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Боян Пенев (1882-1927) един от най-големите български литературни критици, историци
на литературата и филолози от началото на ХХ век. Той е професор в Софийския
университет, активен сътрудник на списанията „Мисъл“ и „Златорог“, общественик.

Есето „Нашата интелигенция“ е част от неговите лекции по нова българска литература,
които той чете на студентите от факултета по славянски филологии в Софийския
университет, но впоследствие то придобива самостоятелно звучене и авторът го
обособява в самостоятелна студия. Публикува я през 1924 г. в списание „Златорог“.

„Нашата интелигенция“ е първото българско задълбочено и пространно размишление
върху проблема за следосвобожденската ни интелигенция и нейната роля в живота на
нацията и държавата. Боян Пенев разбира колко голямо е това значение за духовното,
политическото и икономическото развитие на нацията, обществото и държавата, защото
тя е обединяващата сила на обществените съсловия, политическите пристрастия и
социално-класовите различия. Интелигенцията е тази, която обединява, но запазва
различията, защото те са проявление на самостоятелността и особеностите на хората.
Тя вдъхва нов смисъл и нов живот на обществото, за да ги превърне в съзидателен
фактор на националния възход. Без интелигенция това обединение не може да се
осъществи, а възходът на нация е изключен. Тя започва да крее и в един момент
непременно ще изчезне.

Боян Пенев подлага на задълбочен анализ интелигенцията като съсловие, формулира и
описва нейните особености, стреми да обясни откъде и защо са се появили различията
вътре в нея. И какво я очаква.

По онова време, за разлика от нашето, интелигенцията е реалност и играе важна роля в
държавата и обществото. Написаното от Боян Пенев обаче не е изгубило значението си
и би могло да стане отправна точка за изследване върху проблема за изчезването или
поне за обезличаването на българската интелигенция в постмодернистичното
българско общество.

Това е причината да поместим есето на Боян Пенев „Нашата интелигенция“, пък както

1/8

НАШАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ
Автор: Боян ПЕНЕВ

казваше Николай Хайтов, който има уши да чуе.

Зора

1.

Не се е още оформила и няма история.

Условията, при които се създава, не са завидни. На всяка стъпка трябва да се бори с
пречки. Ако един ден закрепне и стане действителна сила, тя ще разреши своите задачи
и – не се съмнявам – ще извърши истински подвиг в духовния живот на тая страна.
Нейният ден още не е настанал. В здрача изпъква някоя черта; когато поискаме да
доловим някаква строга определеност, всичко рухва в безформеност. Може би още
дълго ще чакаме, докато из хаоса се роди това, което с право ще наречем българска
интелигенция. Днес с това име означаваме тая безформеност и тоя хаос: материалът,
който тепърва ще получи свой образ.

Най-голямата пречка за нейното съществуване и развитие, мисля, е слабата културност,
да не кажем: несъмнена некултурност на нашето общество. Със своите твърде
повърхностни образователни стремежи, с равнодушието си към всяка духовна проява
нашата среда, която обича понякога да говори реторично за духовен прогрес, всъщност
се прекланя само пред материалното благо – пред него само благоговее. В други блага
тя не вярва и не иска да ги дири. С българската наука не е в никакво съприкосновение –
и не науката ни е виновна за това - българското изкуство я интересува толкова, колкото
и изкуството на някое съвсем далечно племе, покрай българската книга минава съвсем
равнодушно – нашият писател би бил трогнат, ако поне с един благосклонен поглед
бъде удостоено делото на неговото вдъхновение.

Ние всички живеем тук като чужди един на друг. Ако бяхме чужденци, в една друга
страна, щяхме да бъдем по-близки, щеше да ни свързва съзнанието, че сме на чужбина
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и че някъде далеч имаме своя родина. А тук като че ли нищо не ни заставя да живеем с
една обща цел и да мислим за тая родина: всички я имаме в себе си, убедени сме, че я
имаме, и не копнеем за други страни. Ние изобщо не обичаме да копнеем: знаем какво
искаме и към що да се стремим, знаем също, че при известни условия, с известни
средства можем да го постигнем. Само да прибегнем до тия средства. Едни се колебаят,
други смело вървят из своя позорен път. Едни тръгнаха вчера, други ще тръгнат утре –
и излишно е да се стесняват: тук няма ни критика, ни възмущение. Утре ще те посрещнат
със същата усмивка, с каквато те изпращат днес. Ще ти подадат ръка, каквото и да си
извършил. Българинът не е способен да реагира и негодува. Политически се
освободихме, но краят на духовното робство още не се вижда. Второто робство е много
по-страшно от политическото. От него никоя външна сила не ще ни освободи - ние сами
трябва да се освободим, сами за себе си да станем велика сила. Но де са усилията? А
преди тях трябва да дойде съзнанието; след съзнанието – единството и волята.
Непосилна задача за нас: в името на един културен идеал тук мъчно се постига
единство и съгласие. Само стадното честолюбие, политическата злоба и
отмъстителният деспотизъм, само съмнителните цели и тъмните домогвания създават
у нас по-дълбоки връзки и колективност. Българското общество познава враждата,
познава малодушието и равнодушието - но не и творческия ритъм на една хармонична
колективна воля.

В твърдата почва на тия добродетели е посято семето на българската интелигенция.
Един ден то ще поникне и ще даде плод. Боя се да не бъде отровен тоя плод.

Но – да вярваме. Бъдещето ще бъде друго. Само мисълта за него ободрява
създателите на българската култура. „А защото то е бъдеще, пише един от тях, то е
дивно, но и тъга ме обзема, че няма да съм жив да го видя и изпея одата на неговото
възвишение над настоящето.“ Да вярваме и да се надяваме.

Фрагменти

Ако днес нямаме енергия да се борим с хиляди пречки, нека поне се издигнем до
убеждението, че е необходимо да създадем своя култура. Нека поне съзнаем тия
пречки. Средата е по-силна от онова незначително ядро, което иска да се обособи и да
се наложи със своята просветена мисъл и воля. Средата смъква до своя уровен една
голяма част от нашата интелигенция. Тия, които не се отличават с по-силна воля за
творчество, у които умствените интереси не са закрепнали, скоро се изравняват с
околното, водят безволно съществуване, забравят някогашните си младежки пориви;
способностите им, ако са ги имали, заглъхват незабелязано. Така те сами стават пречка
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на това, за което някога са се борили. Това е делничната трагедия на интелигенцията –
по-страшна от всяка шумна и главоломна катастрофа.

Провинцията е обикновената обстановка на тая тиха трагедия. Трябва да имаш
изключително съзнание и стоманена воля, за да се спасиш от ръждата на българската
провинция.

Печалното е, че и до ден-днешен ние останахме с един-единствен център на духовен
живот – София. Всичко се стреми тук. Не толкова за културата – каква е културата на
София! Не за да създава, а за да бъде увлечено в пяната на общия поток. За толкова
години ние не успяхме да създадем друг, макар и по-малък, духовен център. Никой не
полага грижи за това – нито държава, нито общество.

Тъй че, днес за днес, остават да ръководят духовното развитие по-силните,
по-устойчивите характери – тия, които имат съзнание и за себе си и, за другите и знаят
какво са и какво трябва да бъдат – и се отнасят критично към българската
действителност – отнасят се при това не с пасивна, а с активна критика. Ако има
мъченици в тоя забравен и глух край, това са те – които дават всичко и не получават
нищо – самообречените на страдания и жертви – достатъчно горди, за да не говорят за
мъката си и да не чакат признание.

2.

По своя състав интелигенцията ни е твърде разнородна: мъчно би могла да се слее в
цялостна обществена сила и да насочи енергията си и умствените си дарби в една
посока, в постигане на един общ идеал. В нейната среда се сблъскват
най-противоречиви интереси, стремежи и вкусове, най-разнообразни схващания и
склонности. Особено значителни са етнографичните различия: тук срещаме тракийци,
българи от северните краища, от Македония, от балканската област – а това са все
различни темпераменти, различни способности и предразположения. Не е малка без
съмнение разликата между психическите типове, що представят нашите области –
разлика, която много добре може да се наблюдава в политическата ни история, в
литературата, в икономическите отношения – изобщо в целия ни духовен и материален
бит. Вече самите имена македонец, тракиец, шоп, балканджия не само изразяват
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принадлежност към известно място, но и загатват за особени душевни качества, за
отделни характеристики. Силно подчертават различието по състав и тия, които дълги
години са прекарали по чужбина и почти са се откъснали от българската традиция. И те
са носители на обособена психика.

После: самият прелом в политическата ни история, резкият преход от робски към
независим живот усилва още повече тая разнородност. Едни се каляват в обществени и
политически борби преди Освобождението – новият живот ги заварва с оформени вече
идеали; а други – тепърва след Освобождението, при променени условия и отношения.
Интересно е, че някои от тези, които в ранни младини, при условията на робството,
започват патриотическата си дейност, претърпяват след това странна еволюция: от
революционери се превръщат в реакционери, от борци за демократични идеали - в
привърженици на съвсем консервативна и ретроградна политика. От предишния им
идеализъм не остава ни следа. Такъв е случаят например със Стамболова, близкия
приятел на Ботева.

Като съдим за разнородния състав на българската интелигенция и за отсъствието на
общи задачи и цели в нейната среда, не трябва да забравяме и друг един важен факт:
повечето от тия, що я съставят, са получили образование в различни страни и училища.
И разбира се, до известна степен от тия чуждестранни школи се обуславят големите
различия в домогванията на лицата, в техните методи за работа, дори в отношенията им
към народ и общество. Съвсем друго би било, ако нашите младежи бяха възпитаници на
една домашна школа, както бива това в страни, които са създали по-висока национална,
самобитна култура. Само в такива страни може да се говори за единство в
образователните цели и за обща посока на колективната енергия. У нас е съвсем друго:
едни добиват образование във Франция, други – в Германия, трети в Русия. И не само в
тия три страни. А каква грамадна разлика има между френските и германските или
между руските и френски училища, това знае всеки, който е имал случай, макар и
повърхностно, да наблюдава едните и другите. То са различия не само на методи и
схващания, но и на мирогледи.

Можем да ги доловим във всички области на българското творчество. Например в
науката и литературата: тия, които имат за образец руската мисъл, проявяват особена
склонност към публицистичен стил, към разглеждане на въпроси от морален и
обществен характер, към многословно, безкрайно полемизиране. Немските възпитаници
клонят повече към системата, методата; в крайните си форми техният стремеж се
изразява в нещо сухо, отвлечено, педантично. За развитието на нашата наука най-много
са допринесли, без съмнение, немските възпитаници: със своите добросъвестни
изучвания и с методичния си труд. Повлияните от френската култура обичат да засягат
бегло множество въпроси и понякога с грация се стараят да прикрият недостатъчната
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си подготовка. Имат прекалена слабост към леката фраза и ефектния цитат, към
големите имена и чуждите думи. Те са обикновено, които се фрапират, депримират,
говорят за браншове, сочат еклатантни примери и накрай – дегутират... За тях
българското все не е точно това, което искат да кажат! Самата им надута фразеология
вече показва, че френската култура, с най-добрите си образци, им е останала чужда. Не
вглъбяване във френската душа, а само външно, повърхностно заимствуване. Когато
искат да бъдат нравоучителни и авторитетни, никого не убеждават; духовитостите им
не могат да победят българската грубост, на която те сами не са чужди; афористичният
им стил е нетърпим.

Различията се долавят дори в държането, във външните отношения.

Руските възпитаници са по-прости в обноските си; характерна е за тях оная прямота,
която лесно минава в неочаквана и нежелана интимност и безцеремонност. За тях това
е признак на демократизъм и сърдечност. Отличава ги това, което те сами наричат
безалаберност. Към външността обикновено са небрежни. Естетиката на отношенията
не ги занимава. Формата не е важна – съдържанието; не съдържанието, а идеята; не
идеята, а догмата! Няма за тях успокоение, докато не намерят тази идея и не я
превърнат в догма. Разговорът трябва да има заключение, спорът без друго трябва да
бъде решен, отделните разпенени потоци трябва да се слеят в шума на общото течение.
А там всичко е ясно, и въпросът за съществуването на Бога, и устройството на битието,
и за смисъла на живота, за единствения приемлив мироглед и за преустройството на
целия свят – не само на отечеството.

Немският възпитаник като че ли винаги има пред себе си един пример, един идеален
образец – и нему се старае да подчини и постъпките си, и работата си, и мисълта си
дори. Има нещо от външността на някой благообразен Schulmeister; много важен, много
сериозен – всичко е устремено навътре. Дълго време не може да се пробуди от своя
философски сън, за да отбори очите си за външното. Поставете само въпроса; той
веднага ще го разгледа от една страна; след малко неговата бавна съобразителност ще
открие друга страна – и като отделен параграф в системата на неговите мисли ще
последва едно ново разглеждане; пауза; ново досещане – нов параграф. И така може
да продължава безкрай. Докато те обземе безкрайна досада. От другите, които не
вървят по неговия път, никога не е доволен: все му се струва, че говорят и пишат
повърхностно, противоречиво, не са достатъчно дълбоки и изчерпателни. Той инак би
го казал, инак би го написал; готов е да изтъкне грешките на чуждите съждения и да
поправи изучванията им. Непоколебим в мисълта си, уви, той и не забелязва, че почти
никога няма тема, че повечето случаи разглежда разгледаното вече, пише и говори по
повод на тема, зададена и обсъдена от други. Нищо – той си остава все същият: не
трепва ни един нерв, ни едно колебание го не сепва – все така е важен, самоуверен, а

6/8

НАШАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ
Автор: Боян ПЕНЕВ

когато иска да прояви темперамент: благосклонен и сантиментален. Не се борете с
неговата педантичност: не можете разби коравите зидове на неговата диалектика. При
това той е отчаян от вас. Приемете го тъй, както е даден: жив художествен образ,
цялостен и завършен – да го промените, то е все едно да унищожите един естетически
ефект.

Френският възпитаник, като руския, се отличава с общителност – но от съвсем друг
характер. Той знае правилата на изисканите отношения, посветен е в тайната на
френския bоп tоп. Знае цената на собствената си усмивка и държи на нейната
своевременност и уместност. Готов е понякога да плени другите с една фраза – но щом
я повтори, изчезва всичкият Ј чар. Вниманието му твърде често е погълнато от външния
свят, от неговите видове, дори от неговите пози. Да го наречем елегантен, би било
прекалено: тая черта не е присъща на българина. Но той иска непременно и се старае
да бъде елегантен – и е доволен, ако това му усърдие бъде най-сетне забелязано.

От различието в школите зависи до известна степен и различието в специалностите, а
също и в заслугите. Споменах, че за развитието на нашата наука особено значение имат
школувалите в Германия. Педантични са действително, мисълта им е тежка, затворена
във форми, мъчни за преодоляване – но нейната съдържателност не може да се
отрече. Питомците на френските и руски школи са се проявили досега повече в
политическия и обществен живот. Само че докато едните остават политици в
по-ограничен смисъл и добри познавачи на политическата теория и практика, за
другите, проникнати от руската обществена традиция, особена важност има моралната
страна на политическите отношения. Една несъмнена заслуга на руските възпитаници
е, че се интересуват и от въпросите на възпитанието и реформирането на училищата:
между тях срещаме учители, които през 80-те и 90-те години оказаха твърде силно
влияние върху нашата школска младеж и върху системата на българското образование.

Отбелязаната разнородност се увеличава още и от това, че покрай тия възпитаници на
различни школи срещаме и доморасли носители на култура – особено през първите две
десетилетия на свободния ни живот – самоуци, които със странна смелост и
самоувереност работят в областта на българската наука, занимават се с история,
география, езикознание – и навред се проявяват като дилетанти, – пристъпват към
разрешаване на най-трудни научни въпроси с всичката наивност и неподготвеност на
дилетанта. Тоя тип и до ден-днешен не е изчезнал. Но вместо да развие симпатичните
си качества, той усъвършенствува само противните. По-рано беше по-добросъвестен,
по-скромен. Днес е надменен - един полуобразован маниак. По-малко пакостен щеше да
бъде за делото на българската култура, ако беше съвсем необразован. Пуст и
самомнителен, той черпи знанията си от случайни книги и дири повод да ги каже, докато
не ги е забравил; уверен е, че може да заблуди другите с громките си фрази, на които
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сам не разбира смисъла добре, пише за големите въпроси на времето, цени авторитетно
най-новите литературни течения – и на всеки ред, във всяка дума показва своето
вироглаво невежество. Той знае, че тук едва ли ще го забележи някой, едва ли ще се
реши някой да го изобличи: духовната леност на българския читател, отчуждеността на
интелигенцията от по-сложните проблеми на културата е почвата, върху която успява
да вирее. Не е ли напразен труд да се воюва с него? Не му ли отдаваме незаслужено
значение дори като отбелязваме понякога съществуването му? Прахът на времето,
по-жесток и от най-безпощадната критика, ще заличи неговите следи.

(Откъс)
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