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    Спомняте ли си
онзи  култов  текст
на  Цветан  Стоянов
от  „Невидимия
салон“:  „…  сякаш
едно  и  също
същество  е  писало
всичко  това!  Да,

наистина едно и също същество го е писало, писал го е „салонът”!”
Няма  начин  да  не  си   спомните  тези  думи,  ако  се  поровите  в
литературните рубрики на бургаските вестници от втората половина
на 40-те и 50-те години на ХХ
век – буквално сте в царството
на стереотипа. 

    Предлагам  ви  бисери  от
онова  време.  Текстовете  са
публикувани  в  седмичната
страница за литература на в.
„Народен фар“ от 1949 година и на  в. „Черноморски фронт“ от 1950
година. Сигурно се сетихте, че иде реч все за оня бургаски в. „Фар“,
преименуван през  20-те  години на  ХХ  век  на  „Бургазки фаръ“,  а
след 9.9.1944 присвоен от ОК на ОФ, после от ОК на БКП и отново
преименуван – „в стила на онази епоха“, както би казал Патриарха… 

    За онези, които имат повече опит в тези води, няма нужда от
обяснения,  ще се радвам,  ако се забавлявате.  Но за онези,  които
само са чували или чели нещичко за Н. В. Соцреализма и съвсем не
са били длъжни да го четат,  ето две-три думи. 

    Ако  прочетете  тези  редове,  ще  откриете  нещичко  за  т.  нар.
основни  принципи  на  социалистическия  реализъм  –  „правдивост,
реалистичност, партийност и народност”, какво значи „естетически
израз на социалистически осъзнатата концепция за света и човека“,
какво точно означава да се превърне литературата в легитиматор
на властта,  как може да се използва като свръх възпитател – да
представя  модели  на  препоръчително  мислене  и  поведение,  да
формира  типово  възприемане  на  действителността,  да  задава



„подходящ“  за  формиране  на  т.  нар.  „социалистическа  личност“
естетически свод и т.н. 

    Ще видите в действие основни теми на литературата от 40-те-50-
те години на ХХ век – партизанското движение, Втората световна
война,  българо-съветската  дружба,  темата  за  социалистическия
труд. Ще видите какво значи разработването на шаблонни схеми и
сюжети, как са се родили езиковите стереотипи на тоталитарното
време.  Ще  се  натъкнете  на  вулгарни  употреби  на  предходния
сакрализиран от културата фонд. Ще видите как тоталитарният мит
присвоява  всичко,  което  може  да  легитимира  самия  него  –  от
Ботевата майка юнашка през иконата Левски, та до най-българския
празник  –  24  май.  Всичко  сакрално  може  да  попадне  в  новата
идеологическа  парадигма,  за  да  се  създадат  нови  идеологически
митове, нови икони на комунистическата доктрина. Профанизацията
може да стигне дотам, че всичко може да се обвърже с всичко – в
темата за българската азбука може да вмъкнат и препоръчителните
за  партизанската  борба,  социалистическия  труд  и  всеславянската
родина на социалистическия лагер… 

    Може. И ще се публикува. Защото за тоталитарната машина не е
важно текстът да е литература, а да е идеологически работещ. 

    Тези  текстове  са  показателни  за  периода  на  възможно  най-
буквализираното прилагане на догмите на т. нар. социалистически
реализъм.  Може  да  откриете  в  тях  наивна  младежка  вяра  в
обещанията за „най-прогресивния обществен строй“. А може и да ви
се стори, че Поетът се жертва в името на Агитатора. Продължавайте
смело, може да откриете и какво е „литературно“ раболепие и да



отгатнете колко далеч  се  стига с  него в  тоталитарни времена …
Може.

  
















