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Предговор 
 

Фигурата Арнаудов, осветление  
откъм центъра

Емил Димитров е труден за еднозначно улавяне. Досегашните 
му научни занимания (сами по себе си твърде разнообраз-

ни: автор на статии и монографични изследвания, съставител 
и редактор на научни сборници, преводач, издател) разкриват 
няколко сфери на трайни пристрастия. Изкушеният читател 
свързва името му с едно научноизследователско поле на ху-
манитарното знание, което е достатъчно хомогенно и все пак 
обемно, силно разчленено както в ширина, тематично, така и в 
оперативно-методологичен аспект. Незаобиколими акценти в 
неговата дейност са съставителството и редакцията на българо-
руския сборник „Мεσημβρια“ в чест на Сергей Аверинцев (1999)1, 
преводът, научният коментар и издаването на „Диалектика на 
мита“ от А. Ф. Лосев (2003)2, съставителството, научната редак-
ция и коментар на съчиненията на Варненския и Преславски 
митрополит Симеон (2011)3, както и на том с публицистиката 
на Михаил Арнаудов (2010)4; Димитров е автор и на две моног-
рафични изследвания – върху досието на М. Арнаудов (2007)5 

 1 Мεσημβρια. Българо-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев. 
София: Славика, 1999.

 2 Лосев, Ал. Диалектика на мита. Сафия: Славика, 2003. (Със специален 
предговор за бълг. издание от Аза Тахо-Годи.)

 3 Варненски и Преславски митрополит Симеон. Съчинения. Т. 1: 
Църква и история. Статии, спомени, писма (1869–1900). София: Из-
ток–Запад, 2011.

 4 Арнаудов, М. Дневник. Публицистика. Речи. Съставителство, встъпи-
телна студия и бележки Емил Димитров. София: Изток–Запад, 2010.

 5 Димитров, Е. Досието на Михаил Арнаудов. София: Вулкан 4, 2007.
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и върху канонформиращите стратегии на българския институ-
ционализъм в междувоенния период на ХХ век (2012)6. Научните 
му интереси са в сфери като философията, православната и ка-
толическата религиозна култура, литературата, социологията, 
от една страна; българистиката, русистиката, италианистиката, 
от друга; архивистиката и документалните проучвания, от тре-
та. Освен това той обладава завидната енергия на човек, когото 
няма как по-точно да определя, освен с поизносената квали-
фикация общественик: публицист, преводач, издател, книго-
разпространител, популяризатор, организатор. Достатъчно е 
да припомня, че е основател на издателство „Славика“, което 
даде на българската култура ред важни заглавия през 90-те го-
дини и началото на новия век (сред които и двутомникът със 
съчинения на Борис Успенски – най-пълното издание на ав-
тора извън Русия); че освен активен член на Международното 
Общество „Достоевски“ (International Dostoevsky Society), Емил 
Димитров е и основател на българската му секция (2011) и неин 
председател оттогава. Да спомена накрая, че освен всичко това, 
Димитров и сам е изкушен от изящната словесност – автор е на 
една стихосбирка (2000), както и на още ред стихотворни цикли 
и художествени пътеписи, публикувани, но несъбрани (все още) 
в книга.

Сфери, които изглеждат твърде разнообразни и отдалечени 
една от друга. Но тази отдалеченост е само привидна, тя непрес-
танно е превъзмогвана чрез неочаквани сближавания; и което е 
още по-важно – използвана е като възможност за взаимни оп-
лодявания, за разтваряне на нови изследователски перспекти-
ви. Тези разнородни пристрастия на изследователя са подчине-
ни на сложна диалектика: в своята различност ту се разгръщат 
паралелно и независимо едно от друго, ту хвърлят неочаквани 
мостове помежду си. У Е. Димитров е налице продуктивна ин-
терференция не само между различни дисциплинарни сфери на 
хуманитарното знание – философия, социология, литературна 
история, религиозна история и теория, богословие, активен 
интерес към политическото в широкия, но и в един най-тесен 

 6 Димитров, Е. Памет, юбилей, канон. Увод в социологията на българ-
ската литература. София: Изток–Запад, 2012.
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смисъл. Налице е и още едно особено щастливо съчетание, не 
тъй често срещано по принцип – на вкус към емпиричното 
изследване, прецизна работа с архива, документа, първичния 
извор, от една страна, и завидна теоретично-концептуална ин-
вективност, от друга. Това особено ясно личи в монографич-
ното изследване „Памет, юбилей, канон. Увод в социологията 
на българската литература“, обработен вариант на докторската 
дисертация на автора – според мен едно от най-силните загла-
вия в своята област през последните десетилетия. 

Същото щастливо съчетание е налице и в новото изследва-
не на Димитров – „Публицистиката на Михаил Арнаудов“. От 
друга страна – в подкрепа на казаното по-горе – изследването 
среща два предишни труда на автора си. То представлява логич-
но продължение, теоретично осмисляне и концептуализация на 
издадения през 2010 г. том с публицистиката на М. Арнаудов. 
Но то се включва и в голямата тема за социологията на литера-
турата: демонстрирано е как публицистиката като литературен 
жанр реално работи като обект на литературната социология, 
като особено място, където строго „литературното“ се пресича 
и си взаимодейства със сфери като биографичното, социологи-
ческото, политическото.

Пристрастията на Е. Димитров към мащабната фигура на 
М. Арнаудов и неговото литературно-научно и документално 
наследство датират отдавна и до този момент са овеществе-
ни в ред разножанрови публикации, най-сериозните от които 
са „Досието на Михаил Арнаудов“ (2007) и томът с публицис-
тичните му текстове, за пръв път събрани заедно (Арнаудов М. 
Дневник. Публицистика. Речи. Съставителство, встъпител-
на студия и бележки Е. Димитров. С.: Изток-Запад, 2010). На-
стоящото изследване е поредният принос в тази насока. Може 
да се каже, че то обобщава, концептуализира и приключва до-
сегашните занимания на автора с тази специфична сфера от 
наследството на Арнаудов. Основано – поне в своя замисъл и 
зародиш – върху коментарните текстове и изобщо върху цяла-
та научно-издирвателска работа, извършена от автора при из-
даването, събирането и научното коментиране на Арнаудовата 
публицистика, изследването е пример за специфичния подход 
на автора: дълбаене в един периметър, като се стига все по-на-
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дълбоко и в посока от емпиричните издирвания и натрупвания 
към тяхното теоретично-концептуално осмисляне.

Изследването е прецизно и отговорно вникване в този дос-
та обемен дял в още по-обемното творчество на Арнаудов. Дял, 
който досега, преди Емил Димитров да се заеме с него, беше ос-
танал напълно неизвестен не само за една по-широка аудито-
рия, но и за „тесните“ изследователи на учения. 

Приносният характер на изследването – тъй безспорен в 
един пряк аспект, по отношение на самия обект – се разпрос-
тира обаче и в един по-широк план – жанров, така да се каже. 
А именно, че се обръща специално внимание върху един дял от 
литературата, който по принцип стои в периферията на изсле-
дователското внимание – именно публицистиката. Можем да 
се догаждаме за причините: нейната свръхактуалност, плът-
ната Ј сраснатост с един външен социополитически контекст, 
което я обрича на бързо остаряване с течение на времето и с 
неизбежната загуба на този контекст. Но тъкмо тези недоста-
тъци са голямото достойнство на публицистичния жанр: той е, 
който дава възможност за най-коректна реставрация на мина-
лите епохи – най-коректна тъкмо защото действителността е 
„претопена“ през личните темпераменти, през живите страсти 
на участниците в съставляващите я събития. Жива рефлексия 
върху актуалността, обикновено в един суров, нерафиниран 
вид, журнално-публицистичното наследство на различни писа-
тели и учени често пъти съдържа зародиша на ред основни идеи, 
пълноценно, в дълбочина, разгърнати впоследствие в тяхното 
„истинско“, художествено или научно творчество. Точно такъв 
е случаят с М. Арнаудов, както доказва изследването (сам авто-
рът определя един от основните си приноси като аргументирана 
защита на тезата „за влиянието и отражението на публицисти-
ката върху собствено научната продукция на М. Арнаудов“). А 
относно неслучайните вътрешни кохезии в иначе разнородните 
научни пристрастия на Е. Димитров да припомня само ролята 
на публицистиката за романовото творчество на Достоевски – 
другата фигура, средищна за изследователските му интереси: 
не само собствената стойност на „Дневник на писателя“, но и 
начина, по който публицистичното „отзвучава“ в шедьоври като 
„Бесове“ или „Братя Карамазови“.
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Тази междинност на публицистиката, ролята Ј на свързва-
що звено между литературно-научната сфера и външния соци-
ално-политически контекст, я превръща в предпочитана тери-
тория за Емил Димитров с оглед личните му изследователски 
интереси, които, както стана видно, клонят към литературната 
социология, към разкриване на сложната механика, чрез която 
двете сфери – литературното и социо-политическото – си взаи-
модействат. Сфера, която пряко въвлича в предмета на изслед-
ване и биографичния фактор, широката мрежа от контексти, в 
които „литературното“ попада.

Тъкмо тук е и неоценимото значение на публицистичното 
наследство на такава обществено активна фигура като Михаил 
Арнаудов, макар самó по себе си то да не е сред най-важното, 
което той ни е оставил през едновековния си живот. Но това 
наследство – неговото събиране и критическо осмисляне – ни 
помага не само да разберем по-добре „сериозното“ му научно 
дело, но и да ситуираме по-правилно самата фигура на учения, 
общественика, политика, министъра Арнаудов в бурната об-
ществено-политическа история на епохата – всъщност, на ня-
колкото епохи, чиито съвременник е той; и не само съвремен-
ник, а и най-активен участник в тях… Не е необходимо, мисля, 
да припомням каква е ролята именно на тази активност в живо-
та и гражданската съдба на учения – и преди 1944 г., а по един 
негативен начин и след това. Тази роля е много добре изтъкната 
в изследването на Емил Димитров.

Що се отнася до качествата на самото изследване, то носи 
всички основни белези, обичайни за стила на автора си. От 
една страна, задълбочена и изключително прецизна работа с 
архивите и документите: издирване и критическо осмисляне 
на документи, голяма част неизвестни до този момент. От дру-
га страна – живо, темпераментно слово, емоционално вживя-
но в предмета си. Нещо, което не само динамизира, одухот-
ворява, прави интересна една такава изначално неатрактивна 
материя, каквато е публицистиката, но и – на едно мета-рав-
нище – се доближава до собствения си обект. Тоест, доближа-
ва се на моменти до публицистичния патос, макар и по един 
внимателно премерен начин, без да прекрачва границата на 
научната обективност.
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Едно от достойнствата на изследването е стройната, ясна 
и логична композиция. Прави впечатление търсената струк-
турна симетрия, която добавъчно изтъква основната теза: две 
основни части, обрамчени от симетрично разположени Увод и 
Заключение (включително и насловите им). Двете части на тру-
да обособяват два главни дяла в публицистичното наследство на 
Арнаудов: актуалното съвремие (т. е. политическото в прекия, 
тривиалния смисъл на понятието) и българският национално-
идеологически проект – „заветите на Възраждането“, както сам 
авторът го е нарекъл (т. е. политическото в един по-широк, спе-
цифизиран през националната идеология смисъл). Пряката ан-
гажираност на „кабинетния“ учен с реалната политика (кратко-
трайното му министерстване в кабинета на Ив. Багрянов) е ви-
дяна и обяснена не като случайно изкушение от „властта“, а като 
логично продължение на цялостния му ангажимент с идеалите 
и „заветите“ на Възраждането – реалполитиката като практи-
ческо средство за тяхното осъществяване. Неслучайно „маке-
донският сюжет“ заема такова място в политическата ангажи-
раност на Арнаудов (той е министър тъкмо по времето, когато 
към пределите на родината за кратко е присъединена и третата 
сестра), а също и в публицистичното му наследство. 

Така чрез съсредоточаването върху публицистичното на-
следство на Арнаудов и чрез избора на самия методологически 
подход към постановката на проблема, изследването на Емил 
Димитров успява да изтъкне особената вътрешна монолитност 
във фигурата на учения, неотделимостта на собствено научно-
то му дело на последен истински възрожденец от активната му 
дейност на практикуващ политик. 

Допълнително достойнство на труда са и обстойните бе-
лежки под линия, доизграждащи богатия и разнопластов кон-
текст, както и Приложението с новоиздирени документални из-
вори (нещо обичайно за Емил Димитров): включени са текстове 
на самия Арнаудов, които са своеобразно допълнение към тома 
от 2010 г., и архивни извори, свързани с обществено-политиче-
ската дейност на учения.

Можем да обобщим: изследването разгръща и реализира 
един особен парадокс. То се съсредоточава върху сфера от мо-
нументалното дело на акад. Арнаудов (да, това е най-точната 
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дума: монументално!), която съвсем не е най-представителна-
та част от него. Едно ефимерно наследство, дан на „бренното“ 
(както би рекъл Пенчо), останало разпръснато из маргинални, 
quasi-пространства на непубличното споделяне (епистоларно-
то, дневниковото) или напротив, в една максимално публична, 
но тъкмо поради това и нетрайна във всякакъв смисъл сфера: 
отдавна пожълтели издания с ронещи се страници. Наследство, 
което дори самият автор – иначе толкова грижлив към преиз-
данията, към постоянните доработки и прекомпозиции на съ-
чиненията си – не си е направил труда да събере в книга; дори 
част от него. (За това несъмнено има и „външни“ причини: в 
епохата на „зрелия“ Арнаудов подобно връщане назад би било 
не само рискован, но и практически невъзможен акт.) Но ето че 
тъкмо тя, публицистиката, оказва се, предлага един неочакван – 
и неочаквано продуктивен – ракурс към фигурата на учения и 
неговото разностранно и богато дело. Без да е сама по себе си 
някаква особена ценност, тъкмо тя в изследователската стра-
тегия на Е. Димитров се явява своеобразен „външен“ център – 
онази „смазка“, особената зона на контакт и интерференция, 
която съ-членява, съ-гласува, „събира“ в единно цяло и така 
окрупнява фигурата на Арнаудов: „живот“ и „дело“, практика и 
теория, политически презерватизъм и академичен херметизъм. 
И така по един неочакван, но закономерен начин го разкрива 
като „последния възрожденец“ в колективното българско би-
тие и „възпитател на нацията“, като последната мощна издън-
ка от едно родословие, водещо назад към фигури като Ив. Д. 
Шишманов, Л. Каравелов, Г. С. Раковски, Паисий – фигури, при 
които тъкмо публицистичното се явява активна, особена зона 
на напрежение-интерференция между частнонаучното и „об-
щественото“, политическото не само в прекия, но още повече в 
онзи най-широк смисъл, който тъкмо епохата на Националното 
възраждане е реализирала по максимален начин.

доц. д-р Пламен Антов





Увод.  
За употребите на словото

1.

Това, че Михаил Арнаудов (1878–1978) е „изпаднал“ от исто-
рията на българската политика и политическа мисъл, има 

своите и биографични, и социални основания. От една страна, 
многообразието на дарованията и изявите на учения донякъде 
изтласкват политическата му дейност в графата „и други“. От 
друга страна, тоталитаризмът имаше силната склонност към ам-
незия: той не обичаше да си припомня за автентичната биогра-
фия на хора, които уж беше интегрирал в себе си (и изобщо ав-
тентичността съвсем не беше „силната страна“ на обществото на 
фалшивото съзнание). Ето защо доскоро почти никъде – нито в 
справочната, нито в научната литература – не откривахме какви-
то и да било препратки към политика и публициста Арнаудов1. 

 1 Името на М. Арнаудов се среща сред политическия миманс от 30-те 
години на ХХ в. единствено в монографиите: Георгиев В. Буржоаз-
ните и дребнобуржоазните партии в България. 1934–1939. С.: 
Наука и изкуство, 1971, с. 163, 176, 217, 258, 300 и др.; Димитров 
И. Българската демократична общественост, фашизмът и войната. 
1934–1939. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2000, с. 154, 170, 172–174 
и др. В личния архив на М. Арнаудов (НА–БАН, ф. 58К, оп. 1, а.е. 
686) е запазено кратко писмо от 30 май 1972 г. на неустановен негов 
приятел и кореспондент (неясният и непълен подпис би могъл да 
бъде разчетен като „Антон Смилов“, но това не може да се смята за 
сигурно), с което изпраща на учения извадки от труда на В. Георгиев 
с местата, където се споменава името му. Ето текстът на краткото 
съпроводително писмо: „Драги професоре, / Изпращам извадки от 
книгата на Величко Георгиев, в които се споменува името ти. Много 
те моля да определиш мястото, деня и часа на евентуална среща, за 
да отсеем къклицата от житото. – 30 май 1972, С искрена почит: (п) 
Антон Смилов [??]“. Очевидно е, че дори и през последните години 
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Но докато има време, винаги ще идва време за преоткрива-
не. Историческото ни съзнание е така устроено, че археологията 
(разбрана в широк смисъл на думата), ровенето в пластовете на 
миналото, е съществен компонент на самото историческо съзна-
ние. Вярно: възможно е настоящето да се мисли безотносител-
но към миналото, но опитът показва, че разпадът на времената 
на човека по необходимост води и до разпад на самото човешко. 
Човек е призван да бъде „по-висок“ от ръста на своето собстве-
но време, негово предназначение е да сплита, свързва времената, 
като така удължава „тялото“ на историческото си съществуване. 

Миналото не може да реши проблемите на настоящето, но 
и настоящето не може да реши своите си проблеми, без да се 
оглежда назад – не за да търси рецепти, а за да намери опора. 
Ние задаваме на миналото своите въпроси, но трябва да сме 
готови да чуем неговите отговори. Диалогът с миналото не 
само е необходим за „усвояването“ на бъдещето, но има смисъл 
и ценност в самия себе си: миналото ни се разкрива само ко-
гато го „питаме“, а това разкриване е другото име на истината. 
Следването на императива за пълнота на истината води до раз-
криване на „цветността“, многообразието на миналото, което 
навярно иска само едно от нас: справедливост на оценката, на 
историческата „присъда“. 

Времето ни най-сетне благоприятства трезвостта, „равно-
весието“, разбрано не като изравняване на всички и всичко, а 
като полагане върху кантара на историята: от едната страна – на 
деяния, а от другата – на значимост. Трезви, добросъвестни из-
следвания – на извори, факти, на сплитането от факти, на „дела 
и документи“ – без това всяка историческа присъда е синоним 
на своеволие.

Естествено, това ни най-малко не изключва теорията, кон-
цепцията, визията; обратното, тъкмо разбирането за „потреб-
ностите на деня“ ни отпрати към Архива (разбиран в най-широ-

от дългия си живот М. Арнаудов, както ще видим и по-нататък, нито 
е губил интерес към политиката, нито пък се е отказал от своето 
минало и убеждения; съвсем друг въпрос е, че тази щекотлива за 
времето си проблематика не е можело да бъде обсъждана с всеки, 
потребно е било особено доверие и разбиране.
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кия смисъл като фонд, трезор, „банка“ на културата) с намере-
нието да бъде открита „нова земя“, нова отправна точка.

Тъкмо трезвите и добросъвестни архивни, документал-
но-изворни проучвания вече показаха, че през времето 1930–
1944 г. (и особено в 1930–1937 г.) Михаил Арнаудов е актив-
на обществена и политическа фигура, един от лидерите на 
Националлибералната партия; нещо повече – ученият е главно-
то лице в процеса на обединение на партията през 1933/1934 г., в 
месеците непосредствено преди преврата от 19 май 1934 г. 

Но не само това: през 30-те години на ХХ в., далеч преди 
краткотрайния кабинет на Ив. Багрянов от лятото на 1944 г., 
името на М. Арнаудов неведнъж е спрягано като убедителна 
кандидатура за министър. И това обаче не е всичко, понеже в 
точно определен момент ученият е спряган „зад кадър“ като 
възможен министър-председател на България.

„Страничен“ резултат на активната обществено-политиче-
ска дейност на учения е корпусът публицистични текстове, ос-
танал до неотдавна напълно непознат и забравен, изтласкан от 
обществената и културната памет.2 И друг, не по-малко характе-
рен писмен „паметник“, свързан с тази дейност – сравнително 
неголямото по обем, но свръхинтересно досие на учения.3
Как и защо М. Арнаудов се качва на политическата сцена? 

Отговорът тук може да има единствено предварителен харак-
тер. Отличително за нашия случай е, че героят ни влиза в поли-
тиката и попада във фокуса на общественото внимание в особени 
моменти – тогава, когато: 1) времето е изисквало „фигура на кон-
сенсуса“, същевременно – креативен политически ум; 2) потребна 
е била авторитетна фигура, ползваща се с доверие в обществото, 
която да откликне на императива за отстояване принципите на де-
мокрацията и устояването им от атаките срещу тях „отляво“ и „от-

 2 Вж.: Арнаудов М. Дневник. Публицистика. Речи / Съставителство, 
встъпителна студия и коментар Емил Димитров. С.: Изток-Запад, 
2010. 412 с. (По-нататък изданието се цитира като: Арнаудов М. 
Дневник. Публицистика. Речи...)

 3 Димитров Е. Досието на Михаил Арнаудов. С.: Вулкан-4, 2007. 167 
с. (По-нататък изданието се цитира като: Димитров Е. Досието на 
Михаил Арнаудов...)
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дясно“; 3) „хората на дълга и честта“ е трябвало да поемат отговор-
ност във важен момент за обществото и държавата; накратко – ко-
гато времето е изисквало нестандартни политически жестове. 

По-долу ще проследим внимателно и в сравнително хроно-
логично-смислов ред как тези жестове са били възможни и ... не 
винаги реално осъществими. Това обаче е само едната страна 
на въпроса; другата, и по-важната за нашите цели е съзирането 
на особеното „сдвояване“ на политическите жестове на учения 
като словесни жестове, с други думи – нас тук ни интересува не 
политикът М. Арнаудов сам по себе си, но той като политик-ли-
тератор, т.е. публицист. 

И така, този интересен сюжет в биографията и делото на 
Михаил Арнаудов ще бъде разгледан такъв, какъвто е – едно-
временно политически и литературен, единен граждански и 
творчески жест на една ярка личност, от който не може да бъде 
отмислен нито чисто политико-партийно-светогледния мо-
мент, нито неговата литературно-публицистична „опаковка“ – 
статии, изявления, речи... 

Оттук – интердисциплинарността на подхода, следван не 
от мода, а поради потребността, властта на предмета. 
Който ни води едновременно по различни пътеки...

2.
Публицистиката – навярно поради своята „неатрактивност“ – 
рядко привлича вниманието на учените – и в исторически, и в 
теоретичен план. Впрочем, причината за очевидно снизеният 
интерес и оценка се съдържа не толкова в самия предмет, кол-
кото в оптиката, с която той се гледа. Както и да определяме 
публицистиката4, безспорно е, че тя заема средищно място меж-

 4 Вж. едно от малкото определения, които могат да бъдат открити в 
справочните издания: „Публицистиката (от лат. publicus – общест-
вен) – духовно творчество с актуална проблематика, документално 
по същност, чиято цел е чрез политическо и идеологическо въз-
действие върху общественото мнение и съзнание да влияе върху 
социалното поведение на масите и върху дейността на социалните 
институции“ (Енциклопедия България. Т. 5. С.: Изд-во на БАН, 1986, 
с. 572).
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ду „чистата“, художествената литература, и социалната реал-
ност, тя пребивава в „контактната област“ между литературата 
и действителността, където „злобата на деня“ става литерату-
ра, а литературата – програма за действие. Публицистиката 
не е жанр, а по-скоро супержанр, обединяващ в себе си редица 
жанрове – фейлетон, репортаж, очерк, есе, политическа статия 
и др.; още по-точно би било да се каже, че пблицистиката е гра-
нична част от литературното поле – тя се намира в пресечната 
точка, в зоната на среща на литературата с обществения живот. 
Ето защо за нейното „улавяне“ и анализиране според собствена-
та Ј мяра (т.е. без да се неглижира, но същевременно и без да се 
надценява) по-подходящи са не методите на историята на ли-
тературата, от която тя често просто „изпада“, а тези на социо-
логия на литературата5.

„Свръхзадачата“ на настоящата книга е преодоляването на 
пренебрежителното отношение към публицистиката, оставе-
на в периферията на научните интереси – очевидно, израз на 
имплицитно предпоставяното разбиране, че тя стои и в пери-
ферията на самата българска литература.6 Това, както ще бъде 
показано по-долу, съвсем не отговаря на реалното място на 

 5 Повече от естествено е да се възползваме от резултатите и подходите в 
нашата книга: Димитров Е. Памет, юбилей, канон. Увод в социологията 
на българската литература. С.: Изток-Запад, 2012. 412 с. (По-нататък 
изданието се цитира като: Димитров Е. Памет, юбилей, канон...)

 6 В интерес на истината и обективността трябва да се каже, че „не-
мотата“ на българското литературознание към проблематиката на 
публицистиката не е изключение. Подобни тенденции имаше до-
скоро (а и днес могат да бъдат маркирани) и в авторитетното руско 
литературознание, чиито методи и нагласи също не улавяха мощната 
публицистична струя в руската литература. По тези, но, разбира се, 
и по идеологически причини до 70-те години на ХХ в. дори знаме-
нитият „Дневник на писателя“ на Ф. Достоевски не беше привлякъл 
изследователския интерес. Тенденцията все пак вече е обърната, 
свидетелство за което е темата на XV Международен симпозиум на 
International Dostoevsky Society (8–14 юли 2013 г., Москва) – „Достоев-
ски и журнализмът“. Вж.: XV симпозиум Международного общества 
Достоевского „Достоевский и журнализм“. Тезисы докладов. Дом 
русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Москва, 8–14 июля 2013 г. 
М., 2013. 175 с. 
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публицистиката в живота на българската литература. Ако ни е 
позволено тук да се изразим „красиво“, метафорично, можем да 
кажем, че публицистиката не е „баластът“ на литературата, тя 
по-скоро са нейните „платна“ в морето на живота. 

В публицистиката словото означава онова, което означа-
ва, т.е. тук то намира своята непосредствена употреба. Чрез 
нея и възможностите Ј за въздействие писателят влияе пряко 
върху обществените настроения. Очевидно е, че чрез публи-
цистиката той цели да убеждава и внушава, публицистиката 
е проводник на неговите възгледи и идеологията, която из-
повядва. Оттук има две преки следствия: 1) публицистиката 
е важен (най-важният!) извор за реконструкцията на идео-
логията (или поне – на различните идеологически нагласи в 
различни етапи от живота) на даден автор и тя, разбира се, и 
досега съвсем коректно е използвана с тези цели; 2) публици-
стиката е наследник на класическата реторика, тя по принцип 
използва нейният инструментариум и похвати – реторически 
тропи и пр.

Публицистиката – това е реториката на модерността. 
Колкото по-отчетливо писателят се мисли като общест-

вена и гражданска фигура, толкова по-голяма потребност из-
питва той от обръщане към публицистичните жанрове, с други 
думи – повишената „тежест“ на публицистиката в българската 
литература има своите обективни, социологически, основания, 
а не е въпрос просто на „свободна воля“ на авторите (макар че, 
естествено, тя е израз и на това). Аналогично: колкото повече 
една литература е обърната към социалната реалност (т.е. с кол-
кото по-голяма сила действа императивът за социална, граж-
данска ангажираност на писателите), толкова по-голямо място 
и значение заема в нея публицистиката. 

Публицистиката е тясно обвързана с вестника, с развитие-
то на журналистиката и активния публичен обществен живот; 
неслучайно „публицистика“ и „журналистика“ често се употре-
бяват като синоними. Публицистиката не тръгва с претенцията 
за своята вътрешна самоценност: няма публицистика „за себе 
си“, писана „за чекмеджето“; публицистика се пише за публи-
кация веднага, тя цели непосредственото въздействие и ефект 
върху читателя и обществото. 
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Публицистиката и художествената литература трябва едно-
временно и строго да се разграничават, т.е. да не се смесват, но 
също така да не се раздалечават до степен, при която се губи из 
очи тяхната взаимосвързаност и взаимообусловеност като час-
ти от едно и също поле на словото и културата. 

Ако трябва да подирим строго концептуалното различие 
между „чистата“ художествена литература и публицистиката, 
то в най-едри черти можем да кажем, че първата се основава 
върху художествения образ, втората е фундирана по-скоро вър-
ху понятието; ако първата внушава, то втората убеждава. При 
по-внимателното вглеждане в публицистиката обаче не можем 
да не установим, че в редица случаи тя също охотно се ползва 
от художествени образи7, сиреч притежава понятийно-образ-
на структура (примат все пак има рационалното начало). Тъкмо 
тази нейна средищност я прави нежелан гост и в художествена-
та литература, и в науката (срв. пренебрежителната квалифика-
ция – „това е публицистика!“), от друга страна обаче тя може да 
бъде интересен предмет и за първата, и за втората, явявайки се 
свързващо звено между тях. 

Вътрешното отношение между художественото творчест-
во и публицистиката в рамките на единния авторски хоризонт 
може да бъде схващано по различен начин. Обикновено стре-
межът е за съвместяването им по принципа на тъждеството и 
непротиворечивостта, т.е. полагането им в единна координатна 
система, в рамките на която се постулира взаимна безостатъчна 
преводимост, т.е. предпоставя се това, че художественото твор-
чество може да бъде прекодирано в публицистиката на автора и 
обратното. По-коректно и по-евристично ни се струва мисле-
нето на това съотношение в съответствие с един по-модерен 
принцип (вярно, зает от теоретичната физика на ХХ в.) – този 
на допълнителността. С други думи, художественото твор-
чество и публицистиката представляват относително самосто-

 7 Да подчертаем, че публицистиката тъкмо се ползва от художествени 
образи, а не се основава върху тях. Срв.: „Самодвижението на обра-
за, развитието му за сметка на вътрешните сили в публицистиката 
е невъзможно“ (Стюфляева М. Образные ресурсы публицистики. 
М.: Мысль, 1982, с. 4).
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ятелни сфери, подчиняващи се на различни „принципи“; те не 
могат да бъдат „без остатък“ прекодирани, транспонирани една 
в друга, макар че са свързани с редица вътрешни връзки помеж-
ду си. Те са нещо като двете страни на диптих – възможни една 
чрез друга, мислени „неразделно и неслято“, в разчупено, раз-
двоено единство. 

Несъмнено е, че публицистиката се родее с документалис-
тиката: тя се стреми към точно, документално-„фотографично“ 
пресъздаване на действителността. 

Ако подирим пресечна точка между българската литерату-
ра и публицистика, то първото, което ни идва на ум е, че те се 
срещат и смесват във вестника, във вестникарството; история-
та на новата българска литература е тясно обвързана с истори-
ята на българската журналистика8. Очевидно е, че исторически 
коректното реконструиране на историята на новата българска 
литература трябва да взима предвид публицистиката не само 
като допълнение на основната нишка на своето повествование, 
но и като „реторта“, хранителна среда на българската лите-
ратура. 

Публицистичните жанрове са оперативни, особеностите 
на тяхната поетика по необходимост трябва да съответстват на 
„течащата“ реалност, оттук за публицистиката са характерни 
кратките, ясни послания; в нея епосът е вътрешно невъзможен.

Публицистиката е тясно свързана с конкретното истори-
ческо време, което се отразява и кондензира в нея. За публи-
цистиката е изключително важна веригата „минало-настоя-
ще-бъдеще“, тя постоянно я проблематизира и същевременно 
се опитва да я „затвори“; както ще видим, съвсем не случайно 
един от репрезентативните текстове на българската публици-
стика се нарича „Вчера, днес и утре“, а заглавието препраща към 

 8 В капиталното и незагубило до ден днешен значение изследване на 
Г. Боршуков „История на българската журналистика. 1844–1877. 
1878–1885“ (III изд. С., 2003) само на журналистическата дейност на 
най-изтъкнатите български поети и писатели  през Възраждането 
(Г.С.Раковски, П. Славейков, Л. Каравелов и Хр. Ботев) са посветени 
6 глави, т.е. повече от една трета част от цялото изследване (Вж.: Пак 
там, с. 71–88, 111–137, 167–202, 221–261, 274–314).
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класическия Ботев образец. Отнасяща се към всички измере-
ния на времето, публицистиката все пак е концентрирана върху 
настоящето, върху сегашния, „течащия“ момент; хоризонтът 
на публицистиката е този на сегашността, на злободневността. 
Настоящето на публицистиката е незавършено, защото тя го 
представя в неговото ставане.

Не статиката на състоянието, а динамиката на процеса е 
важна за публицистиката.

Публицистиката е концентрирана върху „малкото време“; 
не вечността, а течащият, изплъзващият се между пръстите 
исторически миг е важен за нея. Оттук непосредствено следва 
тезата за „преходността“ на публицистиката, неглижирането на 
нейното значение. Свързаността с конкретността на историче-
ското време обаче не означава, че публицистиката изгубва зна-
чението си непосредствено след угасването на дадения момент, 
а обратното – че тя придава трайност, устойчивост на същия 
изплъзващ се момент; публицистиката увенчава и овечностява 
историческия миг, дава му глас и стойност. Ето защо чрез пуб-
лицистиката ние можем да реконструираме не само идеологи-
ческите позиции на съответния автор, но и „цвета“ на времето, 
чрез нея определена епоха отново може да заговори задъхано и 
пристрастно; чрез публицистиката историческият и политиче-
ски миг остава жив. 

Публицистиката е свързващо звено, мост между литерату-
рата и историята, тя като че помага на хуманитаристиката да 
стане единно поле. 

Публицистиката е монологична, но винаги обърната към 
поне два адресата – читателя, когото иска да убеди, и опонента, 
когото иска да опровергае. 

Публицистичното слово е вътрешно диалогично. 

3.
Поставяйки въпроса за мястото на публицистиката в българска-
та литература, можем да кажем, че дори и най-повърхностният 
преглед показва, че това място е значимо, че в нея публицисти-
ката има „тежест“. Публицистиката представлява значителна 
част не само от обема на българската литература (т.е. чисто ко-
личествено), но и от нейното „съдържание“, от нейния дух. 
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Знайно е, че „ставането“ на новата българска литература 
(формирането на нейните особености, развитие на жанровата Ј 
система и пр.) се осъществява чрез постепенната еманципация 
от „културния бульон“ на Възраждането, в който по уникален 
начин са смесени литература, журналистика, публицистика, 
обществени инициативи, политика. Да вметнем, че релация-
та „литература-публицистика-политика (политическо дейст-
вие)“ е очевидна за двете блестящи десетилетия на Българското 
Възраждане (60-те и 70-те години на XIX в.); очевидни са и лес-
ните преходи между тях, липсата на непроницаема граница. 
Оттук непосредствено произтичат няколко следствия: 1) въз-
никват проблеми с разграничаването на жанровете – не е ед-
нозначно ясно кое да бъде смятано за литература, кое – за пуб-
лицистика, а за задълбочаване на проблема спомагат и някои 
смесени жанрове, например фейлетонът, придобил с времето 
неподобаваща тежест в българската литература; 2) има пробле-
ми и с атрибуцията на определени текстове: донякъде поради 
неизкристализираността на авторовото самосъзнание, донякъ-
де – поради журналистическата практика на времето, е трудно, 
дори невъзможно да се разграничат различните авторови „по-
черци“, уеднаквявани до известна степен под „струга“ на глав-
ния редактор – лице на съответното издание (чудесен пример 
за това е Петко Славейков и работата му в „Македония“ – най-
популярният български вестник през Възраждането9).

С течение на времето, поради смяната на историческата 
перспектива и новопридобитото зрение, се измества „центъ-
рът на тежестта“ в дадено творчество и се променят акцентите 
в него; по редица причини (изгубване и забрава на „контекста“, 
„неатрактивност“ на проблематиката и пр.) публицистиката се 
изтласква от културната и литературна памет и така самата ли-

 9 На отбелязаната особеност се дължи обстоятелството, че в най-пълно-
то издание на съчиненията на Петко Славейков досега – „Съчинения“ 
в 8 т. (С., 1978–1982) – редица статии на други автори, публикували в 
„Македония“, са приписани на редактора на вестника. Усещането за 
„общ стил“ често се дължи на трибуната, където те са публикувани; 
непосредствена задача на всеки редактор и до ден днешен е „нагажда-
нето“ на предоставените му текстове към политиката и стилистиката 
на вестника, в който работи. 
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тература придобива друго лице и образ, различно от автен-
тичното. 

Ще дадем един интересен пример от самото научно твор-
чество на М. Арнаудов – предмет на настоящата монография. В 
своята капитална книга – най-обемният труд сред внушително-
то му наследство, – посветена на живота, творчеството и дей-
ността на Любен Каравелов10, ученият не намира за необходимо 
да отдели глава на неговата публицистика – може би най-значи-
мото от писменото му наследство. По друг повод е изтъквано 
нещо, което може да се отнесе към доста творчески присъствия:

Рядко и малко говорим за публицистиката на големите ни въз-
рожденски дейци – Раковски, Славейков, Ботев. Може би затова 
не ни прави впечатление, че въобще не сме изтъквали качествата 
на публициста Стефан Стамболов...11

Или пък да вземем един друг свръх-характерен пример – 
този с христоматийното творческо наследство на Христо Ботев, 
с неговите съчинения. Тясно едиционен въпрос е как да бъдат 
групирани и подредени тези съчинения, разпадащи се общо 
взето на две неравномерни части – поезия и публицистика. Тук 
е уместно да припомним мнението на един позабравен автори-
тет в ботевознанието – Михаил Димитров, – написал в предго-
вора към първото издание на съчиненията на Хр. Ботев в три 
тома следното:

Преди всичко Ботев не е поет по професия [??], а борец-публи-
цист; колкото много и да говорят стихотворенията му за него, те 
не ни казват всичко. Самият факт, че човекът, който е могъл да 
пише работи като „На прощаване“, „Хайдути“, Жив е той“, вместо 
да служи на поетическия си талант, години подред е редактирал 
дописки във вестниците и с всяка спестена или случайно попад-
нала на ръката му пара бърза да издава вестник, трябва да ни по-
дсети, че преобладаващата му страст е на друго място – да влияе 
върху хората, като направлява техните действия в желаната от 

 10 Вж.: Арнаудов М. Любен Каравелов. 1834–1879. II изд. С.: Наука и 
изкуство, 1972.

 11 Радев Ив. Към портрета на поета и публициста // Стамболов Ст. 
Запомни ме, живот! Поезия и публицистика / Съст. Ив. Радев. Велико 
Търново: Абагар, Б.г., с. 16.
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него посока, и сам да застане между дейците от своето време. 
Нещо повече. Без радостите и разочарованията му като борец не 
може да се обясни и неговата поезия. А всичко това говори, че 
между Ботева-поет и Ботева-прозаик не трябва да се прави раз-
лика, като се предпочита единият, а се пренебрегва другият.12

Накъсо казано, Христо Ботев не е автор, който се съставя, 
образува от механичния сбор на различните си творчески про-
явления (т.е. Ботев = поезия + публицистика), а единен автор; 
в рамките на неговото единно авторово съзнание различните 
жанрове влизат в сложен и напрегнат диалог.13

 12 Съчинения на Христо Ботев в 3 т. / Под ред. на Михаил Димитров. Т. 
I. С.: Научен институт „Хр. Ботев“, 1950, с. 10.

 13 В очевидно рязко противоречие с все по-нарастващата камара от 
изследвания върху поезията на Ботев стои почти пълната липса на 
систематично проучване на публицистиката му (единствено изклю-
чение: Таринска Ст. Прозата на Христо Ботев. С., 1966; тук публи-
цистиката се разглежда като част от прозата на Ботев), откъдето 
непосредствено следва отсъствието дори на опити за обглеждане 
на Ботевото творчество в неговата цялост и пълнота. – Разбира 
се, публицистиката на Хр. Ботев присъства както в по-мащабните 
изследвания на историята на българската литература (Вж.: Игов Св. 
История на българската литература. С., 2003, с. 257–264), така и в 
редица изследвания – главно статии в авторски или колективни 
сборници, както и раздели в биографични монографии: Унджиев Ив., 
Унджиева Цв. Христо Ботев – живот и дело. С.: Наука и изкуство, 
1975, с. 236–316 (гл. VI: Начало на самостоятелна публицистична 
дейност), 604–607 (За Ботевия публицистичен стил и в-к „Знаме“) 
и др.; Пелева И. Ботев. Тялото на национализма. С.: Кралица Маб, 
1998; Радев Ив. Народът вчера, днес и утре // Радев Ив. Ботевото 
творчество. В. Търново, 1994, с. 56–62; Стефанов В. Фрагменти за 
публицистиката на Ботев // Българската литература. Т. I. Светове 
и светувания. С., 2006, с. 27–31; Кирова М. Светът и патосът в пуб-
лицистиката на Ботев // Пак там, с. 32–38; Топалов К. Словото на 
публициста // Топалов К. Христо Ботев – поет и публицист. Студии 
и анализи. С., 1997, с. 44–53 и др. – Вж. един от малкото опити за 
продуктивно диалогизиране между поезия и публицистика у Хр. 
Ботев: Георгиева М. Апогеят на словото (взаимодействие на поезия 
и публицистика в творчеството на Ботев и Славейков) // Български 
език и литература, 2008, № 3, с. 20–28. – „По традиция“ (често отъ-
жествяваща се с левия политически дискурс) Ботевата публицистика 
се поставя извънредно високо: „Ботевата публицистика е най-висок 


