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Станислав МАРАШКИ 

ПРЕХОДЪТ КЪМ НЕПРЕХОДНИ ЛИТЕРАТУРНИ 

СТОЙНОСТИ 

 

   Преходът от планово към пазарно стопанство, 

продължил повече от четвърт век, е прекалено дълъг 

период, за да  не доведе до създаване на специфична 

литература,която го отразява. Търсейки удобно 

местенце в литературната систематизация, някои 

критици избраха с охота нишата, наричана 

вдъхновено от тях „литература на прехода” и 

подредиха в нея като в аптека редица съвременни 

български творци. В резултат се заговори за поезия 

и проза на прехода, а нейни представители се 

оказаха както част от официалните литературни 

кръгове, така и от литературната периферия. 

Впечатлява и тяхната нееднозначна литературна 

съдба: Васил Стоев и Христо Калчев, например, 

заплатиха с живота си, докато Александър Томов 

получи дори правителствена награда! Не толкова 

гръмогласно, но в никакъв случай по-малко значимо 

е присъствието и на Теодора Колева с нейния роман 

„Милионер по назначение”. Общото в тези четири 

случая  е това, че във всички тях става въпрос за 

гражданска и литературна доблест, за адекватен 

морален рефлекс, често пъти граничещ с 

публицистичната отдаденост. Сред тези имена 

името на Дими Борисова заема специфично място, а 



творчеството и тепърва предстои да бъде 

изучено.Друг е въпросът, че при окаяното състояние 

на съвременната литературна критика и зависимост 

на културата ни от външни фактори едва ли скоро 

ще се намери механизъм, чрез който да се откроят 

съвременните достижения по темата, още повече, че 

някои от мрачните прототипи на прехода са все още 

живи и трудно биха преглътнали дори литературна 

присъда. Не правят изключение и първообразите на 

героите  от трилогията на Дими Борисова „Сама по 

пътя”. Стана традиция, като че ли, да се гледа на 

прехода като на тъжна зона, белязана от очакване на 

вечно несбъдващото се щастие и съществуват 

хиляди, дори статистически данни за подобен 

песимизъм. Статистиката, обаче, не държи сметка за 

друго:за това, че докато чакахме да се случи 

демокрацията, през това време ежечасно, 

ежеминутно, ежесекундно се случваше нещо друго, 

много по-голямо от нея: случваше се българската 

литература на прехода. Случи се и прозата на Дими 

Борисова.Сътворена в условията на криптоколония, 

недоминирана от нито една велика държава, тази 

проза имаше прекрасната възможност да бъде и 

остане себе си, черпейки сокове от кръстопътя на 

цивилизации, какъвто е България.И докато 

столицата на България понякога се бърка с Букурещ, 

прозата на Дими Борисова трудно може да се сбърка 

с прозата на прехода на която и да е било балканска 

държава. 



   Обикновено подемът в развитието на една нация е 

съпроводен с подем и в литературното развитие 

през същата епоха.Така например, когато след края 

на тридесетте години на 20 век в Ангола се заражда 

борбата за духовно и национално освобождение, 

това е съпроводено и със създаването на една нова 

литература със силно народностен характер.Тогава, 

обаче, първосъздатели са не представители на 

коренното население, а двама португалци : Томаш 

Виейра да Круж в поезията и Кащру Сороменю в 

прозата. Слава богу, че българската литература все 

още се пише не от американци, германци или 

руснаци, а от българи, но литературата на прехода у 

нас, за разлика от анголската в горепосочения 

период, не изразява духовен подем, а прекършените 

надежди на цяло едно поколение. В нея частният 

бизнес – тази нова опция в реконструирания 

тоталитарен компютър на обществото – далеч не е 

Обетованата земя, към която ни поведоха 

мечтателите от 10 ноември 1989, а коварен подводен 

риф в океана на очакванията. Неслучайно във 

втората книга от трилогията си Дими Борисова го 

обозначава с недвусмисленото определение 

„безнадежден хазарт”. Известно е,че изборът на 

тема е един от залозите за успех на всяка творба, 

ако, разбира се, тя е художествено защитена. 

Романът разказва за събитие с безспорна важност: 

първата приватизация в страната. Разказвачът 

проследява метаморфозата на хората, които в 

началната епоха на натрупване на капитала се 



превръщат във вълци.”Ето какво казва Разказвачът 

на стр.22: Хората  се превръщаха несъзнателно във 

вълци, сякаш подивели, сякаш бяс върлуваше в 

душите им. На глутници или като единаци, 

повлечени от завист и алчност, ръфаха без избор с 

беззъбите си уста. Рая си представяше лицата на 

хора, превърнали се във вълци, озъбени, с облещени 

и святнали очи, готови да разкъсат гърлото, за да 

спре приватизацията, да и отнемат 

постигнатото”/стр.22/. 

   Романът представлява своеобразен връх в 

творческото развитие на Борисова.Повествованието 

е структурирано в 31 глави, по-голямата част от 

които представляват глави-разкази, притежаващи 

собствен самостоятелен сюжет, но в същото време 

вплетени здраво в стройния ствол на романа.Някои 

от тях имат структурата на кратки новели с няколко 

вътрешни развръзки, а други притежават отворен 

финал, което налива масло в огъня на читателското 

любопитство, възбуждайки интерес към 

продължението на историята.С разгръщането на 

повествованието пред читателя постепенно се 

очертава образът на капиталиста-идеалист, повярвал 

в лозунга на френската буржоазна революция 

„Свобода, братство, равенство” , но останал наказан 

заради наивността си. Упорството на Рая, твърдо 

решена да устоява позициите си на родна земя, като 

не се поддава на емигрантската вълна, е пряк отзвук 

от нейната любов към родната земя. Чудно ли е 

тогава, че крахът на илюзиите при нея, е толкова 



дълъг и мъчителен? В противовес на тази обич, 

обаче, романът не е тривиално романтичен, а се 

родее с най-добрите образци на реализма. Негово 

кредо е суровата житейска правда, довело 

естествено и до отделни сюрреалистични 

проблясъци в иначе спокойната канава на творбата – 

вълнуващо единство на противоположности, което 

държи будно читателското съзнание от първия до 

последния ред на романа. В него погледът на 

Разказвача е поглед на българин, изпитал на гърба 

си всички политически експерименти, а не 

средностатистически жител на средноевропейска 

държава, заслепен от клишетата на официалната 

демократична пропаганда. Това е една мъдра книга, 

обясняваща емоционално кои са причините, довели 

до упадъка на българската икономика и поставянето 

и в пълна зависимост от западноевропейските 

държави. След годините на възход предприятето на 

Рая постепенно навлиза в цикъл на агония, 

обусловена от високите вносни мита на 

традиционни държави-вносители. Истините са 

поднесени компетентно и уверено, а не 

представляват изсмукани от пръстите вестникарски 

внушения.В книгата рухва митът за свободния пазар 

и свободната конкуренция, в името на които някога 

стотици хора бяха изпълвали площадите. Разбира се, 

Борисова не е единственият белетрист, произнесъл 

художествена присъда над онова време, но нейният 

стил, съчетал женска рефлексия към света, 

разнообразна фабула и чувство за художествена 



мярка, се отличава от общия хор. Характерно за 

романа е движението от частно към общо, при което 

се осъществява преход от конкретната случка към 

глобалното обобщение. Много често то  е дело на 

вездесъщ  Разказвач, който , виждайки в миналото, 

настоящето и бъдещето, прониква даже в душевния 

мир на своите герои. Нерядко той извежда 

обобщения с афористичен блясък и значимост като  

 „Страхът е като звяр, безсилен, когато се роди и 

страшен, когато укрепне”/стр. 

„Властта е сила, а силата – неправда” 

„Човек не е това, което мисли, а това, което 

направи”. 

„Нищо не унижава човека така, както страхливото 

примирение и дребнавата разумност”/стр.261/. 

 „Моралът е идея,а животът е това, което се случва”/ 

  В други случаи обобщението се поднася директно , 

без афористичнна окраска: „Лицемерието е подлост, 

пред която няма да издържи и най-голямата 

предпазливост, даже комбинативен човек, с най-

твърдия характер, ако не го разпознае, е 

обречен/стр.276/. Впрочем  Разказвачът извисява 

конкретиката на действието с обобщения при всеки 

удобен случай:”Той, лицемерният предател, си 

остава завинаги такъв.Прегръща те в прегръдка 

както в прегръдката на Юда.Предателят лицемер 

винаги може да смени господаря си. Не го моряха 

чувствата – чест, достойнство, важното е да бъде 

забелязан, и ако е възможно, да извлече полза, за 

сметка на чуждото нещастие и тревоги, ако ще и за 



сметка на интрига.Сигурно и това е дарба, защото 

без дарба не би успял”/стр.272/ В други случаи 

обобщенията на Разказвача носят силно 

емоционален характер. Ето какво се казва на стр.230 

от романа: „Държавните величия и големите 

политици ограбваха такива като Рая.Хора, които 

имаха големи мечти и които, колкото им стигаха 

възможностите, ги реализираха., хора, които се 

опитваха да държат икономиката на държавата 

будна”. Изборът на значителна тема  е важен ,  но тя 

се рамкира ясно и точно пак благодарение на 

ангажирания и пристрастен Разказвач, който 

декларира:” Върху нея като на гребен се разбиха 

вълните на историята”./стр.71/ 

   Реализмът на романа е подкупващ и пленителен. 

Читателят има усещането, че не разказва авторът, а 

самият живот, а писателката  само му държи 

микрофона. Тогава,обаче, когато  е нужно, тя се 

намесва решително, давайки оценки за  епохата или  

въвеждайки природно описание, синхронизиращо с 

настроението на персонажите или  насищайки стила 

с художествено преднамерена метафоричност. 

   Вторият том на трилогията „Сама по пътя” е 

интересен за нас, защото в идейно отношение отива 

по-далеч, отколкото първия. Еволюцията на сюжета 

съвпада както с еволюцията на характерите в 

романа, така и с развитието на обществото. 

Натрупването на прозрения за прехода неизбежно 

води до промяна в характеровите презумпции,  като 

този подход битува удобно в избраната форма на 



хронологичното битоописание. Разбира се, би било 

пресилено да се твърди, че романът на Борисова е 

бяла лястовица в литературата за прехода. В него, 

обаче, се долавя някакъв своеобразен стилистичен 

аромат, обусловен от духа на самата авторка, който 

го структурира по същия начин, по който /по думите 

на Монтескьо / духът на обществото определя духа 

на законите. 

   В по-голямата си част героите в романа са 

отрицателни. Рая узнава с мъка, че хора, на които 

години наред е осигурявала хляб, са били тайни 

информатори на нейните врагове. Така например 

нейната секретарка Ваня, която Рая е обикнала като 

близка приятелка, се оказва змия в пазвата и: тя 

изнася секретна информация, с която се опитва да 

злепостави  шефката си пред следствения отдел на 

полицията.Не липсват и предателствата на 

прокурора, на комуто тя и Енислав са кумове, на 

персонала, обслужващ вилата и и  който организира  

змийско преселение в нея, даже на личния и шофьор 

Драго, който е готов да предаде сина на Рая на 

мутрите. А всички тях Рая доскоро е наричала с 

умалителни имена, показвайки с това своето  нежно, 

покровителствено отношение към тях. Всъщност се 

оказва, че ненормалната обстановка на прехода  е 

лакмус, проявяващ най-скритите черти от 

характерите на онези, имали нещастието да се родят 

в тази „зона на здрача”Най-пълнокръвно е 

представен образът на Рая, който оживява върху 

страниците на романа и със своята хитрост, и със 



своето благородство, и със своята вяра в Бог, но 

преди всичко със своята майчина обич. Двигателят 

на всяко усилие на приватизатор номер едно е 

напълно достъпен и разбираем за масите: това е 

обичта към сина и Енислав. Разказвачът, вникнал в 

душевния мир на Рая, описва директно  нейната  

мотивация: „Пътепоказател и беше нейната 

упоритост и последователност, но най-вече голямата 

и майчинска обич.Заряд  и беше нейният син, все 

едно, че всяка минута беше зад гърба и и я 

наблюдаваше. Той и даваше надежда и смелост, а тя 

нямаше право на отстъпление/стр.62/. Тази 

благородна мотивация неминуемо придава не 

просто положителност на образа на Рая, но  и 

някакво своеобразно очарование, защото орлицата, 

която се бори за орлетата си, няма как да не бъде 

симпатична, дори и да открадне агне от кошарата на 

някой стопанин.Образът на Рая е оригинален. Тя 

преодолява виртуозно редица препятствия, като на 

моменти дори се доближава до образа на жена-

супермен, но това  е само  за миг.После отново  

допуска грешка  и тъкмо това прави образа и 

човешки и художествено достоверен, далеч от всяка 

преднамерена литературизация. Но нека се върнем 

отново към майчината обич.Точно тази обич прави 

образа на нееднозначно приемания капиталист-

приватизатор  положителен, а той от своя страна 

превръща повествованието в роман, защото 

драматичен роман без положителен протагонист е 

невъзможен. 



    В 22-ва глава по повод на змийското нашествие 

във вилата на Рая Разказвачът описва случай от 

нейното детство, от който става ясно, че тя е развила 

фобия към змиите.  С това се разнообразява 

арсенала от охарактеризиращи средства и се 

мотивира частично необичайното присъствие на 

змии във вилата, очевидно заселени там от лице, 

запознато с фобиите на собственичката.Вижда се, че 

в обрисовката на своя главен герой авторката не 

жали никакви средства , в това число и 

ретроспекцията.Що се отнася до отрицателните 

герои в творбата, те имат епизодичен характер, като 

в някои случаи авторът дори не посочва техните 

имена, а си служи с инициали или с мъгляви 

определения от рода на „един приятел”, „познат от 

полиицята”  и др., с което индиректно посочва 

своето снизходително отношение към тях. Това не 

важи за  различните аспекти на многоликия 

антагонист, който е зачетен с детайлни описания и 

дори частично вникване в неговата биография. 

Типичен пример за това са мутрите, направлявани 

задкулисно от лица, обозначени като „Тайната 

сила”. Те са описани картинно и с почти физическа 

осезаемост, като тяхното описание: прелива от 

личното отношение на Разказвача:”Като глутница се 

вмъкнаха всички до един, около 14 мъже, с тях влезе 

и местният бандит. От очите им бълваше трудно 

обуздан огън, може би в дланите им пулсираше 

кръвта на някое друго тяло, омърсени изнудвачи и 

убийци”/стр.67/. Сред епизодичните положителни 



герои в романа се обособяват полицейският 

служител, предупредил безкористно Рая за 

предаването и на Националната следствена служба, 

а така също и анонимния посланик на чужда страна, 

осигурил и сделки за милиони в труден за нея 

период на недоимък.И тези, както  и всички образи в 

романа се разкриват комбинирано както чрез 

техните постъпки, така и посредством преките 

внушения на Разказвача, който прониква дори във 

вътрешните монолози на Рая. Положителните герои 

в романа, макар  и не толкова малобройни,  греят с 

приглушена светлина и създават усещането, че 

безнадеждният български хазарт е може би не  чак 

толкова безнадежден. 

   Често проблемите в романа се решават 

благодарение на щастливата случайност, 

подпомагана активно, разбира се, от самата Рая, 

чиито качества и помагат  винаги да изплува на 

гребена  на шастливия случай. 

  Едно от художествените постижения на романиста 

Борисова е туширането на стилистичната 

монотоннност. Това се постига както чрез 

разнообразно структуриране  на проблемите в 

романа,така и посредством различните средства за 

тяхното разрешаване, без това да накърнява  

реалистичността на сюжета. Така например в осма 

глава, посветена на опитите да се укрият важни 

документи  в района на вилата на Рая среднощен 

крясък на животно с неясен произход осуетява 

закопаването на сандъка с книжа. В единадесета 



глава спасението от лапите на мутрите е за сметка 

на нов проблем: подписване на генерално 

пълномощно.От друга страна, някои  от главите, 

например, имат построение  на кратки новели, а 

други.не завършват с развръзка, тъй като тяхното 

предназначение е да нагнетяват напрежение 

  Романистът Борисова не се стреми да стресне със 

зашеметяващи композиционни похвати. И за 

нейната проза подобно за романите на Стендал 

може да се  каже,че нейната най-голяма хитрост се 

състои в нейната безхитростност. Романът и е 

предназначен за широк кръг читатели, защото в него 

се разказва достъпно, но не елементарно. 

Физическите описания на епизодичните герои се 

извършват веднага след въвеждането им, а всички 

по-пространни разсъждения за обществото или 

героите са ситуирани веднага след вътрешните 

развръзки, което  доказва безпогрешен усет за 

фабулиране.Повествованието изобилства на 

природни картини. В болшинството от случаите 

това са пролетни или летни описания, които 

допълват и доразвиват усешането за хепиенд.В 

други случаи, макар и по-рядко,   позитивното 

природно настроение се ситуира в началото на 

главата.Четвърта  глава, например,   започва с 

природно описание на спокойното и безметежно 

ранно лято. Тази картина създава онова необходимо 

начално равновесие, чието нарушаване  следва да 

обособи драматизма на повествованието. 

Разказвачът не пести думи,за да предаде  лятното 



природно блаженство, защото без него яркият 

конфликт по-нататък би бил невъзможен. Много по-

често, обаче, природата е най-верният съдружник в 

изживяването на хепиенда.Този подход, употребен 

за пръв път в главата „Вълчи времена”, се използва 

още няколко пъти в романа.Ето как завършва 

главата „Вълчи времена”:Късно през нощта Рая и 

Драго, уморени, се прибраха в родния град.Колата 

спря пред апартамента и. Всички спяха, целият град 

беше тих и смълчанУсещаше се нежният ветрец, 

въздухът ухаеше на летни цветя и тихото фучене на 

нощта, което леко се люлее под ударите на 

невидими крила.Чувстваше се наситено 

спокойствие, само щурчето някъде наблизо, в 

тревата,  неуморно пееше приспивната си песен. 

Небето беше обсипано с ярки звезди, луната по-

бледа от друг път, излъчвапе  млечното си сияние и 

осветяваше с мека светлина земята.(стр.30). 

  Има една мисъл на Маркс, която гласи: „От 

романите на Балзак научих много повече, отколкото 

от книгите на всички икономисти и политици,взети 

заедно.”Не знам защо, но се досетих за тази мисъл, 

когато затворих втория том на трилогията „Сама по 

пътя”. Всъщност май знам защо. Читателят – също. 
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