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 настоящата статия, посветена 
на литературния кръг „Стре
лец” ще се спра на седем оп

орни точки, които ще ни помогнат 
по-добре да разберем концепцията за 
време и идентичност на този кръг. А 
те са: 1. Кои са кръгът „Стрелец”? 2. В 
търсене на физиономичното 3. Кръ
гът „Стрелец” и Освалд Шпенглер 
4. Към Ново българско Възраждане 
5. Кръгът „Стрелец” и символистите 
Яворов – Лилиев 6. Към съзнателно 
европеизиране 7. Заключение

1.  К о и  с а  К р ъ г ъ т  „с т р е л е ц ”? 

Както посочва в своите спомени 
един от идеолозите на кръга “Стре
лец” – Кирил Кръстев�, зад първия 
идейно целенасочен културен сед
мичник – вестник “Изток”, е стоял 
един организиран интелигентски 
кръг. “Изток” излиза две години – 
от 15 октомври 1925 до 16 юли 1927 
г. в 70 бр. Вестникът се появява след 
трагичните 1923 и 1925 г., когато в 
България се води гражданска война. 
Разцеплението на нацията актуали
зира остро дебата за националната 
идентичност, който намира централ
но място и на страниците на вестни

ците на кръга „Стрелец”. Основното 
понятие, с което членовете на кръга 
си служат е понятието РОДНО, род-
но изкуство, родна литература и т. 
н. Кирил Кръстев акцентира на това, 
че една от основните идеи в програ
мата на в. “Изток” е за „национално 
издигане до европейско ниво, но на 
органична родна основа”. Стопанин 
и редактор на вестника е заможният 
аптекар Теодор Милев, свободен ин
телигент, живял и учил в Германия, 
близък приятел на граф Херман фон 
Кайзерлинк. Съредактор на Милев 
през първата година на вестника е 
пребиваващият в България амери
кански пастор и мисионер, доктор 
по философия и журналист от един 
от най-реномираните американски 
вестници “Крисчън сайънс монитор” 
– Рубим Маркъм. По спомените на 
Кръстев “Изток” е бил “една малка 
енциклопедична трибуна”. Той си е 
поставял за задача да отбелязва пул
са на съвременния нему световен и 
вътрешен живот, без доктринерство, 
като редовно е застъпвал всички об
ласти на културата – обществени 
идеи и тежнения, литературни ма
териали, въпроси на общественото 
възпитание, изкуствата, научни въ
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проси, проблеми на цивилизацията. 
Европеизацията и универсализация
та са преобладаващите теми, помест
ват се и очерци за видни актуални 
личности. 
Литературният кръг “Стрелец” се 
сформира в границите на литератур
ния кръг “Изток”. Във в. “Изток” от 1 
октомври 1926 г. Константин Гълъбов 
помества статията “Към младежта”, 
подписана от името на кръга “Стре
лец”. Според Кръстев� за кръстник на 
кръга се смята заглавието на стихо
сбирката “Стрелец” (1924) на един от 
членовете на кръга - Димитър Панте
леев, но аналогията с експресионист
кото сп. “Везни” (от руското “Весы”) 
също е спомогнала да се изходи от 
зодиакалното съзвездие и зодията 
“Стрелец” (Sagitarius). Седмичникът 
“Стрелец” излиза в 12 броя, от 6 ап
рил до 23 юни 1927 г. Силно влияние 
върху интелектуалците от „Стрелец” 
оказва книгата на Освалд Шпенглер 
„Залезът на Запада”, чиито първи 
том излиза през 1918 г. Главен ор
ганизатор и идеолог на кръга „Стре
лец”, популяризатор на творчеството 
на Шпенглер е д-р Константин Гълъ
бов.

2.  В т ъ р с е н е  н а 
ф и з и о н о м и ч н о т о

В статията „Методи на литератур
ната история”�, публикувана във в. 
„Изток” през месец ноември 1926 г. 
Константин Гълъбов излага идея
та на немския литературен историк 
Карл Фослер за съзерцанието, или 

пътя на Wesenschau. Според нея съ
вре менният литературен историк 
гледа на отделната литератур на про
ява като на явление, „в чиято цялост 
се мъчи да обхване съ щест веното, 
физиономичното по един ненаучен 
път на долавяне”. Гълъбов отбеляз
ва, че според Фослер този нов метод 
„създава от творението на поета, от 
личния му живот, от чувствата му 
един „образ”, едно единство, което 
почива повече върху съзерцание и 
видение, отколкото върху историче
ска основа, и не иска да бъде разби
рано, а изживявано като художест
вено произведение”. И под чертава, 
че това всъщност е феноменологич
ният метод, чийто „пръв голям май
стор” е Освалд Шпенглер. „Навсякъ
де в своите бляскави характеристики 
на античната и западната култура 
Шпен глер се оглъбява по един нена
учен, а чисто творчески начин в съв
купността от културни прояви – сочи 
Гълъбов – и успява да долови общо
то между тях, което е и физиономич-
ното, онова, кое то отличава дадена 
съвкупност от културни прояви (да 
речем ан тичната) от друга (да речем 
западната)”. Така Гълъбов разкрива 
своя собствен метод за постигане на 
родното. За него родното е съвкуп
ност от културни прояви и подобно 
на Шпенглер той се опитва да на
мери физиономичното – това, което 
отличава тази съвкупност от други 
такива. И методът за постигането му 
е фено ме нологичният, чрез „оглъбя
ване в същността на нещата”. Както 
един художник „чрез оглъбяване в 
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една физиономия успява, без доводи 
и съображения, да долови физионо
мичното, характерното само за нея”, 
така според Гълъбов литературният 
историк „трябва да долавя физионо
мичното, характерното в едно отдел
но произ ведение, в творчеството на 
един отделен поет, в едно литератур
но течение, в творчеството на един от
делен народ и пр.”. И доуточ нявайки, 
изтъква, че този метод, или „начин 
на отношение”, е необходим, защото 
„физиономичните, характерните бе
лези се крият не в детайлите на явле
нията, а в тяхната съвкупност, която 
може да бъде обхваната само синте
тично, сиреч феномено логично”. По 
този начин Гълъбов стига до идеята 
за постигане на родното чрез синтез 
на противоположни начала.

3.  К р ъ г ъ т  „с т р е л е ц ” и  о с В а л д 
Ш п е н г л е р  

Когато се опитваме да определим 
какво точно влага Констан тин Гълъ
бов в понятието родно, е невъзможно 
да стигнем до съществени заключе
ния, без да имаме предвид неговите 
възгледи, последователно излагани 
във вестниците „Изток” и „Стрелец”. 
Първият текст, който той публикува 
във в. „Изток”, е „Упадъка на запад
ния свят според Шпенглер”�. В тази 
ста тия Гълъбов конструира различ
ните подстъпи, през които ще разби
ра понятието родно. Щом западната 
култура се намира в упадък, необ
ходима е друга култура, която ще я 
замести. Нейни съз датели ще бъдат 

главно русите, но на България и Сър
бия е писано „да бъдат в бъдеще нещо 
повече от сюнгери за всмукване на 
чужди културни ценности – да бъдат, 
наред с русите, творци на собствена 
славянска култура, която ще замести 
западната”. Но как во означава за Гъ
лъбов България, Сърбия и Русия да 
бъдат „творци на собствена славян
ска култура”? 
Тук ще си позволя едно отклонение, 
като актуализирам някои от възгле
дите на Шпенглер с оглед на тяхното 
влияние върху Гълъбов. Освен че въз
обновява остро дебата за национал
ната иден тичност, Първата световна 
война поставя въпроса за разликата 
между култура и цивилизация. 
В своята книга „Залезът на Запада” 
Шпенглер въвежда ня колко кон
кретни противопоставяния, които 
са важни и за концеп цията на кръ
га „Стрелец”. На първо място това 
са култура и цивилизация, метро-
полия и провинция, Изток и Запад. 
Според Шпенглер циви лизацията е 
крайна форма на всяка култура, като 
историческа тенден ция тя „се със
тои в постепенното разграждане 
на станалите неор ганични, мъртви 
форми”� (Тук и нататък в цитати
те – подч.а., О. Ш.). Цивилизациите 
за него са „най-крайните и най-
изкуст вени състояния, на които е 
способен развитият вид човечест
во”�.
Ако цивилизацията е изкуствено, 
механично състояние, то кул турата 
е състояние на естественост, на орга
ничност. Шпенглер смя та, че Западът 
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е достигнал етапа на чистата цивили
зация. Той прави рязко разграниче
ние между култура и циви лизация. 
За него едни от основните признаци 
за наличието на култура са религиоз
ността и романтиката. Наличието на 
чисто екстензивна дейност, без ви
сока художествена и метафизическа 
продукция – нерелигиозната епоха, 
която напълно съвпада с понятието 
за космополитизъм, е време на упа
дък�. 
В „Залезът на Запада” Шпенглер 
скицира значението на Достоевски 
за бъдещето на човешката култура 
и чрез него разкрива идеята за въз
раждането на славянската култу
ра. На Толстой – градския писател 
– космополита, той противопоставя 
Достоевски – селянина – провинциа
ла. Според него в Русия заедно с ев
ропейската култура била внесена и 
евро пейската цивилизация. Прими
тивният царизъм на Москва в Петер
бург „бил маскиран в династичната 
форма на Западна Европа”�. Той об
ръща внимание на това, че запад
ният историзъм бил внедрен в една 
аисторична народност, на която по
коления наред било съдено да живее 
без история. 
Нека сега да се спрем на разлики
те между човека на отмиращата ци
вилизация – Толстой, и човекът на 
раждащата се култура – Достоевски, 
които самият Шпенглер уточнява. 
Според него могъщата омраза на 
Толстой е „насочена срещу Европа, 
от която сам не може да се освободи. 
Той я мрази в себе си, той ненавиж

да себе си. И така става баща на бол
шевизма”�. Толстой е представител 
на края, той е раз съдъчен, просветен 
и със социална нагласа. Той е пред
ставител на западното Просвеще
ние. Неговата гледна точка към света 
приема късната, градска и западна 
форма на проблем. Спо ред Шпенг
лер Толстой е някак сроден с Маркс, 
Ибсен и Зола. Неговите творби не са 
евангелия, не са изпълнени с мета
физическо очакване, нямат религи
озна основа. Те са късна, духовна ли
тература. 
Християнството на Толстой не е ре
лигия, а социално учение. „Той гово
рел за Христос, а имал наум Маркс” – 
заявява Шпенглер�. Такава социална 
омраза е непозната на Достоевски по 
простата причина, че неговото твор
чество има религиозна основа. Дос
тоевски е обгърнал всичко същност
но с една страстна любов. За него 
пе тринизмът и революцията нямат 
действителност. Той плъзга поглед 
над тях като от безкрайна далечина, 
защото те принадлежат на миналото 
на умиращата цивилизация. Душа
та на Достоевски според Шпенглер1 
е апокалиптична, страстна, отчаяна, 
но уверена в своето бъдеще. Той при
надлежи към апостолите на ранното 
християнство. 
Достоевски според Шпенглер вижда 
отвъд всичко социално. Нещата от 
действителността му се струват не
значителни, защото никоя истинска 
религия не обръща внимание на света 
на фактите. Дълбоката рели гиозност 
на Достоевски е показателна, че той 
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живее в очакване на непосредстве
но предстоящото културно творение. 
Ето защо нем ският философ стига до 
извода, че Достоевски е светец, об
вързан изцяло с един метафизичен 
свят, а Толстой е само революционер, 
целящ промяна на действителност
та. Началото на културата и краят на 
цивилизацията се сблъскват в двама 
писатели – съвре менници. „На хрис
тиянството на Достоевски принадле
жи следва щото хилядолетие” – за
ключава Шпенглер�. Вероятно тази 
прог ноза е привлякла и българските 
интелектуалци от 20-те години.
В бр. 58 на в. „Изток” Константин 
Гълъбов публикува ста тията „Една 
мисъл на Пенчо Славейков”3, в коя
то ясно личи приемствеността между 
двамата патрони. Гълъбов се явява 
при ем ник на Славейков по отноше
ние на неговото разбиране за по ло-
жителното руско влияние в българ
ската култура. Можем да мислим тази 
статия отново в посока на Шпенгле
ровата идея за възхода на славянска
та култура. Гълъбов откроява поло
жителното според Пенчо Славейков 
в руското влияние върху нашата кул
тура – „диренето на човека и в звяра”. 
„Това е едно дълбоко проникване в 
характерното за руската литература 
и част от западната, то е едновремен
но указател за влиянията, на които 
трябва да се под хвърляме при общу
ването ни с руските и западните пи
сатели” – пише Гълъбов. От „голяма
та литература на запада” според него 
българският писател може да научи 
„художествени похвати по-изтънче

ни от руските”, тя може „да го при
общи с идеи по-богати”, но „не може 
да го сроди в такава степен с духа на 
човечността, както руската”. „Запад
ната литература, взета изобщо, е по-
голям учител, но руската – по-голям 
възпитател” – заявява той.
В статията Гълъбов отбелязва, че 
според Фридрих Меркер и Юлиус 
Майер-Грефе писателят на Запад 
е изгубил онази близост до наро
да, която е имал в Древна Гърция и 
има в Русия. Писателят е престанал 
да бъде изразител на болките на на
рода и негов възпитател. Писателят 
се отчуждава от народа, когато изку
ството му става „развлечение, есте
тична забава, но не и насъщна нуж
да, жизнена необходимост”. И тук 
Гълъбов, насоч вайки се към тради
циите на реализма, възлага духов-
новъзпитателни задачи на писателя: 
„За руската душа един Достоевски 
беше лекар, Толстой – проповедник. 
Българската душа се нуждае от лека
ри и проповедници, а такива писате
лите могат да станат, когато обикнат 
своя народ и му служат вярно, като 
му откриват човека дори и в звяра.”
Силно повлиян от Шпенглер, в ре
цензия за книгата на Майер Грефе 
„Сфинксът на руската земя”5 Гълъбов 
предрича, че русите ще имат основна 
роля във възхода на славянската кул
тура. В отзива си за тази книга, посве
тена на Достоевски, Гълъбов обръща 
внимание на няколко черти на твор
чеството на големия руски писател. 
Първо, че неговият психологизъм 
„не преследва худо жествени цели”, 
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„не доставя художествена наслада”, 
той „иска да лекува”. Всички по-го
леми произведения на Достоевски са 
интерпретирани като поучение. Не
говите идеи се възземат от морални 
поводи до висотите на художествено
то, а не обратното. Гълъбов уточнява, 
че в основата на литературата на рус-
кия писател стои моралът, но той не 
е мъртъв етичен кодекс, а „живот, ле
чение”. Точно този „живот, ле чение” 
според него е типичното руско нача
ло, „началото на един ве лик народ, 
за когото абстрактното слово не е 
нищо, а всичко – въз действието, на
чалото на един велик народ, живящ 
в повишена об щност между индивид 
и индивид – началото на един велик 
народ, одарен с особени асоциатив
ни органи на душата...” Ако следваме 
неговата логика, мисията на българ
ската, респективно на славянската 
култура е да излекува болната запад
на култура чрез етиката, която носи 
в себе си. Чрез влога на тази ценност 
в западната култура славянската ще 
даде своя принос в културата на чо
вечеството. Според културноисто
рическата концепция на критика е 
необходимо „изравняване” между 
Толстой и Достоевски на осно вата на 
родната култура. 
Така въз основата на прогнозата на 
Шпенглер за „Залеза на Запада” ин
телектуалците от кръга „Стрелец” 
чертаят два пътя за българската кул
тура. Първият от тях е ориентиран 
към миналото – за Ново българско 
Възраждане, за връщане към българ
ския ХІХ в. и времето на Просвеще

нието, а вторият към бъдещето – за 
Нова Европеизация.
 
4.  К ъ м  н о В о  б ъ л г а р с К о  В ъ з -
р а ж д а н е 

Ако модернистите от предходния 
етап отричат напълно рационализ
ма, то Гълъбов осъществява връщане 
към рационалистичната концепция 
или по-точно, към Просвещението 
на ХІХ в. Тъкмо по пътя на разсъдъка 
според него родното ще се доближи 
до западното. И тук се от кроява на
чинът, по който Гълъбов тълкува и 
се влияе от Освалд Шпенглер6. Той 
смята, че човекът на Изтока (бъл
гаринът) трябва да заимства разсъ
дъчността на западния човек, онази 
разсъдъчност, която е спомогнала 
западната култура да достигне до 
своя зрял етап. Но източният човек 
трябва да се пази от крайни форми 
на разсъдъчност, не бива да позво
лява да бъде обхванат от заразата на 
цивилизацията, която според Шпен
глер се разпространява точ но като 
болест и убива плодовете на култура
та. Разсъдъчният чо век събужда ак
тивния човек – „този активен човек 
се проявява по бре говете на Босфора, 
с придобиването на църковна неза
висимост, по чукарите и сипеите на 
Балкана, с извоюването на полити
ческа не зависимост”. Още в начало
то на своите публикации във в. „Из-
ток” Гълъбов конструира един мит, 
който е негов опорен мо дел при по-
нататъшното разгръщане на идеята 
за родното. Това е ми тът „Българско 
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Възраждане”. Като се има предвид 
времето на два десетте години, когато 
в резултат на Първата световна война 
и събитията от юни и септември 1923 
г. в българската култура на стъпва ос
тра криза на чувството за национална 
идентичност, то въз връщането към 
мита за „Българското Възраждане”, 
към вре мето, когато се е формирала 
тази идентичност, е разбираемо. Но 
това е и едно възвръщане – питане, 
възвръщане на качествено нов етап. 
Осмисляне на актуалната роля на 
Възраждането предлага и статията 
на Кирил Кръстев „Възможностите 
за една българска култура”7. Според 
стрелеца духовната култура е съпът
ствана от материално благосъстоя
ние и технически разцвет. Прави 
впечатление, че за разлика от Шпен
глер той не разграничава понятията 
култура и цивилизация. „Една ис
тинска европейска цивилизация е 
синоним на съвкупност от условия, 
които биха осигурили макси мум сво
бода за развитие на духовните сили” 
– заявява Кръстев. За него достига
нето на Западна Европа е само въ
прос на време и импулс. Българите 

са едни от последните, които ще дос
тигнат до тази цивилизация в ней
ния завършен цикъл, но по-важно 
е да се зададе въпросът – „какви са 
най-значимите ценности на този 
еволюционен етап”. Стрелецът за
ключава, че постигнатото развитие е 
само разкошно наторена нива, която 
чака своето оплождане „с един вър
ховен смисъл”. Тази „нива” е „нато
рена” от фаустовския дух8, но край-
ната цел на еволюционния цикъл е 
достигането до една синте тична кул
тура и неин творец ще бъде Народът. 
Новото Възраждане според него ще 
дойде „само със съзнание и всеоб
ща жажда за културен подвиг”. Той 
опре деля Изтока като стара култура, 
а Запада като нова, но българ ската 
земя е мястото, където се кръстос
ват тези култури, тя е техен естест-
вен мост. Така Кръстев очертава една 
зона, върху която разгръща своята 
концепция. Според него българите 
са „най-младото славянско племе”. 
Налице е разбиране, което акценти
ра на славянския произход на бълга
рите. То изключва другите еле менти 
в българската идентичност, като я 

Изпрати своя статия 
за 

сп. “Българска наука”
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вписва в граничната поставеност на 
славянските народи. Така българите 
могат да ста нат част от предречения 
„общославянски възход”, който съв
пада с бленуваното „Ново Българско 
Възраждане”.
Макар и по-широка от концепцията 
на национализма, тази кон цепция 
също има локален характер. Тя се опи
ра на географската раз положеност 
на славяните между Европа и Азия. В 
концепцията за идентичност на мо
дернистите от предходния етап ло
калните елементи има т място само 
като подсъзнателни. Българите не 
само са най-мла дото славянско пле
ме, но тяхната психика е „още дев
ствена по от ношение решителното 
влияние на Изтока или Запада”. Така 
в тази историческа представа за но
вата идентичност, или за изход от 
кризата, до която стига аисторично
то съзнание на модернистите, иден
тичността се явява гарантирана в ми
налото (Възраждането), но в същото 
време и в бъдещето. Тя е едновремен
но стара и нова, едновременно зряла 
и девствена. „Сиянието на една нова 
синтетична и човечна култура тряб
ва да озари душите на всички ония 
българи, които жадуват да видят 
настъпването на една истинска бъл
гарска културна пролет...” – заявява 
Кръстев, а постигането на тази син
тетична култура кръгът „Стрелец” 
приема за своя задача. Рационалист
ката и по-скоро просвещенска насока 
на формулираната цел е отново по
твърдена чрез фигурата на д-р Петър 
Берон, авторът на първия светски 

учебник, който в дрезгавината меж
ду Средновековието и Възраждането 
със своя „Рибен буквар” поставя на
чалото на светската наука, а съответ
но и на една светска идеология. 
 
5.  К р ъ г ъ т  „с т р е л е ц ” и  с и м В о -
л и с т и т е  Я В о р о В  – л и л и е В 

Интересен аспект от дейността на 
кръга „Стрелец” представлява тях
ната критика към предходния етап 
на модернизма, а именно симво
лизма. Критиката, която правят на 
символизма също е от позицията на 
концепцията на Шпенглер. Първи
ят български символист – Пеьо Яво
ров за тях е началото, Достоевски на 
направлението. Последният – Ни
колай Лилиев – неговият завършен 
етап. Детронирането на символизма 
напълно съвпада с концепцията на 
стрелците за проповядването на по
етика, която се намира по-близо до 
рационализма, историчността; пое
тика, която е близка до действител
ността и колективитета. Тази култур
на политика съвпада с по-голямата 
идея за едно ново Възраждане като 
част от възхода на славянската кул
тура, който предвижда Шпенглер.

6.  К ъ м  с ъ з н а т е л н о  е В р о п е и -
з и р а н е

Както вече споменахме, вторият път 
за българската култура, който „Стре
лец” предлагат е ориентиран към бъ
дещето – за Нова Европеизация. В 
статията си „Към младежта”9 от 1-ви 
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октомври 1926 г. Константин Гълъ
бов обявява, че занапред вестник 
„Изток” ще бъде орган на литератур
ния кръг „Стрелец”. В нея авторът об
ръща внимание, че чуждите влияния 
не са несъвместими със създаването 
на родно изкуство: „Ние сме за една 
родна литература, приобщена с цен
ностите на Запада, изникнала под 
западно влияние. Подвиг е да по
мириш родното с чуждото – източ
ното с западното.” Така той поставя 
като основна цел на кръга „Стрелец” 
помиряването между тези две нача
ла – източното и западното, и това е 
по същество първият глобалистки 
проект в бъл гарската култура. Спо
ред него „българинът трябва да се 
евро пеизира, без да изгуби ценното, 
което той крие в себе си като народна 
единица, със свой особен облик”. Гъ
лъбов констатира, че това е особено 
тежка задача, защото българите „не 
са звено от веригата, която образуват 
европейските народи, свързани от 

една обща култура – западната кул
тура, Фаустовската култура”. Но той 
отправя своите призиви към младе
жта и на нея възлага надежди да из
равни тези две основни начала.
В статията „Нашите културни зада
чи” той изразя ва виждането, че чрез 
доброволното и активно-съзнателно 
европеизи ране, дори по-скоро само
европеизиране, може да се форму
лира критерият „за ценното и физи-
ономичното в нашия живот (к.а., К. 
Г.), в нашите културни прояви, заслу
жаващо да бъде запазено от похище
нието на западното”�. Гълъбов при
знава, че хората от „Стрелец” нямат 
още този критерий, но ще ратуват за 
неговото постепенно изработване, 
като въвлекат мислещата мла деж в 
сферата на културноисторическите 
въпроси. А уясняването на тези въ
проси ще хвърли светлина и върху 
литературата. Тук про зира засиле
ният в края на 20-те години интерес 
към историзма, който през 30-те го
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дини води до целенасочена държав
на културна по литика. 

7.  з а К л ю ч е н и е

Вече обърнахме внимание, че в ста
тията „Възмож ностите за една бъл
гарска култура”19 Кирил Кръстев 
също пред лага да се стигне до родно
то по синтетичен път. Той определя 
Из тока като стара култура, а Запада 
като нова, а българската земя е мяс
тото, където се кръстосват тези кул
тури, тя е техен естествен мост. Син
тезът, който трябва да се осъществи 
е между „широката мистика и полет 
на славянската душа” и един „трезв 
и здрав (западен – б.м., И. Х.) крити
цизъм”. Кръстев предупреждава, че 
„везните” не бива да се накланят нито 
в едната, нито в другата посока, за да 
се постигне истински синтез. И още 
– необходимо е да бъдат преценени 
точните параметри на родното. 
 Така тук се очертават две задачи на 
кръга, които взаимно се допълват. 
На първо място, това е достигане до 
концепцията, каква трябва да бъде 
родната култура, по един феноме
нологичен път, чрез изравняване по 
синтетичен път на противоположни
те начала Запад – Изток, бъдеще – 
минало, рефлексивност – чувство. 
На второ място – да се формулира 
критерий за цен ното и физионо-
мичното в българската култура, 
заслужаващо да бъде запазено от 
похищението на западното. Бъл
гарската култура постига ново спасе
ние, ново разрешение на кризата на 

идентичността на интелектуалците, 
което изисква въз връщане към пре
дишни разбирания и вярвания. За 
разлика от предишния етап на мо
дернизма, който изпитва необходи
мост да се върне към пред модерната, 
към космическата традиция, то кръ
гът „Стрелец” вижда спа сение в едно 
връщане към епохата на Възраж
дането, на Просвещението. Като се 
опит ва да неутрализира съществува
щите противоречия между на стоя-
щето и миналото, между настоящето 
и бъдещето, кръгът „Стрелец” сти га 
до разрешение на кризата чрез връ
щане към аспекти на мо дерността. 
Според неговата концепция е необ
ходимо от Запад да бъдат вне сени 
рационализъм, социалност, наука 
и историзъм, които да обогатят все 
още ирационалната, асоциалната, 
религиозна и аисто рична българска 
култура. Тъкмо в синтеза на тези две 
начала се съ стои предназначението 
на писателя за стрелците. Ако се из
разим метафорично, според тяхната 
концепция писателят трябва да бъде 
едновременно модерен като Толстой 
и модернистки като Достоев ски, на
миращ се на границата между физи
ката на Просвещението и метафизи
ката на модернизма. 
Както посочва в своите спомени Ки
рил Кръстев20, вестник „Стрелец” 
спира да излиза през 1927 г. по същи
те причини, по които изискаността 
и новаторското мислене на експре
сионисткото списание “Везни” не са 
намерили широк читателски прием 
сред българската публика.




