
Поеmъm 2ра911нар 
Kak мноzо му 011шВа на ИВан ЦанеВ еgна чес11нш1-
kа kаламбурна, ,,барабурна", най-заkачлнВа за нег.о
Вш11е 75 . Поgобна на 111езt1 , kol11110 111oi"1 съ111ВоряВа 
за сВ0н111е „сънг.рачt1" - 11ое11н.ш1е 0111 70-111е н 8О-111е 
(Вkлюченt1 В 11ое111нчесkа111а му слоВесна нг.ра). 
Вмес1110 чес11ншlkа обаче, lЦе обясня заtцо, снореg 
мен, заслт,kаВа н1ъkмо 111аkъВ нозgраВ . 

ИВан ЦанеВ е еgнн 0111 gобрtш1е „zраgннарн" 13 бъл-
2арсkа111а 11оезt1я - ус11яВа ga Вложн В "ннВан1а сло
Весна" (нег.оВ нзраз) сВон kул.111урнн знацн, Всъu\
нос11:~. цяла раз11ознаВаема ное11шчесkа Вселена 0111 
образн н зВуцн, kън11~я1цн ВъВ „Вглъбена", 11ърВ0зgан
на 111н1ннна : kai110 за11очнем 0111 11росл0Ву111о111о gърВо 
на хълма, B0ga111a „с цВя111 черенюВ" - ,,най-млаgа111а 
в " " k · 'Т'- 13 В oga , ,, зална на 'а~1чуц1ш1е . .. .LOLI ус11Я · а ga 0111 ою-

Ва kрнс111ално чнс111а 11ое11н1чесkа 111ер11111ор11я он1 
,,111азн 20Ворt1лня без1101цаgна", kak1110 нарнча публL1ч
но1110 г.оВорене 110 Време на цензурнрано1110 слоВо (н 
gнен1но1110 110 gpyz начнн е съtцо1110) t1 с апломба на 
gълг.о „нърження" В „сВоя безслоВесен нъkъл". 
Pяgko са пое111н111е, k0Lш10 мо2а111 ga gелег.нра111 но
gобна Внсн1а 11ое11н1чесkа знаk0Вос111 на 11рнроgнн 
111011oct1. СВон емблемн t1 „у,н1111елн" 11ое111ъ111 Bt1жga, 
осВен В gърВ01110 , ,,111ъй с111роi"1на 11лъ111 / на мнсъл-

" В " 13 111а мн , н „сроgна111а пчела, 11pe11oga аtца 111раг.н-

зма на 11оеп10ВL1я gял, В tцуреца, Воgача му В 111ран
сценgен111ноп10, ,,о111Въgсл0Весно111о нзпял", ВъВ B0-
go11aga, носеtц ypoka на „разнаgане1110, болkа111а н 
сВ0боgа111а", н наi"1-се111не - Внжgа г.о у н1озн, kой1110 
ннkоzа не е бнл „11ърВ0лаk" 13 учнлн1це1110 на ес-
111ес111Вон1о - ,,мно202ласоп10" момче. 

НезаВt1сt1мо че ИВан ЦанеВ е „110 раВно" 11ое111 за 
Възрас111нн н 11оен1 за gеца, не20ВL1я111 111odнs viveпdi 
е 11оезня111а за gеца (ноне за 111pt1 gесе111ш1.е11111я). 
0111 еgна с111рана , ge111ckн111e му с111нхо111Ворення са 
В орzаннчна Връзkа с 11оезt1яп1а му за Възрас111нн -
усеtца се В t1зосн1рена111а лнрнчесkа се111нВнос11:~. В 
хараkн1ерно1110 Врас111Ване на нрнроgння н kул111ур
нt1я kog, В 11ояВа111а на аналоzнчнн образн, kai110 
gнеВно1110 1цурче, малkо1110 момче, смела111а Boga -
но нма еgна съ1цес111Вена разлнkа, kоя1110 zн нраВн 
kонце11111уално разлL1чнн . Ako 11оезня111а му за Въз-

рас111нн е 111ърсено он111~ласkВане он1 „2ъмжL1ло1110 
0111 kнL1жн1щн l1 фарt1сен" - 111енgенцt1я, kоя1110 110-
kъсно lЦе goBege go не20В1ш1е фнлософсkо-меgн111а-
11шВнн „межgус11шншя", 11оезня111а му за gеца е 
111очно обрап1но1110 - н1ърсене на kонн1аkп:~. н2р0Во 
11рtюбtцаВане gаже kъм сама111а 11оепшчесkа 
,,мас111ерсkая" ("реце11111а111а" му за „11е11еруgено" 
с111нхо111Воренне). Пр11чt1на111а е, разбнра се, В 11ро
мененt1я agpeca111. Поgобно gоВерне ВъВ Вроgенt1я 
11ое11н1чесkн усе111 на ge111ckt1я ч11111а111ел е pяgko яВ
ленне cpeg 11 L1са111елн111е за gеца. Прt1 запазено серн
озно 11рнсъс111Вне на аВ111ора 13 111Ворба111а, ИВан 
ЦанеВ уgВояВа роляп1а на ge111en10 В kомуннkа111нВ
ння ak11:i. ka1110 целенасочено г.о нреВръtца 13 сВой 
раВно11ос111аВен „съt12ра ,1". За2ърбt1л ВсяkаkВн нмt1-
111ацнt1 на „gен1сkн ног.леgн kъм сВе111а", gopt1 н ное
зня за „малоле111нt1 фнлософt1" може ga 11реgложн. 
Нег.0601110 нреgнз13нkа111елс111Во е : маkснмум смt1съл 
Върху мakcHM)'?vI слоВесна нг.ра нлн kak 0111 самt1я 
нг.роВн 110111енцнал на езнkа ga се нзВлеkан1 най-нео
чаkВан11111е н орнг.нналнн смt1слt1 . 
Koлkon10 н ga е сраВннм с gруг.1ш1е „слоВеснн нг.ра
чн" В 11оезня111а, ИВан ЦанеВ ус1~яВа ga нзВеgе най
о111че11~лнВ0 „сВ0я111а" н1Ворчесkа нг.ра, ka1110 0111Варя 
BcL1<lkL1 Възможнн pecypct1 на 111ekc111a н 11apa-
111ekc111a. ТоВа е gруг.11я111 110609 ga kажем, че 111oi'1 е 

... " ' cpeg нан-усърgнн111е 2раgннарt1 ', 111оз L1 нън1 на 
собс111Вена111а ct1 11оезt1я . YcriяBa ga наложн снецн
фt1чно сВой, t1ВанцанеВсkн 110,1epk нрн съ111ВоряВане 
на 11оепшчесk11111е с11 kн112t1 . Занг.раВане1110 с 111ekc11:i. 
11apa111ekc111 11 kом11озtщt1я е на н1аkаВа сп1е11ен, че 
може ga 11реобразt1 уннkално еgнн t1 съtцн 111ekc1110-
Be,_ Възлаг.айkн нм ноВа фунkцноналнос111 н нрнgа
Ванkн t1м ноВо зВу,1ене. Taka за 111озн ноеn1 няма 
,,н0Вt1" н „c111apl1" с111нхо111Ворення - целt1я111 11ое11111-

чесkн „ма111ернал" е egнakBo „жt1В". И goka1110 самн
я111 аВ111ор „жt1Во11113орн", 111ой може ga нроgължL1 
gt1aлeknн1чeckL1 ga г.о 11роменя, ga г.о gосъ111ВоряВа . 
За~:10Ва: бъgн жнВ н зgраВ, барабурнt1 11ое111е! 
KoL11110 11нн1е „немнрнн" с111t1хо111Воренt1я t1 kунле111н 
,,без kомпас", не ос111аряВа. 
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