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В предлаганата работа се опитвам да синтезирам естетическите 

търсения и постижения на утвърдени български автори, с определен 

афинитет към философско-екзистенциалната проблематика и 

доминиращи психоаналитични аспекти в определено аксиологически 

план. Като креативна основа за когнитивните параметри на 

изследването са закодирани традициите и тенденциите на 

Анималистичния жанр в неговия генезис, еволюция и постижения. 

В определено психографски план се анализират текстове на Ем. 

Станев, Георги Райчев, Й.Йовков, Елин Пелин, Илия Волен, 

Н.Хайтов, Дончо Цончев, Васил Попов, Страшимир Кринчев… 

  

 

  Experimental studi upon the acception of the fiction-literature bi the youth. 

   A subject of the studi is the process of perception of the works of  the fiction-

literature and mainli the socalled perceptive literary possibilities, to which up to 

now, for the sake of the creative literary possibilities, a littli attention is being 

made. The research holds to the psychological and the erucational aspect of the 

problem.The abbility of the reader to make out the sign-artistic contents of the 

different details of  the  text allows to judje the level of the literary develorment 

of the consummer. In the article is offered typology of the artistic acception of 

the literature from the students in the hinh schools, that gives an account of the 

peculiarities of the perception, characteristic ror these ages, the degree of literari 

development of the students, their criteria to apprise the artistic text, the level of 

artistic taste, the influence of the acquired knowledge and skill during the 

education in literature upon the formation of the perceptive literary abilities. 

   

Проблеми и тенденции на художествено-естетическото изображение в 

текстове на Е. Станев. Творчество за деца и юноши-аспекти на 

рецепцията в контекста на анималистичния жанр. 
                                                             

Животинският свят, животните във взаимоотношенията им с хората- това е 

тема, която заема определено и своеобразно място в нашата литература. 

Благодарение на Й. Йовков, Ел. Пелин, Г. Райчев, Ил. Волен, Ем. Станев и 

др. тази тема се налага като художествена територия, в която писателят 

има възможност да положи своята идейно-естетическа система, да изяви 

своето психологическо устройство и да открие в дълбочина 

социалноисторическата характеристика на героите. При Йовков например, 

меката светлина на романтичното изображение, ни откриват чуден и 



примамлив свят, в който красотата на природата разрушава психо-

естетическите граници между животните и хората и създава убедително и 

множествено правдива мярка за естетичното и морално-етичното. Героите 

на този писател никога не се стремят да оценят отношенията между човека 

и животните откъм тяхната полезност, нито пък се впускат в разсъждения 

върху социалната дейност на тези отношения, защото животното за тях е с 

равностойни качества. Целият цикъл разкази от сборника “Ако можеха да 

говорят”, както и включените в книги произведения, където главен обект 

на художественото изображение е отново домашното животно (“Другар”, 

“Балкан” и др.), освен опоетизирането на човешката обвързаност към 

природата открива и основните принципи, в чието конкретно съдържание 

Йовков търси и защитава модуса на живота, смисъла и перспективата на 

една или друга човешка постъпка. Неслучайно в повечето творби между 

човека и животното съществува една открита вътрешна свобода на 

отношенията, която именно съдържа според автора красотата на природно 

даденото и нравствените естества на човека. Когато определя същността на 

това единство между човека и природата, между човека и животинския 

свят, Йовков запазва тяхната индивидуалност. Те остават единни точно в 

сферата на ония категории, в които най-цялостно се оглежда хармонията 

на света. Йовков очовечава животното, прави го равностойно на 

ценностите, които то носи в себе си, и в същото време извисява неговия 

свят. В тази свят той търси критерия за красотата, която често пъти човек 

така нелепо и глупаво унищожава. Елин Пелин се интересува предимно от 

социално-нравствената страна на тези взаимоотношения. Боне Крайненеца 

и Сивушка от разказа “На нивата”, са по-скоро герои-жертви, необходими  

да се определят границите, в  които ще протекат битово-психологическите 

амбиции на бедния селянин, отколкото стремеж да се потърсят и уточнят 

естетическите нива на една или друга постъпка. Животното при Елин  

Пелин е другарят, неизменният помощник на човека в неговата драматична 

борба за съществуване. Сравнете двата близки по сюжетния си финал 

разкази на Йовков и Елин  Пелин-“Другоселец” и “На нивата“-и ще 

разберете колко силно и самите писатели се вълнуват от нечовешката 

трагедия на селянина, останал без най-верния си другар и помощник. Но 

при Йовков, това вълнение естетически се издига до върховете на 

космическото страдание, в което изчезват различията между човека и 

природата. В такива моменти Йовков е поет и философ; той търси и 

открива оная сила на преживяването, която ни убеждава в трагичната 

същност на човешката личност. Докато при Елин  Пелин на преден план е 

изведена социалната самота на Боне Крайненеца. Тук, сред недоизораната 

нива, героят е останал сам с умиращото добиче, няма ги съчувстващите на 

Другоселеца от Йовковия разказ селяни. И над цялото това страдание е 

легнало мълчанието на природата, стъписана и безгласна, изоставила 

човека сам със смъртта. Равновесието на този селянин е нарушено от 



неговата бедност, от неволята, в която се намира след загубата на 

единствената му социална опора. Психологическият анализ тук следва  

плътно страданието на героя и авторът се стреми  да бъде пестелив в 

щрихите си. И ако героят на Йовков след смъртта на животното  все пак не 

е сам  сред това безкрайно пространство на страданието, защото в 

загасващите очи на коня проблясват далечните светлини на красивото  и на 

доброто, което в крайна сметка никой не е способен да унищожи, като част 

от космическата хармония, то за героя на Елин Пелин трагизмът се 

предопределя  именно от тази необходимост-загубил социалната си 

сигурност, той вече няма никакъв изход. Логиката  на художественото 

действие при  Йовков, естествено извежда до страданието, без което човек 

трудно би могъл да се докосне с красотата на света. Затова болката е 

съсредоточена в драматичното пътуване до мига, в който героят открива 

колко е тънка нишката на живота. Докато Елин Пелин  се интересува 

от болката, само защото тя е органическа част от социалната 

характеристика на героя. И нещо друго. Когато разказва за случилото се` 

например с героя от ”Грехът на Иван Белин”. Йовков следи повече онова, 

което е извършено, без обаче да се интересува от обществено-битовото 

съдържание на случката. За писателя от особена важност се оказват 

“грехът”, нравствено-естетическият нерв на постъпката, по който ще 

премине енергията на целесъобразното.Убитото животно тук не е просто 

една вълчица, а преди всичко майката –убивайки я, Иван Белин всъщност е 

посегнал на материнството. В това посегателство писателят търси 

причините за срива между смисъла на човешкия живот и извършеното от 

героя; тук той търси и открива вътрешните причини  както за  личната 

драма на Иван Белин, така и  за промяната в отношението на  неговите 

скъпи и  романтично устроени съселяни. Като издига  животното до 

височината  на човека, и като показва колко  неубедителна е илюзията на 

този човек  в готовността му да поддържа  хармонията в природата, 

Йовков успешно защитава оня основен  нравствен  императив, който  ще 

стане неизменна мяра за красотата в човека и в природата. От такъв ъгъл 

впрочем, трябва да се приемат разказите от “Ако можеха да говорят”- в тях 

е залегнало убеждението на големия художник, че истината е винаги там, 

където е естественото, защото то е най-сигурната опора на действителния 

свят, спасението на човека и на неговото общество. До такива изводи Елин 

Пелин не стига, тъй като той не се стреми към тях като творческа цел. 

Неговата задача е с една по-опростена структура да докаже, че човекът и 

животното са звено от сложната верига, наречена “битие”. Този писател не 

се интересува от ония закони, които властвуват в природата, тъй като 

погледът му е насочен към социалната уязвимост на човека, към неговата 

неспособност да решава самостоятелно своята съдба.Такава впрочем е 

целта и на Илия Волен-писател, който по своите житейски възгледи и 

творчески принципи стои най-близо до Елин  Пелин. И макар в едно 



изказване да изразява недоволството си от начина, по който Йовков и Елин 

Пелин анализират света на животното (“Елин Пелин –пише  И. Волен-дава 

домашното животно сантиментално,опоетизира го; Йовков пък го издига 

до човека, оразумява го. Аз не бях доволен от тях и се опитах да дам 

животното такова, каквото е”-“Търсене на истини”. Варна, 1974, с. 229). 

Волен винаги изпитва необходимостта да определи конкретно съдържание 

на социалните връзки между селянина и животното. В няколкото 

анималистични разказа  (“Мургата” и “Ваклуша”), повествованието е 

обърнато изцяло към социалната, битово-психологична страна от 

всекидневието на селянина. Ето защо може да се каже, че те са условно 

анималистични произведения. Чрез отношението на своите герои към 

животното Волен открива някои от особеностите на човешкия характер, 

които при други обстоятелства не биха могли да се видят. Сборниците 

“Кръстци” и “Божи хора”, се насочват все към хора, чиито определящи 

черти не са нито деликатността, нито пък изтънчеността на навиците. 

Селянинът на Волен в същото време крие своята нежност, избягва да 

изразява открито чувствата си, в известна степен той дори се срамува от 

тях, изпитва известно неудобство да ги изявява пред другите, пък и пред 

себе си. По-открит е само пред добитъка си, когото обича като че ли 

повече от близките си. Чичо Върбан полага много грижи за Мургата, но 

тези грижи съдържат не само безпокойството и заинтересуваността на 

селянина, а и дълбоките вътрешни връзки, които свързват човека с 

животното. В изобразяването на грижите за добитъка, на отношението към 

него  Волен постига своето специфично интерпретиране на връзката човек-

животно. Животното при този писател е част от всекидневието на човека, 

но и нещо повече. Чрез него писателят ще открие и духовния свят на 

своите герои, своеобразието на техния манталитет, на чувствата и 

постъпките им. Разбира се, срещата на човека с животното не се 

осъществява върху територията на оная висша нравственост, която 

откриваме в творчеството на Йовков. Волен не тръгва също така от 

сложните философски проблеми на битието, на дълбоките изконни връзки 

между човека и природата, както прави това Ем. Станев. Подобно на Ел. 

Пелин, той въвежда тези отношения в социалната атмосфера на бита, 

където именно се очертават практическите измерения на действителността. 

И в двата разказа раздялата с животното отразява преди всичко социалните 

стойности на отношението между човека и природата. Чичо Върбан 

искрено страда, когато се разделя с Мургата, и това негово чувство като че 

ли е по-силно от болката по починалото му дете. Продажбата на кравата за 

героя, пък и за цялото му семейство е скъсване на една от нишките на 

живота, загубване на една от опорните точки. Но двете страдания не са 

противопоставени едно на друго-авторът няма амбицията да показва 

алтернативния избор на селянина. Не това е неговата цел: с подробното 

описание на чувствата, които предизвикват продажбата на кравата заради 



“курбан на детето”, авторът се стреми да улови социалната кулминация в 

живота на бедното селско семейство. Чрез нея идеята на разказа открива 

своето критично острие, изобличителната си насоченост. Отивайки си от 

дома на чичо Върбан, Мургата отнася със себе си онова тихо и спокойно 

щастие, което царувало до смъртта на детето-малкото щастие да се 

посрещат “криво-ляво борчовете”. Така и със смъртта на Ваклуша си отива 

светът на изпълнените малки очаквания, свят, в който нещо отзвучава в 

унисон с дребните мечти на селянина. Своеобразието на Волен идва  и от 

факта, че сгъстява естетическото напрежение в изобразяването на 

отношението човек-животно. Писателят например не забравя да спомене за 

Ваклуша, че и “другите овце от тази порода бяха добри, но нейното мляко 

нямаха”. Едва ли обаче това отношение към животното отразява, както 

смятат някои критици , “грубия практицизъм на селянина”. Да се обобщава 

така художествената позиция на автора, означава да се премълчат някои 

особености на неговия натюрел, които запазват своето значение и в най-

суровите линии на изображението. Случайно ли Волен и в двата си разказа 

отделя толкова място за раздялата на човека с домашното животно? 

Наистина практичното тук направлява в известна степен действията и 

постъпките на героите, но то не се оказва единствено и най-важно. 

Същественото писателят търси и открива в дълбоката привързаност на 

човека към животното, за което е мислил и се е грижил като част от 

неговото семейство. Именно тук, в тази “недоизказана”, “недоизречена” 

обич, авторът открива истината за спотаената под огрубелите привички и 

навици душевност на селянина. Георги Райчев и Емилян Станев стоят 

малко встрани от тази идейно-художествена интерпретация на темата за 

животното. В разказите те търсят предимно ония отношения и действия, 

които извеждат анализа в сферата на антропологическото обяснение на 

живота. И ако, както ще видим, това обяснение при Райчев е подчинено на 

определени психологически задачи, на влизане в генетическата диалектика 

между природно даденото и човешко придобитото, то при Станев ясно се 

откроява желанието да се открият сложните философски проблеми на 

битието, чиито отговори природата носи в себе си. Най-общо казано, в 

разказите на Ем. Станев светът на животното е автономен, със своя 

целесъобразност и свои особености. И тази действителност няма за 

източник някакво божество, което невидимо и строго направлява нещата. 

Вгледайте се внимателно в разкази като “Смъртта на една птица”, “Един 

зимен ден”, ”Несполука” и др., и ще откриете колко важно се оказва за 

техния автор естествената протяжност на събитията, на този най-висш 

закон за самосъхранение и продължение на рода, който регулира вътрешна 

хармония в природата. Психологическият анализ в тях постоянно търси и 

следи присъствието на човека на този човек, чиито действия непрекъснато 

рушат нейното величие и красота. В идейно-естетическата позиция на 

автора се налага схващането, че именно човекът с неговата вътрешна 



противоречивост и социална деформация е този, който руши, вместо да 

създава. Именно в диалектическата точка, където става срещата между 

човека и природата, Ем. Станев събира линиите на обществения морал на 

природата. В анималистичните разкази присъствието на природата и 

нейното скрито въздействие върху личността се налага преди всичко като 

философско-психологическа позиция и чак след това като конкретна 

художествена цел. Казвам това защото тяхната съдържателна структура е 

определена изцяло от философско-естетическия постулат на Станев: 

природата е една саморазвиваща се сила и в нейните прояви са заложени 

законите на хармонично битие. Ето защо тук става дума не за един 

умъртвен от излишни мъдрувания критерий, а за болката на психолога и 

художника, успял да вникне в динамиката на социално-генетическия 

процес. Писателят е убеден, че когато личността руши всичко около себе 

си (а причината за това са преди всичко придобитите в обществения опит 

навици!), тогава закономерният развой на нещата е затормозен и винаги 

извежда духа до нарушаване на неговото равновесие, до загубване на оная 

мярка, която в последна сметка определя целостта и силата на характера. 

Неспокоен и несигурен в себе си, човекът внася едно ново състояние в 

природата, като я прави по този начин  зависима от амбициите и грешките 

на самото общество. Така социалните елементи в повестованието се 

издигат до една дълбоко зашифрована в наблюденията и размислите на 

писателя алюзия, коята отразява верните реалистични наблюдения за 

обществено-историческия опит на човека и на неговата нравствена 

преспектива. Като писател-философ, Ем. Станев се възхищава от 

естественото, от скритата логика в развитието на природата, от нейната 

простота във формите на изява, но в същото време открива, че всичко е 

толкова сложно, че във външното спокойствие на гората, в тихите води на 

езерото, се крие изключителният драматизъм на борбата за съществуване. 

И че този драматизъм и това неспокойство не са в състояние да унищожат 

хармонията, защото са част от самата нея, нещо повече-неин източник и 

следствие. Застанал сред поречието на безсмъртната, неунищожима 

природа, пред това величие, което се крие в смъртта на една патица, на 

една сърна, на една видра, човек разбира колко нищожни са неговите 

амбиции. Мимолетността, преходността на човешкия живот, на 

обикновените човешки желания, ограничавани в рамките на 

всекидневието, съдържат скритата социална критика на писателя, който за 

разлика от Йовков не спира пред затворените в нравствения императив 

обобщения, а търси космичното, онова, което излиза в безкрайните кръгове 

на галактиката. Какво ново внася Георги Райчев в развитието на 

анималистичната традиция в нашата литература? В своите разкази той 

създава у читателя впечатление за трагично, разкъсано и неспокойно 

действие, хаотично и пълно с неочаквани обрати в логиката на 

повествованието (“Карачакал”); съсредоточава енергията на сюжета в една 



или няколко случки, които ще изяснят духовната същност на човека-

(“Вълчето”); въвлича епизоди, взривяващи успокоената обстановка на едно 

човешко всекидневие (“Човекът и лисицата”), и др. Животното при Райчев 

е своеобразна проекция на човешки качества и особености. Като следи и 

анализира изявата на непосредствените реакции на животното, писателят 

психолог се стреми да утвърди своята концепция за атавистичната връзка, 

която съществува между човека и природата. Амбицията на Райчев е 

насочена преди всичко към откриването в животното на ония стимули, 

които биологически предопределят двойствената природа на човека, 

неговата противоречива същност, разположена между подсъзнателната 

импулсивност на инстинктите и разумността на социалния опит, между 

двете постоянно враждуващи помежду си начала-вроденото и 

придобитото. Ето защо в разказите на този автор няма да открием 

естетическата платформа на Йовков, чрез която идеята за отношението 

човек-животно, минава винаги през оразумяването на природата и 

утвърждаване на естественото начало у човека. Въвеждането на животното 

като герой при Райчев има определена функция-наблюденията върху него 

да се извеждат като скрит аналог, чрез ще се обяснят сложните движения в 

човешката душа. Това в никакъв случай не означава, че този писател 

вулгаризира ролята на инстинктите, нито пък че абсолютизира тяхното 

значение-наблюденията винаги са въведени в социално-нравствена сфера 

на психологически анализ. Като тръгва от животното към човека, Райчев 

не се стреми да обяснява “мълчанието” на природата. Целта му е да открие 

преди всичко драматичното съдържание на един свят, от който човекът 

отдавна се е откъснал, но все още в определени моменти изпитва нуждата 

на контакт с него. С това впрочем трябва да си обясним защо в разказите, 

където животното е обект на въображение, психологическият анализ 

следва две постоянно пресичащи се линии на идейно-естетическа и 

социално-философска интерпретация. Едната линия въвежда 

наблюденията в директното изобразяване на животински свят, като в 

борбата между човека и природно даденото открива скритото присъствие 

на двете противоречиви същности у човека. Ония критици, които 

разглеждат в такъв аспект творчеството на Райчев, поставят тази линия 

като основна в анималистичните му разкази. С подобен смисъл е анализът, 

който Р. Ликова, а по-късно и проф. Е. Константинова правят на една от 

най-силните творби на писателя-“Карачакал”-(Ликова, Р. Българската 

белетристика между двете световни войни 1918-1944. С., 1965; 

Константинова, Е.-“Георги Райчев”. С.,1982). Мисълта на Ликова, че в 

образа на това животно писателят е успял да определи основните 

стойности на своята философия, е интересна  сама по себе си. И в същото 

време намира известно покритие в художествения текст на 

произведението. “В този разказ-подчертава тя-са събрани като във фокус 

основните идеи на писателя, разпръснати из цялото му 



творчество”(Ликова, Р. Цит. съч., с. 243). Приемането обаче на един разказ 

като идейно-естетически синтез на цялото своеобразие на даден автор, 

крие известни опасности, най-голямата от които е опростяване на неговите 

мирогледни и художествени възгледи. “Карачакал” е психологически етюд 

(като извеждане на тези черти в пространството на обществени 

отношения), но с цялото си богатство от наблюдения и майсторски 

изпълнена образна система разказът не може да покрие творческия 

натюрел на Райчев. Грешката на Р.Ликова идва от схващането, че 

психологизмът на този писател е изцяло подчинен за изясняване на 

природата на едно противоречие, което, съдържайки в себе си две 

взаимоизключващи се дейности, е винаги антагонистично по характер. 

Другата линия на интерпретация изяснява моралния комплекс, върху който 

Райчев  поставя разбирането си за нарушената хармония в природата и 

обществения живот на човека. Това разбиране продължава разсъжденията 

на писателя за социалната зависимост на психиката, за нейните 

предопределени от битието посоки на развитие и изява. Чрез тази линия 

Райчев утвърждава една по-трезва и задълбочена оценка за исторически 

сложилите се форми на съществуване. Разбира се, тези линии трудно 

биха могли да се изолират една от друга, защото те постоянно си 

взаимодействуват и именно в тяхното взаимодействие лежи силата както 

на психологическия анализ, така и на философско-естетическите 

обобщения. И за да разберем в какво се състои своеобразието на Райчев, 

нека очертаем параболата на тези две линии в разкази като “Карачакал”, 

“Вълчето” и “Човекът и лисицата”. Предисторията на “Карачакал”, както 

подчертава Е. Константинова, е свързана с някакъв спомен от юношеските 

години на писателя, когато “видял в съседното на своето село, в Коларово, 

един грамаден и окован бик”. Вероятно този спомен ще е бил така 

натрапчиво впит в съзнанието на Райчев, че той години след това се връща 

към него, за да му даде художествен израз след едно продължително 

предварително проучване на легендите от този край, както и на научния 

материал по въпросите на животинската биология и психология. И от 

обикновен  житейски факт, темата за животното прераства в задълбочен 

анализ на вътрешния свят на животното, на неговите взаимоотношения с 

човека. Когато четем разказа, първото нещо, което прави силно 

впечатление, е откритата в детайли социално-обстановка, в която ще се 

разгърнат по-късно наблюденията на психолога върху Карачакал. И това е 

обяснимо, защото целта на Райчев е не само да разчете движенията на 

инстинктите и да определи границите, вътре в които животното ще се 

окаже символ на една предизвикана враждебност, но и оня съпоставителен 

план между животното с целесъобразността на неговото природно битие и 

човека, като система от социални навици, в които ще легне 

предупреждението на писателя- хуманист. Ако не се отчете това, тогава 

трудно би могъл да се разбере философско-естетическия модел, който 



Райчев защитава в разказа си “Карачакал”. Такъв пропуск впрочем правят 

Г. Константинов и Е. Константинова, когато свеждат “случая Карачакал” 

до една художествена алюзия за силите, които преследват човека и при 

определени обстоятелства могат да се окажат фатални за него-

(Константинов, Г. Предговор към “Избрани произведения на Г. Райчев”. Т. 

1. С.,1940; Константинова, Е. Цит. Съч., 208-212.).Така животното се 

открива като носител на първична алчност, сляпа сексуалност, гола 

инстинктивност и стихийност-все черти, които при човека “социалният 

опит е изменил само външно, като ги е подчинил на редица условности”-

(Константинов, Г. Цит. предговор.). А Е. Константинова пише по този 

повод: “Георги Райчев много мисли, много се вълнува от мисълта за този 

властен зов на плътта, който иде от праисторическото минало и остава не 

заглушен, непокорен и от най-сложно и деликатно устроената човешка 

психика, и от най-силния човешки ум”-(Константинова, Е. Цит. съч., с. 

209.). В този смисъл двубоят между животното Карачакал и човека се 

разглежда като художествено уплътняване на непримиримите 

противоречия, определящи природата на личността. Едната страна на това 

противоречие са обществени условности, чийто “носител” става селският 

говедар, а другата-биологичната същност на човека, законспирирана 

дълбоко в неговата душевност и персонифицирана от Карачакал. Или, с 

други думи, човекът в светлината на тая постановка представя 

“биологичен атрибут”, а не съвкупност от обществени отношения. 

Съзнателно или несъзнателно, между природата и обществото, се поставя 

изкуствена граница, която е преодолима единствено чрез прехода в 

атавистичното, чрез оная необяснима и необуздана стихия на 

“праисторическото”, което “помита всичко по пътя си, всичко руши, 

изпепелява, смачква”. В контекста на една такава концепция победата на 

човека в двубоя му с животното се въвежда като завоевание на човешкия 

разум над биологичното, чиято неовладяност и неконтролираност се 

“обаждат” от време на време в обществения опит на личността 

(“Зловещата гибел на Карачакал-ще заключи Е. Константинова-е израз на 

вярата в човешкия разум, който ще победи сляпата стихия на пола, в 

неограничените възможности на човешкия технически напредък. 

Техническият прогрес, разумът побеждават карачакаловското начало у 

човека, овладяват оная древна, наследствена стихия, която руши, гази, 

помита всичко, което й се противопоставя, но която в същото време е 

очарователна с първичната си мощ, с неизтощимата си жизненост”-

Константинова, Е. Цит. съч. , 211-212). Мисълта, че в човек са залегнали 

две взаимноизключващи се същности, които го водят към гибел, лесно би 

могла да се обори. Нейната несъстоятелност е очевидна и аз няма да се 

опирам върху нея. Трудно би могла също така да се приеме и тезата за 

техническа революция като изход от разрушаваща човешката цялост 

зависимост, съподчиненост на природно-инстинктивното, защото така 



според мене една революция (дали ще бъде научна, или техническа, това е 

просто въпрос на социален опит) има своя смисъл само когато води до 

усъвършенствуване на връзката между човека и природата. Подчиняването 

на нейните възможности за потискане на едното в името на другото винаги 

води до трагични последици. И не е изключено Райчев в този разказ да е 

ситуирал именно тази опасност, убеден в неподготвеността, а оттук и в 

неспособността на едно общество да реши въпросите на историческото 

развитие. Може обаче да се приеме тезата на Г. Константинов и Е. 

Константинова, да потърсят и определят спецификата на отношението 

човек-природа, защото природата малко или много упорито поставя своя 

отпечатък върху личността и независимо от общественото въздействие 

запазва някои свои позиции. Но оттук именно започва и неубедителната 

трактовка на споменатите критици. Неправилно още в самото начало на 

анализа те се опитаха да наложат убеждението, че Райчев съзнателно е 

оголил художествената идея на разказа-човек е естествено съчетание от 

разумното и от животинското, съзнателното и биологичното, и че 

наблюденията на писателя са насочени именно в търсене на 

жизненоправдив материал в защитата на тази идея. Дали обаче е така? 

Погрешността на една такава постановка идва преди всичко от това, че в 

случая се приема като единствена творческа задача изучаването на 

животното Карачакал и на неговия предопределен от самата му природа 

антагонизъм с човека. Но ако е така, си мисля, тогава наистина трудно 

бихме могли да разберем цялата философия на Райчев и вероятно ще звучи 

доста правдоподобно поставеният от Е. Константинова знак за равенство 

между Карачакал и самия писател (“Подобно на Карачакал-пише тя- 

писателят е могъщ владетел на полето, с тънки обоняния за мириса на 

ливадите, закопнял за съживителните лъчи на тракийското слънце, което 

събужда сладострастни тръпки по могъщата снага на бика. Както 

Карачакал и Райчев сякаш съзнава своятя сила на единствен, непокорен, 

непобедим в своето царство. Неограничаван от никакви предразсъдъци, от 

никакви книжни канони и тези, той свободно разгръща първичната сила на 

таланта си и изстраданите се житейски концепции”-Константинова, Е. Цит. 

съч., с. 212). Едно такова заключение звучи почти неубедително. В 

действителност нещата стоят другояче и не в подобни разсъждения е 

затворена истината за този разказ, пък и за самата концепция на автора. 

Повествованието на “Карачакал” започва с един съзнателно успокоен 

ритъм на художествено действие, въвеждайки ни в някои битови 

подробности на случката. И още тук Райчев залага основните елементи на 

интригата, от които не е трудно да се разбере, че през цялото време ще 

става дума за определен тип взаимоотношения. Защото от обещанието но 

говедаря (“Дядо хаджи, главата си залагам, ако дам да падне косъм от 

него-нека селото ме съди”) до първоначалното съприкосновение на 

животното с човека лежи едно пространство, в което Райчев ще разположи 



причините за непрекъснато задълбочаващия се антагонизъм. “Говедарят 

държеше пред себе си дълга дрянова сопа, изрязана от корена на дървото. 

Той дигна сопата на рамо и подвикна-Карачакал тръгна покорно навън. 

Отначало той не разбра както правят с него, извърна глава и спря. Може би 

не му се искаше да се отдели от другите. Същия миг покрай очите му 

профуча дряновата сопа и ако не беше отклонил овреме глава, щеше да 

опита тежестта й. Чу се пак отсеченият вик на говедаря. И Карачакал пое 

напред”. Това не само ни въвежда в атмосферата на разказа, но и открива 

характера на първия контакт, който Карачакал има със средата, сред която 

му е отсъдено да живее. Тук животното се сблъсква с човека, като 

претърпява първото си сериозно поражение. И в тоя двубой не се крие 

никаква алюзия за подсъзнателното, за биологичното. Всичко е един 

естествен ход на събитията, които са реални както в своето раждане, така и 

в своята реализация. Като поставя върху такава основа творческата си 

задача, Райчев насочва анализа към откриване на ония върхови моменти, в 

които най-ясно и категорично ще се открои същността на философско-

естетическата опозиция човек-животно. Неслучайно, когато става дума за 

тази опозиция, писателят ще се стреми да фиксира психологическото 

състояние на животното с глаголи, които не само ще определят близостта 

му до човека, но и ще посочат конкретния смисъл на всички качества, 

които издигат Карачакал в символ на едно обществено съобразно 

поведение: ”Карачакал не разбра какво правят с него”, “Карачакал спря 

настрана и дигна любопитно глава”,”Карачакал не подозираше това”, 

”Карачакал знаеше “, “Карачакал чуствуваше “, “Карачакал съзнаваше 

силата си”, “В очите на Карачакала блеснаха ядовите пламъци”, 

“Карачакал не забравяше стадото”, “Карачакал обичаше да гледа” и др.

 От друга страна, изборът на такива обстоятелства ще зависи точно от 

движението на нравствено-естетическите стойности от животното към 

човека и след това, проверени в директността на техните 

взаимоотношения, ще се върнат като философски извод за природата на 

обществото. Ето как например изглежда изчистената от подробностите на 

действието структура на сюжета: раждането на Карачакал-първият му 

сблъсък с човека и със света въобще-избухването на биологичната страст у 

него-второто му поражение при сблъсъка с човека и неговото унизяване-

трагичният му край. Вътре в тази структура Райчев включва допълнителни 

елементи, които доуточняват социално-нравствения характер на двубоя 

между човека и животното, всекидневната философия на живота, 

разсъжденията върху изблора като отношение към заобикалящия свят и 

като отстояване на възможни и на илюзорни права на съществуване. При 

художествено уплътняване на своята идея Райчев следва оная 

последователност на събитията, чрез която най-убедително би могло да се 

стигне до истината за човека и животното. Ето защо тезата “злото ражда 

зло, насилието-насилие”, разделя художественото действие на две части, 



всяка една от които откроява социалната обреченост на определен тип 

държане (самотата на силния!) и природната енергия на инстинкта за 

самосъхранение. В същото време прераства чрез участта на Карачакал във 

философско обобщение, от една страна, за природата, която се оказва 

неспособна да съхранява достойнствата на собствената си целесъобразност 

и от друга-за обществото, което не може да отговори на най-високите 

изисквания, събрани от разума в кодекса от разума на човешкия морал. 

Убеждението на Райчев, че разминаването между природата и човека става 

именно тогава, когато едната страна направи опит до подчини другата, се 

издига в разказа като универсален код, чрез който би могла да се разчете 

диалектиката на общественото развитие. В двубоя на Карачакал с говедаря 

Куно и с младия пъдарин в самото държане на животното, осъзнало своята 

физическа сила, има нещо, което логически извежда нашите съждения в 

сферата на нарушената целесъобразност, на едно взаимно несъобразяване, 

което именно тласка в повечето случаи човека и животното в смъртен 

двубой. Тук Райчев вече се интересува от тази вътрешна симетрия, която 

винаги е била нарушавана; неговият поглед е насочен към всичко, което в 

своята генетическа предопределеност или социална формираност пречи на 

човека да се издигне над собствения си егоизъм и късогледство. Има нещо 

показателно и доста интересно като замисъл в това движение на Карачакал 

подир стъпките на непрекъснато изплъзващата се от животинския му 

разум, истината за устройството на света като враждебност, като влечение 

и като несигурност. Природно даденото в него му пречи да осмисли 

нещата и затова винаги по-силна се оказва сляпата възбуда пред 

неизвестното, готовността по-скоро да го отрече, отколкото да го приеме 

като една необходимост. И тази крачка, ни подсказва авторът, е длъжен да 

направи именно човекът, но и той се оказва неспособен поради ред 

причини, залегнали в самия него и в неговото общество. Ето защо 

психологът Райчев никога не изпуска възможностите, които предоставя 

логиката на художественото действие, за да докаже, че цялата сила и 

красота, неповторимост и трагичност на живота се крият в неговата 

пълнота, в постоянството, с което този живот се открива непрекъснато 

като нещо ново, като нещо противоречиво в своята конкретност и единно в 

своята същност. От тази именно философска позиция Райчев ще тръгне, за 

да обясни “явлението Карачакал”. И ако се вгледаме внимателно в 

перипетиите на разказа, несъмнено ще ни направи впечатление тая 

съзнателно търсена диалектика в отношението на Карачакал като 

враждебно настроена сила и като търсене на топлина и разбиране. “Онова, 

което беше забравено на другите-разказва Райчев-нему се позволяваше. 

Дори Куно говедарят беше друг вече-не господар, а приятел и закрилник. 

Той го гледаше през студените зимни дни, хранеше го, поеше го. Решеше 

го утрин с кръгъл железен гребен, милваше го и му приказваше галени 

думи. И Карачакал му отвръщаше със същите ласки. Той духаше ръцете 



му, търкаше челото си по гърдите му и махаше с късите си рога, а пъстрото 

му око се смееше с весел смях”. Следващите епизоди (борбата с младия 

пъдарин, пакостта, която Карачакал прави на селяните, и т. н.) се наслагват 

в устойчивото убеждение на писателя, че и във връзката човек-животно 

решаваща се оказва необходимостта от опазването на ония морални 

закони, които са способни да съхраняват единството на правата и на 

задълженията. За Райчев това единство е с общовалиден характер и се 

отнася с еднаква сила както за човека, така и за животното. Тук именно 

писателят психолог търси и открива вътрешните причини за 

утвърждаването на оня модус вивенди, в който се оглежда трагическата 

съдба на Карачакал. Може ли едно същество-човек иле животно-се пита 

авторът,-да бъде щастливо, когато се подчини на по-силния? И неговият 

отговор е отворен към логиката на житейските обстоятелства. Този въпрос 

впрочем усложнява естетическата фактура на разказа и открива пред 

читателя цялата трудност, която е трябвало да преодолее Райчев в опита се 

да разбере и обясни сложната парабола на живота. И без да се впуска в 

излишни разсъждения, писателят снема тази парабола в битието и 

трагичния край на Карачакал. Победен от човека, единствено в полето 

животното осъзнава своята сила, изживява сладките тръпки на свободата. 

В полето, сред природата то разбира какво е загубило в своето 

примирение, в близостта си до света на човека. В тая обстановка Райчев 

анализира подробно неговите преживявания, преживявания на 

“обезвредния, обкования, унижения”. Оттук авторът тръгва към яростния и 

безумен бунт на животното срещу онова непознато общество, готово да му 

отнеме всичко, което би го направило щастливо. И цялата сложна 

амалгама от чувства е така плътно обрисувана, така зрима, че се възприема 

безрезервно, изцяло, с всички рецептори на читателя. А краят на фабулата 

разрешава убедително психологическата и философската загадка за 

животното Карачакал, в което се съдържат повече човешки черти, 

отколкото животински инстинкти. Има нещо показателно и в сюжета на 

разказа: Карачакал защитава своята свобода, а човекът я покушава. 

Нарушена е хармонията в техните взаимоотношения и това според Райчев 

е следствие на битието. Към този смисъл писателят насочва логиката на 

художественото действие, в него той търси признаците на една голяма 

опасност, надвиснала над човека и човешкото общество. Може би краят на 

разказа е едно хрумване на Райчев, но дълбоко в него са вплетени 

нишките, по които изтича енергията на отрицанието, на безпаметния бунт, 

на дълбоката убеденост в онова, което така точно и силно звучи в думите 

на индианския вожд Сиатал, казани в края на миналия век: ”Какво е 

човекът без животните? Изчезнат ли всички животни, човекът би умрял от 

голяма самотност на духа. Каквото и да се случи на животните-то скоро се 

случва и на човека!” И без да насилваме идейния контекст на 

произведението, естествено ще стигнем не до някакъв крайпътен знак, 



изписан с фройдистки йероглифи, а до нещо много реално и правдиво: 

нарушената хармония в живота. Така Карачакал прераства в дълбок 

символ не на биологичното, сляпо сексуалното, да но и в дълбоко 

човешкия стремеж към свободата, към волността. В подобен аспект са 

решени и другите два разказа-“Човекът и лисицата” и “Вълчето”. И в двата 

случая Райчев търси отново пресечните точки на прагматичното битие с 

природната целесъобразност на нещата. Двубоят между човека и 

животното в действителност е защита на правото на съществуване. А 

идеята, че в защита на това право винаги побеждава по-силният, се налага 

като възможност да се определят конкретните стойности на тази почти 

атавистична враждебност, която разделя разума от инстинкта, прави почти 

невъзможно откриването на онова пространство, където те биха могли да 

се установяват като хармонична даденост. Хитростта на човека и на 

животното винаги имат една и съща цел, която е подчинена на тази 

враждебност, но в същото време формите на нейната изява подсказват 

колко различна е стойността на вътрешно-нравствения стимул, който 

поддържа разума и инстинкта в тяхната амбиция да надделеят един над 

друг. Както в “Човекът и лисицата”, така и във “Вълчето” побеждава 

разумът, но тази победа винаги води до едно трагично състояние-самотата 

на победителя. За нея авторът подготвя своя читател с началните думи на 

повествованието (“Посред заснеженото поле усамотено лежи сградата на 

малката гара. Селището е на няколко километра от гарата и началникът с 

двамата си чиновници и стрелочникът са като загубени в околната снежна 

и виелиците”.) и с нея ще завърши двубоят между човека и животното. 

След смъртоносния изстрел всичко ще изглежда “толкова пустинно и 

човек можеше да си помисли, че по земята няма вече топли селища, шумни 

градове през полета влакове, а че открай време под просторите цари това 

ледено мълчание”. Има нещо йовковско в тези заключителни акорди, 

които подсказват, че на Райчев не е била чужда философията за 

съхранената красота на поддържаната и усъвършенствувана хармония. 

Човек е дошъл на този свят, ще заключи авторът, не само за да взема, а и 

да раздава, да поддържа, да укрепва, да създава. Безсмъртието на живота 

не може да се подчинява на никакви условности и съображения. 

Безсмъртието на живота се крепи върху непрекъснатото движение и 

особено място в това движение се пада на човека. Той трябва да е готов да 

приеме своите задължения (като следствие от природната закономерност!) 

и да не злоупотребява със своите права (като следствие от обществено 

сложилите се условия на живот!); да се стреми към такъв начин на 

съществуване, при който единствено природно съобразното може да стане 

оправдание на извършеното. На този философско-етичен принцип Райчев 

подчинява и сюжета на “Вълчето”, разказ, в който темата за 

взаимоотношенията между човека и животното, е изведена като директна 

защита на определен морално-дидактичен кодекс на човешкото присъствие 



в природата. Омекотените линии на повествованието, топлата атмосфера, 

битовите подробности, дълбокото навлизане във вътрешния свят на човека 

и на животното- всичко е подчинено на желанието да се докаже, че 

добротата и грижата, искрените чувства могат да създадат и от “звяра 

помощника и другаря” и че злото събаря онова, което е съграждано така 

дълго и търпеливо. Хармонията тук се нарушава не защото “вълкът 

козината си мени, а нрава никога”, а понеже човекът, на когото е съдено да 

поддържа тая хармония, да я създава и направлява, не проявява във важния 

момент разумността на своята сила. Затова Райчев прави цялостен 

психологически разрез на сцената, в която си дават среща човешката 

непоследователност и грубост и животинският инстинкт. За Георги Райчев 

животното е част от природата и носи в себе си нейните сложни измерения 

и нейната съвършена хармоничност. При взаимоотношенията се с човека 

то открива ония страни от живота, които, без да бъдат вулгаризирани, се 

налагат като един нов и интересен свят, в който е определено 

благородното място на човешката разумност. Затова разказите 

“Карачакал”, “Човекът и лисицата” и “Вълчето” са повествование не само 

за животното, но и за човешката етика, за красотата и грозотата на 

човешкия жест и в не по-малка степен-предупреждение към хората, 

увлечени в своите амбиции, забързани в решаването на въпросите на 

своето битие, забравили, че истинският живот е там, където не е 

прекъсната връзката между природно даденото и обществено придобитото. 

Но също влиянието на Елин Пелин като писател-анималист над 

творческата еволюция на Емилиян Станев е значимо и неоспорвано, както 

и сам писателят споделя в литературната анкета. Но още по-категорично и 

радикално е влиянието на другия класик на родната белетристика Йордан 

Йовков. Става дума за неговия сборник анималистични разкази “Ако 

можеха да говорят” /Хемус, 1936 г./, съдържащ двадесет и два разказа, 

обединени в цикъл от конструктивен, новелистичен тип с общи герои, 

единство на време и място на действие.  В жанров аспект критиката 

възприема това произведение, като първи опит за фрагментарен роман в 

нашата литература! 

Разказите “Карачакал”, ”Вълчето”, ”Хишници” от Г.Райчев, са 

анималистични и с демонстрираното белетристично майсторство, името на 

писателя се нарежда в контекста на анималистната ни проза сред имената 

на Й.Йовков, Елин Пелин, Ем.Станев, Д.Калфов. В емблематичния разказ 

“Карачакал”, своеобразна емблематична творба, фабулата е интригуваща, 

майсторски са описани натуралистичните сцени със сляпата биволска сила, 

акцентира се на подсъзнателното като решаващ компонент в поведението 

на необузданите инстинкти, съпроводени с уродливото,страшното, 

спонтанно агресивното и демонично начало. Биологичският примитивизъм 

доминира като метод на повествованието, достоверността на описанията се 

базират на автентичен случай със своите оригинални и автентични, 



истински прототипи. Животното се превръща във враг и угроза за живота 

на човека, хармонията е нарушена и самият рецидив не подлежи на 

логичен коментар. В разказа “Вълчето”, е проследен сложният и 

противоречив процес на опитомяване, като се акцентира на 

релациите/човек-природа/ и /човек-животно/. Чрез детайлен и 

проницателен, аналитичен психологизъм писателят достига до 

белетристичния ефект на Е.Станев с неговата екзотична повест 

“Чернишка”. Човекът побеждава животното. Преди всичко с интелект и 

проницателност  успява да наложи своята воля така, както се случва в 

разказа. Разказите с вицово-анекдотично начало, заемат особено място в 

творчеството на Г.Райчев. От лъжата никой не печели и сама за себе си, тя 

е порок, от който сме длъжни да се пазим/Лъжлив Додю”/. Повечето от 

този тип разкази като архитектоника напомнят схемите на миниразказите 

от епоса за хитър Петър-с битово-етнографската си стилизация, с 

фолклорните елементи, с пряката образно емоционална характеристика на 

селянина както  персонаж, неговото лукавство, практическият ум им и 

познатия мотив за надхитряването. В типично детските си разкази- 

“Кукли”, ”Елхичката” и “Коледен гост”, писателят въвежда съня и 

съновидението като решаващи компоненти в структурата на 

повествованието и дидактичните послания на свръхестествените сили. 

Куклите носят своя вътрешна чунствителнаст, те  също имат личен живот 

и взаимоотношения а това озадачава и поучава малката Стефка, в чиито 

сън преди първия учебен ден се разиграват драматичните ситуации. Милка 

също разчита на посланията от съня си и настоява баща и да пощади 

елхичката не му позволява да й причини болка, като я окастри. Желаният и 

чакан Коледен гост е Дядо Мраз, който възнаграждава само добрите, 

ученолюбиви и послушни деца. Пестеливостта е наистина пословична 

добродетел на българина и тя се създава в продължение на години, 

култивира се като качество още в детска възраст така, както малкият 

Любчо от разказа “Черното левче”, отново под внушение на 

одухотворяната ценна монета, започва да събира паричките си в спестовна 

касичка. Под знаменателя на утилитарно–прагматичното начало, се 

развива цялата наша следосвобожденска детска литература, като достойно 

продължава традицията от възраждането. Никой автор не е застрахован от 

несполуки и самият Г.Райчев плаща данък на схематизма и грубата 

декларативна дидактичност, качества които определят същността на 

алтруистичния като тематика разказ “Пакостник № 1” и нито 

сантименталната мелодраматичност, нито носталгията по хармонията в 

човешките взаимоотношения компенсират художествената му 

недостатъчност. В “Малкият спасител”, Бочо спасява от нещастие баща си 

при непредвидения инцидент  в гората и така изведнъж израства както в 

очите на родителите си, така и в собствените си очи. Разказите “Врагове” и 

Съседки”, са сходни по тематика и илюстрират убедително идеята, че 



общите страдания, несгоди и нещастия ги облагородяват, правят  ги по- 

добри, болката ги прочиства от злите, демонични сили. В “Панковият 

грях”, отново сънят като метафора изразява силите на възмездието и по 

привантивен начин злите последици за животинките са предотвратени. 

Малкият палавник се разкайва за поведението си и пуска на свобода 

затворените лястовочки. Разказът “Колело” е изграден в стила на 

патриархално-идиличната, възрожденска традиция, дидактична по 

характер и проповядваща алтруистични постулати. Моралната поука е 

изведена във финала на творбата като квинтесенция и звучи убедително в 

думите на чичо Милан: /Митко чувал ли си приказката, дето казват старите 

хора направи добро, пък го хвърли в морето ако щеш-то когато и да е все 

ще ти пометне…/. В “Златната връвчица” обикновената битова вещ е 

фетишизирана и има символно-метафорично значение, ритуално- обредно 

предназначение с надконтекстовата си допълнителна, семантична 

натовореност. Връвчицата е олицетворение на честността, трудолюбието, 

благоденствието. В този разказ намира израз мотивът за богоборческото 

начало, за магическата сила на такива фолклорни жанрове, като 

благословените пожелания и наричанията, експонирани в сюжетната тъкан 

на творбата, завършваща с пророчески думи: ”който добро прави, добро 

сполучва”. Лало от едноименния разказ има сходни черти с Йовковия 

Люцкан, батален в жанрово отношение, той засяга проблема за тихия 

подвиг и истинския героизъм на обикновения войник, типизиран обобщен 

персонаж на човека от народа. Внушава се идеята за безкористната 

същност на подвига като художественият образ фрапира с 

асиметричността и  чудачеството си, с идеализма и ентусиазма  да извърши 

нещо добро.Той е апотеоз на алтруистичното, възвишено начало. В 

“Пъстрата броеница”, ставаме свидетели на трагичния край на бедния и 

онеправдан дядо Климент, чийто единствен син Кирил е жертва във 

братоубийствената война. На същия въпрос е подчинен и разказът 

“Майчина вяра”, отразяващ вездесъщата и    свещена майчина любов, с 

която започва и свършва всичко. Драматичните перипетии на чакащата 

сина си майка, е претопена в сантиметално-мелодраматичната атмосфера 

на повестованието. Във “Врагове”, писателят навлиза в сложния и 

противоречив свят на селските люде, разделени от омразата, но идва и 

момент на осъзнаване на човешкото достойнство и просветление в тяхната 

душевност. Разказът “Работа”, е великолепна апология на работния 

труженик. Всички негови добродетели и най-вече е работоспособността  

му -висше благо в йерархията на народо психологическите ценности. 

Старецът прави неволна равносметка на целия си, изпълнен с труд живот в 

критичния момент и разбира, че смисълът на всичко се изразява в работата 

при всички нейни измерения. Сантименталният изблик на спомените, в 

ретроспективен план, ни връща в далечното детство и чрез субективно-

изповедният монолог на изстраданието минало ни се предлага 



поучителната история на личното замогване. Въпреки апокалиптичното 

предчувствие за смърт, старецът се чувствува удовлетворен от изминалия 

жизнен път.В разказите “Очите на скъперника” и “Лошият приятел”, 

доминират приказните елементи, но те са подчинени на реалистичното 

повестование. Тава практически са и единствените опити в римуваната 

проза за деца, която има своята плодотворна традиция в творчеството на 

Ран Босилек, Ел.Пелин, А.Разцветников и др. Проблемите за възмездието 

за лошите дела на алчния цар-скъперник и обратите в живота на бедния 

Доколенко, изпаднал под влияние на дявола ,лежат в основата на 

фабулното повестование. И докато първата приказка  завършва със 

справедливо назидание, то бедният Доколенко благодарение напътствията 

на мъдрия дядо Кондолко и прекия допир със злато, се избавя от тежките 

последици в неспокойния си живот. Училището като институция е един от 

трите решаващи фактора в процеса на моделиране психологическата 

същност, възпитанието, ерудицията, мисленето и интелекта на 

подстрастващите. На училищната тематика са посветени голяма част от 

разказите на Г.Райчев. В “Добро дело” учителят е този, който възпитава, 

учи, раздава справедливост  и проповяда добрите дела. Отклоненията от 

напътствените думи водят до нелепия случай с Пенчо. Безобидната детска 

игра, кражбата на круши от чуждата градина, завършва драматично и все 

пак Митко спасява своето другарче в бедата, а това вече е добро дело. В 

повечето произведения за деца на Г.Райчев, събитията се развиват в малки 

селища, където хората познават отлично всички свои достойнства и 

недостатъци и липсата на тайни между тях ги прави уязвими. 

Традиционността, изграждана дълги години, народопсихологията е 

практическият съдник за деянията на подсрастваците. И по това какъв 

резонанс ще намери едно дело в съзнанието на хората, се съди дали то е 

добро или зло. С разказа “Матвей и грозденото зърно”, писателят разкрива 

пагубната сила на алкохола и въобще темата за трезвеността звучи 

многократно и актуално в различни аспекти и нюанси. Одухотвореният 

образ на злите сили, които причиняват пакостите, назиданията и 

поученията на възрастните, са основните компоненти на схемата в 

разказите на писателя. Те притежават класическа архитектоника и много 

често кулминационната точка съвпада в композиционен план с развръзката 

на творбата, изразявани чрез сентенции мъдрости, поучения. “Всеки гост е 

благословен пратеник”, това е народната мъдрост, дала повод за 

благородното отношение на чичо Мартиновото семейство към бедния дядо 

Матейко, случайно попаднал на празничната семейна трапеза, сред голяма 

гостоприемна челяд и успял да предотврати грозящото ги нещастие. В 

”Добрият син”е внушена идеята за магическата сила на благородното дело, 

разрушаваща всички изкуственосъздадени прегради от злините и 

човешката ненавист. Децата отново са в епицентъра на повестованието, те 

реализират и замисъла от алтруистични влияния, с красивите си постъпки 



премахват враждата между семействата. И тук доминират  фолклорните 

сентенции, които помага за нравствено- етичното, естетическото и 

алтруистично възпитание на подрастващите ”Свой своя не храни, но тежко 

му който го няма”. Разказът ”Мирю Крайненчето” е апотеоз на трудовите и 

морални достойства на обикновеното селско момче, синтезирало в 

обобщен вид качествата на съзидателното, конструктивно начало. Мирьо 

извършва подвиг, но в съзнанието му това е само обикновена случка, в 

сравнение с големите приживелици на съучениците му. Писателят 

използва вътрешния монолог, смяната на имена за да представи още по-

ярко картина на бедствието. В ”Отплата”, на доброто дело с добрина се 

отвръща и Младенчо се отблагодарява с добрина, а това е най-голямото 

благодеяние за него. В този разказ алтруизмът е съчетан със 

сантиментално-мелодраматични елементи . “Който се труди той добрува е 

основната идея на Първа печелба като на базата на този мотив е изграден 

разказът за ползотворния труд на Велко. В “Сговорна дружина”е 

перифразирана мъдростта: "сговорна дружина планина повдига”, която е 

основна идея на творбата. Трудът като благоденствие и отплата на любовта 

на малкия ученик към родната майка и свещените подбуди, които го карат 

да я отмени се основават на въпроси в разказа Донкова тайна. “Една 

добрина ражда три добрини“ е заглавието на разказ, в който двете 

момиченца предотвратяват пожар и се богато възнаградени. Във “Водният 

цар” се осмиват глупавите консервативни предразсъдици на невежни 

селяни от село Вирово, чието съзнание робува на мистичната и 

анахронична легенда за водния цар. Значително място в творчеството на 

Г.Райчев заемат легендите, историческите предания и разказите, 

съдържащи митологични, компоненти изградени на принципа на сказово 

начало. В “Момини сълзи”, интригуващият сюжет с тема от турското 

робство, се разкрива в естетично-апологичен план. Чудната легенда за 

героизма и себеотрицанието си чувство и дстойство през угрозата от 

смъртта. В разказа „Майчина клетва”, проклятието наистина превръща 

омразните турци в побити високи камъни, а сълзите на страданието в 

красиви цветя, илюстриращи есенцията, страданието ражда красота 

благородство се сплитат в едно цяло за да превърнат прозаически отказ в 

поезия на душевното благородство и селското човешко достойство. 

Сказовото начало е изразено в руслото на фолклорната стилизация в 

преизказно наклонение, предава автентичност на творбата. В легендарен 

стил е изразено и преданието за трите реки – Тунджа, Арда и Марица, 

одухотворени като персонажи неверната Арда легендата поднася обилна 

информация в историко-географски аспект. В “Две сестри”, са представени 

образно-метафорично старата и нова каледарна години. В художествено-

стилистично отношение откриваме общи черти с поетиката на 

А.Разцветников. В “Майчина клетва”, писателят увлекателно ни запознава 

с преданието за появата на кукувицата и чухала. Битово-социалните 



приказки в творчеството на Г.Райчев притежават доминиращи морално- 

етични категории, като най-често в схемата на повестованието е изтъкната 

борбата между злите и добрите сили, персонифицирани в алегоричен план. 

Проблемът за възмездието заема основно място в приказките, той 

преопределя и възпитателните му идеи. В “Калинка“, писателят отново 

прави апология на вездесъщата сила на любовта, над която никакви зли 

сили нямат власт. “Диви птици” е анималистичен разказ,  с битово- 

реалистично повествование за несполучливия лов на патици, изграден на 

комична основа. В “Зимна нощ” приоритетна е баталната тематика, в 

която са  вплетени мистичните мотиви за суеверието, внушени са идеи за 

наличието на свръхестествени сили. Повечето от тези творби са изградени 

на сказовото начало като маниер на повествование. В разказа “Дядо Мраз”, 

писателят акцентира на идеята за неутралимата човешка сила и 

солидарност, за силата на благородство, достойнство, за красотата и 

възвишаната душевност. В стила на  всеотадащата доброта и християнско 

милосърдие са експонирани няколко основни нива на човешките 

взаимоотношение. Чувството за хумор е присъщо за творческия натюрел 

на Г.Райчев и то присъствува в широк диапазон, обхваща модификациите 

на ироничното, комичното, смешното, гротесково-карикатурното, 

сатиричното и пародийно начало. Например в разказа “Кооперативен 

кожух”, на фона на училищния живот весел е проследена съдбата на 

стария дядо Благо, екзотичен като душевно и физическо излъчване, 

синтезирал мъдростта и силата на годините. Финалът на разказа е в стила 

на благородната българска народопсихология, доминиращ е радостният, 

щастлив завършек... 

Модерният представител на психоаналитичната проза в българската 

литература-писателят Георги Райчев е също утвърден и признат класик в 

детско-юношеската ни литература, като е оставил значими постижения в 

жанра на приказката и разказа, от които Емилиян Станев също черпи 

безценен опит. Най-силните му анималистични произведения образуват 

цикъл от няколко разказа: “Човекът и лисицата”, “Вълкът”, “Карачакал” и 

др. В модификацията на анималистичния приказен жанр, писателят също 

постига ефектни резултати, които определят и оригиналното му 

присъствие в националната ни детска литература: “Най-хубавото птиче”, 

“Котешки Заговезни”, “Коледари”, “Кума Лиса наказана”, “Беглеци”, 

“Синчец” и др. Изходният текст на разказа “Човекът и лисицата” поражда 

до болка познати асоциации и реминисценции с анималистиката на 

Емилиян Станев-синкретични жанрово-сюжетни компоненти, при които 

авантюристично- приключенското и драматично-психологическото се 

съчетават в единна органична цялост. Както в новелата “Чернишка”, така и 

тук ловецът е обладан от дива и нечовешка, свирепа жестокост и омраза 

към лисиците и във финала на творбата той побеждава. Оригинална е 

художествената концепция на разказа “Вълчето”, в който се проследява 



сложният и труден процес на “облагородяване” на дивия, млад хищник в 

кошарата на овчаря Калю, след като останалите пет върчета са пленени и 

раздадени из селото. Естествено, този експеримент се оказва изключително 

рискован и в крайна сметка  неудачен и носи много драматизъм и 

разочарования на овчарите. Разказът е изграден в маниера на подробното и 

обстоятелствено битоописание, с бавен темпоритъм на изказ, с паралелен 

монтаж на повествование в класическата архитектоника на интригуващата 

сюжетност. Пасторално-идиличните живописни картини се редуват с 

романтичната визуално-пластична екзотика на патриархално-рустикалната 

природа. Аналогична е проблематиката, залегнала в небезизвестната 

новела “Карачакал”. Отново авторът Г. Райчев ни прави съпричастни към 

опитите в трудния и сложен процес на адаптиране дивия и непредсказуем 

нрав на необуздания селски бик към стереотипите на домашния живот. 

Дилемата човек-животно, е закодирана в основната интрига, и от нея се 

генерират и пораждат последващите логични и алогични, дори абсурдни 

“верижни реакции”...Писателят илюстрира сложните схеми на 

нестандартни положения и ситуации и неординерните модели за 

разрешаване. Колкото и велика да е една сила, когато тя е без контрол, 

обезсмисля своето съществуване. Трагично, нелепо и безсмислено 

завършва живненият си път и Карачакал. Неистовият му порив към борба с 

околните носи небивал драматизъм и напрежение, за да завърши в схемата 

и със знака на нонсенсовата поанта в глупавия и предопределен двубой с 

влака. Автор, който заема своето, макар и непретенциозно място, в 

анималистичния жанр, е Страшимир Кринчев, творил в първото 

десетилетие на нашия век. Практически двата му разказа-“Смъртта на 

ранобудника” и “Черният щъркел”, са приносът му в дефицитния 

анималистичен жанр в българската литература. В жанров аспект разказът 

“Черният щъркел”, отговаря по-скоро на критериите на приказна повест 

или новела с определено дидактичен, морализаторски характер. В известен 

смисъл сюжетно-фабулната интрига ни води към реминисценции и 

аналогия с класическата приказка “Грозното патенце” на Х.К.Андерсен. 

Приказно-поетичните елементи се експонират в тоталната персонификация 

на зооперсонажите, и пикантноекзотичната събитийна схема и възторжено-

апологичният финал, в който черният щъркел Кебар избира лично и без 

задръжки смъртта като възможно най-достойният житейски изход и 

алтернатива на съществуване. Писателят умело интерпретира широк 

спектър от морално-етични и естетически проблеми: трудният, сложен и 

противоречив процес на опитомяването, облагородяването и 

самовъзпитанието, грехът и разкаянието, вината и наказанието, покаянието 

и надеждата, възмездието и авторефлескията, чувството за вина и морално-

етичната равносметка като самонаказание, великолепно изразено с 

визуално-пластическите инвенции на последния горд полет към другия, 

истинският живот на черния щъркел. Смъртта, като присъствие и 



трактовка в този случай, е героизирана и апологично изразена в 

патетичните инвенции на възторжения акт. В поетиката и стилистиката на 

Емилиян Станев такъв вид романтико- патетично решение на проблема е 

изключено, а и самата смърт като синдром и интелектуално-биологическо 

присъствие, би намерила други варианти като естетическо решение. 

Допирни точки в стилистиката и поетиката на двамата автори откриваме в 

специфичния начин на обективно отражение и изображение 

индивидуализираните и типизирани зооперсонажи с великолепно чувство 

за детайл и ефектна визуално-пластическа илюстрация на 

обективнатареалност чрез многоаспектната “кинематографична“  техника. 

Писателят Дамян Калфов има изявено присъствие в анималистичния жанр 

на българската литература, като до голяма степен той воюва за спазване и 

възпроизводство както на природата и околната действителност с флората, 

фауната и животинския свят, така и за чистотата и бескористността на 

човешката душевност. Повечето от анималистичните му разкази и 

приказки за деца са събрани в произведенията му: 1930г.-“Едрата мряна”-

разкази за деца, следват 1940г. – “Край реката” – рибарски разкази,  1943г.-

“Гора, малката сърничка” – повест за деца. В поетиката и стилистиката на 

този писател впечатлява сантиментално-мелодраматичният, фамилиарен 

подход към проблемите. До голяма степен неговата естетика на 

изображение е близка и сходна с тази на писателите-народници от 

началото на века-Тодор Влайков, А.Старашимиров, Ц. Церковски, Христо 

Максимов-Мирчо и др.  

 

Анималистичният жанр – модели на съществуване и версии на 

проявления. 

Ем. Станев е изключителен познавач на човешката природа и психика, 

владее до съвършенство майсторството да осъществи сложния 

психологически портрет в цялостен или фрагментарен план, свят наситен с 

трагизъм, красота, героика, жестокост, бруталност и цинизъм- антиподен и 

взаимноизключващ се с илюзията на красотата и любовта.Умелата ирония 

в стила се съчетава органически с нонсенса и глупостта в номиналната и 

същност, с грижливата систематичност и постоянното, латентно 

вдъхновение, това са творби на социалнопсихологическото и философско- 

интроспективно самопознание, от текущото човешко битие, от непознатия 

и екзотичен свят на природата, от промисъла на висшите, мистериозни и 

мистични сили. Съчетават се органически философия и космогония, 

диалектика на живота и онто и филогенезис на нещата в натуралния свят, 

художествената историография, биоетичната психография, нравствено – 

моралните норми на психографията като състояние и екзистенция.     

Романът му “Когато скрежът се топи”, притежава жанровите 

характеристики на новела, като в самия текст авторът достига до висотата 



на ефекта на изображение на такъв изключителен психолог и психограф, 

какъвто е Кнут Хамсун, един от любимите на писателя автори от детско-

юношеските и младежки години. Глобална като замисъл е идеята за 

общуването на индивида, на човека с природата, нейното опоетизиране и 

естетизиране като своеобразен феномен, той е художник на словото с 

въображение и стил на артист, залагащ на пластическо- изразителното 

начало като даденост и предпоставка, на дълбоките интерпретации и 

ефектния психоаналитизъм. Има ярко изразен афинитет към тишината и 

съзерцанието, с впечатляваща пластика и концептуалност на стила, с 

дълбочина на визията в процеса на изображение на хората и 

зооперсонажите, залага на етичните и естетически категории като цялост. 

Времената, които “реставрира” в историческите си и философски романи, 

са обвеяни с романтиката на отминалата  екзотика, наситени са с 

противоречивост и дисхармоничност, с екзалтирани протестни настроения 

и религиозни форми на общуване, с мистика и интроспективни 

самоанализи. При естетическото оформяне на образите, се достига до 

стихията на художествените инвенции, до космогоничните идеи за мисията 

на твореца и демиурга като предо пределеност на съдбата, до драматичната 

версия за борбата между позитивното и негативното като концептуалност. 

Доминира като иманентна даденост духовното движение на мисълта, 

господството на личния копнеж по щастие, драмата на любовта. 

Житейската му биография е била винаги неразривно свързана с лова като 

ритуал и иманентен атрибут на пантеизма като синдром.  Впечатляват още 

и невероятната концентрация и особената устременост на героите му, 

невероятната пластическа мощ на изображение, невероятното и неистово 

удовлетворение на вътрешния свят и жаждата за опиянението и възторга от 

съществуването на духовното и телесното като цялост. Като типичен 

представител на интелигенцията през 50-те години, писателят успява да 

конструира свой собствен идейно- тематичен свят, интелектуално наситен 

и извисен,структуриран като вид високо организирана МАТЕРИЯ, 

генерираща и възпроизвеждаща множество сюжетно-фабулни истории в 

стилистиката, маниера и поетиката на писането през тридесетте години, 

т.е. от позициите на днешното време в екзотичен и пикантен РЕТРОСТИЛ, 

присъщ и на автори като : К. Константинов, Д. Немиров, Г. Белев, П. 

Вежинов, Ем. Коралов, Т. Харманджиев, Г. Караславов, О. Василев, Св. 

Минков , К. Малина и др. Духовният, вътрешен свят на персонажите му е 

строго индивидуален, специфичен и дефицитен, наситен с множество 

интроспективни характеристики и параметри. Той работи с образи- 

метафори, натоварени с полифункционална, надконтекстова семантика , 

зад чиято номинативна същност са закодирани многоизмерните и 

многопластови смисли и версии на паратекстовия и метатекстовия, 

(алюзорно- метонимичен) прочит на всички възможни смислови нива.В 

контекста на цялостното, единно и космополитно битие ( микро и 



макросвят, начин на съществуване на персонажите), евоюлират и 

глобалните, креативни и изпълнени с фантазия, въображение и 

интелектуален потенциал ИДЕИ, генериращи все по- нови версии  на 

съществуването като феномен и екзистенциален синдром. Дебютирайки 

със сборника разкази – “Примамливи блясъци”(1936г.), той залага на една 

фундаментална, креативна концепция – за апологията и възторга , за 

естетическото и хуманно преклонение пред съвършенството и красотата 

във всичките им  измерения и проявления, за изключителното въздействие 

на Природата и пантеизмът като модерна и актуална философия на 

мислене, поведение и начин на световъзприемане. Конструктивната 

функционалност на творческото кредо се проявява в семантичните 

измерения на текста в повечето от анималистичните му творби.Животното 

като тип съществуване се стреми всячески да оцелее, да избегне угрозата 

от СМЪРТТА , така както се случва в емблематични разкази като “През 

зимата” и в “ Пролетни стремежи”. Тайните на природното съществуване 

като концепция и версия, в този екзистенциално- прагматичен модел са 

закодирани основните идеи, проникнати и от есхатологичните версии на 

естетическите и прагматични хипотези  на този начин на рецепция и 

възпроизводство на бита и битието в органическото им цялостно единство. 

Светът на животните (зооперсонажите) е опростен, неосъзнат, 

първичноинстинктивен и интуитивен, истините са семпли и едноизмерни, 

доминират силовите, груби и варварски взаимоотношения особено тогава, 

когато се намесат и хищниците в субординационната система на 

релативните персонификации, в чийто вазис са закодирани и константните, 

априори дадени стойности на аксиологическия модел.В съвършения и 

тайнствен свят на ПРИРОДАТА, отношенията са освободени от скрупули 

и угризения на съвестта, а практически всичко в този суров свят се диктува 

като вид морално-етична, нормативна база от инстинкта за самосъхранение 

и оцеляване и основен, водещ мотив е – „Целта оправдава средствата”. А 

човекът като контрастен антипод на зооперсонажите , се респектира 

единствено от страха и авторитета, от магията и мита за силата и властта. 

Убийството на всяко животно е своеобразен ГРЯХ за извършителя- самият 

мистичен ритуал и акт на преминаването в небитието за животното има 

свят смисъл. Битието на природата игнорира представата за високата 

интелигентност на животните, а много често се робува и на презумпцията 

за трансгресията на енергиите в реципрочен план ( от мъртва енергия в 

жива и обратно). В сравнение с анималистичната проза на Йовков, при 

Емилиян Станев светът на животните не е очовечен и стилизиран като 

етика и хуманност, а е груб, суров, натоварен с делничните проблеми на 

битието. Авторът акцентира на същността и спецификата относно 

психиката на животните като решаваща доминанта са неистовата борба със 

заобикалящия ги свят и със самите себе си. У писателя липсва и 

религиозно- мистичното преклонение пред света на животните, защото 



доминират реалиите на действителността в номиналната им същност и вид. 

С изключителната си интуиция авторът се докосва до съществените 

обобщения в контекста на художественото съдържание- той успява плавно 

да опише трансгресията на съзнанието у животните като вид осъзнаване на 

реалностите и действителността. При него времето има други измерения и 

стойности, съобразени със законите на природатаи естественият свят на 

еволюция и осмисленост. Чрез силата и сугестията на пастелния и 

пластичен рисуък, се достига до интуитивно-медитативния процес на 

рецепция на околния свят. Към загадките на битието и на инобитието той 

подхожда от философско- психологически ракурс на визия, одухотворява 

целостта на реалиите и условностите в анималистичния микросвят, 

илюстрира живота на безсловесните с инстинктивното им отношение към 

заобикалящата ги действителност, към природата, а с философския си , 

пантеистичен подход одухотворява и ирационално- мистичните 

компоненти в цялостната структура на творбата. Обсебен от креативните 

инвенции на артистичната си мисъл, той се изявява като новатор по 

отношение техника на повествуване в аспект на многоплановата 

композиция, асоциативно- фрагментарното мислене, поток на съзнанието, 

великолепен психограф на човешките характери чрез художествената 

поетичностна изказа си, органически интегрирана със сложната 

психоаналитична и философскоаналитична мисъл. Основен художествен 

похват е съзерцанието, медитацията на нежната, извисена и сурова в 

натуралната си органичност ПРИРОДНА красота, а също обаянието на 

човека и животното като компоненти на една цялостна система на 

съществуване. Творческата мощ на художника намира израз и в духовните 

озарения и откровения чрез живото слово, което владее до съвършенство 

(вид избор на оръжие – интелектуалното като висша еманация на 

креативността ), отразяващо се и на нравствените трепети и вълнения на 

художника и делото му.Той е в дълбочината и в смисъла на всеки вид 

познание-историческо, философско, естетическо, психоаналитично, 

етическо, есхатологично, гносеологическо, мистично, трансцедентално, 

интроспективно и т. н.- у него впечатлява синтезът на лично- персоналното 

и глобалните тайни на света, синтезът между обективното и ирационално- 

трансцеденталното ПОЗНАНИЕ. Философската природа от висш порядък 

на текстовете му е изпълнена с мислене, медитация и съзерцание, носещо 

опиянението на романтичните блянове и мечти, копнежи по красотата и 

съвършенството. В цялостното му творчество съществуват и множество 

символни образи- метафори, с надконтекстово семантично значение, в 

което са закодирани и художествени образи и персонажи със специална, 

полифункционална  и поливалентна осмисленост на присъствието си , 

такива каквито са повечето представители на социалните прислойки и 

обществени категории-учителството и интелигенцията като лабилен 

фактор в процеса на провеждане екстремални , революционни действия, 



офицерството, градският еснаф с бюргерското си самосъзнание и 

манталитет на поведение, идеологическите и политически касти, 

организации и партии, банкерите и лихварите, хората на големите пари и 

на властта, от които практически зависят пряко или косвено всички жители 

на малкиото, еснафско градче със своя атмосфера, дух и стереотип на 

мислене и поведение на обитателите му. Всъщност точно в хронологията 

на тази идейно- тематична предпосгавка и логика, на проблемите и 

подходите при разрешаването им могат да се открият множество общи 

характеристики с творческите търсения и постижения на редица 

представители на по- младите творчески генерации в прозата предимно- 

Вл. Зарев  (“Битието”, “Изходът”, “Изборът”)- трилогия от осемдесетте 

години, но също и в жанра на историческия роман-(“1850”,”Четирите гряха 

на поп Богомил”), Васил Попов, Златомир Златанов, Иван Голев, Дончо 

Цончев, Любен Петков, Димитър Коруджиев. В тази анималистична повест 

се  експоприират интензивно елементи както от устното народно 

творчество, така и от фолклора за деца в традициите на художествената 

литература, като в повечето от епизодите (респективно в цялото му 

творчество) се натъкваме на основни характеристики, по чиито правила и 

закони се изгражда архихектониката на не едно от неговите произведения 

за деца. В своето задълбочено, анималистично и с приносен характер 

изследване “Русское, устное народное творчество” (Москва, 1977г.) 

,теоретиците Н. И. Кравцов и Д. Лазутин подчертават:”В приказките ни за 

животни са се отразили древните представи на човека за природата-

анимизъм, антропоморфизъм и тотемизъм”. Сами за себе си повечето от 

пероснажите в анималистиката на Емилиян Станев са от опита на 

“жертвите”. Те олицетворяват слабите страни и са вид аутсайдери, каквито 

са и повечето от неговите герои от първитеи му сборници с разкази, 

отразяващи провинициалния бит и живота на еснафа. Както се отбелязва в 

изследването на Кравцов и Лазутин -“Структурата на приказките за 

животни е проста. За основите на композицията служи граденето на 

сюжета. В зависимост от хода на действието се разпределя целият 

повествователен материал. Най-забележителната особеност на постройката 

е “нанизването” на епизодите. Особено характерно за развитието на 

действието е срещата на животинете едно с друго…” В приказната повест 

на Емилиян Станев-“През води и гори”, се подвизават изключително много 

персонажи, които имат своето място и значение в аксиологическата 

субординационно-йерархична система. Но никое от тях, независимо от 

епизодичната си или незначителна функция, не е лишено от смисъл и не 

присъствува случайно в хода на събитията. Богатата информация, която 

поднася авторът за животинския свят, има богато познавателно значение, 

носи възпитателен характер в етичен и естетически план. Редуват се 

познати герои каято Язовецът и нощната лястовица, Чаплите и Гмурците, 

Черните косове и Кеалугерите, Керкенезите и Кадънките, Бухала и 



Ястребите, Вълчицата и Порът, Лисицата и Дивите свине и т.н. Един 

изключително богат и разнообразен калейдоскоп  от познати и непознати 

персонажи. Всеки от тях е строго индивидуализиран  и типизиран, носител 

на специфичните и отличителни качества на своя род или вид, като това не 

изключва индивидуалния стил и начин на мислене и поведение. Самите 

имена на част от тези герои съдържат закодирана анималистична 

символика и предопределят семантиката на тяхната  психография и 

поведение-вълчицата Мрам, нощната лястовица Козодоя, водната 

костенурка Жълтунка, водният кос Гурльо, старият катерик чичо 

Рунтавелко и палавата катерица Гина Катина, потайникът(водна птица), 

“Рошоглавецът” и др. Семантичната същност на имената е многоизмерна, 

но и конкретна като послание, асоциация и смисъл на поведение. Повечето 

от тези персонажи отговарят на своите имена на всички нива на 

присъствие: физиолгическо, психологическо, “интелектуално”-

рефлексивно, които контрапункти координианти мотивират начин на 

мислене, действие и поведение, генерират нови, неочаквани идеи, авторски 

коментари, анализи, самоанализи, наблюдения. като дивата котка, мечката 

и др. Във всеки от случаите на досег с част от тези животни получаваме 

нова информация, разкриваща тяхната същност и облик. Финалният 

епизод “В родното поле” е изграден на принципа на сказовото начало като 

начин на рефлексия и коментар на реакцията от феноменалното завръщене 

на пътешествениците. Игровите елементи, като част в цялостната 

постановка в сюжетно-фабулната структура на творбата, отново 

доминират. Продължава и животът такъв, какъвто е бил и ще бъде винаги-

непредсказуем и жесток, изпълнен с приятни и повече неприятни 

изненади, с драматичнии събоносни обрати, носещ повече отрицателни 

отколкото положителни емоции и тръпки, и въпреки всичко-съблазнителен 

и очарователен, желан  и любим и за хората и за зооперсонажите. В 

структурата на изображението доминират тъмните лабиринти на 

човешката душевност, с всички възможни противоречия и невъзможности 

за позитивна трансгресия на енергията и достъп до един по-добър свят и 

смислен живот. В жанровите концепции на анималистичната проза като 

приоритетен демографски персонаж е конструиран малкия провинциален 

градец и социалната йерархия, субординация и разделения на социалните 

групировки, повечето в плен на обсесията елементарен екзистенц-

минимум, с егоцентрични надежди и мечти за биологическото и 

материално оцеляване. В цялия  органически синтез се ражда симбиозата 

на личното с народностното и историческото, а чрез синдрома на 

провинциалното, локално и регионалното начало, се достига до 

философията на космополитизма. Впечатлява необикновеното богатство 

на човешки съдби и характери, специфични черти на личността, 

органическата психография на интелигенцията като социален стетус, 

нравствените парадокси и превъплащения в същността на човека като 



централен персонаж в текстовете му. Той навлиза в структурите на 

обществото, концентрирайки поезията на нравите в битовата атмосфера. 

Битието за индивида е вид социално изпитание, осмислящо богатствата на 

миналото, настоящето и преходното. Визират се основните психографски 

параметри и характеристеки  на малкия човек, решил да надскочи сам себе 

си в мизерията на малкия провенциален градец, в безперспективността и 

безизходицата от ужаса на проблемното ежедневие и ужасният стереотип 

на стагнацията, инравствената деформация и деградация. Ефектно е 

изразена драматичната мъка по личното ЩАСТИЕ в тежката криза и 

колизията на неосъществените мечти и копнежи, решени в стилистиката и 

естетиката на неоромантизма. В причудлива и странна симбиоза се 

синтезират разнородни естетически и морално-етични категории: трагично 

и комично, възвишено и низко, извисено и пошло, смешно и героично, а 

прагматичното желание трансгресира в дълбока агония след множеството 

опити за овладяване и преодоляване болката и страданието, а негативните 

категории (завист, ограниченост на мисленето, интригантство,  сплетни, 

еснафско упорство,простодушие и простотия) се моделират като 

консервативна догма в психологическите аспекти на психографския 

алгоритъм и същностните му проявлениякато характер, темперамент, 

манталитет. Доминантата на търсещата мисъл у писателя провокира 

повечето от естетическите решения в модела на традицията и класическото 

естетическо мислене и световъзприемане. С приоритет е визията на 

гротесково-негативните решения на проблемите в естетиката и 

стилистиката на фамилиарно-драматичното, сантиментално-романтичното 

и народническо начало. Персонажите се отличават с изключителна 

сетивност и свръхчувствителност на процеса на рецепция бита и битието, 

микро и макросвета като цялост. Явен е и контрастът между гротесковия 

модел на света и девствената, непорочната  чистота на ПРИРОДАТА като 

субект на съществуването, доминира и визуално-пластическата 

романтичност и одухотворената поетичност на художествените образи. В 

единно цяло се синтезират эадълбочената проблематичност на 

съществуването, изтънчената рецепция за света, изострената сетивност, 

импулсивната аналитика-синтетична възбуденост на мисълта. Новелата “В 

тиха вечер”  разглежда въпроса на социално-политическите борби през 

Втората световна война, като се акцентира на философията на поведението 

н човека и практицизма в мисленето като алтернатива за оцеляване. 

Философията на ловеца е свещена с обсесията на земята като извор на 

здраве, морал и щастие. Акцентира се на позитивните добродетели на 

човека у ловеца-покровител и пазител на природата и хармонията. 

Изразена е поетичната любов на писателя към земята. В статията си “За 

писателския труд”, Емилиян Станев споделя поразителни в същността си 

откровения и истини за мистерията на творческия процес: ”Писателят 

остава писател дори когато сънува. Безкрайни съмнения, 



колебания,недоволства и противоречия съпровождат неговата работа. 

Въображението се превръща в същински демон. Той изважда сякаш от 

небитие и хаос явленията, разрушава стари представи и открива нови 

истини,като създава на разума най-тежки грижи. То се опитва да проникне 

навред-в тайните на човека…То е неудържимо, трябва да се обуздае, за да 

не извърши някакво безумие. То има своя логика и срещу тая логика 

разумът непрекъснато води борба, за да я подчини на себе си”. Емилиян 

Станев навлиза в неизследваните и неизвестни територии, свързани със 

страданието и вдъхновението, магията и възторга, трансцеденталното и 

ирационално начало на творческия процес. Той създава свои 

аксиологически  модел за генезиса и еволюцията на художеството: 

”Изкуството, както и науката, е средство да се уясни тайната на битието. 

Науката търси истината по пътя на опита:колкото повече опит се натрупва, 

толкова по-точен е научният извод. Изкуството търси характерното във 

фактите, в душевните явления, във феномените. То дири отвътре, в 

душевността, ала това съвсем не изключва познанието на физическото 

битие. Въпреки че то не е най-важното за художника, той държи сметка за 

него, както държи сметка за формата”. Рационалното, авангардо-

евристичното мислене на писатуля се изразява в неговия притчо-

сентенциозен, афористично-лапидарен стил. В краткото си есе “ Мисли за 

книгата”  той констатира и поучава: “Не чакайте от никоя книга да ви 

научи как да живеете. Искайте от нея да ви покаже правдата и красотата,  

без да ви поучава, защото художникът не е нито философ, нито моралист”. 

Той стои над тия неща, изобразява ги и предоставя на нас да размислим 

върху тях. За психографияата на Емилиян Станев съществено значение 

имат десетките интервюта и коментари от автори като Атанас Свиленов, 

Ганка Стоилова, Стефан Коларов, Светлозар Игов, Стоян Каролев, Атанас 

Натев, Розалия Ликова, Драган Ничев. В тези творби доминаращи герои са 

животните обитатели на гори и планини, органически вписващи се във 

флората и фауната на природата. Дори и там, където има хора, дейстието е 

отново експонирано около зооперсонажите и множеството екзотични игри 

на лов. Но специалният прочит на текстовете декодира невероятното 

богатство на етични проблеми, очертали периметъра на богатото и 

самобитно творческо дело, интензивно наситено с прозренията на човека в 

естетическите съвършенства и неразгадаемата романтична тайнственост на 

вечната природа. Творецът се взира във вечните закони на битието, 

открива множествето прояви на житейски ситуации на всякъде около себе 

си-дивната красота на различните сезони, в играта на багрите и на 

светлината и тъмнината, в интензивното дихание на живия живот с 

всекидневните му поврати и превратности на съдбите, в неизменните 

битки за съществуване и оцеляване, в екзотиката на родния пейзаж и 

душевност. В приказното повествование всичко е любопитно, интересно и 

интригуващо,  не само защото е изключително като събитийност, а защото 



е  “терра инкогнита”-един нов свят, поразяващ с другостта си, естетизиращ 

приятелството и даващ приоритет на изконните позитивни нравствени 

категории. Тази примамлива другост е далечна и трудна, но достижима и 

малкият читател върви към новата действителност, въоражил се с трепета 

на невероятната сетивност, обсебил красотата на първичното в лоното на 

природата, съществуващ в естествените си параметри на личностното 

присъствие.  Писателят осмисля у ззоперсонажите богатото и духовно 

дълбоко съдържание, макар че те никога не напускат територията на 

реалното си битие-съществуват в номинативната си същност, в контекста 

на реалиите и реалноста точно такива, каквито са. Алюзиите с поведението 

на хората е плод на виталността и величието на пантеизма и цялата 

природа, доминираща като наративен, нравствен  императив в цялостната 

проза на автора . 

 

   Психоаналитични модели на мисленето и поведението при  

животните...  

 Повечето от чутите, видени и разказани истории имат своя генезис, 

логична предистория от традицията на възможните и невъзможни версии 

на човешкото въображение и фантазия-причудливо, тайнствено и 

загадъчно, екзотично, красиво и необратимо в уникалността си. Илюзорна 

и лъжлива е версията, че обикновените, прости хора имат банални и 

семпли, традиционни като версия истории и, че интелектуално извисените 

и по-сложно устроени люде, са с по-богати и респектиращи с екзо и 

езотеризма си модели на разказване. На принципа на  библейско -

християнската стилизация, се конструират и “наслагват” импулсивно 

основните художествени образи, в чийто епицентър на естетическо 

присъствие се фокусират нравствените, морални измерения на личността, 

пречупена през призмата на етико- естетическите категории и версии 

Анималистичната проблематика в художествената литература е 

специфичен и дефицитен жанр и няма богати традиции като естетическа 

интерпретация в националната и европейската (световната) художествена 

литература. Генезисът и еволюцията й започват от фолклорните 

произведения за деца и възрастни, които заемат престижно място в 

системата на митотворчеството. Актуални и модерни са и днес 

сентенциите на Платон: ”Който веднъж види с очите си природата и 

красотата й, той не принадлежи на смъртта…”Фолклорната, 

анималистична приказка съдържа класическите елементи от 

архитектониката на жанра -условност на повествуването, изразено в 

преизказно наклонение, доминация на кумулативните техники на сказа, 

задължителен щастлив завършек (хепи енд), приоритет на диалога в 

цялостната структура на творбата, контрастна  поляризация и 

диференциация в същността на персонажите в аспект на морално- 



етичините и естетически категории. Тези същностни параметри и 

характеристики на повествуването в приказния жанр(фолклорен, 

авторизиран  и авторски), намират ефектни интерпретации в изследванията 

на Н.А.Кравцов и Д.Лазутин-“Руското устно народно творчество”-

(М.,1977г.), Иванка Ковачева -“Да разкажеш приказка” и Е. Рускова -

“Трикстерските приказки”(1982г.), през 1985г. се появи монографията на 

Божанка Константинова-“Заровеното имане”. Дисертацията на Светлана 

Стойчева “Приказките на Николай Райнов-между магическото и 

декоративното”(1992г.), има също приносен характер с разработване 

проблематиката свързана с историята, теорията, естетиката и поетиката на 

приказния жанр. Фундаментални като новаторски тип интерпретации са 

трудовете на В. Проп -“Морфология и корени на вълшебната приказка”, 

Аникин-“Изкуството на психологическото изображение на приказките за 

животни”- (в сборника “Фолклорът като изкуство на словото”- 1969г., на 

Н. Кравцов-“Специфика на фолклорните жанрове” (1963г.), на 

В.М.Мелетинский-“Поетика на мита”, Марк Сориано,  Борис Успенски,  

Любомира Парпулова,  Бруно Бетелхайм,  Джани Родари, В. Н. Соколов  и 

др. За първата сигнална система, или душата на животните можем 

естетически да изходим от максимата на Анри Бергсон: ”Всяко съзнание е 

памет.А всъщност ПАМЕТТА като признак на изящната, префинена и 

перфидна чувствителност и чувственост у  животните е до голяма степен 

по-развита, отколкото у хората.” По принцип емоционалната същност и 

природа на животните доминират над интелекта, или са интензивно 

наситени. Атресивните изблици на гняв, любов, състрадание, омраза, 

солидарност са им органически присъщи и са с по-далечен генезис 

отколкото у хората, за които се смята, че притежават висшата първа 

сигнална система. Широк и многообразен е спектърът от качества, които 

се визират в понятието (дефиницията) ДУША: абстрактната и 

несубстантивирана част на човека, източник на чувствителност, разум и 

воля, мисли и чувства, привързаност и страсти, поривите към всякакъв вид 

промени на индивидуалността. Прозренията на Питагор говорят за това, че 

думите на животните са безсмъртни като тези на хората, тъй като и едните 

и другите произлизат от БОГА…Всъщност подобно на човек и животното 

е проекция на божественото. Човешката душа е нематериална субстанция, 

притежаваща способността да мисли…В класическата и модерна 

философия, интерпретацията на проблема приема разнопосочни версии от 

Аристотел до Бейкън, като презумпцията е, че човешката душа е 

триединна: вегетативна (хранителна), чувствителна и рационална, което 

всъщност е  проявление на божественото…По време на Рене Декарт и след 

него се моделира версията за сатанинското начало у ЖИВОТНИТЕ, като 

висша проява на дяволското, агресивно и глобално намерение… Автори 

поддържащи позитивистичните концепиции на тези версии са: Пиер Масе-

“Елементи на модерната философия”- 1752г., Жан Ристар и Жан Приор-



“Душата на животните”, 1986г. Естествено разликите на цялостната 

същност и специфика на дивите и опитомените животни е драстична и 

качествена, нещо което може да се илюстрира чрез художествените творби 

на автори като Емилиян Станев и Йордан Йовков, или Джек Лондон и 

Михаил Пришвин. Приоритетите на опитомените животни над дивите са 

драстични, както по отношение психофизиологията, така и по отношение 

на интелект. Проблемът се експонира в дилемата за наличието на първа и 

втора тема у животните или поне в част от тях. Сензитивната култура на 

рецепцията е вид авторефлексия, а мисловно-интелектуалните операции са 

не само рутинни, но и следствие на сугестивно-интуитивните 

проникновения, каквито откриваме в художествено-творческите 

трансгресии на зооперсонажите при различните им превъплащения, 

трансформации и модификации, водещи и до специфичната трансгресия на 

креативните енергии в цялостния процес на екзистенция.Така се 

провокират и усложнението като образно-визуални елементи, виртуални 

представи у читателя. Рецепцията на елементарното (сюжетно-фабулно), 

контекстово-събитийно ниво  е комплицирано във факта, че ловецът 

помага и съпреживява трагедията на кучето си Фокер. Тази нова 

констатация се опосредствува чрез замяната на директно-контекстовата 

илюстрация с механизмите на изразяване на сугестивно-емоционалната 

съвместимост между разнородните и разнопосочни текстови фрагменти. 

Емилиян Станев е духовен предшественик на тенденцията на т.н. 

”инфантилна проза” в детската литература и на аналитико-философската, 

екзистенциално-психологическа и рефлексивно-медитативната линия в 

съвременната българска литература. Едновременното присъствие на 

толкова разнородни и разнопосочни елементи между литературните 

критици и специалисти задължава дешифрирането на трудния проблем за 

творческата специфика и своенравност на автора. Повечето от творбите му 

за деца са еднакви (за разлика от произведенията му за възрастни) като 

идейно-тематична основа, философска ориентация, изобразително-

стилистични решения и въпреки формалната им разнопосочност, те са 

единни като креативна (товрческа) нагласа.  При Емилиян Станев 

смисълът и същността на героите е в движението, непрекъснатото 

движение, чиито смисъл и цел е нещото-експонирано като себенамиране и 

себереализация. Всички герои, независимо от изходната си точка, и 

предварителната схема-модел на поведение, претърпяват драстична 

еволюция. Генезисът на оптимизма и радостта при Емилиян Станев имат 

различна база, механизми и семантични характеристики. Основните 

параметри и измерения на поетиката му, се пречупват през неговите 

персонални, нравствено-философски лутания и търсения, оцветени са от 

краховете на илюзиите и разочорованията, възторга от победите и 

горчивината от пораженията. Романтичните приключения на двамата му 

герои (и в четирите му повести за деца) из екзотичните му пространства на 



природата, са възпроизведени с необичайна ефективност, а в алогизма и 

деструкцията на релативните връзки между двата субекта (участници в 

играта), се илюстрира модела на съвременното човешко общество. 

Писателят буквално засища читателя с огромния обем информация, 

разиграва традиционни и неординерни схеми и модели с психологически 

ескизи и виртуозни илюзии. Текстовата фактура на повестите е усложнена 

от индиректната, опосредствена връзка с фолклорно-сказовото начало. 

Неговото влияние в съвременната българска литература  е интензивно-  от 

Й.Радичков през Д.Цончев и В.Попов, до Зл.Златанов. Всички тези 

компоненти водят към стимулиране на мисълта и интензивна 

авторефлексия. Разликата между произведенията за деца и за възрастни 

при Емилян Станев , се изразява най-вече в това, че вторите са изградени 

от хетерогенни тестови елементи: художествнени, философски, 

психологически, социологически, екзистенциални, религиозни, етико-

естетически, историко-хипотетични и др. Проявленията на героите му 

притежават най-голямата си потенциална възможност в диапазона на 

механизмите на психологическите процеси. Особено интересен и актуален 

е въпросът, свързан с присъствието и живота на художествения образ 

“художествени тропи с допълнителна , надконтекстова семантика “, с ново, 

изненадващо, пейоративно значение и надконтекстова (мета и 

паратекстова) семантична многозначност. В поетиката на Емилиян Станев, 

с доминираща, интензивна метафорична насоченост, се отличават повечето 

от текстовете му, на всички възможни нива и полифункционалните 

алгоритми като версии, начини и възможности за естетическо 

съществувне. В специфичния методологически подход се визират и 

множеството персонажи и зооперсонажи от различен генезис и порядък, на 

диференцирани смислови нива и разнопосочна алгоритмична , естетико 

аксиологическа база на възможните, хипотетични версии на житейско-

философско и естетическо съществуване. Тази сложна, поливалентна 

картина на съществуването им е в същността си богат и многоизмерен, 

естетически спектър на цялостната им екэистенция, обхващаща множество 

одушевени и неодушевени предмети, абстрактни понятия и категории с 

допълнителна, надконтекстова семантика и полифункционалност. Това 

например са Природата във всичките и възможни измерения и 

превъплащения, спецификата на различните и сезони, флората и фауната 

като екзотичен мизансцен на събитийността,богатото разнообразие от 

действуващи персонажи в различните им възможни трансформации и 

модификации като  хипотетични версии за множеството алтернативни 

възможности за съществуването им, като вид АЛТЕРНАТИВИ. Емилиян 

Станев е регионален(локален ) писател, органически свързан с родния си 

град Велико Търново, а особено  с град Елена, в който изживява 

юношеските и младежките си години. За специалното му отношение към 

тези въпроси има достатъчно публикации, като красноречиво 



доказателство са мемоарно- автобиографичните, психографски 

изследвания на Христо Медникаров - “По следите на Емилиян Станевите 

герои” (1976г.), на Елена и Илия Пачеви - “Аз съм тук”(1982г.), проф. 

Стоян Каролев - “Неутолимият”, (1983г.), на проф. Чавдар Добрев -  

“Забранените плодове на познанието”(1984г.), книгите на Надежда 

Станева-“Дневник с продължение” и “ Ден след ден”, множество от 

изследванията на проф. Ив. Сарандев, Тончо Жечев, специалните авторски 

коментари на писателя Йордан Радичков, на проф. Ст. Илиев и Симеон 

Янев. Много са любопитни, важни и значими като психографски фактор 

мемоарите на писателя от том седми на Събраните му съчинения(1981-

1983г.) В някой от тези статии той споделя изключително важни креативни 

истини, свързани предимно с тайните на творческия акт,касаещи генезиса, 

същността, израстването и оформянето на твореца и мистичните тайни на 

творческия АКТ. В повечето от творбите му, при тяхното богатство, 

динамика и жанрово разнообразие, зад първичната художествена 

условност се декодират региони и персонажи от личната БИОГРАФИЯ на 

писателя. В по- голяма част от творчеството му за възрастни ( в най- 

условен план на жанровото позоваване и определение),в епицентъра на 

СКАЗА е експонирано малкото провинциално, еснафско и патриархално 

ГРАДЧЕ, имащо свой  собствен живот и специфичен демографски и 

урбанистичен ракурс на визия и физиономичност, съдържа интересни 

фолклорно -битови, етнографски и народопсихологически реалии, много 

често стилизирани по изключително ефектен, убедителен и стилен начин. 

За да се постигне креативният ефект от силата на текстовата сугестия , 

задължително трябва да   дешифрираме повечето от основните идеи, 

концепции на Емилиян Станев,  заложени най-вече в историческите му 

романи и повести, а също и анималистичните, екзистенциално-

психологически, философски нравственодидактични и социални творби. 

Това проникване в същността, проблематиката и основата концептуалност  

на произведенията води до своеобразен “Нов прочит” в аспектите и 

инструментриумите  на интелектуално-философското и рационално-

религиозното, мистично познание и нови, непознати аспекти и ракурси в 

процеса на трнсгресия на възможните и вероятни по-високи нива на мисъл, 

съществуване и поведение на висакорганизираната  материя., каквато 

всъщност е ПСИХИКАТА на животните като цялост в структурата на 

творбата по принцип.Синкретизмът в цялостното му творчество се 

представлява от целостта и  своеобразните органични, разнородни, 

семантични компоненти в структурата на едно художествено-естетическо 

цяло. Неговият стил на изображение респектира с убедителна сила с 

убедителната сила на героите (зооперсонажи, техните инстинкти, 

рефлекси, промисъл като догадка-инсайд, атрибут на  “втората сигнална 

система”), което ги доближава до хората и техните сложни мисловни 

операции при вземане на решения, при мислене и действие, като плод на 



висшата нервна дейност. В неговите текстове художествените тропи са с 

интензивна наситеност и са иманентни елементи на всеки дискурс в 

различинте му проявления: като художествено-образен, метафорично-

пейоративен, терминологичен и прагматично-семантичен. Концептуалният  

модел на нравствено-възпитателното начало е въведен в схемата на 

темпоролния обхват с по-широки параметри. Така възпитателният процес 

приема индиректни характеристики на внушение и въздействие. Текстът 

има конципирано, иносказвателно значение, което се дешифрира от 

семантиката  на самите внушения. Любопитна е и етиката на тъждеството 

при Емилян Станев, която се възприема след опитите за оригинална 

интерпертация на констатациите, хипотезите и догадките, оригиналността 

на новите констелации в художествено- естетическото пространство в 

текстовете на автора. Повечето от неговите персонажи (хора и животни) 

съществуват най-често на прага на  и в критичната ситуация, обусловени в 

естетическата алтернатива “ДА ИЛИ НЕ”от периметъра на  множеството 

възможни решения на естетическите алтернативи.Тази креативна 

сублимация на присъствието често се проектира и в периметъра на 

нравствения модел на „САМООСЪЩЕСТВЯВАНЕ”, по определението на 

руския философ-мистик Владимир Соловьов. Произведенията му от 

цикъла ФИЛОСОФСКИ романи (“Антихрист”, “Легенда за Сибин”, 

”Тихик и Назарий”), както и повестите и новелите- (“Язовецът”, “Скот 

Рейнолдс и непостижимото”, “Черния монах”), бележат специфичните 

естетически върхове в цялостната еволюция на националната 

художествена литература. В този смисъл в сравнително- типологичен 

(компаративистичен) план, са особено близки като търсене и художествена 

реализация постиженията на редица автори - Умберто Еко („Името на 

розата, „Махалото на Фуко”, „Островът от миналия ден”, „Баудалино”), 

Паоло Куелю („Алхимикът, „Петата планина”), Ъруин Уелш, Орхан 

Памук, Кундера, Ян Парандовски, Елиф Шафак, Октавио Пас, Елизабет 

Гилбърт, Мишел Уелбек, Фредерик Бегбеде...и др.  В литературната анкета 

с проф. Иван Сарандев, писателят обстойно говори за позитивното, 

непрестанно влияние на класиците на българската литература: Иван Вазов, 

Елин Пелин, Йордан Йовков, П.К.Яворов и, като освен художествените 

текстове в детското съзнание на автора изключително въздействие имат 

книги с научно-популярен и философско-психологически характер: 

“Система на етиката” от Фридрих Паулсен, ”Нашите птици” от д-р Ерих 

Клайнер. Тези примери са показателна илюстрация за стойността на 

творческия процес като мистичен акт в процеса на  трудното търсене на 

оригиналната самобитност в креативните му психографски параметри и 

характеристики на народопсихолог и психограф. Със значим приносен 

характер са изследванията (тип анкети) на Ганка Н. Стоилова, Розалия 

Ликова, Румяна Йовева, Чавдар Добрев, Атанас Натев, Св. Игов, Боян 

Ничев, Драган Ничев, като в техните интерпретации и анализи се 



акцентира на глобалните философско- психологически измерения на 

текстовете му и тяхната сугестивност и проникновеност, дори в 

прогностично-футурологичен план (например проф. Тончо Жечев-“ 

Критически страници”, С., 1966г.), а също на проф. Ив. Сарандев, Чавдар 

Добрев, Стефан Коларов и др. Естествено този паралелен опит за 

сравнително-типологичен АНАЛИЗ носи рисковете на по-голяма или по- 

малка степен на аналогии, като съдържа и предимството да се навлезе още 

по- задълбочено в същността и структурата на текста в комплексен план. В 

аналитико-синтетичен ракурс се проявяват алтернативно и множество 

естетически характеристики на всички нива. Например в определено 

фрагментарния  анималистичен роман “Януарско гнездо” -хронологията на 

повествуването е опростено максимално. През дългия и горещ, но влажен 

сезон на лятото през двадесетте години, в началото на века и в локалния  

демографски периметър на малкото планинско градче, двамата неразделни 

приятели- Старецът-мъдрец и ДЕТЕТО, ходят много често, практически 

ежедневно на РЕКАТА на риболов, като стереотипизирането на свещения 

РИТУАЛ носи елементите на езотеричното и екзотерично 

НАЧАЛО.Същевременно се подготвя и ГОЛЯМОТО СЪБИТИЕ в 

ГРАДЧЕТО- откриването на ловния сезон.Сладостната тръпка и 

предчувствието за празник, безкрайна радост и удоволствие трансгресира в 

мистично- обреден РИТУАЛ, подчинен на изключителна тържественост.В 

цялостния субординационен МОДЕЛ (схема) на текстовете на писателя, 

йерархичната съподчиненост на семантичните алгоритми, в хоризонтален 

и вертикален ракурс, доминира модерният тип конструиране в системата 

на полифункционалната многожанрова определеност, наситена интензивно 

с множество художествени тропи, метафори, инвенции, параболи, алюзии, 

асоциации, креативни препратки и аналогии. Разчитането и декодирането 

на специалната символика в мета и паратекстов РАКУРС се извършва с 

познаване инициацията на специфичните художествени образи, 

инплантирани органически в многоизмерната смислова тъкан на 

текстовете като монолитен КОРПУС от ЗНАЧЕНИЯ. Централният 

персонаж в анималистичните версии на писателя е ЧОВЕКЪТ в амплоато 

му на ЛОВЕЦ, в контекста на сложното му и противоречиво съществуване 

и възможните начини на проявление към ЖИВОТНИТЕ. Тяхната 

органическа и натурална същност се проявява в пиковите, върхови 

моменти на съществуванев контекста на естествения интериор и екстериор 

на ПРИРОДНАТА среда, в чийто глобален или локализиран МИЗАНСЦЕН 

играта и игровото НАЧАЛО проявяват специфичната си органика чрез 

множеството персонажи и чрез ЛОВА, като смисъл и ЦЕЛ на 

присъствието. Точно ловът и свързаните с него ритуали, са изключително 

богати на впечатления и преживявания, превръщайки баналните случки и 

премеждия, приключения в специален обред и ритуал. Сивото и 

еднообразно, стереотипизирано ежедневие в еснафското градче 



трансгресира в нова, позитивна, носеща радост и удоволствие ПОСОКА, 

като потенциална алтернатива на ефектното и пълноценно 

СЪЩЕСТВУВАНЕ.Всеки досег до природата извисява и облагородява, 

прочиства и причиства, дава нова енергия на битуващите в нея обитатели. 

Магическата сила на самопознанието и самоанализа са истинският път към 

намиране на себе си и собствената СЪЩНОСТ.Сенсуалистичните 

измерения на събитийността са закодирани и в генералнта идея за 

персоналното САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ като комплициран, 

интроспективен ПРОЦЕС. Визуално- пластичното и предметно-сетивното 

начало носят рецепцията на цялостната ЕМАНАЦИЯ на персонажите като 

даденост и ЦЯЛОСТ. Писателят естетезира повечето от обредите и 

ритуалите, свързани с ЛОВА. Интересни и любопитни са наблюденията на 

проф. Тончо Жечев за зависимостта между законите на природата, живота, 

анималистичния свят и относителността на морално-етичните качества, 

тяхната релативност и константност “Съвременни образи и идеи”, БП, 

1964г.  Впечатлява аналогичното становище на същия автор от неговия 

сборник “История и критика”, където по аналогичен, аксиолоически начин, 

той разрешава проблема. Писателят Е.Станев естетизира лова като обред и 

ритуал. Придава му митологичен характер, издига го в култ, фегишизира 

го като вид игра от висш порядък за  съвършено проявление на интелекта, 

разума у човека. Именно доминацията на втората сигнална система 

предопределя човека като победител в тази своеобразна война на всички 

нива-психологическо,екзистенциално, естетическо, морално-етично. 

Писателят превръща играта на ЛОВ (респективно война) в своеобразна 

философия с дълбоки гносеологически корени, този неин философски 

характер я превръща в универсална, класическа, художествена литература, 

“надскачаща” условностите на анималистичния жанр и достигаща 

звучението на  притчово-сентенциозните, есеистично-лапидарните 

текстове на класически автори като Монтен, Русо, Мопасан, Монтексьо и 

други. Достатъчен е само един пример-това е класическият разказ”Смъртта 

на една птица”, в който само от няколко кратки странички на баналната 

“ловджийска” случка, се откроява неподозираният и непредсказуем като 

концептуалната си проблематика свят на класически модерно  и 

нестандартно мислене, с абсолютната си драстичност се поствят въпроси 

от изключително дълбок екзистенциален, психологически  порядък (анализ 

на разказа), затова именно писателят фетишизира лова (войната) и в 

цикъла ”Янурско гнездо”- изключително интригуващо и убедително, до 

педантичност е описан всеки детайл от старателната, предварителна 

подготовка за лова, сладостният трепет и тревожното  напрежение в 

душата на детето, изпълнено с очакване в дългите до безкрайност безсънни 

нощи. И  в самия процес на прецизната, перфидна и издържана до 

перфекционизъм предварителна подготовка и ритуал, свързан с лова са 

закодирани игровите компоненти,  разчитащи на езотеричното, 



екзотичното, забавноавантюристичното, екзотеричното, ирационално-

романтичното, мистичното, трансцеденталното, мистично-загадъчното. 

Именно в неизвестното и непредсказуемото (непредвиденото) в тази игра, 

ражда смъртните и тайнствени, анималистични предчувствия за магическа 

ритуалност и образност за лова загадката, догадката (инсайта), предполагат 

богатството на въображението, асоциирането да доведе до моделиране на 

хипотетичните инварианти във всичките им възможни вариации, 

трансформации и модификации  от цялостната система на теорията на 

вероятностите. Мистерията на предчувствието и очакването, в 

емоционален план е по-възбуждаща и със сладостна тръпка за блаженство, 

постигане на победата (покооряване  на цел, достигане към нея),  

отколкото самият краен продукт (резултат). Тук се крие  изключителното 

възпитателно значение на текстовете на Емилиян Станев за 

психологическото мислене в съзидателно-конструктивен, (креативен) 

аспект, защото и малкият читател се учи да мисли в рационален и 

ирационален план, да предугажда възможностите, по  стъпките и 

действията на художествените герои, паралелно с това натрупва огромен 

обем информация, свързана с  флората и фауната и естествената 

органическа природа като компонент  и фактор на света около него. В 

теоретичен план са любопитни постановките на тези сложни процеси на 

автори като Жан Пиаже, Джани Родари,  Виготски и др., в чиито 

монографични изследвания намираме великолепна илюстрация на другите 

противоречиви мисловни процеси, свэрзани предимно с нестандартното 

(креативно, латерално ) мислене и подкрепени с изходните художестевни 

текстове на Е.Станев чрез модерни похвати, методи и прийоми като “поток 

на съзнанието”, ” асоциативно- фрагментарно мислене”. Играта на мисълта 

и чувството в творбите  на писателя винаги до  най-голяма емоционална 

степен концентрира и основните идеи (квинтесенции) на творбата, 

заложени в епицентъра на повествованието-в пиковите, сюблимни, 

върхови и критични  моменти на процеса на сакралната логическа 

подготовка ив хронологията на провеждане на лова-тези компоненти 

предопределят и адресата на текстовете-не само на детско-юношеската 

аудитория, но и на универсалния читател. Острата фабулност и 

интригуваща сюжетност намират своя субективен характер в повечето от 

отделните разкази на цикъла. Многообразно и артистично, с великолепни 

творчески инвенции, са описани инстинктите и рефлексията, начина на 

поведение на дивия животински свят в почти цялостната му пъстрота  на 

разнообразие и предпочитаните алтернативни разновидности. Например 

спонтанната първична рефлексия у птицата, готова да се жертва в името на 

рожбите си е прецедент, в който позира аналогия със света на хората и  в 

свещеното майчино чувство, готов винаги на саможертва в името на 

любимата си рожба. Акцентира се на свещения алтруизъм, наподобяващ 

достолепието, благородството и великодушието на истинската човешка 



природа. В поетиката на разказа, еволюцията като основен художествен 

похват, се акцентира и внушава идеята за задължителната  солидарност 

между всички живи същества. След като старецът убива една и ранява 

втора птица, цялото ято се спуска да помогне на ранената. И тя оцелява. 

Като художествен похват е използван коментара “постфактум”. 

Практически всяка една от случките е последвана от аналитико-синтетичен 

разговор, /фамилиарен аналитичен разбор/ между стареца и момчето. Този 

специфичен модел на композицията, включващ аксиологичните аспекти на 

централния персонаж, съдържа дидактичното-познавателно начало, 

превръща се в еманация на най-висша хуманност. В повечето от разказите, 

новелите, приказките и повестите на Е. Станев, чрез алюзията и 

иносказанията се разкриват във втори, по-дълбок план човешки 

взаимоотношения, т.е. зад всяка съдба в обществен план и неговите 

многообразни, сложни и противоречиви взаимоотношения, прозират 

метонимично-алегорично човешките взаимоотношения. Тази тенденция на 

лирико-пластичната традиция в творчеството на Емилиян Станев води 

често до убедителни аналогии, съпоставки и асоциации с произведенията 

на М. Пришвин и В. Бианки. Изображението на неразрушимата връзка с 

любовта като еманация на възвишени благородни чувства, са основата на 

повествователната хронология. Творбата завършва със смъртта на дивия 

паток, което е следствие на изгубената органическа връзка и хармония 

/единство, симетрия/ с драматичните, апокалиптични догадки. Много 

съществен е глобалният и актуален проблем за ролята на цивилизацията и 

човешкото присъствие /деструктивно или конструктивно/ в контекста на 

екзотичния чудноват свят на животните, в чийто модел и стереотип на 

поведение изискват принципите и законите на морала и нормите на 

поведение. В “Пролетни води”, един своебразен микромодел на целия 

анималистичен свят на Е. Станев, откриваме много общи черти с някои от 

анималистичните произведения на Йордан Йовков, Г. Райчев, Елин Пелин, 

Йордан Радичков, Николай Хайтов, Дончо Цончев, а също и с 

класическото произведение на Иван Тургенев – “Записки на ловеца”.  
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