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Петър Трендафилов

След завръщането си от Лайпциг през 1888 г. д-р Кръстев 
е трайно обвързан с проблемите на образованието, 
както на висшето, така и на средното, с опитите за 
неговата модернизация и европеизация. А и хронологията 
на неговата професионална и институционална 
ангажираност с всички сфери на образованието и науката 
(като учител, преподавател по философия и литература, 
образователен експерт, създател на Кръга „Мисъл“, 
издател) ясно показва неговата еволюция и перипетии1.
Заниманията с проблемите на образованието са 
съществена част от неговата цялостна програма за 
едновременното наваксване на културното изоставане 
и градеж (паралелно с текущия литературен и културен 
живот), от идеите му за належаща и дори радикална 
реконструкция в социалната и политическата сфери. 
Изобщо неговата професионална еволюция винаги е силно 
свързана с образованието, с образователната култура, с 
проблемите на книгата и родната интелигенция.
В многостранната публицистична дейност д-р Кръстев 
Университетът и висшето образование заемат едно от 
централните места. Главната причина можем да търсим 
в това, че, независимо от заниманията си с философия, 
литературна история и критика, той винаги е свързан – 
и биографично, и професионално, и морално – с Висшето 
училище (СУ). Разбира се, неговите строги и често пъти 
крайни оценки и присъди би следвало да бъдат разбирани в 
тясна връзка със сложната позиция на техния автор.
Д-р Кръстев следи и коментира образованието и 
университетския живот постоянно, но особено активно 
пише по проблеми на образованието и университетската 
институция през периода 1893-1907 г., като публикува 
поредица от статии в сп. Мисъл (през 1897 г. издава 
сборник статии под заглавие Към историята на Висшето 
училище, написана и издадена своевременно в защита на 
студентските протести във връзка с митингите за 
Македония през пролетта на 1897 г., с убийството на 
Алеко и някои други събития), а през 1907 г. – годината 
на университетската криза – книгата Нашият 
университет. Статии. Може да се каже, че в етапите 
от развитието на ВУ д-р Кръстев вижда хронологията 
на българската културна и обществено-политическа  
еволюция. В тези статии той дава един обобщен, 
синтезиран образ на българското образование, най-
вече на висшето. За целта той осъществява социален 
разрез на българския университет и образование като 
репрезентати на политическия, социалния и културния 
живот на българския социум.  
Във времеви аспект д-р Кръстев засяга тази 

1 Макар и да не преподава регулярно във ВУ поради различни, 
повече субективни причини (напр. несправедливото му 
уволнение от министър К. Величков през 1896 г.), д-р Кръстев 
всъщност винаги е бил водещ специалист и открояваща 
се личност сред академичния колегиум: за това говорят 
препълнените аудитории, в които той чете своите курсове, 
неговият рядко срещан завладяващ маниер на водене на 
занятията, посещавани и от неспециалисти и външни лица, за 
което свидетелстват негови студенти като Ст. Чилингиров, 
бъдещи министри на просвещението (Ст. Омарчевски) и др.   

Иван Станков

Михаил Неделчев е автор на повече от двайсет 
литературоведски книги. Но две от най-ценните му 
монографии стоят неиздадени от години и навярно 
никога няма да видят бял свят самостоятелно. 
Тези монографии са бележките към съчиненията 
на Пейо Яворов и Асен Разцветников. Макар да са 
„придружаваща литература“, аз мисля, че те са възлови 
за израстването на Михаил Неделчев до категоричната 
висота, на която си намира днес.
Книгата, с която започва литературното му 
ускорение, е „Критически страници“ от 1978 г. Със 
своите 250 страници тя надхвърля приличието на 
традиционния обем на дебютите от онова време. 
Стои неприлично и някак невъзпитано с дебелината и 
синия си цвят. Като някакво своеволие на издателство 
„Народна младеж“.
Ако отворите книгата на случайна страница, веднага 
ще усетите, че имате работа с пишещ човек, 
който знае много. Прекалено много за начинаещ. 
От заглавията на отделните є части става ясно, 
че авторът е литератор, занимаващ се предимно с 
оперативна критика, защото там са озвучени книгите 
на стотина съвременни автори. Има обаче в началото 
и няколко статии за мъртви автори на живи книги 
– Ив. Вазов, Ст. Михайловски, Ас. Разцветников, 
Н. Вапцаров. Посветените на тях страници 
демонстрират висока литературноисторическа 
подготовка.
„Социални стилове, критически сюжети“ излиза 
през втората половина на осемдесетте. Заглавието 
е странно за онези години. Изданието този път е 
елегантно, изискано, на „Български писател“, с твърди 
корици и хубав печат. Тук отново ще видите и Вазов, 
и Михайловски, и Йовков, и Разцветников, и Вапцаров. 
Но сега те са съвсем други – нищо, че са същите. 
И това е, защото друга е самата книга, съвсем 
различна от „Критически страници“. Книга мислена. 
Дори промислена. Както се казваше навремето – 
концептуална. Все едно е писана след дълъг литературен 
път. Зряла работа.
В деветгодишното мълчание между „Критически 
страници“ и „Социални стилове, критически сюжети“ 
Михаил Неделчев е направил голям скок. Скок в 
друга равнина, перпендикулярна спрямо предишната. 
Разликата между първата и втората книга е много по-
голяма от тази между втората и двайсет и втората.
Макар да се „връща“ към автори и теми, маркирани и 
в началните глави на „Критически страници“, книгата 
„Социални стилове, критически сюжети“ стои като 
начало. Като начало, което на всяка следваща витка от 
спиралата ще се появява отново и отново. Всички по-
късни книги на автора по някакъв начин ще се връщат 
към „Социални стилове, критически сюжети“.
Книгата звучи и като манифест. Сякаш се прогласява 
някаква нова литературно-историческа вяра и 
трябва да се чуят задължително и теоретическите 
є основания, и методологическите решетки, и 
инструментариума за четене, и литературната 
идеология. Книгата ви дава да разберете, че тази 
вяра не е умозрително постижение, а жива практика, 
в която стълпотворението от книги, автори и 
периодика са послушна глина в ръцете на майстора.
Идеята на тази статия е, че ако Михаил Неделчев не 
беше седнал да мисли книгата си „Социални стилове, 
критически сюжети“, той никога нямаше да опише по-
късно как именно работи литературната история. 
На първо място в „Социални стилове, критически 
сюжети“ се установява малък теоретически речник, 
който впоследствие се утвърждава като личен речник на 
Михаил Неделчев, чрез който литературната материя, 
книгите и творбите да бъдат четени като литературни 
факти от големи Сюжети. Като факти от сюжетите на 
литературната история. Малко, бих казал твърде малко са 
по-късните текстове на Михаил Неделчев, които остават 
в жанра на интерпретация на затворен текст. Той винаги 
е изкушен да гледа отвън – от двора, от улицата и дори от 
върха на планината. Като че ли къщата отвътре не му е 
толкова интересна.
Това последното е само привидно. По необходимост при 
работата си върху различните публикации на десетки и 
стотици творби на Яворов и Разцветников, с техните 
разночетения, промени в заглавия, посвещения, разменени 
строфи, поправки, отпадания и добавяния в различните 
издания, Михаил Неделчев минава през това задължително 
мравешко стъпало на усвояване на конкретните 
художествени творби. При такова изобилие от отработена 
информация е логично на определен етап да му стане 
тясно в едно стихотворение, един разказ или една книга. 
И изследователят, натоварен с конкретното знание, 
започва да се заглежда много повече във връзките между 
творби, книги и автори, в невидимите коридори, които 
ги свързват през години и десетилетия и осигуряват 
органично единство на националния литературен процес. 
Комбинациите са ослепителни. Чрез новите си валентни 
връзки творбите, книгите и авторите се раздвижват. И 
ненадейните и неочаквани връзки между се превръщат в 
сюжети, в литературно-критически разкази. И както във 

Д-р Кръстев 
и българското 
образование

Втората книга като начало
всяка национална 
литература – 
не можеш да 
прочетеш тези 
разкази, преди да ги 
напишеш. А преди 
да ги напишеш, 
трябва да ги 
видиш. 
В „Социални 
стилове, 
критически 
сюжети“ 
националният 
литературен 
процес става 
мислим като 
краен, но 
безграничен сноп 
от такива разкази, 
надхвърлящи 
отделната творба, 
отделната книга 
и отделния 
автор. Усукващи се едни около други като вериги на ДНК, 
едновременните или прескачащи през годините връзки 
доказват органиката на националната литература, нейната 
цялостност и непрестанна възпроизводимост. Именно тези 
ДНК вериги Михаил Неделчев нарича критически сюжети. 
Чрез тези сюжети работи литературната история, но 
това ще разберем доста по-късно.
Главните герои на своите критически сюжети Михаил 
Неделчев нарича литературни личности. Не всеки писател 
може да бъде литературна личност, дори да е оставил 
в наследство една камара добри книги. За да успее да 
стане, трябва да владее няколко социални стила, трябва 
да изпълнява няколко социални роли, както и да владее 
различните езици: на високото в духа и на ниското в бита, 
на улицата, на историята. Да се научи да жестикулира в 
съответствие с естетическия календар на различните 
десетилетия, да произведе „явление народу“ навреме, като 
Яворов, а не със закъснение, като Траянов, да внимава да не се 
сгромоляса от олимпийската стълбица на литературните 
личности, като Михайловски, заради едната пенсия или 
заради едното съперничество с Вазов.
Сюжети могат да правят автори от различни, сходни или 
противостоящи си естетически течения. Те могат да 
се строят през години, дори през десетилетия. Такава е 
последната глава на книгата „Да се завърнеш в бащината 
къща… (Из живота на един вечен български мотив)“. Тази 
глава е ескиз по историческа поетика, в която през живота 
на един мотив се доказва живостта на самата литература 
– от първите ни възрожденци, до авторите от 80-те години 
на ХХ век. Един съвършен критически сюжет, който от 
главата до петите разказва живото тяло на българската 
литература.
В „Социални стилове, критически сюжети“ Михаил 
Неделчев систематизира опозиционните двойки от кодове, 
чрез които българското литературно съзнание употребява 
и съхранява своята митология: родно – световно, социално 
– национално, битово – психологическо, критично – 
панегирично, пластично – риторично, село – град, селско – 
градско, съзерцателен – действащ човек.
Книгата, между другото, предлага интересна 
„периодизация“ на българския литературен двайсети век, в 
който периодът от началото на века до двайсетте години е 
доминиран от литературния персонализъм, периодът между 
двете войни е доминиран от проблематиката за стила, а 
след 39-а от социалната проблематика.
Много от високо е видяна мистификацията „На острова 
на блажените“. Без почти да разтваря страниците на 
конкретни тестове на авторската антология, линиите 
на критическото сюжетиране оформят една дебело 
подчертана характеристика: „Пресъздадена е наистина 
пъстра картина на цялостен литературен живот – с 
взаимоотношенията на писатели, издатели и читатели, 
с героичното или комично социално битие на творби, 
писателски личности. Един толкова богат художествен 
модел на литературна култура – подч. М.Н.). Един образ 
на условен национален исторически живот, видян през 
литература“. Ето защо твърдя, че Михаил Неделчев е 
архитект на невероятни литературни конструкции както 
вътре в творчеството на един отделен автор, така и 
между близки и съвсем отдалечени през времената автори 
и книги.
В „Социални стилове, критически сюжети“ идват от 
първата книга и Вазов, и Михайловскси, и Разцветников, 
и Вапцаров. Тук те са доразвити в плана на разгърната 
сюжетика. Новият поет, който се появява като 
проблем (в първата книга е само споменат два или три 
пъти), е Пейо Яворов. И от тази си поява до днес той 
стои непоклатимо, но живо в критическата мисъл на 
изследователя. Вече 40 години Михаил Неделчев пише 
себе си през Яворов. И това няма да има край. 
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Втората книга...
Четири от книгите на критика са специално посветени 
на Яворов. Присъства поетът и в някои от другите 
книги на Михаил Неделчев. Но голямата му поява е 
именно в „Социални стилове, критически сюжети“. 
Просто с невероятния си творчески и жизнен път, 
Яворов покрива всички теоретични полета на тази и 
на следващите книги, вписва се в много диахронични 
и синхронични литературни сюжети. А и обратното 
също е вярно. В дългата си работа с Яворовите 
текстове и Яворовата литературна личност, Михаил 
Неделчев очертава нови, все по-широки теоретични 
и литературно-исторически кръгове, в които 
сюжетирането става като че ли все по-лесно поради 
растящата изпълненост на самите кръгове. Въпросът, 
който аз си задавам пред осемдесетгодишнината 
на Михаил Неделчев, е следният: ако Яворов е 
литературна личност с всичките си социални стилове 
и високи и ниски езици и жестове, ако кръгът „Мисъл“ 
също е описан като колективна литературна личност, 
събрала в себе четиримата атласи, то тогава 
къде е пространствената (обемната) граница на 
литературния персонализъм? 
В „Социални стилове, критически сюжети“ има 
отделено специално място за един литературен 
критик, Тончо Жечев, по това време жив и здрав, на 
върха на силите си. Статията, макар и писана през 
1979 г., е включена в книгата. Значи е важна за Михаил 
Неделчев. Много пъти ще посяга към творчеството на 
големите критици през годините нашият автор – към 
д-р Кръстев, Вл. Василев, Боян Пенев, Ив. Мешеков. 
Но в „Социални стилове, критически сюжети“ само 
Тончо Жечев има своя самостоятелна част. Според 
мен изборът се дължи на вътрешно усещане на Михаил 
Неделчев за близост с идеите и дори с литературно-
историческата конструкция на критическата мисъл 
на Тончо Жечев. Неслучайно всички важни характерни 
черти на ранната критическа проза на Тончо Жечев са 
валидни и за книгите на Михаил Неделчев. В подкрепа на 
тази теза ще завърша с няколко цитата от „Социални 
стилове, критически сюжети“:

Приближаването до конкретния литературен релеф 
в нито една работа на критика не води към пълзящ 
емпиризъм или неисторично затваряне в рамките на 
една творба…
Той бе сред критиците, които възродиха действително 
процесуалното виждане на художествената реалност.
Сред новите критици той най-последователно свърза 
литературното ни развитие с живота на националните 
идеи;
 Голяма част от критическите му текстове бяха и 
фрагменти от историята на нашата интелигенция; 
Новопоявяващите се литературни факти не го 
изненадваха и при пределната си неочакваност, защото 
се свързваха в съзнанието му с промислени исторически 
редове и естествено ги продължаваха в нови посоки.
Още в тази (първа) книга изпъква една особеност в 
изграждането на статиите, която също ще има свое 
развитие. Става дума за способността на критика да 
„сюжетира“ своите критически работи. Но нека бъдем 
по-конкретни. „Персонажите“ в неговите драматични 
критически сюжети могат да бъдат двама автори, 
две стихосбирки, свързани чрез мотиви поредица от 
стихотворения, но и много често това са различни 
дялове от творчеството на един писател, стоящи един 
срещу друг в идейно-художествено противоречие.
Книгата му има характер едновременно и на 
манифестна изява, и на лична програма, и на 
историческа равносметка.

Това са думи на Михаил Неделчев за Тончо Жечев. Но 
с такава сила се отнасят за самия него, че реших днес 
той да ги чуе за себе си и за книгата си „Социални 
стилове, критически сюжети“, която в моите очи със 
задна дата стои като начало, като манифест и като 
лична програма за предстоящо голямо критическо 
творчество.

Текстът е представен на Юбилейната научна 
конференция в чест на 80-годишнината на проф. Михаил 
Неделчев в Нов български университет на 14 юли 2022 г.
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статия или писмо от Пазарджик. Г-н Георгов, Гиранов и 
Ил. Киселов телеграфират Каравелову, че искат на техни 
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Алеко е прекарал с Такева целия вчерашен ден в Пещера 
и вечерта са се връщали за Пазарджик. В с. Радилово, 13-
14 километра от Пазарджик, било надвечер и към 9 часа 
потеглили за града в един пайтон със запалени фенери. 
Километър от селото, край с. Качалово, около девет км. 
от града, е станало убийството. Алеко е седял от лявата 
страна, от която са дошли и гърмежите; изгърмяването е 
станало 20 разкрача далеч от самия пайтон. Изгърмяно било 
моментално, в залп. Алеко, който, както и Такев, дремел, 
тозчаз пада на колените на Такева с думите „убиха ме“ – 
първите му и последни думи. Такев се събужда, навежда се 
над него, извиква „лягайте“ и „карай!“, прегръща го и тъй 
остава – дори до града.
Алеко по всяка вероятност е издъхнал моментално, никакво 
мръдване не е забелязал ни Такев, ни другарят им Хадуш 
Томов. Но когато по едно време другарят се свестил и 
попипал ръцете му, те били вече вкочанени. След 11 ч. през 
нощта пристигат в града и отиват право при прокурора, 
оттам в окр[ъжна] болница, дето е било оставено 
тялото; на другия ден заранта то е било запечатано и 
вратата на стаята затворена. Самият прокурор, заедно 
със следователя, заминал за мястото на убийството и 
за с. Радилово. В минутата, когато пиша това – 8 ч. с. 
[утринта] – ми обаждат, че прокурорът си е дошъл.   
Каквото науча от него, ще гледам още тая вечер да съобщя. 
Досега се знае от други хора само това: през деня е видял 
един четирима на същото място. Пушките, с които е 
било стреляно, са кринки; гилзите са намерени на мястото. 
Научвам още от прокурора, че в трима подозрителни 

Пътят от Павликени до Бяла Черква – както навред 
по широката българска земя – е едно пусто шосе; нито 
едно дръвче. Чак като наближите Бяла Черква ще ви 
се усмихнат няколко зелени и високи дръвчета и ще ви 
примамят в рядката есенна сянка. Излегнати там, ний 
– писателят Иван К.1 и моя милост – се подкрепяме с 
плевненско грозде и гледаме към почернения от сборяни, 
т.е. сборянки – път: връщат се от Павликени. Луди 
за свежест и красота, и двама бързаме да си изкажем 
разочарованието: тоя млад народ няма на лицето си 
ни младост, ни хубост... Но може би за това е виновен 
повече глупавият случай, който не ни даде да видим 
истинско хоро. Зареяни по лозята и захласнати по 
вечерните ефекти на Росица – ний все не сваряхме по 
видело да отидем на хорото; пък и самото хоро не 
беше хоро – както навред сега по тъжната и почернена 
българска земя. Че хоро ли е хорото, когато в него не се 
вижда тъкмо онова, което му дава и смисъл, и хубост, 
онова, което е негово назначение в мъдрия план на един не 
особено мъдро устроен свят... Хоро ли е, дето девойката 
не играе за оногова, когото едничък съществува за нея, 
дето трепетът на душата глъхне в безразлични – сякаш 
само физически стимулирани движения; дето извивът 
на кръшната снага на девойката не се подлавя и повтаря 
от по-кръшната в своята сила и устрем мъжка снага? 
А хорото на белочèрковченки има и друг недостатък, 
за който пак главната, но не единствена вина носи 
общата народна неволя; то е хоро без музика. Напразно 
бай Цанко ни убеждава, че всички кавали биле на фронта: 
ний настояхме, че и в село трябва да има останали 
кавали, поне кавалите на коританите. Така и излезе 
накрай. Днес безжизнено, че нито слънце грее в него, 
нито кавал го съживява, тяхното хоро го пак е запазило 
в обичаите, създадени в онова хубаво време, когато по 
Черна и Кожух планина, на Охридското и Дойранското 
езеро не се чуваха човешки гласове, а кръшни песни... 
Тия хубави и свободни обичаи ни говорят за културни 
нужди и съзнание на прашния селски мегдан, а никога не е 
ставало отвън селото, на една безкрайна зелена поляна. 
Само пет минути далече от нея е Росица, реката с 
най-хубавото име, дето дели Дунавските равни рудини 

1 Писателят Иван К. – вероятно Иван Кирилов (1876-1936), 
сподвижник на Петко Тодоров, сътрудник на сп. „Мисъл“.

За убийството на Алеко

селяни от с. Радилово са намерени пушки, съответств[ащи] 
на намерените гилзи, (а) на тия пушки – следи, че е било 
скоро стреляно с тях. Освен туй, арестувани са неколцина 
съмнителни.
Утре рано – аутопсията; утре и ще го видим; никой от нас 
още не го е видял. От Такев и др[угите], които са го видели, 
знаем само това: на лявата страна, над сърцето, голяма 
дупка (около 2 сант.[иметра]), а пък около нея – колко 
една длан, одрана, обелена кожа; в лицето никакви рани, но 
няколко предни зъби избити. Всеизвестно е, че това е кроено 
за Такева. Заканвания имало отдавна, а вчера една жена от 
махалата казвала „те отиват, ама ще ги пребият“.  
От Пещера са надошли сума хора, искат да го погребат 
там. Дали ще можем тръгна утре, не зная. Трябва да 
направите грандиозно и демонстр[ативно] посрещане.

Непубликувано писмо на д-р Кръстев до Петър 
Н. Даскалов с описание на убийството на Алеко 
Константинов (дописка за „Мисъл“ от 12. V) – Фонд 47 
К (д-р Кр. Кръстев), опис 1, а. е. 238.

[Срв. подобна, но много по-кратка бележка на д-р Кръстев 
за убийството на Алеко – в писмо до Кирил Христов от  
13-ти май от Пазарджик. Вж. Д-р Кр. Кръстев. Съчинения. 
Т. 3. С., 2007: 464.]

При народа. I. В Бяла черква.  
Пътни бележки

от неизброимите дипли и пазви на Балкана, душевната 
тишина от гърченията и конвулсиите на възмогващата 
се към висините душа... Предгорията, които се оглеждат 
в тихите води на Росица – та това са първите трепети 
на Балкана, на тоя символ и рожба на националната душа. 
И как хубаво го е кръстил полянеца тоя първи трепет! 
Усоите го зове той. Една висока поляна, вече цяла 
набраздена от златни лози, в които сега са се укътали, 
като свенлива женска гръд, изумрудени гроздове...
И сега той мечтае един ден да си изплати всичките 
дългове на тоя свят – като че не ги е подплатил със 
своите девет рожби! – и да захвърли и политика, и 
дружбарство, и депутатство, и да стане пак „титйо 
Цанко“ за цяло село, да си построи колибка на самия бряг 
на Осоица и да подеме пак и допее песните на своя живот. 
И негли ще го чуят Пенчо от брега на Лаго ди Комо, 
Петко от [не се чете]2 и Пейо от студените прегръдки на 
неговата Лора. Ще го чуят, че тъй го обичаха и тримата, 
а което те не дочуят, от суетния мълвеж ще им го каже 
високо-високо бъдащият отшелник от Сивите Висини край 
София. Че и той лелее (носи) бляна не само да плати на 
света всичките си дългове, но и да доизживее час по-скоро 
всичките си глупости, не защото му е толкова мило да ги 
живее, а защото иска да покаже всичкото си презрение 
към счупените плочи (скрижалите) със стоте заповеди 
на филистерството и на лицемерието, и на злобата, и на 
душевната нищета – и да се посели като сив вълк – на 
Сивите Висини и да беседва оттам често с белочерковския 
бай Цанко, че той научи от неговата душевна простота 
толкова хубави работи и толкова  житейска мъдрост...
Но пòврага блянове и мечти – за тях още не е дошъл 
часът!... Вървим ний към село, унесени в мечтите си, 
додето покрай нас прелетя г-ца Веса, братовата дъщеря 
на Цанка, яхнала по мъжки на гол кон и извика мъжки: 
„Добър вечер, титйо Цанко, добре дошъл!“. Ний сме вече 
на земята...

Недовършен. Публикува се със съкращения

Непубликуван ръкопис, първа редакция – НА-БАН, 
Фонд 47К (Д-р Кр. Кръстев, оп. 1, а.е. 168).

2 Вероятно Шато д`Екс (Швейцария), където Петко Тодоров 
умира на 14.02.1916. 

Д-р Кръстев и Алеко Константинов 
с приятели на излет на Черни връх, 
август 1894 г.


