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Почmu Bek се е mърkулнал 
от nъpBama kнu2a на Hu
koлaii PaiiнoB "Бо2омuлсku 
ле2енgu" (1912), с koяmo 
moii Веgна2а налага eфekm
нomo cu u В същото Време 
anokpuфнo npucъcmBue В 
бъл2арсkаmа лumepamypa. 
Toii е eguн от aBmopume, 
koumo са gaлu moлkoBa 
много на лumepamypнama 
u ky лmурнаmа нu ucmopuя, 
но тя на uмemo му - mBъp
ge малkо. Когато лumepa
mypнume ucmopuцu заnоч
наm ga строят лumepa
mypнoucmopuчeckume cu 
pegoBe, moзu aBmop Все uз
лuза по-мащабен uлu no
cuнmemuчeн, uлu no-npo
muBopeчuB u наkрая ... nо
сmранuчен. Може бu moBa 
е npuчuнama u go gнес Bъn
pocume оkоло лuчносmmа 
u mBopчecmBomo му ga 
стоят omBopeнu. В 2ogu
нume на соцuалuзма Huko
лaii PaiiнoB не се BnucBa В 
kakBamo u ga е рамkа на 
соцреалuзма u "kанонъm" 
съвсем 20 забравя uлu 
сВежgа go само по себе cu 
gocmoiiнomo onpegeлeнue 
"npukaзнuk за gеца", но В 
geiicmBumeлнocm kpaiiнo 
нuзВер2Ващо 20. Днес uн
mepecъm kъм обемното 
му mBopчecmBo на nuca
meл, ucmopuk на uзkycmBo
mo u лumepamypama, xy
goжнuk u теософ оmноВо 
се nogeмa u сяkаш uзлъчВа 
няkаkВа натрупана зре
лост u 2om0Bнocm ga бъgе 
нaii-cemнe прочетено nо
gобаВащо, а чрез не20 ga 
бъgаm npenpoчemeнu u ня
kоu cmpaнuцu на бъл2арс
kuя моgернuзъм. 
Кнu2аmа на EgBuн Су2ареВ 
не е uзnълнена с амбuцuu 
за nослеgен u оkончаmелен 
om20Bop на Bъnpocume на 
mBopчecmBomo му, нumo 
за2лаВuеmо uма общо с 
нaii-cemнe намереното 
kлuше-формула за "mpyg
нuя" nucameл. По-сkоро 
kнu2ama е мостът на Bъn
pocume kъм нашето Време, 
ноВоmо uм зарежgане с лu
mepamypнa u ucmopuчecka 
енергия. Да gобаВuм В nуб
лuцuсmuчен cmuл, че само 
eguн 602оmърсач u 602060-

рец може ga се захване с 
602оmърсача 602оборец 
Hukoлaii PaiiнoB, защото 
nрез aBmopume, с koumo се 
захващаме, нuе неминуемо 
разчumаме ( а u често nъ
mu назоваваме) себе cu. 
ИзслеgВанеmо на EgBuн 
Су2ареВ uма серuозна лu
mepamypнoucmopuчecka, 
мumoлo2uчecka, фuлософс
kа u meocoфcka основа u се 
разгръща В guaлo2 с нanu
caнomo "от" u "за" aBmopa. 
Изложенuеmо събuра лume
pamypнoucmopuчecku 2ла
с0Ве, koumo В тяхното
Време могат ga зВучаm u 
kamo "гласове В nycmuня", 
но geбamъm, В koiimo 2u 
npuзoBaBa aBmopъm на kнu-
2ama, нареg със собсmВенuя 
cu глас, 2u ВkлlочВа В смuс
лен 2раgеж на "яВленuеmо 
Hukoлaii PaiiнoB". Де
батът се npoBeжga nрез 
XXI Bek u е насочен kъм 
gнешнаmа kyлmypa, koяmo, 
koлkomo u "ноВа" ga е, 
mpygнo се сnраВя с uнepцu
ume u kлuшemama. "Моgерен и неразбран" - moBa е 
осноВноmо kлuше за Paii
нoB, koemo EgBuн Су2ареВ 
разmВаря u 2�pegakmupa В 
много nо-съgържаmелноmо 
onpegeлeнue: "личност многостранно нехараkтерна". 
Не за nъpBu nъm EgBuн Су
гарев се обръща kъм moзu 
mВорец - cъcmaBumeлcmBo
mo u работата му наg nър
Вuя том от uзбранumе съ
чuненuя на Hukoлaii PaiiнoB 
nрез 1990 2. (koumo maka u 
uзлuзаm само go Bmopu 
том) са npuнocнu за оцен
kаmа u akmyaлuзaцuяma му 
u то ВъВ Време, ko2amo Все 
още беше забранено ga се 
uзnълняВаm nopъчkume на 
езоmерuчна kнuжнuна, наn
рuмер В. "Оkулmuзъм u нау
kа", В Hapogнama бuблuo
meka u BcяkakBa езоmерuч
на лumepamypa се разnро
сmраняВаше npeguмнo на 
ръkа. Тозu том gнес е бuб
лuо2рафсkа pяgkocm зapagu 
npeg20Bopa ( cmyguя на Су-
2ареВ) u бележkumе kъм не-
20. ОkазВа се, че mo2aBa не
осъщесmВеноmо gokpaii на
чuнанuе за uзgaнue на uзб-

paнume съчuненuя на Huko
лai:i Pai:iнoB е nроgължuло В 
uзcлegoBameлcku npoekm. 
ЛumepamypoBegъm Су2а
реВ сяkаш нu убежgаВа, че 
ga cu mълkоВаmел на Huko
лaii PaiiнoB, значu ga бъgеш 
uлu ga станеш нещо kamo 
мumоло2uчен u meocoфcku 
pygokonaч: koлkomo nо
наgълбоkо, moлkoBa 2aлe
puume се разшuряВаm u 
npenлumam xogoBeme cu -
moBa е gобре cxBaнamuяm 
Hukoлaiipai:iнoBcku маниер. 
Taka u omgeлнume 2лаВu на 
kнu2ama са nоgобно Влuза
не от 2алерuя В 2алерuя u 
неnреkъснаmо наg2ражgане 
uлu nоgраВяне на мнo206-
poiiнume смuслu на mBopчe
cmBomo на nucameля. 
ОчеВugно за mВорец, koii
mo е uзgu2нал знамето на 
сuнmеза kamo сВоя релu2uя, 
може ga се nuшe uлu от
ekun, uлu ako nрез разлuч
нumе 2aлepuu на nознанuе
mо u реалuзацuяmа на moзu 
mВорец оmноВо u оmноВо 
се заВръщаш kъм не20. 
Kнu2ama npegлa2a не само 
заgълбочаВане на uзkазанu 
Вече npeguшнu съжgенuя за 
Hukoлaii PaiiнoB u gобаВяне 
на още рецеnцuя, но u мe
mogoлo2uчecku ugeu за ана
лuзuранеmо му. Пogxogъm 
на EgBuн Су2ареВ може ga 
се onuшe по слеgнuя начuн: 
moii оmВаря Вратата на 
gageнa тема, но нuko2a не 
я заmВаря gokpai:i, за ga я 
сВърже със cлegBaщume, ga 
Внukне u В kpaiiнa cмemka 
ga nokaжe kpucmaлнama pe
шemka на мuсълmа на moзu 
mВорец. 
ИзВесmно е, че Hukoлaii 
PaiiнoB nрез Bcuчkume 2ogu
нu събира gухоВен onum u 
заряg от Изmоkа. EgBuн 
Су2ареВ no cBoii nъm също 
е omkpuл uзmoчнuka на eB
poneiickuя мuсmuцuзъм u 
uрацuоналuзъм. СобсmВе
наmа му mBopчecka нагласа 
е формuрана go няkаkВа 
cmeneн от същuя "moзu" 
Изmоk, koiimo Buнa2u се 
оkазВа неuзменнuяm знаме
нател В mBopчecmBomo на 
PaiiнoB. РазnъВанеmо меж
gу Изmоkа u Зanaga no себе 
cu 20 знае u 20 носu, u 20 
npoBokupa. В собсmВеноmо 
му лumepamypнo mВорче-

cmBo kamo noem. От maзu 
2леgна moчka м сля, че мо
жем ga 20Ворuм за обмен u 
guaлo2 на gBaмama mBopцu. 
Кнu2аmа kamo резултат 
nokaзBa не само kak EgBuн 
Су2ареВ pempocnekmuBнo 
решава Въпроса за gнешно
mо разбиране на mВореца 
Hukoлaii PaiiнoB, но uзВеж
gа u namoca на mBopчecm
Bomo му, пренасочва 20 
kъм "бoлkume на gнешноmо 
uзkycmBo" (метафора на 
PaiiнoB): "Чрез сВоя пример, чрез сВоите ugeu, чрез сВоята gругост и необиkноВеност gopu, той е жиВ и go gнес - koлkomo и ga сме чужgи Вече на онази тотална gухоВност, kоято беше негово Bepylo." 
Hai:i-cemнe, слеg nрежuВя
Ванеmо на още еgно kpaeBe
koBue, може бu uма шанс за 
"сбъgВане" на moзu бъл2а
рсku езоmерuчен u oky лmен 
мogepнucm. 
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