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Ñèìåîí Ðàäåâ

Почвам ни же-сле ду юща та сту дия с ед но сил но по доз ре ние, 
че вър ша мо же би ед на су ет на ра бо та. Ободрява ме до ней де са мо 
ми съл та, че поч ти вся ка кри ти ческа ра бо та у нас е су ет на. 
Критиката пред по ла га, наисти на, съ щест ву ва не то на го ре-до ле 
изящ ни де ла; инак, упраж не на вър ху не щаст ни опи ти за твор-
чест во, тя се обръ ща в пе да го ги чески съ вет. За да да вам по доб ни 
съ ве ти не съм чув ст ву вал ни как во приз ва ние.

Критиката е, в същ ност – чи ни ми се – искуст ве но да се 
наслаж да ва ме от ху до жест ве на та кра со та. Но кол ко са бъл гар ски-
те кни жов ни тво ре ния, у които има ху до жест ве ност, която да ни 
наслаж да ва? И да ли крас но ре чието въ об ще при над ле жи към 
книж ни на та? Не е ли то преста на ло да бъ де един ли те ра ту рен 
род, за да се обър не из клю чи тел но в ед но оръ жие на бор ба, по-
доб но на жур на лиз ма? Подобно на жур на лиз ма, наисти на, би дей-
ки на со че но да завла дя ва ми съл та, и по-често, да въл ну ва страсти-
те в ед на ши ро ка ве че сре да, и съвре мен но то по ли ти ческо крас-
но ре чие кло ни да се от чуж ди твър де бър же от изящ на та книж ни-
на, би ло ка то се превръ ща в ед на проста бе се да, в която господ-
ству ва фа ми лияр ният тон, по дострен се гиз-то гиз с ду хо ви ти бе-
леж ки, би ло ка то се из раж да в буйния и без в ку сен па тос на пло-
щад ни те ора то ри. По-мал ко от вся къ де, мо же би, по ли ти ческа та 
реч в България отра жа ва ня как ви кни жов ни на ме ре ния. Тя е не 
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са мо оскъд на въ об ще от ху до жест ве ни похва ти: в нея от съст ву ва 
най-често до ри и сле да от ня как ва об ща за ми съл, от план. Тя е 
без фор ме на. Една ду ма, под хвър ле на от един про тив ник, ед на 
вне зап на ми съл, срещ на та на път, ед на сце на на буйст во, ед но ръ-
коплеска ние, всич ко мо же да от кло ни у един наш ора тор по то ка 
на мисли те му. И виж да те, че се е раз ду ха ло в най-не на дей ни 
направле ния не го во то вдъх но ве ние, и ако не са се из ме ни ли 
заклю че нията на не го ва та реч – за що то в България ре чи те се 
свър ш ват обик но ве но без заклю че ние – то по не на со чил се е ду-
хът му към дру га те ма, на веяна слу чай но.

Тоя безпо ря дък, кой то е пър во то впе чат ле ние, що да ва въ об-
ще ед на по ли ти ческа реч в България, мо же да се при пи ше, без 
съм не ние, пре ди всич ко на об щия на вик на на ши те ора то ри да 
им про ви зи рат. Импровизацията е често пъ ти ед на не об хо ди мост 
в пар ла мен тар ни те бор би. В из вест на сте пен зло то, което тя при-
чи ня ва на крас но ре чието, е зна чи не ми ну емо. Но и ко га то вся ка 
слу чайност е из клю че на, на ши те ора то ри ча кат да ги вдъх но ви 
послед ният час. У на ро ди с из то ще ни нер ви то ва от вра ще ние към 
трайна та пла но мер на ра бо та е знак на бол на во ля. У нас то се 
дъл жи на един вид ум ст вен мър зел и сви де тел ст ву ва за ед на 
небреж на ми съл, която не це ни се бе си. В тая сми съл мо же да се 
ка же, че им про ви за цията е от ли чи тел на чер та на бъл гар ско то 
твор чест во в всич ки те му проявле ния. Най-мно го тя е по ра зи тел-
на, оба че, в крас но ре чието, за що то то е ед но из куст во, което се 
осъ щест вя ва не посред ст ве но.

У ла тин ска та ра са наклон носта към им про ви за ция, осо бе но 
в жи во то сло во, е един естест вен дар. Тя произ хож да от из ли шък 
на блестя щи ка чест ва и от не удър жи ми по ри ви. У нас, ни що по-
доб но. Ние сме, напро тив, на род с муд на ми съл, без по лет на въ-
обра же нието, хлад ни по тем пе ра мент, съсре до то че ни су ро во в се-
бе си. Ние сме да же враж деб ни към чуж да та ек спан сив ност, която 
ни драз ни ка то ня кое прит вор ст во. Нам ни лип су ва зна чи всич ко, 
за да бъ дем щаст ли ви им про ви за то ри. Липсува ни осо бе но кни-
жов на та кул ту ра, и в по-ши ро ка сми съл, есте ти ческо то възпи та-
ние. А то е, което тъй тяс но сро дя ва ду ха с ху до жест ве ни те въл-
не ния, че обра зу ва от тях ед на поч ти не съз на тел на нуж да, господ-
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ст ву юща вся ки опит за твор чест во, да же ко га то се явя ва в вид на 
бър за им про ви за ция. В стра ни с ви со ко ду хов но раз ви тие, осо бе-
но в Франция, да же ре чи те по граж дан ски про це си, тъй су хи по 
своето естест во и тъй не по дат ли ви за въз ви ше но вдъх но ве ние, 
отра жа ват ед на постоян на гри жа за външ но съ вър шен ст во. Тя се 
виж да в строежа на фра за та, в вни ма тел ния из бор на ду ми те, в 
обра зи те до ри, и по ня ко га в тая мал ка до за на чув ст ва, които да-
ват нуж д ния сен ти мен та лен ре лиеф на до ка за тел ст ва та. Владею-
щите ху до жест ве ни те че ния на ла гат там своя пе чат до ри и вър ху 
пло щад ни те ви тийст ва на тър гов ска та рекла ма. Риторическият 
похват ста ва, в из вест на сми съл, един на вик. По свойст ва та на тоя 
на вик ние мо же да при числим ора то ри те към тях но то вре ме. 
Няма съм не ние, без гра нич на та раз но вид ност на естест ве ни те 
дар би, осо бе ни те ка чест ва на тем пе ра мен та, лич но то ху до жест ве-
но възпи та ние, до би то под раз ни влияния, да ват осо бе на фи-
зионо мия на все ки ора тор. Литературният вкус на епо ха та под-
дър жа оба че меж ду всич ки те тие раз но вид ни фи зионо мии не що 
об що, по което ги разпоз на ва ме, един из глед на род нин ст во, 
което ги свър з ва с опре де ле но кни жов но те че ние. Има ли ора то ри 
по-раз но образ ни от оние, що ро ди френ ска та ре во лю ция? Може 
ли да се по мисли по-го ля ма раз ли ка в тем пе ра мен та и в дар би те 
от оная, която съ щест ву ва ше меж ду Камил Демулена и Робеспие-
ра, меж ду Дантона и Сейес, меж ду Марата и Вернио? А при то ва, 
ко га то че тем тех ни те ре чи, не мо жем да не за бе ле жим ед на по ра-
зи тел на при ли ка в сти листич ни те ефек ти, в ри то ри ческия дих, 
осо бе но в обра зи те. Игривата реч и дя во ли то то остро умие на 
Демулена, хлад но то и от вле че но крас но ре чие на Робеспиера, 
Дантон, кой то бе ед на сти хия, Сейес, кой то бе ед на фи ло соф ска 
те за, Марат с своите мрач ни про по ве ди на достав чик на ги ло ти-
на та, Вернио с своите чисти и въз ви ше ни ак цен ти на мистик – у 
всич ки те тях има не що об що, не що, което ни на пом ню ва, че те са 
произ на ся ли своите ре чи след ка то Русо бе пи сал „Социялния до-
го вор“ и бе ри дал в „Новата Елоиза“...

У нас крас но ре чието има твър де смът но, твър де ми мо лет но 
срод ст во с ли те ра ту ра та: ед ва ли то ще оти ва по-да ле че от фак та, 
че ли те ра ту ра та съз да де но вия ни език, с кой то си слу жат на ши те 
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ора то ри. Колкото се от на ся до кни жов ния вкус, той и до се га не 
съ щест ву ва в на ше то об щест во.

Вкусът е явле ние на ста ри те кул ту ри. Той е един вид са мо-
обла да ние на твор чест во то и пред по ла га ед на за бе ле жи тел на зря-
лост на на ционал ния дух. Вкусът е ед но таин ст ве но за ко но да тел-
ст во на кра со та та. Той съ от ветст вува на ге ния на ези ка и свойст-
ва та на пси хо ло гията на един на род. Най-вис шият не гов из раз се 
на ми ра в кла си чески те тво ре ния. Това ни на пом ню ва, че про тив 
не го има често пъ ти бун ту ва ния в ли те ра ту ра та. Появяват се тъй 
на ре че ни те ре во лю цион ни шко ли. Тие шко ли обо га тя ват ду ха на 
един на род, раз ши ря ват не го ва та ху до жест ве на тра ди ция, но по-
дир тях пак се въз връ ща те че нието към ста ро то рав но ве сие на 
кла си ческия вкус. Френската ли те ра ту ра ни да ва мно гоброй ни 
при ме ри в тая сми съл.

За нас е твър де ра но да има ме уста но вен ли те ра ту рен 
вкус. Ние сме още в мла ден ческия пе риод на ки пеж. Всевъзможни 
въз дейст вия се сре щат на гостоприем на та аре на на на ша та ху до-
жест ве ност. Специално за на шия ли те ра ту рен език тие въз дей-
ствия са край но оче биещи и би би ло мно го лю бо пит но те да се 
опи шат.

В пър ви те вре ме на след на ше то ос во бож де ние се за бе ляз ва-
ше ед но кръстост ва не на раз но род ни влияния, идя щи от на-
ционал ни те цен тро ве през вре ме на послед ни те го ди ни на роб ст-
во то: хри си мият език, обра зу ван под влиянието на тур ска та цен-
зу ра, се сблъск ва ше с не ус ми ре на та още ре во лю цион на фра за, 
пре не се на от Букурещ. После, постъ пен но, тие влияния угас-
ват. Само тая на ционал на фра зе оло гия, която съз да де Вазовата 
поезия, ка то при зо ва спо ме ни те на ста ра та ни исто рия и възпя ге-
роиз ма на но ви те под ви зи, се ука за по-трай на. Но и тя е поч на ла 
да гу би своя лъх на све жест, своята пър ва от зив чи вост. Може да 
се ка же, че се га крас но ре чието ня ма у нас ни как во пря мо съпри-
кос но ве ние с изящ на та ни книж ни на. За то ва пък, от ка то се съз-
да де ежед нев ният пе чат, по ли ти ческа та ни реч е под сил но то 
влияние на публи цисти ка та. От вест ни ци те на ши те ора то ри взи-
мат ед на буй на, небреж на, често пъ ти раз хайте на реч, укра ся ва на 
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без раз бор но с науч ни сло ва и с тер ми ни от со циал ни те науки. 
Съдебният жар гон, щед ро при ба вян към тая ра зюз да на и съ-
щевре мен но пе дан т ска фра за, при да ва на на ше то по ли ти ческо 
крас но ре чие в настояще вре ме не що из вън ред но до сад но...

Слабо за сег на ти въ об ще от ху до жест ве ни влияния, на ши те 
ора то ри са поз ва ни от дру га стра на да го во рят пред ед на публи ка, 
която е съв сем чуж да на вся ко чутье на кра со та, и чиито низ ки 
страсти изиск ват, напро тив, гру би въл не ния: от там и то ва стран-
но явле ние на растя ща дегра да ция, което пред ставля ва по вдъх-
но ве ние и по тон на ше то по ли ти ческо крас но ре чие. Явление все-
об що впро чем, тъй ка то ние го виж да ме, в раз ни сте пе ни, по 
всич ки те стра ни с раз вит по ли ти чески жи вот. Демократическият 
преврат, кой то из вър ши в евро пейски те дър жа ви ве ли ка та френ-
ска ре во лю ция, из ви ка посте пен но на по ли ти ческа та сце на сé по-
гру би пред ста ви те ли на мас са та, и към тех ни те лю ти и су ро ви 
страсти тряб ва ше ве че да се от пра вя гла сът на ора то ра. Може ли 
той да им го во ри с изя щен език? Ораторът не е меч та тел; той не 
преслед ва в уеди не ние един блян на кра со та. Той е чо век на 
дейст вието и не го ва та цел, го во рей ки, е да под чи ни во ля та на 
своите слу ша те ли, ка то въз бу ди тех ни те страсти и завла дее тях-
на та ми съл. И той е в из вест на сми съл роб на тие, които мисли да 
по ро би ду хов но, за що то той не мо же да въз дейст ву ва вър ху 
своята публи ка, ако не до бие ши ро ко съпри кос но ве ние с нея; а 
то ва е не въз мож но, ако той не се добли жи до нейно то рав ни ще. 
Той ще тряб ва да на ме ри до ка за тел ст ва та, достъп ни за нейния 
ум, ак цен ти те, спо соб ни да я раз въл ну ват, обра зи те, дейст ву ющи 
на нейно то въ обра же ние, гром ки те ду ми, при които тя треп ти, и 
поезията, която мо же да я упои. Без съм не ние, има ора то ри, които 
с най-прости сред ст ва на ези ка мо гат да из диг нат ду ха на слу ша-
те ли те до ви со ки те пробле ми на чо ве чест во то и до най-чисти те 
въл не ния на ду ша та, но то ва са ве ли ки те ора то ри, ге ниите, и да 
бих те поиска ли да ги на зо ва, ед ва бих мо гъл да по со ча мно зи на, 
след ка то спо ме на вед нъж Демостена. Колкото за ора то ри те на 
но ви те вре ме на, тях на та сла ва е го ля ма, но кол ко труд но е се га да 
се че тат тех ни те ре чи! Какво ра зо ча ро ва ние, как ва умо ра, и, не ка 
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ка жем ця ла та исти на, как ва ску ка! У най-зна ме ни ти те съ зи ра се 
често дейст вието ка то в ня коя дра ма, чув ст ву ва се по ня ко га сил-
но дви же ние на ми съл та, и ри то ри ческият дих по вя ва се гиз-то-
гиз, бу ен и треп тущ, но за то ва пък как ва теж ка, ед но образ на, си-
ва мас са от ве ле ре чи ви фра зи, без на деж д но ед нак ви, и ед нак во 
уто ми тел ни! Невъзможно е да че тем до край, за свое удо вол ст-
вие, ни то ед на реч на Гамбета, на Мирабо, на Фокс. А знай но е 
как мо гъ ще, хип но ти чески те са дейст ву ва ли на съвре мен ни ци те.

Трябва да се за бе ле жи, че цър ков ни те ора то ри най-мал ко гу-
бят при про чит. И лю бо пит но би би ло да се знае, на как во се дъл-
жи то ва тях но пре въз ход ст во. Главната при чи на тряб ва да е, че 
тях но то стрем ле ние, би дей ки да съз да дат ед но ду шев но настрое-
ние, което не е опре де ле но да слу жи за ня коя не посред ст ве на цел, 
про по вед ни ци те не са при ну де ни да се приспо со бя ват в ло ша 
сми съл към слу ша те ли те си. Без съм не ние, има ре ли гиоз ни ора-
то ри, които от тщесла вие или фа на тизм са обръ ща ли цър к ви те на 
са ло ни или на по ли ти чески клу бо ве. Въобще взе то, оба че, ре ли-
гиоз ни те про по ве ди спаз ват ед на стро га кра со та в фор ма та, ед на 
ви со та на вдъх но ве нието, един бистър и бла го ро ден език, с ед на 
реч, ка чест ва, които им да ват трай но съ вър шен ст во. Защото ора-
то ри те, които разпростра ня ват сло во то Божие, пра вят по зив към 
въз ви ше ни те чо веш ки страсти, към чисти те по ри ви на ду ша та, 
към нейна та жаж да за спа се ние и за веч ност. И не са мо в цър ков-
ни те ора то ри виж да ме влияне то на бла го род ни те страсти вър ху 
ху до жест ве на та ху бост на реч та. Политическото крас но ре чие ни 
да ва съ щия при мер: ви на ги, ко га то то по ди га ве ли ки те въпро си 
на кул тур но то об щест во и при зо ва ва иде ал ни стрем ле ния на чо-
веш ка та лич ност, то се из ви ша ва по-лес но до ак цен ти те на истин-
ско то из куст во. Разбира се, и в крас но ре чието, как то във всич ки-
те проявле ния на ху до жест ве ния дух, всич ко се свеж да, в после-
ден ана лиз, към естест ве на та дар ба. Ораторският та лант, оба че, 
кол ко то вро ден и да е той, мо же да до бие оня по лет на вдъх но ве-
нието и оно ва ве ли ко ле пие на фор ма та, които се счи тат за при-
същи на крас но ре чието в не го ви те зна ме ни ти образ ци, ос вен ако 
спо ро ве те, вър ху които той се упраж ня ва, за лю ля ват въз ви ше ни-
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те коп не жи на ду ша та и раз духват в чо веш ка та лич ност по ри ви те 
към нейно то приз ва ние.1

Всичките тие съ обра же ния по каз ват при как ви ло ши усло-
вия се е раз ви ва ло по ли ти ческо то крас но ре чие у нас и кол ко 
труд но, не въз мож но да же, е би ло да се из диг не то до ня как во съ-
вър шен ст во. Преди всич ко, пред ста ви те ли те на мас са та, поз ва ни 
от все об що то гла со по да ва ние да се под ви за ват на по ли ти ческа та 
сце на, или по не да фи гу ри рат на нея, ако на вся къ де са по ве че 
или по-мал ко су ро ви, са у нас, без спор но, най-гру би. Груби са те 
по ум ст ве но устройст во, по чув ст ви тел ност, по ду хов на кул ту ра 
въ об ще. Ораторът, кой то се прибли жа ва до тях но то рав ни ще, е 
при ну ден да сла зя мно го низ ко. Помислете за сло вес ни те сред-
ства, които са нуж д ни за да се раз въл ну ва тая тъл па, и съ де те да-
ли мо же да ѝ се го во ри въ об ще с гиз да ви ду ми и хар мо нич на реч?

Друго ед но пе чал но об стоятел ст во – то произ хож да от са мия 
ха рак тер на на ши те по ли ти чески бор би – дегра ди ра още по ве че 
бъл гар ско то крас но ре чие. У нас ора то ри те го во рят твър де ряд-
ко – поч ти ни ко га – за да съз да дат ня как во убеж де ние у своите 
слу ша те ли. Те се ста ра ят са мо да въз бу дят тех ни те страсти, да ги 
раз ду хат, да ги възпла ме нят, да ги до ве дат до ожесто че ние, до 
фре не зия. Достатъчно е да си спом ним за на ши те ми тин ги: има 
ли ня как ва нуж да ора то рът да убеж да ва тъл пи те, които са се 
набра ли да го слу шат? Те са се стекли око ло не го, имен но за що то 
зна ят не го ви те мне ния и ги спо де лят. Той ня ма нуж да зна чи да 
тър си до ка за тел ст ва, да ги построява в искус на фор ма, да им да ва 
ре лиеф, да съз да ва пре ди всич ко ед но настроение, при което те 
най-сил но би ха по дейст ву ва ли. Неговата роль е са мо да раз д раз-
ни до най-остро напря же ние по диг на ти те ве че страсти на слу ша-
те ли те си, ка то ги раз д ру са чрез ед на буй на реч, изо бил ст ву юща с 
страш ни ду ми и с го ро лом ни обра зи. Излишно е да на пом ню ва ме 
кол ко тие страш ни ду ми са се из ха би ли и кол ко тие обра зи, на со-

1 Тъй напри мер – не за ви си мо от не го ва та науч на це на и от съвре мен ност та 
на не го ва та програ ма – без спор но е, че со циализ мът, ка то по диг на ши ро ки те 
въпро си за об щест ве но то устройст во, пре диз ви ка ед но въз раж да не на по ли ти-
ческо то крас но ре чие в ри то ри ческа та му фор ма. 
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че ни към гром ки ефек ти, са ста на ли ба нал ни, блуд ка ви. Аз не 
вяр вам, че един чо век с що-го де раз вит кни жо вен вкус, би мо гъл 
да чуе ора то ри те, чието крас но ре чие се лее обил но по на ши те 
пло ща ди, без да по чув ст ву ва в на ча ло то ед но не лов ко чув ст во на 
стес не ние, сет не един скрит срам за дегра да цията на бъл гар ско то 
сло во, и най-сет не – ако не из бя га пре ди края – ед на безпо щад на, 
ед на смър т на ску ка...

В Народното събра ние зре ли ще то е съ що то поч ти как то на 
пло ща да. Хумористът би мо гъл да ка же, че Събранието е са мо в 
то ва от но ше ние Народно. Наистина, в не го ста ват ра зиск ва ния и 
се раз ме ня ват уж ар гу мен ти; ци ти рат се по ня ко га чуж ди ав то ри, 
хвър лят се ду ми ви со ки, които зву чат ня как науч но, и съ деб ният 
реч ник, с без крайна та гра ция на своите сло ве са, лее щед ро съкро-
вищ ни ца та си: всич ко то ва съ буж да по ня ко га впе чат ле нието, че 
хо ра та тук се убеж да ват ед ни дру ги, че те преслед ват бо жем цел-
та да на ло жат своята ми съл чрез си ла та на до ка за тел ст ва та, и че, 
ко га то ня коя реч свър ш ва посред бур ни ръ копляска ния, то ва е ло-
ги ка та, която е завла дя ла умо ве те и искуст во то, което ги е оба-
яло. Какво заблуж де ние! Това е бол шин ст во то, което тър жест ву-
ва, и пар ти зан ският дух, кой то е до шъл до из стъпле ние...

Такъво е устройст во то на на шия по ли ти чески жи вот. Никога 
у нас ед на реч не е из ме ни ла во та на един на ро ден пред ста ви тел. 
Още пре ди да вле зе в за се да тел на та за ла, той е ре шил за се бе си 
как да гла су ва, или дру ги са ре ши ли то ва за не го. Той е пре ди 
всич ко член на ед на пар тия; пра ви тел ст вен или опо зи ционер, все 
рав но, той ще гла су ва, как то тя му за по вя да. Една ху ба ва реч мо-
же да го въз хи ти или да го ядоса, тя ня ма да му из ме ни убеж де-
нието. Впрочем, обик но ве но той ня ма убеж де ние. Убеждение 
има, ко га то е нуж д но, пар тията. И за нея да же тая нуж да не е 
постоян на. Достатъчно е тя да из каз ва мне ния. Тие мне ния де пу-
та тът ги ус воява, ед нак во го тов да ги забра ви, ко га то не му ги на-
пом нят, и да ги за щи ща ва, ко га то му е за по вя да но. Да се ка же, че 
той пре зи ра иде ите, би би ло чрез мер но, за що то в дъ но то на своята 
ду ша той хра ни към наука та оно ва бла го го вей но чув ст во, сме се-
но с стра хо по чи та ние, което ду хов но то ни въз раж да не за ве ща на 
на шия на род; но в по ли ти чески те бор би той ги счи та за ед на сла-
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бост. Той има лю ти страсти и на тях е поч ти вся ко га не из мен но 
ве рен. Собствено, те го свър з ват с пар тията. Казват: Англия се 
управля ва от ин те ре си, Франция, от крас но ре чие. България се 
управля ва от ум ра зи. Умрази трай ни, лю ти, сме ли. За да бъ да по-
прав, не ка ка жа, че не на вист та господ ст ву ва, в раз ни сте пе ни, 
спо ред ра са та и кул тур ния мо мент, в по ли ти чески те бор би на 
всич ки стра ни. Френският фи ло соф Шалмел Лакур каз ва ней де: 
Les amitiés politiques sont des haines mises en commun.2 Тая жесто-
ка ми съл на френ ския пе си мист е би ла оспор ва на в име то на тол-
ко ва при ме ри на по ли ти чески иде али зъм. В все ки слу чай не го во-
то наблю де ние е съв сем пра во по от но ше ние на България. 
Наистина, у нас враж да та кре пи пар тиите. Тя ги спло тя ва ду хов-
но; тя е из вор на енер гията им; тя им да ва вдъх но ве ния, идеи и 
по ня ко га до ри и доблест. Тя им да ва, осо бе но, трайност. Защото, 
без нея, аз не виж дам как би могли те да про ти востоят на оние ин-
ди ви ду алистич ни ин стинк ти, които раз ла гат у нас всич ки дру ги 
об щест ве ни гру пи ров ки. Странно е, но тряб ва да ка жем, че тая 
дар ба на не на вист, ка то е не ми ну ема чър та на ед на су ро ва ра са 
как то на ша та, настръх на ла през тол ко ва ве ко ве на роб ст во, се 
явя ва се га у нас ка то ед на по ли ти ческа си ла на со ли дар ност. Нека 
за бе ле жим съ що, че в България по ли ти чески те ум ра зи са все тъй 
все поядя ющи, за що то мас са та, па да же и са ма та ин те ли ген ция, 
ня мат дру ги идей ни или нрав ст ве ни ин те ре си, които да от вли чат3 
ду ша та от стрем ле нието ѝ да се съсре до то ча ва в об щест ве ни те 
въл не ния. Ние бих ме же ла ли да се спрем по ве че на тая ми съл. Но 
един ана лиз на по ли ти ческа та чув ст ви тел ност в България не вли-
за в рам ки те на тоя ли те ра ту рен опит. Тук пси хо ло гията на на шия 
на род ни ин те ре су ва са мо по ра ди усло вията, които тя съз да ва за 
раз ви тието на бъл гар ско то крас но ре чие. За по-ло ши от тях ед ва 
ли мо же да се мо же да се меч тае. Когато един ора тор го во ри на 

2 Политическите друж би се състоят от ум ра зи, събра ни заед но. 
3 В ед на реч, произ не се на в Камарата в 1901 год., г. Д. Ризов от бе ляз ва с тъ га, 

че сту ден ти те от Висшето Училище обра зу ва ли тан цу вал но дру жест во. Това 
проявле ние на жиз не ра дост и юно шеска жаж да за ритм на вя ва у г. Ризова ме-
лан хо лич ни пред чув ст вия. Да се съ би ра ха в ня кое ка фе не, за да бистрят по ли ти-
ка та, г. Ризов би се трог нал. 
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ед на тъл па без тънка от зив чи вост и без въ обра же ние, ли ше на от 
еле мен тар на ху до жест ве на кул ту ра, ко га то не го ва та един ст ве на 
цел е при то ва да раз ду ха страсти те на ум ра за, ки пя щи в су ро ви 
при ро ди, и да про бу ди до ри зад ря ма ли те ата вистич ни ин стинк ти 
на буйст во, оста на ли ка то гроз на дан на тъм ни вре ме на, как ва мо-
же да бъ де не го ва та реч, ако не един по зив към гру би те упоения 
на ду ша та?

Но не ка за бе ле жим с ра дост, че съ щест ву ват в България ора-
то ри, които не са тъй ло ши, кол ко то би ха има ли пра во да бъ дат, 
ако съ дим по изиск ва нията на публи ка та. Несъмнено, то ва се дъл-
жи в из вест на мяр ка и на тях но то стес не ние пред на ша та ин те ли-
ген ция, която не е, мо же би, с по-бла га ду ша от оная на мас са та, 
но сé пак се от ли ча ва с по-раз вит кни жо вен вкус. Нравствената 
лич ност на ора то ра, от дру га стра на, е да ва ла на реч та из вестен 
от пе ча тък на достоин ст во, из вест на чисто та на вдъх но ве ние, един 
тон на при ли чие спря мо дру ги те и на ува же ние спря мо се бе си. 
Това се за бе ляз ва осо бе но в пър ви те го ди ни след ос во бож де-
нието, ко га то дейци те по ду хов но то ни въз раж да ние взи ма ха още 
участие в по ли ти ческия ни жи вот. Сега, тряб ва да се приз нае, има 
в то ва от но ше ние из вестен от па дък. Нравственият ре лиеф на лич-
ности те в по ли ти ка та се пре тъ пя ва. Едновремешният поч ти те лен 
език се из раж да съ раз мер но с остро та та, която до би ват бор би те. 
Добрият тон поч ва да се гу би. Чувството на при ли чие посте пен но 
ослаб ва. Най-вид ни те ора то ри не се спъ ват пред вул гар ност та на 
ня кои ду ми, пред ци низ ма на ня кои апостро фи. И ако се за бе ляз-
ва се гиз-то гиз ед но про ти во дейст вие сре щу разпуст на та или 
дръз ка реч, то не произ хож да си гур но от нрав ст ве ни по буж де ния, 
а от из вест но раз ви тие на есте тич ния вкус.

Естетичният вкус, тъй все ця ло от съст ву ющ в на ша та мас са, 
се за бе ляз ва ве че сé в по-ви со ка сте пен у от дел ни те лич ности, за-
сег на ти от външ на та, чуж да та кул ту ра. Това е го ля мо то пре иму-
щест во за на ше то искуст во в всич ки те му проявле ния, че то мо же 
да се раз ви ва до ней де на пук на низ кия уро вен на об щест во то, 
след вай ки евро пейско то ху до жест ве но влияние и им пул са, да ден 
от чуж ди образ ци. Дали то ва пре иму щест во е вся ко га цен но, в то-
ва бих ме могли да се усъм ним. Нека да ка жем исти на та: сла бост-
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та на на ши те мла ди хо ра да се иску ша ват най-лес но от ек стра ва-
гант ни те и пре хо дя щи мо ди в евро пейско то из куст во не мо же да 
не бу ди ед на ус мив ка на иро ния и на до са да. Но тая ко мич на 
стра на на под ра жа нието не ни ин те ре су ва в тоя мо мент. Ние иска-
ме да от бе ле жим са мо, че всич ки те ли те ра тур ни ро до ве у нас се 
раз ви ват ми мо въз дейст вието на об щест во то, а по чуж до влияние. 
Тъй, раз ка зът е нач нал да се влюб ва в мо ти ви на бо лез не на пси-
хо ло гия, след ка то бе си за дал со циал ни за да чи. Поезията, без 
вся ко съпри кос но ве ние с бъл гар ска та сре да, е обла да на от гру бо 
възприема но де ка ден т ско стрем ле ние към из тън чен ли ри зъм, към 
свое обра зен му зи ка лен ритм, към чуд но ва ти обра зи, ро де ни от 
нес вяст на фан та зия. А те атъ рът вла чи с своето ане мич но и не дъ-
га во тя ло теж ки те ве ри ги на Ибсеновия сим во ли зъм. Това чуж до 
влияние не е, раз би ра се, тъй сил но вър ху крас но ре чието, тъй ка-
то на ши те ора то ри не же ла ят да сле дят ана ло гич но то ис куст во в 
Европа. Те са по гъл на ти в дру ги за ня тия, и глав но – то ва е най-
вяр но то – ар тистич на та во ля, която тър си образ ци, от съст вува въ-
об ще и у най-да ро ви ти те из меж ду тях. Чуждото влияние, до кол-
ко то съ щест ву ва, се е упраж ня ва ло вър ху тях не съз на тел но, през 
пре би ва нието им в стран ст во или от ре чи, про чи та ни по вест ни-
ци те. Без съм не ние, ви де ли сме у нас ора то ри, които да се ри су-
ват в ле ген дар ни стой ки от вре ме то на Конвента и да възпроиз-
веж дат в бъл гар ско по до бие исто ри чески фра зи из ре во лю цион-
ни те епо хи; чу ва ме постоян но и зауче на та фра зе оло гия на на ши-
те со циалисти с не из мен ни те ѝ кли ше та, из дъл ба ни в Берлин, и 
на после дък в Париж. Но в ед на об ща ха рак те ристи ка, която за ся-
га по не об хо ди мост са мо ед ри те чер ти на един кни жо вен род, тия 
под роб ности се гу бят. Въпреки чуж ди те влияния, упраж ня ва ни 
вър ху не го – по ня ко га твър де ефе мер но, наисти на, и в мно го слу-
чаи по кос вен път – крас но ре чието оста ва в България не най-
изящ но то, ни то най-мо гъ ще то от ху до жест ве ни те твор чест ва, но, 
без съм не ние, най-спон тан но то, и, сле до ва тел но, най-лю бо пит но 
за из след ва не, по не же то отра жа ва най-добре ши ро ко то кул тур но 
рав ни ще на на цията. Искуствата, които се осъ щест вя ват чрез жи-
во то сло во, пред публи ка та – в то ва число тряб ва ос вен крас но ре-
чието, да поста вим, ма кар не в съ ща та бе зуслов на сми съл, дра ма-
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та и, не ще съм не ние, пе сен та в по пу ляр на та ѝ фор ма – мо гат да 
се из диг нат по-ви со ко от сред но то ду хов но раз ви тие на об щест-
во то, бла го да ре ние на не обик но ве на та естест ве на дар ба на ня кои 
ху дож ни ци, или на тях на та есте ти ческа кул ту ра, до би та при из-
клю чи тел ни об стоятел ст ва. Но тие искуст ва не мо гат да се из ди-
гат тъй ви со ко, що то да из гу бят своето съпри кос но ве ние с публи-
ка та, за що то тях но то приз ва ние е да бъ дат възприети ко лек тив но. 
А от пси хо ло гията на тъл пи те, ма кар тя да е сé още ед на пробле-
ма тич на наука с при бър за ни заклю че ния, знаем го ре-до ле до ка-
къв гра дус се по ни жа ва вку сът на мно го хо ра, събра ни наед но, и 
тях на та чув ст ви тел ност, па, ако ще те, и тех ният ум.

Тъкмо по ра ди об щест ве ноп си хо ло ги чески те усло вия за раз-
ви тието на искуст ва та от тоя род, те мо гат да бъ дат, ако гле да ме 
на об щи те тех ни проявле ния, це нен до ку мент за исто рията на ду-
хов на та кул ту ра в един на род. Литературната кри ти ка има, оба че, 
дру ги за да чи, или – от кро ве но ка за но – преслед ва дру ги наслаж-
де ния. Тя се за ни ма ва са мо с оние лич ности, чий то про фил се 
очер та ва с осо бе на по ра зи тел ност над об шир на та си ва мас са – съ-
що тъй как то ед но вре ме исто рията се за ни ма ва ше са мо с ца ре те, 
ге роите и свет ци те.4 Ние ня ма ме още ге рои в крас но ре чието, ня-
ма ме, пътьом ка за но, и ге роическо крас но ре чие. Но сé пак, меж ду 
без бройно то число на на ши те го во ри те ли, ако ду ма та ора тор 
риску ва да бъ де мно го ам би циоз на, приспо со бе на към тях, има 
ня кои, които се нра вят с свое образ на та фор ма на своята реч, или 
с своето остро умие, или с един мо гъщ тем пе ра мент, или, най-сет-
не, с изя щест во и сло вес на хар мо ния. Тия из бра ни ци аз бих же-
лал да при зо ва с ня кол ко бягли и без хитрост ни ре до ве.

*
*             *

4 Това съж де ние се от на ся, раз би ра се, са мо до ли те ра тур на та кри ти ка, а не и 
до исто рията на ли те ра ту ра та, в която стрем ле нието към со циял ни изуч ва ния си 
про би ва път. Вж. Georges Renard и не го ва та кни га вър ху ма те риялистич ния ме-
тод в ли те ра тур на та исто рия. 
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Тие из бра ни ци ние ще ги тър сим, естест ве но, меж ду дейци те 
на но ва България. През вре ме на роб ст во то за по ли ти ческо крас-
но ре чие не мо же ше да ста ва и ду ма, ако под то ва наиме но ва ние 
раз би ра ме, как то е не об хо ди мо, ед на сво бод на реч, дър жа на пред 
ед но мно го лю дие, събра но да об мисля въпро си, от на ся щи се до 
на ционал ния жи вот. Няма съм не ние, ра зиск ва ния вър ху на род ни 
ра бо ти са ста ва ли, ма кар и в огра ни че ни кръ го ве, и пре ди ос во-
бож де нието. Бурните ма ни феста ции през вре ме на цър ков ния 
въпрос не са ми на ва ли, си гур но, без треп ту щи и наив ни по зи ви 
към на род но то чув ст во.5 Съборите, що ста ва ха в Цариград още от 
пред ста ви те ли те на ця ла та бъл гар ска зе мя, то га ва още не разпо-
къса на, са би ли, как то сви де тел ст ву ват ред ки те ме моари от то ва 
вре ме, твър де оживле на аре на на дог ма ти чески спо ро ве, на добро-
душ ни мъд ру ва ния, на страст ни патриоти чески по ри ви и, по ня ко-
га, на дъл бо ки, поч ти про ро чески раз съж де ния. Колкото за 
Букурещската емигра цион на епо ха, по-из вест на, за що то е по-
бли зо до нас и за що то съвре мен ни ци те ѝ ни са ня как по-срод ни, 
кой не знае тая уди ви тел на реч, която тя съз да де? Ние лес но си я 
въ обра жа ва ме: ряз ка и сен ти мен тал на, фа ми лияр на и па те ти-
ческа, енер гич на пре ди всич ко, изпъстре на с лю ти и жи во пис ни 
попръж ни, с ек стра ва гант ни обра зи, с ме та фо ри, които ме ри шат 
на кръч ма и на кръв, те атрал но-сви ре па в своите въз му ще ния, и 
вся ко га наив на в своя заклю чи те лен оп ти ми зъм и в своето са мо-
на деяно ге ройст во. Неволно се изпреч ват си лу ети те на Раковски, 
тая стран ст ву юща бу ря; на Любена Каравелов, мъ че ник на ре во-
лю цията, ра зяж дан от тра гич ния кон ф ликт на трез ва та му ми съл с 
жад на та за илю зии ду ша; на Ботева... Какъв безпо до бен ора тор 
би бил Ботев, ако не го ва та сти хий на при ро да, ако пла мен но то му 
вдъх но ве ние, ако тая треп ту ща, бо лез не на чув ст ви тел ност, тоя 
безпо до бен дар за поети чески обра зи, то ва чутье за енер гич на и 
му зи кал на реч, ако тие ряд ки ка чест ва, които не бе то не е да ло на 

5 За рим ския исто рик Тацита каз ват, че след па да не то на Римската Империя, 
той оста нал послед ният ора тор – в ле то пи си те си. За отец Паисий мо же да се 
ка же съ що, че е пър вият бъл гар ски ора тор в пи са ни те му въз кли ца ния, от пра ве-
ни към бъл гар ския род. 
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ни кой друг бъл га рин и които той пра хос ва ше в лю ти и шум ни бе-
се ди, мо же ха да се проявят в тех ния непри ну ден по рив и в ши ро-
кия простор на сво бо да та! Но Ботев из дъх на, без да да де мяр ка та 
на своя поети чески дар, и не го во то сло во, което е гър мя ло в ди ма 
на кръч ми те и в низ ки те хъ шов ски из би, ние го знаем са мо по 
уст ни пре да ния, ста на ли ве че един вид ле ген да.

Не, през вре ме на роб ст во то ние не сме има ли, не сме могли 
да има ме по ли ти ческо крас но ре чие. Политическото крас но ре чие 
се явя ва и цъф ти са мо в сво бод ни стра ни. Не е има ло крас но ре чие 
в Египет, ни то в азият ски те ци ви ли за ции. То съ щест ву ва ше в 
Гърция, са мо до ка то Атина бе сво бод на. Сетне, то се из ро ди в 
жал ки сло вес ни състе за ния. Рим има на своя ред ве ли ки ора то ри. 
Но са мо до въз ца ря ва не то на Августа. С смър т та на республи ка та 
уми ра и крас но ре чието, което на ме ри при бе жи ще в съ ди ли ща та и 
в исто рията. Можеше ли да има място за ня как во дейст вие на сло-
во то през мрач на та се рия на сред ни те ве ко ве? Трябва да ча ка ме 
де мокра ти ческия бунт на Кола ди Риенци, ре ли гиоз на та бу ря, по-
диг на та от Саванрола, дви же нието на Лютера, за да чу ем пак ак-
цен ти те на по ли ти ческо то крас но ре чие, заглъх на ли от вре ме то на 
Цицерона. За по ли ти ческо крас но ре чие в истин ска та сми съл на 
ду ма та мо же да се го во ри, оба че, са мо от ка то пар ла мен тът до би 
за първ път господ ст ву юща ро ля в Англия. Как се е раз ви ва ло по-
сет не крас но ре чието в ед на Европа, въз ро де на чрез френ ски те ре-
во лю ции, то ва е об ще из вест но – или по не то ва не ни ин те ре су ва в 
тоя мо мент.

И в България, как то на вся къ де, по ли ти ческо то крас но ре чие 
се ро ди заед но с сво бо да та. Учредителното Събрание бе па мет на-
та аре на, в която проз ву ча за първ път бъл гар ска та по ли ти ческа 
реч. Върху тоя мо мент, за жал, сме не пъл но ос ве до ме ни. Прото-
колите, които би до ха об на род ва ни, съ дър жат са мо съкра те ни бе-
леж ки. Някои ре чи са, наисти на, пре да де ни из ця ло, за що то са би-
ли пред ва ри тел но на пи са ни, но те са по-ско ро ста тии, чиято це на 
е са мо идей на. За крас но ре чието се съ ди по дейст вието, по жи вия 
по лет, по дик цията, по тие имен но ка чест ва, които раз ли ча ват ед-
на реч от ед на сту дия. Ще тряб ва по ра ди то ва да при бег нем до 
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съвре мен ни ци те, до уст на та тра ди ция. Тя впро чем ще ни бъ де не-
об хо ди ма при по ве че то на ши оценки.

Чини ми се, че най-мно го тряб ва да се е нра вил в то ва събра-
ние ста рият Славейков. Още в тур ско вре ме той бе ста нал лю бим, 
ос вен с поезията си, и с публи цисти ческия си език. Известен е тоя 
език: чевръст, естест вен, изо бил ст ву ющ с добро душ ни ше ги, с 
по пу ля рен ху мор, с топло та и с един вид непри ну де на ин тим-
ност. Като ора тор той се е явил с съ щи те ка чест ва. Речите му, ма-
кар и вся ко га прият ни и за ни ма тел ни, са без стрем ле ния към 
външ но изя щест во, без ни ка къв на пън към ри то ри чески ефек ти, 
без ни как во вни ма ние, ве роят но, към еле мен тар ни те изиск ва ния 
на ора тор ско то из куст во. Но той вне се в Събранието своето ве се-
ло настроение, своята нез ло би ва иро ния, жи во пис ност та на 
своите обра зи, своята ори ги нал на фор ма на ар гу мен та ция, посло-
ви ци те си, прит чи те си, фа ми лияр ния тон на своята фра за и от-
кро ве ност та на своята ми съл, която не се е спи ра ла пред ни как ва 
остро та. Твърде ско ро не го ви те ар гу мен ти се про чу ха в ця ла та 
стра на, не тол ко ва си гур но по ра ди своята ло ги ческа си ла, а по ра-
ди щаст ли ва та им фор ма. На оние, които иска ха да вне сат уме рен 
дух в кон сти ту цията, той каз ва ше: „Монархия, която да управля-
ва на шът нов и не опи тен на род, то ва раз би рам; но кон сти ту ция 
кон сер ва тив на не раз би рам; то при ли ча ка то ня кой да каз ва ле ща 
на ке бап“. Боже мой, до во дът не е съкру ши те лен. Но на дру гия 
ден ця ла България пов та ря ше, че ед на кон сер ва тив на кон сти ту-
ция е, наисти на, „ле ща на ке бап“. Да на пом ним ли про чу та та фра-
за за ста рия и вех тия за вет, която до би вед на га все на род на из-
вест ност? Няма реч на Славейкова, която да не съ дър жа та ки ва 
съкро ви ща от по пу ляр но остро умие. И аз зная добре, че всич ко 
то ва бе не доста тъч но, за да бъ де той ора тор, но аз пред по чи там сé 
пак не го ва та пър ва и ори ги нал на реч пред гру бия па тос на мно го 
на ши три бу ни...

Нравят се, пак по съ щи те при чи ни, ре чи те на Каравелова. 
Каравелов – пом ним го – бе ли шен поч ти от всич ки ка чест ва, 
които се изиск ват от един ора тор в кла си ческа та сми съл на ду ма-
та. Той ня ма ше глас, ни то дик ция, ни то жест. Тъй край на бе не го-
ва та нер воз ност, че тя на ру ша ва ше до ри пра вил ност та на реч та 
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му. Обладан все ця ло от се бе си, той ня ма ше за настроението на 
слу ша те ли те си ни как во чутье. Той пре зи ра ше тия хитру ва ния с 
сло во то, които ри то ри ка та на ри ча пред паз ли вости. Той се хвър-
ля ше вър ху про тив ни ка напра во, и оти ва ше сре щу чуж ди те мне-
ния с пристъп. А при то ва знай но е до кол ко той ня ма ше са мо-
обла да ние. Най-сла бо то про ти во ре чие го драз не ше; един ма лък 
ин ци дент мо же ше да го сму ти, ка то го ядо са. Той го во ре ше крат-
ко. Неговата фра за е къ са, бой на, стег на та. В мо мен ти на въз буж-
де ние тя пи щи ка то кам шик. Ясна при то ва поч ти вся ко га, въпре-
ки своя ла ко ни зъм и своите често пъти елип ти чески фор ми. 
Никакво из куст во, раз би ра се. Каравелов бе най-без хитрост ният 
бъл гар ски ора тор. За не го са мо идеята ва жи. Случва му се да се 
из ра зя ва с сен тен ции. Тъй е мно го жи вял той с своите идеи, че ги 
из каз ва в вид на афо риз ми. На пър во вре ме се виж да ше, че той бе 
мал ко пок ва рил ези ка си през дъл го то си пре би ва ние в Русия. 
Речта му ста ва по-къс но чиста, тук-та ме изпъстре на с просто на-
род ни из ра же ния. До на род ния дух той се е прибли жа вал и с 
посло ви ци те си. Те изо бил ст ву ват в не го ви те ре чи и им да ват 
осо бе на пре лест на остро умие. Някои от тях са про чу ти. Особено 
ин те рес ни са ня кои при ме ри, взе ти из реч та му, произ не се на в 
Народното Събрание в София, по дир война та, в 1886 г., юний. На 
оние, които го об ви ня ва ха, че е пре дал Кърджали на Турция, той 
от го ва ря ше: „За да спа сим ко ра ба, ний хвър лих ме Иона“. И сет не 
пак се повръ ща ше: „А знаете ли на що при ли ча то ва об ви не ние? 
На туй: оня, що се да вил в мо ре то, ка то го из ва ди ли, поч нал да се 
сър ди и кре щи: Защо не спа сих те и ка па та ми?“ Следват по ли ти-
чески съ обра же ния, из ка за ни в отри висти, нер воз ни, не тър пе ли ви 
фра зи. Сетне присти га до упре ка, кой то му хвър ля ше К. Величков, 
че Съединението не би ло при поз на то от Европа, а са мо фак ти-
ческо. Като въз ра же ние пак ед на посло ви ца: „Казват в не бе то ле-
ти оре лът. Гонете вие оре ла, г-да, а аз ко кош ка та ще дър жа в ръ-
це“. Кокошката, в слу чая, бе бив ша та Източна Румелия. Но ви ди 
се, че об ви не нията за отстъп ва не то на Кърджали и за фак ти ческия 
ха рак тер на Съединението тряб ва да са го драз ни ли осо бе но: на 
край той пак се спи ра на тях. „Та не бой те се, каз ва той на де пу та-
ти те. Кърджали би ла отстъ пе на, аз я не жа ля. Аз ед но зная: яйце-
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то ний изя дох ме, а че руп ки те оста на ха на дру ги те“. Разбира се, с 
тая по пу ляр на фор ма на до ка за тел ст ва, Каравелов не зло-
употребля ва. Изобщо ре чи те му имат по-ско ро научен вид. Тук-
та ме ед на остра, яз ви тел на иро ния, но се ща вся ко га тре пе та на ми-
нут но раз д раз не ние, усил ва жи вост та и дви же нието на реч та му. 
Има ли в нея сле ди от ху до жест ве ни влияния? Малко. Каравелов, 
кой то оби ча ше да ци ти ра хо ра та на наука та, не си слу же ше с ли-
те ра тур ни ре ми нис цен ции. Или по не то ва се случ ва у не го твър де 
ряд ко. В ед на своя реч, ка за на в Учредителното събра ние, по по-
вод ра пор та на ед на ко ми сия, той спо ме ну ва за Данте: „На место 
прин цип, каз ва той в своята остра при съ да, ня кои си (ня как ви 
си?) че ти ри на ча ла, под пла те ни с кон сер ва ти вен вя тър. На место 
те зи си – гвач ка. На место мо ти ви... За мо ти ви те ня ма да го во ря; 
мо га са мо да ка жа ду ми те на Данте: „а на тие поглед ни и вър ви 
си“.

Такива кни жов ни ци та ти са ред ки у не го и те се за бе ляз ват 
са мо в мла ди те му го ди ни. По-къс но, осо бе но в послед но вре ме, 
ре чи те му ста ват сé по-де ло ви, су хи, сжа ти. Никога, оба че, те не 
ста ват ба нал ни, ни по идея, ни по фор ма, и ако то ва е мал ко за 
един ора тор, за един мисли тел не мо же да има по-го ля ма похва ла.

Впечатление на ора тор с ху до жест ве ни похва ти и с за ро ди-
ши на съ вър шен ст во пра ви още в Учредителното Събрание д-р 
Стоилов. Речта, в която той из ра зя ва бол ка та и про теста на бъл-
гар ска та ду ша пред разпо къс ва не то на оте чест ве на та зе мя, из вър-
ше но в Берлин, по каз ва за бе ле жи тел но стрем ле ние към изя щест-
во и из вест но ка чест во на ли ризм. Лиризмът – и то ва ни убеж да-
ва, че той не бе един естест вен дар – се явя ва сет не сé по-мал ко в 
ре чи те на Стоилова, до ка то изя щест во то ста ва сé по-тънко, по-
хар мо нич но, по-съ вър ше но, и да ва на не го во то из куст во траен 
бля сък. Художествената уми съл е тук оче вид на, как то е не съм не-
но и за бе ле жи тел но то есте ти ческо възпи та ние на ора то ра. Стои-
лов е зна ял евро пейски те кла си ци и се е вдъх но вя вал от чисти те 
из во ри на тях но то твор чест во. Той не е пре небрег вал и бъл гар-
ска та ли те ра ту ра. От нея той е заим ст ву вал но ви те фор ми на ези-
ка, кой то до би ва в не го ви те ре чи по ра зи тел но ху бав ри тъм и ед на 
не на дей на звуч ност. Научната му кул ту ра тряб ва съ що да е би ла 
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зна чи тел на. В ре чи те му се сре щат твър де често опре де ле ния, 
щаст ли ви фор му ли, уд ре ни ся каш ка то ме да ли, и в които се из да-
ва чо ве кът, жи вял в об ще ние с ви со ки идеи. За по ли ти ческа та 
деятел ност той каз ва ней де, че „не е ни що дру го, ос вен приспо-
собле ние на из вест ни кул тур ни стрем ле ния“. Касае ли се да се 
опре де ли по ли ти ческа та сми съл на бъл гар ска та не за ви си мост, 
смът но чув ст ву ва на то га ва от ед на ка те го рия бъл га ри? Той каз ва: 
„Разбирам по ли ти чески не за ви сим на род, кой то в раз ре ше нието 
на своите съд би ни са мо от из клю чи тел ни те свои съ обра же ния се 
ръ ко во ди“. Разбира се – аз зная добре – тие опре де ле ния не са ед-
но от кро ве ние. Може да ги има и в учеб ни ци те. Но, ка то поз на ва-
ме оскъд на та дейност на на ши те по ли ти чески мъ же, ми зе рията на 
тях на та ми съл, завла дя на поч ти из клю чи тел но от за ко на за граж-
дан ско то съ допроиз вод ст во, умът на Стоилова не мо же да не ни 
произ ве де впе чат ле ние. Колцина са, мисли те, на ши те по ли ти-
чески хо ра, да же ка то не из клю чим и во ди те ли те, кол ци на мо гат 
да из ка жат, или да схва нат в нейни те ос но ви и заклю че ния, тая 
ми съл на Стоилова, ка за на по по вод на ру со фил ст во то и ру со фоб-
ст во то: „Всеки един прин цип, ни учи фи ло со фията, има стрем ле-
ние в своето раз ви тие да достиг не до своите крайности“?

Съзнанието на то ва ум ст ве но пре въз ход ст во, лич но то му 
възпи та ние, а ве роят но и естест ве ни те му вку со ве да ват на реч та 
на Стоилова един от те нък на ви со ко ме рие, или, ако тая ду ма е 
мно го сил на, из вестен аристокра ти зъм на ми съл та. След па да не то 
на Стамболова, в Народното Събрание на дойдо ха мла ди и са мо-
на деяни хо ра, око лийски три бу ни, за които, раз би ра се, ви со ка та 
евро пейска по ли ти ка ня ма ше тай ни. С как ви ле ки на ме ци ги иро-
ни зи ра Стоилов! „Толкова мно го се го во ри, каз ва той, за раз ни 
ком би на ции, от които кар та та на Европа за ви си... чо век тряб ва да 
взе ме всич ка та си се риоз ност на ръ ка, за да не се по ус мих не“. И 
той се по ус михва ше. Той мо же ше до ри и да се смее – мо ти ви 
има ше прем но го – но сме хът е груб. Нюансът, кой то е свойст во 
на тънкия ум, се из ра зя ва с ус мив ка. Не вся ко га бла га е би ла иро-
нията на Д-р Стоилова. Тя е по ня ко га жесто ка, въпре ки ли те ра-
тур ния си из раз, вся ко га прибран. Особено яз ви тел на ста ва тя, ко-
га то е от пра ве на към г. Д-р Д. Тодоров, то га ва де пу тат от опо зи-
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цията. Няма да при веж да ме образ ци от тая ду хо ви та злост, но не 
е ли наисти на оча ро ва те лен – и слу чай но по-не ви нен – тоя от го-
вор на ед на кри ти ка на г. Тодорова: „Подир то ва, поч тен ният 
Пирдопски пред ста ви тел дой де и въз ра зи: Защо в Цетина да се 
от во ри аген тст во? На тоя въпрос, г-да пред ста ви те ли, е мъч но да 
се от го во ри. Аз ще по пи там г. Тодорова: Защо но си вра товръз ка? 
Какво ще ми от го во ри той? Тя ни то за здра ве то, ни то за облекло-
то е нуж д на“. Тоя иро ни чен тон, кой то е гиз дав с усло вие да не 
над ми на ва мяр ка та, би мо гъл у по-гру би тем пе ра мен ти да се из-
ро ди в сар кастич ни на пад ки от лич но естест во или в вул гар но 
ше го бийст во: тънка та на ту ра на Д-р Стоилова го за паз ва от тие 
опас ни из ку ше ния. И в своите най-край ни увле че ния, той не 
забра вя своята гри жа за изя щест во.

Това изя щест во, не ще съм не ние, е от но си тел но. Всички на-
ши оценки тук са от но си тел ни. Ако да бях ме взе ли ня кой висш 
кри те рий, не би на ме ри ли ни как во крас но ре чие в България. 
Питам се да ли бих ме на ме ри ли у нас въ об ще ня как ва ли те ра ту ра. 
Та аз зная добре, че и най-ху ба ва та реч на Стоилова не е съ вър-
ше на. На мно го места фра за та ста ва теж ка от из лиш ни ду ми, и 
ця ло то дви же ние на ми съл та ся каш се спъ ва. Не е ряд ко, що то 
ед на идея, из ка за на успеш но в ня коя стег на та, щаст ли ва фор му-
ла, той да я осла би по дир то ва с обяс не ния, които на ма ля ват пър-
вия ефект и пре тъ пя ват зна чи тел но ре лиефа на до ка за тел ст ва та. 
Но той е оби чал ху ба ва та бъл гар ска реч и е зна ял ора тор ско то 
ис куст во. Това ли чи от гри жа та му за му зи кал но съ че та ние на ду-
ми те, в хар мо нията на пла на, в ня кои пов то ре ния, които крес чен-
ди рат енер гията на ду ми те, в ред сред ст ва, които пра вят впе чат-
ле ние на удач на им про ви за ция и които са знак на го ля ма ве щи на.

Имаше ли Стоилов дру ги те ка чест ва, нуж д ни на ора то ра? 
Да, спо ред съвре мен ни ци те му. Той имал гриж ли ва дик ция, ма-
кар и гла сът му да не обла да вал го ля ма чисто та на зву ка. 
Физиономията му бе по-ско ро небла го дар на: дре бен по ръст, той 
има ше къс врат, не под хо дящ за па те ти чески дви же ния, и очи 
мал ко изпък на ли. Но жесто ве те му би ли ху ба ви, ма кар и изу че ни. 
Говорят, че изу че ни би ли и са ми те му ре чи. Той ги пис вал, пре ди 
да ги произ не се. Това обяс ня ва, мо же би, за що у тях лип су ва сил-
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но дейст вие. Вдъхновението бе укро те но, би дей ки лег на ло на 
кни га. Предполагам, че Стоилов е оча ро вал, но не е трог вал. В 
ре чи те  му от съст ву ва почти на пъл но въл не нието. На ед но място 
са мо то е треп ту ще, ма кар и сдър жа но, там де то той от го ва ря на 
ху ли те на опо зи цията с след ни те ду ми: „И аз ед но не що имам да 
ка жа на опо зи цията, че сутрин и ве чер, ка то си пра вя мо лит ва та, 
мо ля се на Бога да ми да ва тър пе ние и доста тъч на нрав ст ве на ви-
со та, за да пре зи рам тие на пад ки и кле ве ти, с които непрестан но 
на па дат ме не и моите дру га ри“. Казани от един искре но ве ру ющ 
чо век, ка къв то бе Стоилов, тие ду ми до би ват ак цент на истин ска 
въз ви ше ност.

Такива мо мен ти са ред ки оба че у не го. Артист по своето 
чутье за звуч ност та и за изя щест во то на фра за та, вещ в обла да-
нието на ора тор ска та тех ни ка, Стоилов не е имал оние поети-
чески дар би, които да ват на реч та нейния за мах и нейни те обра зи, 
ни то оная си ла на тем пе ра мен та, която раж да дви же нието и мо гъ-
щия дих (souffl e).

Тъкмо про ти во по ло жен на не го е бил Стамболов. Стамболов 
не се е рад вал на го ля ма ху до жест ве на кул ту ра. Очевидно, той не 
се е стре мил към външ но съ вър шен ст во. Речта му не след ва опре-
де лен план и не се гри жи за ни как ва хар мо ния. Тя бли ка, буй на, 
завли ча как во то срещ не, и се пе ни. Фразата му, която по-къс но 
ди ша ед на по ве ли тел на и су ро ва енер гия, е в пър ви те вре ме на... 
бу ку рещ ска. Тя на пом ню ва фейле тон на та ма ниера на Ботева и 
по ле ми ческия език на Любен Каравелов. И до край, соб ст ве но, 
от пе ча тъ кът на емигран т ска та ли те ра ту ра не се гу би у не го. Но 
не го вият стил, сам по се бе, не е ин те ре сен. Стилът не е в крас но-
ре чието ед но съ щест ве но ка чест во. Същото мо же да се ка же и за 
те атра.6 За всич ки ро до ве въ об ще, които се осъ щест вя ват чрез 
жи ва та реч. Достоинството на Стамболова ка то ора тор се състои 
в си ла та на не го во то не посред ст ве но въз дейст вие вър ху слу ша те-
ли те му. Аз не съм го слу шал и в оценка та си тряб ва да при бяг на 

6 Молиер например  пи ше ше своите ко ме дии на небре жен език. Вж. 
Brunetière. Les époques du théâtre français. 
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до уст на та тра ди ция. Тя е впро чем еди но душ на. Тие, които са го 
чу ли, не мо гат да забра вят тая та тар ска фи гу ра, от очи те на която 
са из ска ча ли искри, тия остри, къ си, за по вед ни чески жесто ве, тоя 
глас, кой то е зву чал ка то гръм, тая пла мен на фра за, която е ле тя-
ла ка то с ог не ни ези ци. А при то ва, ко га то ги че тем, ре чи те му, 
въпре ки сил но то им дви же ние и гор да та им са мо на деяност, не 
пра вят съ що то по ра жаеще впе чат ле ние, да же у най-ху ба ви те от 
тях, които са мал ко. Но то ва не е стран но. Това се случ ва да же с 
ве ли ки те евро пейски ора то ри. Ораторът не е пи са тел, и, ако оби-
ча те, не е да же ар тист. Той е чо век на дейст вието, homme d’action. 
Такъв бе Стамболов в сти хийния устрем на своята во ля и с мо гъ-
щия си ин ту ити вен ум.

Стамболов бе пи сал сти хо ве, но не бе ли те ра тор. Може и да 
се пи та ме да ли въ об ще ли те ра то ри те мо гат да бъ дат ора то ри. 
Наистина, Виктор Хюго и Ламартин има ха в своето вре ме сла ва 
на ора то ри. Бяха ли те всъщ ност та ки ва? Ламартин бе ед на ар фа, 
сел ска, ако ще те, и Хюго бе ед на тръ ба, то се знае. Но оче вид но е, 
че те не са дейст ву ва ли7 вър ху своите съвре мен ни ци чрез жи во то 
сло во, и в исто рията на ли те ра ту рата не виж дам да фи гу ри рат 
меж ду ора то ри те.

Мисля, че и на ша та исто рия ня ма да от бе ле жи ора то ри меж-
ду пи са те ли те. Наистина, два ма от на ши те поети, Ст. Михаиловски 
и К. Величков са има ли ня кои успе хи на три бу на та, но мо жем ли 
да це ним ви со ко тех ни те ора тор ски дар би? Михаиловски не 
упраж ня ва ни как во дейст вие вър ху публи ка та. Той бу ди у нея по-
ско ро удивле ние: по ра зя ва я с своята изобре та тел ност в ду ми те, с 
не на дейност та на своите па ра док си, с не оло гиз ми те си, с ар хаиз-
ми те си, с оня безпо до бен и мно госло вен раз кош на фор ма та, 
кой то има оча ро ва ние са мо в кни га та са мо за хо ра с ли те ра тур но 
лю бо питст во. При то ва г. Михаиловски ни ко га не съсре до то ча ва 

7 Мисля, че тая ми съл е пра ва, но не съм имал въз мож ност да я про ве ря. Един 
факт бу ди у ме не съм не ние в нейна та истин ност, то е, че през ре во лю цията в 
1848 г. Ламартин хип но ти зи ра тъл па та пред град ския съ вет. Но не бе ли то ва 
ед но слу чай но съв па де ние на не го во то вдъх но ве ние с ду ша та на мно го лю-
дието? 
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своята ми съл, и бу ди по ня ко га по доз ре ние, че го во ри за своя соб-
ст ве на насла да.

За по койния Величков разпра вят, че имал три ум фи на ру ме-
лийска та три бу на. Традицията му при пис ва пла мен но сло во и па-
те ти чески жесто ве. Речите му, че те ни, да ват впе чат ле ние на ня-
как ва афек та ция. Той е имал оба че ед на не съм не на го ре щи на на 
вдъх но ве нието, ли ризм (често пъ ти без мярка) и то ва, което в ста-
ро то крас но ре чие, мал ко де мо ди ра но се га, се на ри ча с му зи кал-
ния тер мин tremolo. В послед но вре ме той бе из гу бил своя глас и 
нер воз ност та му бе при чи на, де то той не съвла дя ва ше своето 
настроение.

Едно стес не ние ни об зе ма в тоя мо мент. Кои да раз гле да ме 
меж ду на ши те жи ви ора то ри? Ils sont trop! Наистина, те са твър де 
мно го. Твърде мно го си при ли чат, ос вен то ва. Почти е не въз мож-
но да от крием у по ве че то от тях ня коя ори ги нал на чър та. Те ни 
на пом ню ват ду ми те на ед но ли це в не пом ня коя ко ме дия на 
Морис Донне: Un orateur, c’est un monsieur qui dit des choses 
vagues d’une façon violente.8 Почти у всич ки те тях, наисти на, иде-
ите са смът ни и ези кът е бу ен. Но за крас но ре чие мо же ли да ста-
ва ду ма?

Разбира се – то ва е, мо же би, ве че за бе ля за но – ние не да ва ме 
на крас но ре чието не го ва та ан тич на, кла си ческа сми съл. Има ора-
то ри, чиято ми съл е би ла често де ло ва, чието сло во е би ло просто, 
до ри фа ми лияр но, и които, при все то ва – та къв е слу ча ят с Тиер – 
фи гу ри рат меж ду майсто ри те на тоя жанр. Това, което ние иска-
ме от ора то ра, то е да по каз ва ня как ва ори ги нал ност, да не бъ де 
ба на лен. И от то ва гле ди ще – ма кар да бих ме могли да уве ли чим 
тех ния брой – ние ще се за ни маем са мо с три ма ора то ри, които, 
чи ни ни се, пред ставля ват в тоя мо мент бъл гар ско то крас но ре чие 
в не го ви те раз но вид ности.

Току що спо ме нах ме за Тиер и за не го ва та реч, която бе по-
ско ро ед на ин тим на бе се да. Без да го поста вя ме на рав но с Тиера, 
ни то да же в го ля ма бли зост с не го – от страх да не огор чим ед на 

8 Един ора тор, то ва е един госпо дин, кой то каз ва смът ни не ща по бу ен на чин. 
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со циалисти ческа ду ша, добли же на до един ти пи чен кон сер ва-
тор – мислим да по со чим на граж да ни на Георги Кирков ка то на 
един пред ста ви тел на фа ми лияр на та по ли ти ческа бе се да. От дъл-
ги го ди ни Кирков про по вяд ва сло во то на Маркса сре ди бъл гар-
ски те про ле тар ци и осо бе но меж ду со циалист ву ющи те си но ве на 
бъл гар ска та бур жу азия, които пра вят в мар к со ви те уче ния един 
вид сен ти мен та лен стаж. Но не го ва та сла ва се пръс на на ши ро ко 
от ка то той оча ро ва ед на за ко но да тел на се сия с своя остър ум, с 
игри вия си ху мор, с ед на ве се ла, нез ло би ва, сме юща се иро ния, 
която често пъ ти пра ща ше по ад рес на бур жу азията ед на остра 
стре ла – в ед но игросло вие. Това, което се нра ви у Киркова, то ва 
е пре ди всич ко ед но чу дес но са мо обла да ние, което зи ма добро-
душ ни наглед фор ми. После не го ва та реч е един ст ве на в на ша та 
ли те ра ту ра, безпо доб на: тя е ед на не ве роят на, при то ва без край но 
прият на смес от науч но зву ча щи со циалисти чески фра зи, упо-
требля ва ни без пе дан тизм, ся каш с един вид на иро нич но из ви не-
ние, от по пу ляр ни остро ти, които оти ват до зев зеш ки ше ги, от ли-
те ра тур ни ци та ти, от посло ви ци, от бас ни, от прит чи, от ду ми, 
които са взе ти от ка фе не та та, от тер ми ни, които се сре щат са мо в 
спе циал ни те съ чи не ния, не що ша ре но, жи во пис но, дя во ли то, ум-
но поч ти вся ко га и вся ко га ве се ло. Никога един со циалист не е 
да вал на бур жу азията вну ше ния на са мо убийст во по тоя приятен 
на чин, по кой то я уве ща ва ше граж да ни нът Киров. Когато той се 
явя ва ше на три бу на та, де пу та ти те си раз т ва ря ха ду ша та за да се 
смеят, и в за ла та наста ва ше праз д ник...

Би би ло чрез мер но да се ка же съ що то за г. Тодор Тодорова. 
Неговото появя ва не на три бу на та е, напро тив, пред вестие на бу-
ря. И наисти на, ни ко гаш тя не за къс ня ва. По как ви по во ди из-
бухва тя? По все въз мож ни. Често пъ ти без по вод. Сам той ли я 
пре диз вик ва по ня ко га умиш ле но? То не би ме очу ди ло. Защото 
той на ми ра, без съм не ние, своите най-сил ни ефек ти в тая бур на 
пре пир ня, в която фа тал но се из раж да не го ва та реч, щом поч нат 
да го пре къс ват. Трябва да го ви ди те то га ва, за да знаете, що зна-
чи чо век-ха ла. Лицето му по сър ва, ста ва во съч но-бле до ка то у 
мър т вец; очи те му, които и тъй са вдъ не ни, по тъ ват съв сем под 
гъсти те му веж ди, и ся каш угас ват съв сем: ка то че ли це лият не-
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гов жи вот се при би ра в ми съл та му, която ки пи; в дрез га ви те и 
бър зи зву ци на не умо ри мия му глас, в нер воз ност та на не го ви те 
ръ це, които жести ку ли рат, с ман ше ти, пад на ли над пръсти те, в 
един вид фре не зия.

Действува ли г. Тодоров на слу ша те ли те си? Несъмнено. 
Дали ги убеж да ва, то ва е друг въпрос. В България ора то рът мо же 
да убе ди са мо хо ра та от своята пар тия, които, впро чем, са пред ва-
ри тел но убе де ни. Но, не съм не но, ед ва ли има ора тор, кой то тъй 
сил но да въз буж да страсти те, ка то г. Тодоров. Сигурно, го ля ма 
част от раз д раз не нието, което пре диз вик ва не го ва та реч, се дъл-
жи на не на висти те, които по ди га не го ва та лич ност. Но и не го во то 
лю то, яз ви тел но, пре диз ви ка тел но сло во упраж ня ва огром но въз-
дейст вие – вър ху вра го ве те му...

Твърде е труд но да съ дим за един про тив ник, аз ня мам сим-
па тии към по ли ти ка та на г. Тодорова. Между туй чув ст ва та най-
мно го влия ят мо же-би вър ху мне нието, което си съста вя ме за 
един ора тор. Момсен, фи ло со фът на си ла та, на ри ча Цицерона 
фраз йор, за що? Защото пре зи ра у не го ко ле ба ющия се чо век и по-
ли ти ка, кой то не е мо жал да се пре да де из клю чи тел но ни то на 
си ла та, ни то на иде ите. Не е ли оче вид но, че в своята исто рия на 
ре во лю цията, Мишле се въз хи ща ва от ве ле ре чието на Вернио, 
глав но за що то в не го виж да ше ед на лю бя ща ду ша и един жи рон-
ди нец?

Когато ге ниал ни хо ра са ста ва ли не съз на тел но пристраст ни, 
как ва вя ра в своята спра вед ли вост мо же да има един прост смър-
тен? При все то ва, чи ни ми се, че ня ма да бъ де съв сем неспра вед-
ли во, ако ка жа, че ре чи те на г. Т. Тодоров ня мат ни как во ли те ра-
тур но достоин ст во. За да на пи ша тая сту дия, аз че тох мно го ре чи; 
мно го от тях про че тох до край с из вест но уси лие. Но за ре чи те 
на г. Тодорова вся ко уси лие е безпо мощ но: ни кой не мо же да оти-
де до край. Това е ед на гра ма да от си ви, плав ни, ся каш теч ни фра-
зи, които ви да вят под своята без бройност. Дори и буйност та не 
да ва на тая без фор ме на мас са ня ка къв ре лиеф. Една смър т на ску-
ка вее от нея и ви приспи ва во ля та да оти де те по-на та тък. И то ва 
са съ щи те фра зи, които, пад на ли от не го ви те уста, хвър ле ни с не-
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го вия жест, ми на ли, тъй да ка жа, през не го вия тем пе ра мент, ди-
гат бу ри и въз буж дат рев.

В послед ни те пет го ди ни, сре щу г. Тодорова по ли ти ка та 
постоян но поста вя ше Д-р Генадиева. В съ ща та стой ка ги виж да и 
ли те ра тур на та кри ти ка. Нищо по-про ти во по лож но, наисти на, от 
амор ф на та буйност на г. Тодорова и еле гант но то искуст во на Д-р 
Генадиева. Колкото еди ният е сти хиен, тол ко ва дру гият е ху дож-
ник, т.е. чо век, кой то ме ри своите ефек ти. Д-р Генадиев е да же 
един ст ве ният наш ора тор-ху дож ник, за що то към оние ка чест ва 
на ритм и на звуч ност, които съставля ва ха ху бост та на Стоиловите 
ре чи, той при ба вя из клю чи тел ни дар би на чув ст ви тел ност и на 
поезия.

Поет е Д-р Генадиев пре ди всич ко по своето въ обра же ние. 
Никой ора тор ня ма у нас то ва бо гатст во на обра зи. Гиздави или 
енер гич ни, иро нич ни или па те ти чески, но сé но ви, те блестят в 
не го ва та реч и ся каш я но сят на кри ле те си. Има от не го ед на реч, 
твър де мал ко поз на та, за що то е дър жа на на Бузлуджа: аз не зная 
жи во то бъл гар ско сло во да се е из ди га ло ня ко га до по-звуч ни ак-
цен ти, ни то да се е добли жа ва ло по ве че до вис ше то ис куст во. 
Призиванието на сенки те на пад на ли те ге рои; кар ти на та, която 
той ни ри су ва на го ра та, шу мя ща на по лу нощ под лун на та ви де-
ли на, която треп ти в дъбра ви те; тая ми то ло ги ческа феерия, която 
той съз да ва пред очи те ни и на която ка ни са мо ди ви те – всич ки те 
тие таин ст ве ни ви де ния, които на пом ню ват Ботевата бал ла да и 
които са, мо же би, вдъх на ти от нея, произ веж дат ед но не забра ви-
мо ча ру юще впе чат ле ние.

И то ва е соб ст ве но, което ха рак те ри зи ра Д-р Генадиева ка то 
ора тор: то оча ро ва ва. И тоя дар е тъй си лен у не го, че често пъ ти 
обе зо ръ жа ва и про тив ни ци те и ги ка ра да се наслаж да ват.

Дарът на оча ро ва ние – би ло чрез лич ност та, би ло, как то в 
тоя слу чай, чрез сло во то – мъч но се по да ва на ана лиз. То е не що 
не посред ст ве но, не уло ви мо. Чини ми се, че у Д-р Генадиева оча-
ро ва нието му произ ти ча глав но от не го ва та чув ст ви тел ност, 
която е съ що ед на поети ческа дар ба. Тя е из во рът и на не го вия 
ли ризм. Лирик, та къв е Д-р Генадиев пре иму щест ве но. Но по не-
же има из вън ред но тъ нък вкус, възпи тан в френ ска та ли те ра ту ра, 
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и по не же обла да ва го ля мо чутье за ора тор ски те ефек ти, той не 
зло употребля ва с ли ри ческа та стру на. Само, на свър ш ва ние, и по-
ня ко га в заклю че нието на ед на се рия от до во ди, той я затрог ва и 
из важ да от нея чу дес ни акор ди. Неговите въз тор же ни ду ми за 
„ве ли чието на България“ ще оста нат ка то обра зец на поети ческо 
вдъх но ве ние, на по лет и на ху до жест ве на емо ция в реч та.

Най-ряд ко то и цен но ка чест во на Д-р Генадиева, без съм не-
ние, е дар ба та му да съ че та ва ли риз ма с иро нията. Не го во ря за 
исто ри ческия ли ризм, кой то да ва та ка ва безпо доб на пре лест на 
ня кои чуж ди поети. За не го не мо же да ста ва ду ма в по ли ти ческа-
та реч, ос вен ако тя е па ро дич на. Генадиев си слу жи с иро ния или 
с ли ризм съ образ но с нуж да та от под хо дя щи ефек ти. Иронията 
под ку пу ва слу ша те ли те, ка то ги настрой ва ве се ло, а ли риз мът ги 
оча ро ва ва. Особено е прият на не го ва та иро ния в от го во ри те, 
които той да ва, ко га то го пре си чат. Тогава не го во то остро умие 
дости га до най-съблаз ни тел ни ефек ти. Общеизвестно е, че Д-р 
Генадиев е на ход чив. Неговата ми съл е из вън ред но жи ва, бър за, 
чевръста. Тя из ви ра у не го спон тан но. Никакво уси лие; при първ 
по зив, тя е буд на.

Тя е, мо же би, буй на по ня ко га, но искуст во то на г. Генадиева 
я е укро ти ло. То я е под чи ни ло на ед на дис ципли на на мяр ка, на 
хар мо ния, на ритм. Речта на г. Генадиева, ма кар и им про ви зи ра-
на, ни ко га не е пре небрег на та. Тя е еле гант на, звуч на, ко га то е 
нуж д но, вся ко га прибра на. При про чит, мо же би, тя да не из глеж-
да по ня ко га доста тъч но стег на та, плът на – как то е напр. у Д-р 
Стоилова, кой то е имал гри жа да пи ше ре чи те си, – но гла сът на г. 
Генадиева ѝ да ва ед на му зи кал ност, която крие мал ки те ѝ не-
доста тъ ци и съз да ва го ля ма ил лю зия на съ вър шен ст во. Това сти-
га, тъй ка то един ора тор не го во ри за да бъ дат не го ви те ре чи че те-
ни.

Четени, ре чи те на г. Генадиев из да ват въ об ще и друг един 
не доста тък, доста осе за те лен в ху до жест ве но от но ше ние: те съ-
дър жат чрез ме рен огро мен по ле ми чески ба ласт. Не по не го ва ви-
на, раз би ра се, за що то, ко га то е взи мал ду ма та в Събранието, той 
не е въз на ме ря вал да ни да ва образ ци за на ши те кни жов ни 
оценки, а е ста вал да из вър ш ва ед но по ли ти ческо дейст вие. Тая 



29Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2022

вър во ли ца от дреб ни фак ти и ед ни циф ри, тие на пом ню ва ния на 
име на, из чез на ли се га в заб ве ние, то ва повръ ща не към ста ри не-
ща, из гу би ли ин те рес се га, всич ко то ва, което за нас е ве че ску ка, 
за ора то ра е би ло ед но оръ жие. Наистина, то е сра зя ва ло, мо же 
би, вра го ве те, ко га то е па да ло вър ху тях, но се га, при про чит за-
мед ля ва мно го дви же нието на реч та и пра ви нейния дих те жък.

Че тоя не доста тък произ хож да не от наклон ност та на г. 
Генадиева към дреб ни те фак ти, а от са ма та об ста нов ка на на ши те 
пар ла мен тар ни бор би, се виж да от ре чи те, които той произ не се 
през послед на та си из би ра тел на оби кол ка. Нещастно свър ше на за 
по ли ти ческия мъж, тая оби кол ка бе един чист три умф за ора то ра. 
Той, наисти на, бе пре небрег нал пар тийна та по ле ми ка и ежед нев-
ни те те ми. Неговата реч бе все ця ло идей на. Тя се взи ра ше в 
стрем ле нията на на ше то об щест ве но раз ви тие, об съж да ше въпро-
си те на на ционал на та кул ту ра, очър та ва ше по со ки те на на ше то 
сто пан ст во, опре де ля ше ха рак те ра на дър жав на та власт: ця ла та 
ни кул тур на по ли ти ка бе раз глеж да на от един дър жа вен мъж, 
кой то поч ва ве че да го во ри ка то мисли тел. Една осо бе на и съв сем 
но ва кра со та до би реч та на г. Генадиев в тоя свой по лет към по-
ви со ки те пробле ми на со циал ния жи вот. Тя ста на по-жи ва в своя 
за мах и по-здра ва в своята ткан, по-ед но род на съ що, без про бе ли 
и без па ра зит ни места, по-строй на в своето раз ви тие, обла го ро де-
на от съпри кос но ве нието с чисти те идеи, и тъй съ дър жа тел на, че 
ли риз мът в нея е ве че ед но укра ше ние, а не един ар гу мент.


