ Ем. п. Димнтровъ, София, 
1925 г. Стр. 128 — ц. 20 лв.

Х р и с т о  М. Д о л с к и .  Але
ята на тжгитЪ. Ст. Загора, 1925 
г, Стр. 38 — ц. 10 лв.

Ш а р л ъ  Ж е н н о .  Сърцата 
се праблнжаватъ- Прев. отъ френ
ски М. Сеизова — Юрукова. Кн 
I, октомври, год. XVII на сп. Мо
зайка отъ знаменити романи“ 
София, 1925 г. ул. БЬлчевъ № 28.

Цв. М и н к о в  ъ. Конспектъ 
по старобългарска литература 
Кн. 11 отъ библиотека „Книга“ 
Доставя се отъ П. Воднянски, 
книжаръ, Ломъ, стр. 98 — ц. 
15 лв.

Г. С  Р а к | о в с к и .  Горски 
пжтнпкъ и Показалецъ. № 4 отъ 
библиотека „Българска книжни
на“. Издава М-вото на Н. Про
света. София, 1925 г. Стр. 130 
— ц. 8 лв,

С т о я н ъ  Д р и н о в ъ .  Весели 
случяи въ стихове. № 3 отъ .,би- 
Блиотека за малките“. Издава 
М-вото на Н. Просвета. София, 
1925 г. Стр. 35 — ц. 12 лв.

СПИСАНИЯ

С т у д е н т с к и  п р е г л е д ъ .  
Посветенъ на Хр. Ботевъ, 1876" 
1925 г Съдържа статии отъ П. 
К. Яворовъ, Гр. Латиновъ, М. 
Димнтровъ, проф. Б. Пеневъ, М. 
Геновъ, проф. Д-ръ Ив. Д. Ши- 
шмановъ, Йор. Бадевъ,

Ж и т н о  з ъ р н о .  Окултно 
списание, год. II— 1925, кн. 5-6, 
София, Веслецъ 47.
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КНИГА ДЕВЕТА И ДЕСЕТА СЪДЪРЖА :

БОТИО САВОВЪ. С т р а н и я т ъ  п ж т н и к ъ ,  — балада на 
примирението.

БОРИСЪ СВЪТЛИНОВЪ. П о ж а р ъ
ИВАНЪ ГРОЗЕВЪ. Б о г о м  и л с т в о т о  к а т о  м и с т и ч н о  

д в и ж е н и е  в ъ р х у  ф о н а  н а  и с т о р и я т а  
П. ХР. КИШМЕРОВЪ. В е ч е р но а д а ж и о . К ъ м ъ  б р а т а с и  
ДИМ ИТЪРЪ ИВАНОВЪ. З а м и н а в а н е .  С к и т н и к ъ  
ЦВЪТОСЛАВЪ КРЪСТЕВЪ. П а д н а л и  з в е з д и  
Н. МАРИНОВЪ. С ъ р ц  е-св С т и л н и  к ъ  
ИВАНЪ РАДОСЛАВОВЪ. И д е и  и к р и т и к а :  Творчество и 

форма. Възвратно творчество. За две книги.

КУЛТУРЕНЪ И КРИТИЧЕНЪ ПРЕГЛЕДЪ

ИВАНЪ КАМБУРОВЪ. Н а р п ц н а  ф и л х а р м о н и я :  шеста 
симфония на Чайковски 

НИКОЛАЙ ДОНЧЕВЪ. П о л ъ  В а л е р и  
РЕДАКЦИЯТА. З л а т о р о ж к и  п о х в а т и

ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРИЛОЖ ЕНИЯ

АНДРЕЙ НИКОЛОВЪ. Ж е л а н и е
ВЛАДИМИРЪ ДИМИТРОВЪ -  МАЙСТОРА. К р а й  Р и м ъ

София, ноември и декември  1925 год.

ТЕО ДО РЪ  ТРЯЯНОВЪ и ИВЯНЪ РЯДОСЛЯВОВЪ
И зл и за  п о д ъ  редакц ията  на

И здава  Л итературна  з а д р у га  ХИПЕРИОНЪ — София

Тахн книга струва  18 лв.
















