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Книгите „Знаменити, забраве-
ни, забранени“ (2015) и „Словозогра-
фии“ (2017) на Катя Зографова градят 
две алтернативни реалности, разкри-
ващи различните лица и превъплъ-
щения на авторката. Катя Зографова е 
литературен историк, литературовед, 
писател, бивш директор на Национал-
ния литературен музей, понастоящем 
главен уредник на къщата музей „Ни-
кола Вапцаров“ в София, носител на 
много награди, автор на много книги, 
сред които може да се откроят: „Чавдар 

Мутафов. Възкресението на Дилетанта“ (2001), „Многоликата българка.  
Забележителни жени от Възраждането до наши дни“ (2006), „Н. Вапца-
ров – преоткриване“ (2009), „Неканоничният Вазов“ (2011),  „Играеща със 
стихиите – Елисавета Багряна“ (2013).

Книгата „Знаменити, забравени, забранени“ представлява лите-
ратурноисторическа реконструкция на българската литература, откро-
яване на различни европейски и български контексти – възрожденски, 
следосвобожденски, модернистки, между двете световни войни, съвре-
менни. Писана в продължение на 30 години, тя може да се определи като 
„книгата на един живот в литературата и модел за литературата като на-
чин на живот“, по думите на литературния критик Й. Ефтимов. Впечатля-
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ващ, обемен труд, боравещ с архивите, с потърсеното място на авторите 
в литературноисторическия процес, с културните диалози с европейския 
свят, с интертекстуалните отпратки към митологични сюжети и образи, 
с феномени, свързани с културата на всекидневието; възкресяващ заб-
равени и забранени автори; показащ по нов начин познатите български 
класици. Тя е задълбочен поглед към литературната история, видяна като 
съкровищница на смисли и словесни майсторства, възможност за прежи-
вяване, преоткриване. 

Книгата е своеобразна археология на българската литература в 
нейните пресичания, назовавания – как образът на автора се назовава, 
изказва, концептуализира в дадена епоха и човешко съзнание, в дискур-
сивна практика. Една своеобразна археология на знанието, основаваща 
се на езика на писмата, протоколите, архивите, спомените, като своеоб-
разен начин да заговорят епохата, авторът чрез неосветените дворове на 
душата. Цел на археологическия анализ е да търси пространството, дис-
танцията, дълбочината. В този смисъл Катя Зографова освен историята 
на идеите представя и една друга история - история на всекидневното и 
бързозаличаващо се писмо, непридобиващо статута на произведение; на 
неутвърдените езици – насоченост към дискурса в собствените му изме-
рения в качеството му на паметник (Fuko, 1996, рp. 159-160). Така например 
образът на кафенето в българската литература – мемоарна и художест-
вена, става обект на обговаряне чрез позоваването на иманярския епос 
и съзмерването на неговите смисли с текстове на Ив. Вазов, Й. Йовков; 
коментират се модернистките визии в българския авангард (сладкарница 
„Цар Освободител“). Тезата за виенизирането на българските кафенета се 
явява вариант на стремежа към европеизация, но не в конвенционалния 
метатекстов контекст на манифестите на модернизма, а чрез позоваване-
то на местата на всекидневието, превърнали се във феномени на модер-
ността. Катя Зографова подхваща интересни теми, откроява любопитни 
факти, съизмерва пребиваването в паралелните реалности на българско-
то и европейското, разглежда перипетии, през които преминават автори-
те. Заглавията на отделните статии са сполучливи, метафорично промис-
лени, свързани с мисията й да словозографисва литературната история. 

Първият дял от книгата oбговаря фигурата на Писателя през при-
змата на неговата известност, знаменитост – но с нов поглед към канонич-
ното, познатото. Романът „Под игото“ е разгледан чрез женските типа-
жи и мотива за любовта, диагностицирана като „небългарски феномен“. 
Преображенията на митопоетичната фигура на Вечната жена изплитат 
сложна интертекстуална мрежа, чрез която са визирани литературни-
те процеси през 1910 г. – чрез творческото й присъствие в текстовете на 
Пенчо Славейков („На Острова на блажените“), П. Яворов („Царици на 
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нощта“), Ал. Балабанов. Архиварят дълбае като археолог пластовете на 
времето, за да се докосне до съкровената същност на твореца не само с 
неговата творческа история, а и с всекиднeвната, любовно-драматична-
та, съхранена в спомените, архивите. В този смисъл за П. Яворов се гово-
ри през любовния смислов код – демоничната любов, в чийто сюжет се 
открояват фигурите на Поета, Лора и Дора Конова; любовта на Яворов и 
Лора е разгледана чрез семантичния код на войната (в епистоларните и 
лирическите текстове се натрупват метафори на войната), чрез склоннос-
та на Лора към театрализация. Пенчо Славейков е ситуиран между евро-
пейските естетически търсения и балканските страсти в Народния теа-
тър. Представени са българските културни диалози със света – визията 
на Ламартин за България, Лермонтов в българските преводи и влияния; 
потулената кореспонденция на Й. Стубел с Дора Габе, Ян Каспрович, те-
мата Америка, диалозите със скандинавския север (влиянието на Ибсен, 
Хамсун, Киркегор, Стриндберг – образът на Ахасфер в един сравнителен 
анализ с текстовете на Н. Лилиев и Н. Райнов, обвързващи самотата, про-
клятието на вечното изгнаничество с образа на твореца и проклятието на 
самопознанието). Откроени са привличанията и отблъскванията с нем-
ската култура – разглеждане на германската тема в контекста на бълга-
рановската симбиоза между високо и ниско, представяне на класическите 
авторитети в битово-травестиращ план, писма, архиви. Особен интерес 
представлява реконструкцията на духа на Мюнхен, видян като герман-
ския Париж, на българската колония интелектуалци (любопитния факт 
за смяната на културата на виното с тази на бирата), възприемането на 
германското като имагинерна територия на родното. От авторите между 
двете световни войни се открояват Хр. Смирненски със сатиричните си 
визии за настоящето и бъдещето; многоликият образ на Дора Габе; „древ-
ният“ Йовков; неочакваният поглед към Св. Минков чрез вещоманския 
сюжет, чрез културата на концентратите, свързана с темата за Другата 
Америка; флоралната образност, включена в една история на образа на 
теменугите в литературата между войните; а от съвременната литература 
се обговарят темата за идентичността на българското и на твореца в бе-
летристиката на Ем. Станев, ключът към смъртта на Пеньо Пенев според 
архивите, левантинките на Д. Димов, Ивайло Петров като художник.

Във втория дял Катя Зографова влиза в ролята на хомо архивариус и 
извежда от забравата в полетата на паметта автори като Иван Шишманов, 
Боян Пенев, Стилиян Чилингиров, Димитър Подвързачов, Асен Разцвет-
ников, Георги Томалевски; писатели емигранти като Матей Вълев, Борис 
Шивачев и други; малко познати факти от живота на Найден Геров (пло-
вдивската му мисия), П. Р. Славейков. В една археология на автора се дъл-
бае в пластовете на словото, за да се стигне до стойностното, до приноса 
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в изграждане на сюжета за „строителството“ на българската литература 
– Ив. Шишманов, разбиращ приятелството като начин за съхраняване на 
значимото, като покровител на местата на паметта, музеестроител със 
съзнание за духовната архитектура на музея. Катя Зографова гради инте-
ресни сюжети за приятелските отношения между Ив. Шишманов и Вазов, 
в чиято основа е идеята за музея като място на паметта, за културата 
на архивирането в дома на Вазов в контекста на съвременната европейска 
оптика за живия музей. Подходът към Б. Пенев е също много интересен – 
чрез дневника като модерна автобиография, разкриващ разностранност-
та на духовните интереси на твореца – критик, музикант, композитор, 
художник. Полифоничното съзнание, пронизващо дневника, езиковото 
и културологично полиглотство градят европейските сюжети за бълга-
рите, измерващи своя ръст с достойните, чиито имена трябва да бъдат 
познати, а не потулени в чекмеджетата на историята.

Катя Зографова:

•	 търси полифонията в битието на твореца, неговата многопласто-
вост, разностранност на интересите, обект на обговаряне в стати-
ята за многоженството с музите – темата за рисуващите писатели 
или пишещи художници (Ив. Милев); темата за модерната акту-
ализация на взаимопроникването на изкуствата (Ем. Попдими-
тров). Етюдите за Ем. Попдимитров са щрих към декоративния 
стил на автора – вглеждане в сецесионните рисунки и винетки, 
познати от архива, които украсяват ранните текстове – визуални 
икони на вечната женственост, скрепили ритмично като музика-
лен лайтмотив търсенията на словото му. Потърсени са проявите 
на експресионистичната иконография, сецесионната орнаментал-
ност, зададени са нови насоки на тълкуването на женските портре-
ти чрез живописния код;

•	 използва дневника, албума, колекцията, писмата като места, про-
извеждащи смисъл, чрез които се гради литературната история 
като археология на знанието, основаващо се на всекидневното пис-
мо. Тук попада кореспонденцията на Яворов и Хр. Смилянов, свър-
зана с каузата за освобождението на Македония, европейските 
вписвания на Стилиян Чилингиров чрез славянската тема („Сла-
вянската антология“), чрез запазените писма в архивите, книги на 
славянски писатели, чрез модерната тема за кинематографа;

•	 преоткрива непозната страна от битието на твореца – самотника 
Ас. Разцветников, видян през призмата на детската му поезия;

•	 предпиема детективско впускане по следите на разпръснатия ар-
хив;
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•	 разглежда културологични теми, свързани с образа на Другата 
Америка в творчеството на писателите емигранти  и визионери.

Третият дял свидетелства за променените контексти на възприя-
тие – забранените и реабилитираните автори; възкресението на писатели 
като Райко Алексиев, Фани и Чавдар Мутафови, Змей Горянин, Димитър 
Шишманов, Константин Константинов. В НЛМ е съхранена паметта и за 
забранените по идеологически причини автори – неудобни, низвергнати, 
политически репресирани. Литературните явления могат да бъдат обре-
чени на неприемане, забрава, забрана, особено след 9 септември, когато 
надзираващият поглед на Идеологията прониква във всички сфери на 
живота и изтласква от сферата на високата литература всичко, смятано 
за нефукционално, невписващо се в установените норми обричащ на не-
признаване, забрава, заличаване. „В литературното изкуство на Паметта 
забравата е пагубна, защото познанието при критиката винаги разчита на 
паметта“ (Blum, 2001, p. 6). В този смисъл мисията на Катя Зографова има 
особена значимост като мисия на литературен адвокат на онеправданите 
от съдбата и тяхното преоткриване и заемане на полагащото им се място 
в литературната история. 

- Райко Алексиев с артистичното име Щуреца, преоткрит в ново ам-
плоа – чрез фотоколажите, като филмов режисьор и актьор, изпъл-
нил своята творческа мисия на разказвач; карикатурист, пътепи-
сец, фейлетонист и журналист, чиято песен на Щуреца възкръсва 
с уникалния си звук за нов живот.

- Хиперионецът, редактор и на сп. „Завети“, Мирослав Минев, заб-
раненият Вл. Василев, представен чрез неизвестната си кореспон-
денция, и забравеният Йордан Стратиев - чрез любовта си към 
една жена. 

Откроена е тема, важна в процесите на литературноисторическата 
реконструкция – за писателите дипломати, изпаднали в творческа неми-
лост: Д. Шишманов, разстрелян от Народния съд, С. Радев. Представени 
са много любопитни факти, свързани с личността и творчеството им – Д. 
Шишманов с менталните орфически архетипи в мисленето, Яна Язова с 
емблематичните женски образи (от древните източни жени до модерните 
съвременни жулиети); морските жени, жените в историята, скандалната 
жена нарушител на професионални и морални норми (в дисидентския 
роман „Соленият залив“). Извежда се от полето на забравата Змей Горя-
нин в „Словозография за Змей Горянин (Светлозар Димитров)“, изградена 
върху епиграмите му, разчетени като негова автобиография – тематич-
но и стилистично свързани с емблематичния жанр скици и ескизи. Катя 
Зографова представя европейската мащабост на духа на Фани и Чавдар 
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Мутафови. След книгата й „Възкресението на Дилетанта“ чрез архивни 
свидетелства заговорва за мъченическата им участ (отворените досиета): 
представения протокол  за разпит на Ч. Мутафов – синтез на живота и ан-
тиутопията - заповед за следене години след смъртта му; Фани в архивите 
на Държавна сигурност. Извеждането от забравата и забраната е свързано 
с нарушаване на табута, свеждане на непознатото до познато, усвояване 
на чуждостта/другостта.

Валери Стефанов говори за два типа стратегии при легитимация-
та на текстовете – анонимизирането им и титанизирането им (Stefanov, 
1995, p. 45, 59). Систематизиращият поглед на литературния историк Катя 
Зографова улавя крайните регистри на тези процеси – забравата и памет-
та, величието и забраната – налаганото табу, и изгражда своята история 
чрез повторното въвеждане в структурите на паметта на забранените, 
забравените автори и достойното им присъствие сред великите в кон-
текса на литературния канон.

 „Словозографии“ разкрива друг образ на поета, човека, есеиста 
Катя Зографова. Това е книга, изградена като „творческо заиграване“ с ан-
тологичния модел на литературната мистификация на Пенчо Славейков 
„На Острова на блажените”, като опит за „словозографисване на храмово-
то пространство на литературата“ в нейната всеобемаща жанрова цялост, 
съдържаща 5 раздела: „Градове и образи, споделени с великите”, „Поетич-
ни словописи”, „15 кратки истории на Катя Зографова” и „Словозограф-
но за Зографова”. „Словозографии“ е география на прекосяването на раз-
лични пространства – мисловни, поетични, литературноисторически, 
есеистични, автобиографични, отражения в погледа на критиката, които 
срещат градове и образи (Каменград през погледа на Пенчо Славейков и 
Мара Белчева; връзката Русе – Елиас Канети), жанрове и светове (светов-
ни творци като Шекспир, Микеланджело), важни житейски факти и по-
етични реминисценции. Съвременият творец е хомо луденс – играещият 
човек, играещ със стихиите, със словото, с представите за себе си, които 
се разрояват, за да слепят един колажен многопластов образ на човека, 
отнасящ се с отговорност към литературния факт, поел по литературните 
маршрути на своите „велики“, но и игрово словозографисващ своите диа-
лози с тях. Ето един от тях:

Под напора на брулещите
ахниалски хали
полата ми се вее – 
бяло знаме върху черните скали.

Медитеранска рядка птица,
стоя замряла
сякаш устрелена,
на смърт ранена – върху солните води.
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Безсънна белочела чайка,
подир сенките на облаците
скитам,
разбита от вълните – армии на архангел Михаил.
   („Поморие“ – 12 юли 2010 – Яворови дни)

„Словозографии“ е алтернативна реалност, разкриваща различните 
превъплъщения на Катя Зографова - Вапцарова любима, литературен ис-
торик, възкресяващ забравени автори, литературен детектив – откривател 
(напр. колекционерската страст на Яворов – албум от пощенски картички), 
хомо архивариус, литературен пътешественик, вървящ по стъпките на ве-
ликите българи, човек с поетична душа и нелек житейски път – от Зогра-
фовия панагюрски род до човек с европейско мислене, воден от литератур-
ното любопитство да открива, съхранява и възкресява нови светове, чиято 
музейна мечта е музеят да се превърне в пространство на духа, на личното 
преоткриване-изследване, свидетелство за което е проектът „Един ден в 
София на литературните музеи“. Това е книга равносметка на разнопосоч-
ните търсения на човека откривател. „Словозографии“ е и реабилитация 
на достойнството и красотата на словото – изографисване на различни 
светове, които в своята цялост представят многоликия творец, орисан със 
словото, което се „стреми да бъде словозографно“, въплътило красотата на 
„омайната и сладка реч на дядо Вазов, велемощното мрачно слово на Яво-
ров, животворящите мъдри „глъбини“ на Дора Габе, първозданните „сти-
хии“ на Багряна“, по думите на самата авторка. Писането като словозогра-
фисване се превръща в съдба, равносметка, преоткриване на себе си всеки 
път в различните жанрове и в очите на другите. Книгата завършва с дъл-
боко промислени портрети на Катя Зографова, написани от проф. Св. Игов, 
Митко Новков, доц. Елена Трайкова, Елка Няголова и други.
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