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ПРОГОНЕНИ 
В РАЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

С брой шести (Е) на „Света гора“ за пръв път излизаме с две 
книжки за една и съща година. Удоволствието от свършената работа обаче върви в 
комплект с удвоеното тегло на отговорностите и усилията. Липсата на финансови га-
ранции за пореден път поставя на изпитание волята и упоритостта на редакцията. 
Ние ли лошо говорим, отсреща ли лошо ни чуват, все едно, до сериозно решение все 
не се стига. Знайно е, че дълголетието и качеството в периодиката зависят от мнози-
на, че трябва да се налее повече, за да се смуче влага от по-дълбоки води. Вярно – ен-
тусиазмът и инатът на начинателите са задължително условие. Но само с такова го-
риво в двигателя не се стига далече. Толкова повече, че оценките за последния брой 
са повече от добри. С настоящия продължаваме темата „40 години Великотърновс-
ки университет“ и даваме път на нови идеи. За пръв път ще ви срещнем с рубриката 
„Струни и думи“. Тя ще звучи с гласа на така наречените поети с китари. Първият, ко-
гото избрахме, е Владимир Стоянов от Варна. Не само поради опита и професиона-
лизма. Вероятно изигра роля и случая. С Владо се знаем отдавна, още от някогашни-
те литературни кръжоци в най-европейския град на България. Не се бяхме срещали 
от много години. Преди време прочетох името му като съставител на първата книга 
на поета-символист Вен Тин. Междувременно Владо бе задълбочил заниманията си 
с литературознание. Сега, в края на лятото, ми предложи статия за друга интересна 
фигура, близка на Тинтеров – Райчо Вирсавиев. С името на последния свързвах гру-
пата на диаболистите от началото на ХХ век, но, да си призная, не знаех почти нищо 
друго за него. В справочните издания, литературните речници и енциклопедии име-
то му също не фигурираше. Договорихме се с Владимир (сам или с приятели и съ-
мишленици) да поеме патронажа на новата рубрика…

Казват, че на моята възраст било рано за спомени. Ала споменът за възраст 
нехае. Връхлита канен-неканен, говори вътре в теб и чрез теб, когато му скимне. По-
добно на Нея – Величеството Смърт. Приспива ни с грижи и лъжливо безвремие. И 
ни удря наопаки с ръка през лицето. Така дойде вестта за смъртта на бачо Стоян Или-
ев. Веднага след него споменът за едно късно приятелство, за незапочнати и недо-
вършени беседи. 

Разказвал съм на приятели за нашето запознанство. Програмата на издателс-
тво „Слово“ на традиционния панаир на книгата във Фестивалния комплекс в София 
включваше освен традиционния щанд и премиера на първата книга от поредица-
та ми „Литературни кръгове и издания“ – „Манифести на българския авангардизъм“. 
Проектът току-що бе стартирал, самият аз работех над втората книга, „Литературен 



кръг „Стрелец“, но се оглеждах загрижено за съставители на следващите издания. 
Обсъждах варианти с колеги от моето поколение… „Манифестите“ представи полс-
кият българист Войчех Галонска. Мина тупурдията, слязохме от конферентната маса 
и започнаха наздравиците. Не след дълго В. Русева, съставител на книгата, настоя да 
предоставя на проф. Ст. Илиев работата по сп. „Хиперион“. Отначало не се съгласих. 
Отказът ми нямаше нищо общо с професионалното доверие. Бе по-скоро емоци-
онален, обречен на идеята за работа с по-тесен кръг колеги от Великотърновския 
университет, но, подразбира се, бях мислил и за изключенията. Последваха повто-
рен разговор и уверение, че Ст. Илиев е готов с материалите за книгата. Започнах да 
размислям. Запознаха ни. Неусетно в разговора се преплете думата Каварна – си-
гурно ме е попитал откъде съм… Името на родния ми град автоматически ни сбли-
жи. Оказа се, че всяко лято бачо Стоян отсяда на почивка при приятели в малкия 
крайморски град. Потърсихме общи познати, нишката на разговора се заплете и аз 
открих един изключително добър, емоционално раним човек. Сякаш се познавахме 
от много, много години. Продължихме с диалози по телефона. Едва когато се приб-
рах, си дадох сметка за деликатността на ситуацията. Представях си по един начин 
книгата, имах свое виждане за обема, рубриките и акцентите… Сигурно в нещо (ня-
къде) щяхме да се разминем. Как тогава аз, прохождащият асистент, ще се наддум-
вам, па макар и в качеството си на водещ редактор, с цял професор, специлист по 
проблемите на символизма. При това още при първия ни телефонен разговор се 
разбра, че готовността с материалите се изчерпва с пълното течение на „Хиперион“ 
в личната библиотека. А аз се надявах на периодичност с учестен ритъм... Появи-
ха се технически проблеми, битови неразбории, между които и голям жилищен ре-
монт. Професорът обаче удържа на думата си. Нещо повече, прие кавалерски виж-
данията ми и, макар и със свито сърце, се съгласи да отпадне цяла глава с рецензии 
за книги, която не само трупаше страници, но и не се вписваше в концепцията за 
рубрикиране.

На премиерата на „Хиперион“ след година на същото място бачо Стоян се 
развълнува дотолкова, че се просълзи. На обичайната пресконференция заяви, че 
не се е радвал така на излизането на авторските си книги, както на томчето „Лите-
ратурна задруга „Хиперион“. Че това е венецът на литературоведските му усилия в 
една област, на която е посветил по-голямата част от живота си… Разговорът ни 
продължи и след официалната част. Бях поканил приятели, колеги. Бачо Стоян ме 
запозна с поета Николай Кънчев. Заседяхме се на една маса, скоро към нас се при-
съедини и Св. Игов. Смесиха се много думи и чаши. На тръгване Ст. Илиев и Н. Кън-
чев ни изпратиха до входа. В очите на бачо Стоян пак имаше сълзи. 

Даде Бог да се срещаме и после много пъти. По защити, конференции, но ни-
кога повече не го видях толкова трогнат и развълнуван. През 2001 г. или 2002 г. ми 
изпрати ръкописа на книгата си за поетите-самоубийци с надеждата, че ще намеря 
издателство, което да я издаде. Знаеше, че в Търново се работи и публикува много 
от съвременната литература, че юридически регистрирахме Институт „Нова българ-
ска литература“, че катедрата ни работи с няколко издателства и за десетина годи-
ни е подготвила стотици заглавия. Сега обаче конюнктурата беше по-друга. Някой 
(за кой ли път) се бе погрижил да подкопае почвата под краката на конкурентите от 
провинцията, особено на тези, които милеят за българската книга и училище. Не ус-
пях да помогна. На всичко отгоре, буквално дни преди семейството ми да напусне 
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старото жилище, се наводнихме. Някои от папките и ръкописите бяха разхвърляни 
по пода, под бюрото ми... Бачо Стоян ми бе поръчал да му върна ръкописа, отваря-
ло се нещо в София за отпечатване и се страхуваше да не се изгуби единственият 
екземпляр. А и се налагаше още да поработи върху него. Паникьосах се, въобще не 
помислих, че водата е стигнала до някои от електрическите разклонители по пода, 
включени в мрежа. Слава Богу, ръкописът бе невредим. Водата тъкмо бе поела вър-
ху си дебелите корици на папката с вързалки и надпис „Дело“. Сякаш думите за мър-
твите поети бяха се наседяли при мен и се готвеха да отплуват нанякъде. За да стиг-
нат при автора, с който си обещавахме среща на море, возене в лодка, похапване на 
морски деликатеси… 

За същото си говорихме по време на последната ни среща в Шумен. Гостувах-
ме на шуменската катедра, бачо Стоян се случи там, бяха го поканили да чете лек-
ции, стори ми се с приповдигнато настроение. Вечерта се заседяхме до късно бред 
бутилка вино (изпихме илюстративния материал на Радослав Радев, донесен спе-
циално от него, за да внуши повече достоверност на доклада му за някогашното и 
сегашното мъжко пиене). Бачо Стоян разказва много, особено за любимия си Пеньо 
Пенев. За пореден път се убеждавам, че в случаи като този трябва да се записва. Не, 
не точно спомените за Пеньо, защото той ги написа… Убеден, че няма да ме запо-
дозре в злонамереност, а и поради виното, късния час и задушевния разговор, се 
престраших да го попитам каква е тази история с обвиненията в плагиатство в на-
чалото на литературоведската му биография. Веднага си дадох сметка, че не му се 
говори. Но настоях, защото си представях личен разказ, който повдига завесата и 
реже езика на злонамерената литературна мълва. Да си призная, вече чертаех пла-
нове как този спомен влиза в следващия брой на „Света гора“, истината най-сетне 
излиза наяве и бачо Стоян слага на място онези, които са го обидили незаслужено. 
Случи се друго. Потърпевшият вкратце разви темата и се отказа от опубличностява-
не. Да, разказ имаше, но той си остава за нас и вероятно ще отлети някъде в небити-
ето. При това поучителен, тъжен, с главни герои известни критици и писатели...

 Наскоро в Пловдив с моя приятел и колега Вл. Янев отворихме приказка за 
този случай. Естествено, спомняйки си за Ст. Илиев и предстоящото отбелязване на 
годишнината му в алманаха. Чух от Владо любопитни подробности около сюжета. И 
си обещахме да го възкресим с помощта на оставените в печата текстове. И на лич-
ни признания, написани специално за случая, ако поканените от мен се отзоват… 

Бачо Стояне, в Търново често мислим за теб (Савата, Антония, Иван…).
Скоро след смъртта на Ст. Илиев дойде вестта и за загубата на друг колега по 

перо и приятел, с който времето ме бе разделило, но не и така, че да се изгубим на-
пълно в лабиринта на литературното днес. В края на април (25. ІV.), помня, че беше 
неделен ден, мобилният ми телефон изписука, за да получа от поета Валери Стан-
ков вестта за смъртта на Атанас Стоев. Това беше последното, което можеше да ми 
мине през ума. Висок, едър човек, излъчващ завидна енергия, самочувствие, витал-
ност, Атанас вървеше загледан далече напред. Припомних си негови литературни 
и административни битки, преодолени здравословни проблеми и нищо не предве-
щаваше края. Знаех за способността му да превръща житейските изпитания в лите-
ратура, а литературата в метафори от самия живот. (А уж някой твърдеше, че изкус-
твото е своего рода терапия…)
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С Атанас се запознахме като учители по литература във Френската гимназия 
във Варна. Той дойде след мен, вече не си спомням откъде и какво точно бе рабо-
тил преди това. Веднага се сприятелихме. Беше невероятно време. Струва ми се, че 
проф. Милена Цанева беше казала на конгрес на филолозите-българисти в столица-
та, че във Варна работи един от най-силните учителски екипи по литература. Може 
и така да е било. Някъде по това време се запознах с Николай Тодоров и Огнян Кова-
чев. Двамата скоро бяха привлечени за преподаватели по литература от покойната 
Светла Николова, директор на Хуманитарната гимназия. След няколко години всеки 
избра своя път в сферата на академичното образование. По някое време, макар и 
само в рамките на един учебен срок, в І-ва (английска и немска) гимназия препода-
ваше Д. Камбуров. Май на местото на друг чудесен литератор, Пламен Панчев, който 
за известно време учеше децата на българската общност в Берлин…

Благодарение на Атанас започна дългогодишното ми приятелство с Д. Ефен-
дулов – емблематична фигура за Варна, за учителската професия, а, оказа се, и в ли-
тературознанието. Ефендулов вече беше пенсионер, но водеше часове по литерату-
ра с изявени ученици в V-а гимназия. Атанас му викаше „тате“ – жест на уважение не 
само заради разликата в годините, но и заради житейската и литературната му мъд-
рост. Събирахме се често във вилата на Ефенди. Не след дълго вилата се превърна 
за него и леля Блага в постоянен дом. Завиждахме им за спокойствието, гледката, 
невероятно поддържания двор, но си давахме сметка колко труд стои зад всичко 
това. Вилата стана за нас желано място за срещи. Зиме – пред камината, лете – под 
широката асма. Пребивавали сме с повод и без повод, в тесен и по-широк кръг. Тра-
диционно – в навечерието на празници, често просто така. В компания с Маргарит 
Мерджанов, Лора Попова, Кръстинка Манолова, Николай Иванов. Друг път – с Ми-
хаил Неделчев, Александър Панов, Владимир Атанасов, Иван Радев, поета Петър 
Алипиев… Самият аз съм водил много гости, раждали са се нови запознанства и 
сладки препирни за думи и хора.

И все пак за мен началото постави Атанас. Пръв читател и коментатор на сти-
ховете му беше Ефенди. След това и ние, през междучасията, в домашна обстанов-
ка, из заведенията на Варна. Наско имаше изключително чувство за езика, за „водо-
изместимостта“ на словото. Беше едновременно пластичен, иносказателен, но не 
и беззъб. В смисъл на социално непримирим. Една от последните ни срещи-несре-
щи се оказа пред дом „Гаврош“, в който бе чест гост, за да чете стихове на децата и 
да отваря очите им за магията на литературата. Посвети им романа си „Прогонени 
в рая“. Открих романа чак сега, след смъртта му. Заедно с поетическите книги „При-
дихания (лирични отломъци и послеписи 1973–2003)“, „Лични мотиви“ (2004), „Под 
чужда есен“ (2004) (билингва). Последните две бяха издадени в онази странна, бъл-
гарска чужбина, на която той беше посветил силите си всеотдайно през последните 
няколко години. Затова носят знака Бендер. На аванститула в „Под чужда есен“ че-
тем: „Сборникът излиза по повод 60-годишнината от рождението на известния бъл-
гарски поет, член на Съюза на българските писатели и на Съюза на писателите от 
Приднестровието – Атанас Стоев. Стиховете в него са един тревожен, задъхан раз-
говор на поета с Родината – България, с бързо изтичащото време, с хората; един вик 
за добро, красота и разбирателство“. Предговорът, както може да се предположи, е 
от Д. Ефендулов.
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След време животът ни раздели. Срещахме се през отпускарските месеци 
във Варна. Сменяше работа, приятели, грижи. Беше директор на ритуалните домо-
ве, главен редактор във Варненския телевизионен център, председателстваше пи-
сателски съюз. Помня няколко незабравими вечери на улица „Крали Марко“, в дома 
на писателите. Участвах в едно-две четения, представях мои книги, алманаха „Света 
гора“, но се чувствах странно. Някога, преди много години, уж бях член на варненс-
ката литературна група. Сега присъствах повече като гост…При една от последните 
ни срещи Атанас настоя да остана след литературното четене. Каза думи, които ме 
трогнаха… Запозна ме с интересни хора, измежду които руски бардове, хора неот-
лъчно верни на думите и музиката. Говорихме дълго. Пак бях между свои. После все-
ки пое нанякъде и това някъде май вече не ни срещна…

Затова пък продължиха разговорите ни с Ефендулов. Спомням си, че в нача-
лото на 90-те го поканих да изнесе лекция пред студенти и колеги. Избра любимата 
си тема – Ботев. Слушаха го преподаватели от две литературни катедри. Имаше въп-
роси, диалог. И днес отчитам това като социокултурен прецедент. Мислех си тогава, 
че сме възрожденска отломка – университетски преподаватели, включая доценти и 
професори, слушат внимателно словото на учителя. Защото Д. Ефендулов беше и си 
остава Учител с главна буква. Уверих се на юбилея му миналата година в голямата 
зала на Община Варна. Толкова поколения възпитаници, приятели. До един приоб-
щени към литературата. Към искрените им думи прибавихме и ние своето с М. Не-
делчев, А. Алипиева, А. Велкова и др.

Трупаните мълчания на литературоведа Д. Ефендулов изригнаха през втора-
та половина на 80-те, когато серия от негови статии отпечатаха най-авторитетните 
ни периодични издания (“Литературна мисъл“, „Литературна история“ и др.). Това не 
бяха публикации на късно пробил учител, а добре обмислени новаторски тези в те-
риторията на медиевистиката и Възраждането. По-късно дойдоха статиите му за Гео 
Милев и Вапцаров… Семинарист, филолог по образование, пенсионер, Ефендулов 
можеше да си позволи лукса на иновация. Бях свидетел на случайна среща между 
него и състудента му Боян Ничев в двора на почивната станция на писателите край 
Варна. Както винаги Ефенди демонстративно изскромничи на дежурния въпрос как 
е и какво прави с отговори от вида на „аз бедния даскал“, „чоплим оттук-оттам зе-
мята и литературата“. Отлично знаеше цената си и все пак го изненада отсрещното: 
„Чета напоследък по списанията, чета и се радвам, защото не са много тези, дето го 
могат така!“.

Искрено му се зарадвах, когато издаде първата си книга. И написах няколко 
скромни словца на корицата. (Толкова повече, че първият му издател, при това въз-
питаник на университета ни, се бе постарал да вгорчи предварително радостта му 
от книгата.) Нищо обаче не може да помрачи светлината на споделеното след това. 
Така е и до днес, въпреки редките ни срещи. Заварвам го пак да „човърка“ литерату-
рата, земята по-рядко и по-трудно, но всяка орница с времето си.

През лятото на 2004 г. говорихме много за А. Стоев. Поръчвах материали, нас-
тоях за копие от видеозаписа на закъснялата посмъртна премиера и на 60-годиш-
ния юбилей. Срещнах се и разговарях с Биляна, по-малката щерка на Атанас, актри-
са във Варненския театър. Тя и съпругата Юлия вече живееха с грижата за архива. И 
за спомена, общ, но и неделим…

Сава Василев • Прогонени в рая на литературата
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По време на тези разговори разбрах за отговора на Атанас в мерена реч на 
въпроса на Ефендулов „Има ли Бог и каква е представата ви за него“. На свой ред и 
Атанас му беше изпратил няколко десетки въпроса; готвел се е да издаде литератур-
на анкета. „Изпросих“ няколко отговора в аванс...

Честит юбилей, Ефенди, радваш се на добра жена, грижовен син, внуци и вер-
ни приятели!

И все пак, тъжен и дълъг се оказа този предговор. Не че до сега не е имало 
поводи за тъга… 

Не ми се иска да спестя нищо, да забравя някого. Особено току-що напусна-
лия ни Николай Колев. Зла слука се оказа забавянето на този брой. Сякаш за да вле-
зе в хрониката ни и словото за поета, разкрояващ улиците на старопрестолния град 
– слаб, сух, с вечната димяща цигара между пръстите. Скиташе помежду ни сянката 
на „тютюневия човек“...

 Смъртта винаги е ужасна и нелепа. Но като че ли най-нелепа е смъртта на 
поетите. На твореца въобще. Питаш се, след толкова много превъплъщения, не се 
ли превъплъщава и сега? Нали, ако владееш изкуството на метафизичните пътешес-
твия, можеш и да не се подчиниш… Ето и Николай. Името му току-що бе събудило 
интереса на централните медии, благодарение на Радко Радков и предаването „Вся-
ка неделя“ на К. Кеворкян. Не, не казвам, че го бяхме забравили. Тук, във В. Търно-
во. През 1999 г. издателство „Слово“ отпечата кнгата му „Лирика“. Съставителят и ре-
дакторът Иван Радев се постара да събере и подреди най-доброто от творчеството 
на поета, а художникът Христо Панев направи художественото оформление и пода-
ри илюстрациите. Книгата със скромното заглавие „Лирика“ бе едновременно при-
ятелски и професионален жест. След медийния шум се появи нова – „Неподозирани 
шедьоври“, издадена само за няколко дни, заговори се за награда зад граница, но 
дали съдбата си направи лоша шега, или сърцето, отвикнало от тегобите на радост-
та и вниманието, не издържа, няма да разберем никога…

Николай Колев ни напусна и поезията още повече обося. Дотолкова, че да ни 
напомня за имената, прозвището и публичните жестове на друг литературен съи-
менник и кандидат политик-републиканец, около когото доволно много се шумя в 
началото на 90-те. И отново предизборно ще се шуми. Остава ни утехата, че след Ни-
колай Колев – поета (неслучайно така е изписано името на автора върху предсмърт-
ната му книга „Неподозирани шедьоври“, издадена от „Български писател“), има как-
во да четем и препрочитаме. И от какво да се страхуваме:

ЕПИЛОГ

Затънах в преспи равнодушие.
Замръзнах и се остъклих.
Ще хвана някого за гушата,
тъй както ви изглеждам тих!

Благодаря ви, че бяхте с част от моите приятели, прогонени в рая на литера-
турата.

Сава Василев

Сава Василев • Прогонени в рая на литературата
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Елица Виденова

ЕТЮД ЗА КАМБАНА I
  На старопрестолния Търновград

Едроока луна, светлолика – жарава
е разсипала въглен над Царевец,
свилопръста болярка пред храма застава,
бяла Вида танцува пред кладенеца.

Звънва песен на леки копита,
меч се гърчи във тясна кания,
тежка ризница мракът изплита
и прокобница сова над хълма се вие.

Луда памет на камък се мята,
тихо стене прастарият друм,
сляпо куче се цели в луната
и камбаната бие наум...

ЕТЮД ЗА КАМБАНА II

Царевград царствено-каменен чака
все едно цар или знатен болярин,
може роден на Трапезица – някой
беден правнук на Ивайло свинаря.

Може, но трябва да вижда далече,
а под сърцето му с белег от рана
да е жигосана клетва-обреченост
и да не жали онази камбана,

дето вековно немее над хълма...
За да не стряска и пъди мераците,
сънно унесли безродните българи,
тя бутафорно е просто атракция!

Царевград чака и царствено-каменен
тежката крепост той сам ще отвори
пред оня майстор на неми камбани,
който ще пише, а няма да срича
българската история!
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Владимир Янев

КРИТИЧЕСКИ БОЛЕЖНИК

I.
Едиповият комплекс на критиката – страст към родилата я литера-

тура, ненавист към самозваните литературни бащи.

•
Древно предупреждение: „Не критикувай никого за глупостта му. 

Получавайки от тебе полза като от приятел, той ще те намрази като 
враг.“

Следваме ли го, слагаме кръст на занаята.
Тежък, тежък е кръстът на критиката.

Затова кръстът на критика трябва да е як.

•
Еренбург негодува заради отношението ни към книгите като към 

проститутки – ползваме ги само за една нощ. Асмус твърди, че най-добри-
ят пръв прочит е вторият.

Две неща, които се вършат със страст, но бавно: четенето и любене-
то.

•
Какво искам от книгите?

Да ме учат ли? Или да ме потвърждават?
Нито едното, нито другото – да ме учудват искам!

Достатъчно е за общуване цял живот.
Учудването превръща книгите в хора.

•
Аз съм читателят – пешката на литературната дъска. Писателят раз-

чита да навляза в дълбините на красивата мъдра игра.
Достигна ли до осмия хоризонтал, ме чака чудно преображение – 

награда за търпението и храбростта. Горд съм – заради това мое преобра-
жение писателят е пожертвал редица други, „по-сериозни“ фигури.
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•
Дали се намират и днес последователи на Теокрит, който се отказал 

от поезията, защото не можел, както искал, а не искал, както можел?!

•
Доста критици четат не с очите, а с ушите си. За тях е по-важно да 

предадат какво са чули, а не какво са чели.

•
Само критик, прекланящ се пред поезията, може да е непреклонен 

пред стихотворците, които я оскърбяват.

•
Ха, ха – Константин Гълъбов: „Критикът е налъм, който не става 

еш на никой писател.“

•
В един от броевете на „Златорог“ е цитирано болезненото открове-

ние на френския критик Пол Суде: „Критикът е мразен от три групи пи-
сатели: от тези, които е отрекъл; от тези, за които не се е произнесъл; 
от тези, за които е писал положително – или защото не е бил достатъчно 
хвалебствен, или защото е оценил положително и други автори.“ Извеж-
дането на този цитат е самозащитна реакция на Владимир Василев, дълго 
време мразен и от четвърта група: от отрицателите, които не са го чели.

Но в днешно време многозаслужилият критик и редактор като че ли 
е заплашен от прекомерната обич. Аз лично съм я изпитвал през младост-
та си – за това спомогнаха както позорнотото мълчание около Владимир 
Василев, така и кощунствените издевателства на Тодор Павлов и Ко над 
делото му. Може би поради това съм скептично настроен спрямо аплаузи-
те с късна дата. Справедливостта не се нуждае от емоционални манифес-
тации, а от превръщането ѝ в трезва интелектуална същност.

•
Пол Валери: „Накъде отива критиката? Надявам се – към своята 

гибел!“ А е бил прекрасен тълкувател – както и повечето от отрицателите 
на критиката. (Впрочем – у нас в началото на третото хилядолетие надеж-
дите на французина се сбъднаха.)

•
Симеон Султанов нарече Иван Мешеков „български идалго със счу-

пено копие“.



Но, за разлика от героя на Сервантес, и в края на живота си крити-
кът не склони глава пред самонадеяните бакалаври, пред бръснарите на 
общественото мнение, не им поиска прошка и не пожела да го помнят като 
примирения Алонсо Кихано Добрия.

Остана рицар докрай! Рицар на българската литература – тази страс-
тно обичана Дулцинея, винаги нехайна към истинските си поклонници, 
но спасявана единствено от тях.

•
Твърде често млади хора и стари некадърници обявяват с апломб, че 

не обичат литературната критика. Те не съзнават, че нейните образци са 
философия на литературата. А още Горгий казва, че пренебрегващите фи-
лософията приличат на женихите на Пенелопа, които се стремят към нея, 
а спят с робините ѝ.

•
Писането не е лудост, а лудория.

Нещо детско, ама толкова детско, че още помни предишния си живот.
А може би играе бъдещите животи.

Лудува ги, излудува ги, преди да са се случили...
И още – да пишеш, значи да чувстваш чрез себе си,

а да мислиш и заради другите.

•
Поезията се ражда от очевидното.
Очевидно е, например, че има Бог, очевидно е, че има азбука и тя 

трябва да бъде прославена като божествена чрез самата себе си – ето я 
„Азбучна молитва“. Константин Преславски ликува:

Лети сега и християнското племе към кръщение.
Няма как да не литне, след като е чуло Бог да говори на собствения 

му език. Летежът е необходимост! Образът изразява очевидното.
То е като при Евклидовата геометрия, родена от гениално прозрение 

в натрапващото се съществуващо.

•
Пастернак твърди, че поезията е навсякъде – тя е и в тревата, трябва 

само да се наведеш и да я вдигнеш оттам.
Евклид се навел и вдигнал геометрията от земята. (Задигнал геомет-

рията от Гея?!)
Колкото и да продължаваш две успоредни прави, те никога няма да 

се пресекат. Пространството се мисли, каквото е пред очите ни.
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В поезията на очевидното е същото – само дето въображаемото 
пространство е по-добро, по-идеално от реалното. Ясно е, че славянско-
то племе ще лети към очевидно истинското, че ще летят и ескадроните на 
Смирненски, за да възцарят „вечна обич, вечна правда над света“.

Летеж в пространствата, които са познати и в пространствата, които 
ще бъдат опознати!

Успоредните прави не се пресичат – евклидова поезия, която откри-
ва очевидното...

•
Но ако предположим, че безсъмненият постулат не е верен при всич-

ки условия?
Правите няма да се пресекат в познатото ни пространство. В изкри-

веното пространство праволинейната очевидност се изменя и деформи-
ра до такава степен, че и мечът на великия Александър не може да разсече 
Гордиевия възел на новопороденото.

Очевидното престава да изглежда ясно, времето и пространството 
се релативизират.

Нютоновата механика отстъпва на Айнщайновата представа за Все-
лената.

Евклидовата геометрия – на геометрията на Лобачевски, Бояй, Риман.
Поезията на очевидното се деактуализира – секторът на необходи-

мостта се стеснява от сектора на свободата.
Разпадат се механичните представи за човека.
Поетическият образ изразява неочевидното.
В българската индивидуална поезия Ботев е първият изразител на 

неочевидното.

•
За предшествениците на Ботев са важни лозунгите, опоетизирането 

на рода, отечеството, борбата. Така е и за съвременниците му: „Свобода-
та не ще екзарх, иска Караджата“; „Не щеме ний богатство, не щеме ний 
пари“...

Поетът на неочевидното започва там, където те свършват.
В „Към брата си“ той заявява:

Отечество мило любя,
неговия завет пазя...

Напълно в духа на революционното просветителство. Тези стихове 
биха могли да напишат Чинтулов, Славейков, Каравелов, Стамболов. Дори 
в още по-императивно обезличностена форма. Да кажем така:
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Отечество мило любете,
неговия завет пазете!

Само че Ботев не свършва дотук. Следващите два стиха са:
... но себе си, брате, губя,
тия глупци като мразя.

При поетите на очевидното споменаването на отечеството предиз-
виква удивителна. При Ботев – въпрос. В случая ролята на въпрос изпъл-
нява частицата „но“.

Отечество плюс „но“, ако си позволим да перифразираме определе-
нието на Алексей Толстой за разказа.

•
Геният отива отвъд определената представа за отечеството. Участи-

ето в общото дело не отменя правата на индивидуалното. Личността се 
съхранява, не се разтваря в потока на историята. Затова е така неустраши-
мо цялостна и мечтата по идеала, трансформирана в революционен акти-
визъм.

Именно тази мечта е спасителна за трагически предразположения 
поет. Той я подлага на страстно задълбочен анализ в първата публикация 
на „Към брата си“ през 1868:

Мечти светли, мисли бурни
са разпнали душа млада;
но ръка си кой ще турне
на туй сърце, дето страда!

Две години по-късно:
Мечти мрачни, мисли бурни
гризат, мъчат душа млада –
няма ръка кой да турне
на туй сърце, дето страда!

Текстолозите са на мнение, че тук доста е играла ръката Каравело-
ва – стихотворението е отпечатано във вестника му, а и това „гризат, мъ-
чат...“ вместо „са разпнали“ характеризира неунищожим редакторски 
манталитет. Във всеки случай – изключено е Каравелов да е поправячът 
на първия стих.

Така или иначе, в третата редакция, позната от „Песни и стохотворе-
ния от Ботйова и Стамболова“, окончателният вариант гласи:

Мечти мрачни, мисли бурни
са разпнали душа млада;
ах, ръка си кой ще турне
на туй сърце, дето страда?
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Сравненията между различните текстове правят излишен въпроса 
дали Ботев е притежавал изразено художествено самосъзнание.

•
От принципна важност е замяната на „мечти светли“ с „мечти мрач-

ни“. Тя представя прехода от очевидното към неочевидното в поезията.
“Мечти мрачни“ е паролата на модерната българска поезия, отри-

цанието на класическите постулати, скритият манифест на поетиката на 
неочевидното. 

В гърдите на тиранията на очевидното е нанесена рана, която нико-
га не ще да заздравее.

А Авангардизмът – нека да заповяда!

•
Да заповяда авангардизмът, без да заповядва! Колкото и да му е труд-

но да разбере, че не е единствената възможна форма за съществуване на 
изкуството.

Това е общо морално изискване – на живота, на изкуството. Има ге-
ниална класическа и гениална авангардна поезия. Както и бездарни и сред-
ни творби от двата вида. Очевидното и неочевидното не се изключват.

•
Човекът?!

Понякога мисли, понякога съществува.
Обикновено – нито едното, нито другото.

•
Страшно нещо е буквализирането на стиховете. През 1933 г. в списа-

ние „Звезда“ Христо Радевски публикува „Борба“. Един пасаж от стихот-
ворението:

Партията
 гледа с мощна лупа,
партията 
 слуша с микрофон.
Тя съмнението
 ще пречупи,
тя ще махне
 всеки дразнещ тон.

Да се говори за „художество“ в тези стихове е излишно. Но как зло-
вещо са се буквализирали те – с микрофоните, за които в прочутата си 
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стихотворна притча Радой Ралин обяви, че у нас са осем милиона, с пре-
чупването, с премахването на „дразнещите тонове“...

Страшно, страшно е буквализирането на стиховете. И поетите пове-
че от всички други търпят последствията от него.

•
Нова буквализация!

През 1984 г. Иван Странджев издаде стихосбирката „Докосване до 
светлината“, в която е изпята песен на мрака. В нея лайтмотивът „Ела, чу-
десен мрак“ се извежда като идване на истината:

На светло даже слепите са очевидци,
на светло може да не те познаят,
да сбъркат свободата със преяждане.
Ела, чудесен мрак! –
за преброяване на живите най-щедро време,
за разговори с мъртвите – най-безутешен плач,
плач за доверие,
побратимяване
и обич...

И какво се видя в тъмното?!
Че мракът не е толкова чудесен, че преядохме с робство, че довери-

ето, побратимяването, обичта са отричани днес предпостмодернистични 
категории...

•
Анализът се опитва да обясни логично отличаващата се от рацио-

налното сфера на изкуството. Това означава, че като интерпретатори тряб-
ва да притежаваме теоретико-познавателна ориентация, но именно като 
ориентация, а не като сигурност, че ще достигнем до определено място 
чрез следването на един-единствен път.

До истината, ако тя е някакъв абсолют, или до истините, ако те са да-
дени в своята множественост в творбата, може да се достигне по различ-
ни пътища. Едни сякаш са по-бързи и по-безпрепятствени, но кой може да 
каже, че другите не са по-логични, или по-красиви, или по-перспективни...

•
Така или иначе – всяка достойна теоретична конструкция се гради 

върху предпоставката за нейната откритост, за нейната продължаемост. 
Необходими са непрекъснати уточнения или самозапитвания, за да се 
достигне не до абсолютно задоволяващи отговори, а до нови въпроси.
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А тъй като природата на въпросите е винаги реторическа (в смисъл, 
че те съдържат в себе си част от някакви отговори), нека не мислим, че на-
мирането на нови питания е безполезна работа.

Задавам въпроси, значи съществувам!

•
Здравейте, болки!

Още съм жив значи, а?!

•
Някога един приятел твърдеше на шега, че министерството на здра-

веопазването трябвало да се намеси всяко издание да съдържа предуп-
реждението: „Книгите увреждат здравето! Спомнете си Дон Кихот!“

Сега е излишно – днешните хора не са заплашени от синдрома „че-
тене“.

А иначе всичко може да изглежда вредно. В третата част на „Прик-
люченията на Гъливер“ Суифт описва как Академията решава да се забра-
ни говоренето, защото износвало белите дробове.

•
Юм казва за аргументите на Бъркли, че не допускат даже сянка въз-

ражение, но не съдържат и сянка убедителност. Юм сякаш е имал предвид 
теорията на соцреализма, много преди да бъде създадена!

•
Неизменното изискване за положително прекрасния герой и невъз-

можността то да бъде художествено удовлетворено... На колко писатели от 
миналото това е яло главата!

Ахил е победоносно прекрасен, но Хектор предизвиква любовта ни.
По-късно Вергилий избягва „грешката“ на Омир и рутулът не е по-

симпатичен от победилия го Еней. Може би защото троянецът казва през 
сълзи на сина си, че той може да научи от своя баща какво е мъжество и 
геройство, но какво е щастието, щял да узнае от други.

•
Между другото – в осмата песен на „Одисея“ Омир хитроумно отбе-

лязва, че боговете тъкат човешките нещастия, за да има за какво да пеят 
поколенията. Щом е така, няма защо да се безпокоим за бъдещето на ли-
тературата ни: изтъканото за 13 века в България ще стигне на писателите 
поне за още толкова време.
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•
Тежка участ – чета безкрайно дълъг роман... И си припомням думи-

те на спартанския цар Клеомен I пред някакви велеречиви пратеници:
– Вече не помня началото на вашата реч, поради което не можах да 

разбера средата ѝ. Що се отнася до нейния край – не съм съгласен!

•
Крачки...

Първата и последната – самотни.

•
Привлекателното у някогашните български писатели е и в това, че 

по принцип са били против властта и властниците.
Но още по-привлекателни ще бъдат утрешните писатели, които ще 

са напълно безразлични към властта и властниците. За утрешните писате-
ли те просто няма да съществуват.

•
Стихотворение на Атанас Далчев:

Човек бе сътворен от кал, но
днес от желязо е света.
Тежко на мекия! За малко
щях да умра от доброта.

Сега, уста безмълвни сключил,
свил гневно на юмрук ръце,
живея и усърдно уча
на зло беззлобното сърце.

Далчев е успял да научи много, но не е научил „на зло беззлобното 
сърце“. Затова думите на Геров към него – „Блазе ти, че със никакво съби-
тие не си се омърсил“ – са голямо признание.

Докога ще ни омърсяват събитията!?
Докато не разберем, че единственото събитие е човекът... Този в нас. 

Неумеещият да се научи на зло.

•
Оценки, преоценки, препреоценки...

Как да се пише за класиците?!
Как „как“? – с мастило, а не с лак!
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•
Да уважаваме поетите. Да не ги унижаваме с любовта си, да не ги 

убиваме с непознаването си. Ние не заслужаваме да ги обичаме, те не зас-
лужават да ни познават.

Високо над нас, те все пак не трябва да са икони. За да не са икони, 
трябва да са книги. Които да четем. Тогава ще видим, че имат добри и лоши 
стихотворения.

По-точно, че имат стихотворения като музика, мъдри стихотворе-
ния, стихотворения – просто така... Яворов има и от трите, пък и нещо 
четвърто. Аз лично не съм наясно с четвъртото, но то е определящо...

•
Приятел ми каза, че получил статия от някакъв правоверен христи-

янин, в която се твърди, че Яворов е антихрист и справедливо бил наказан 
от Бога. Оттук биха могли да се изкарат сполучливи метафори: наказан с 
талант, заплашил Бога с таланта си – затова е наказан и пр.

Той действително е бил наказан с талант – отличниците от гимнази-
ята не са били! – и с необичайно либидо. (Това последното е моя измис-
лица, дан на татко Фройд!) Ала не знам какви са му били сметките с Бога. 
Или с хората. С жените. Мисля, че са били малки. Просто не обичал да си 
поръчва, че да си прави сметки.

Когато е поръчвал – залагал себе си. В Поморие. В „Мисъл“. В Маке-
дония.

Социализъм, естетизъм, революционизъм, национализъм... И все 
пак – загинал не за Родина или за жена.

Загинал е, защото му е дошло времето.
Дошло му времето, когато поезията го напуснала.

•
Критикът винаги е подозиран, отричан, заплашван. Това влиза в за-

наята – той няма защо да се жалва. И все пак колко ужасно е четиристиш-
ното проклятие на Андрей Германов:

Нямаш вече думата ти. Ти обиди един поет.
Това никой не ще ти прости. Ти обиди един поет.
Все едно, че дете си обидил. И на гроба ти черен
няма цвете да разцъфти. Ти обиди един поет.

Не искам да обиждам поетите. Но и не искам на гроба си цветя от 
стихотворци, обиждащи поезията.
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•
Да познаваш и обичаш поезията не е достатъчно – от нея трябва и 

да се страхуваш.
Живееш ли наистина според законите ѝ?

•
Поезията – сухарче за отшелника...

•
А думите са страшно нещо. Както казва Камю, те „носят следите от 

кръвта, която са принудили да се пролее.“
Дори да приемем, че екзистенциалистът прекомерно е трагизирал 

нещата, няма да е лошо, ако си казваш: „Не съм достатъчно даровит, за да 
бъда подъл!“. Ето случай, при който слабостта може да е израз и на някаква 
сила. Но у нас всички се смятат за достатъчно даровити.

•
Според Камю човекът е същество, бунтуващо се срещу всяка общес-

твена система. Защо? Защото никоя човешка система не гарантира най-
важното – индивидуалното човешко щастие. И писателят казва в писмото 
си до анонимния германски приятел – „героизмът е малко нещо, щастие-
то е по-трудно“.

•
Читателят е в правото си да възкликне пред прекомерно „героични-

те“ автори:
– Не ме учете как се умира – още се уча да живея!

•
Бях запитал Димитър Коруджиев: „Ала защо да си Давид, когато Бог 

те е създал за Микеланджело?“. Упрекнаха ме.
Но това е сериозен въпрос. По него е разсъждавал Пенчо Славей-

ков. Ето така: „... художникът, както мислителят, няма защо да се бърка 
в ония борби на живота, които не са по натурата и призванието му. Не 
той е материал за тия борби, а те, самите борби, са материал за него“.

Становището на Славейков е оспоримо. Оспорима е и поправката 
във финала на „Микел Анжело“. През 1895 стиховете са:

В борба роден, води ги на борба,
Мойсее, говори!

А през 1907 стихотворението завършва така:
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Идеята на времето пренес ти във вечността...
Мойсее, говори!

Всеки художник решава сам коя година на изкуството е днес. Но и 
всеки читател има право на въпроси към избора на художника.

•
Споровете ни да продължават! Въпреки всички обстоятелства.
Мигуел Сервет на кладата: „Да, аз изгарям, но това не решава нищо. 

Ние ще има за какво да поспорим на небесата.“

•
Перифразирам Далчев:
Политиката е шумната смърт на поета.

•
Стига с тия жажди за слави и награди...

Когато си млад, за тях е още рано, когато си стар – вече е късно.
Толкова!

•
Преди време Ивайло Дичев, даровит белетрист, обяви: „Никъде по 

света литературата не е вече интересна“?
Толкова по-зле за света!

Предпочитам да повтарям думите на Сароян: „Аз съм писател, кой-
то е писател, гордея се с това и хич не ме интересува с какво се гордеят 
другите“.

Ами да! Пък ако не ти стиска да се гордееш, че си писател и щом за-
виждаш на другите за тяхното естествено право на гордост – прав ти път! 
Пътища днес – наспорил Господ. Хем къде-къде по-приятни...

•
И пак ни предлагат окончателни решения... Нямало „друга алтерна-

тива“. (Ха, ха – друга другост! Нещо като „ситуация на положението“.)
Флобер: „Страстта да търсим окончателно решение е най-гнусна 

и безплодна мания.“
Друг е въпросът, че същият този Флобер е убеден – всяка вещ може 

да се представи само по един начин и задачата на писателя е да намери 
този начин. В случая манията си е май на място, защото само чрез нея мо-
гат да се изразят маниите на мадам Бовари.
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•
Несправедливо е да се умира и никоя религиозна, философска, ети-

ческа система не може да ни примири с тази несправедливост – винаги ще 
се бунтуваме срещу неминуемия факт на изчезването от този свят.

И все пак има някаква трагическа справедливост в съдбата на бъл-
гарските поети. За най-големите от тях мащеха е животът, а не смъртта. И 
те сякаш са знаели кога да умрат.

Ботев нямаше какво да прави в България на Стамболов.
Не обществото, не и Лора унищожиха Яворов – беше се изцедило 

словото му и за поета смъртта се превръща в изход.
В нея Дебелянов се спаси от жестоката България на 20-те, за която 

не беше роден.
Слава Богу, че Вазов не доживя 1923 година!
“Жълтата гостенка“ дойде точно навреме при Смирненски.
Не, само си представете Вапцаров оживял!? Извеждан като Младен 

Исаев по президиумите...

•
Какво, да не би Младен Исаев да е толкова посредствен, колкото из-

глеждаше? Прочетете стиховете му от 30-те – 40-те години.
Но има „поети, надживели своите стихове“, както е писал Левчев. И 

това е страшното! Много по-страшно от безвременната гибел.

•
Обаче е несправедлива смъртта на Гео Милев. (Оставям убийците му 

настрана – тяхната работа е да убиват, нали затова са убийци!)
С гибелта на Гео Милев българският авангард се отлага поне за по-

ловин век. Без месианско творческия гений на Гео загива цяла линия в из-
куството ни. А иначе той си е безсмъртен, разбира се – „сюблимен, непос-
тижим“.

•
Светослав Минков иронично нарича битовата литература „витами-

нозна“. Тя едва ли щеше да разцъфти така буренно у нас, ако не липсваха 
авангардистичните хербициди, изготвяни във варварски разбитата Гео-
Милева лаборатория.

•
В България класическото „Горко на победените!“ е заредено с особен 

трагически смисъл. Нашенските победители не са склонни да признаят и 
най-дребните достойнства на противниците си.
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Горко наистина на победените, на непредалите ги приятели, на близ-
ките им до девето коляно...

И добре че го има българското слово – утешаващо и извисяващо 
чрез трайната си философия: най-достойният начин да преодолееш пора-
жението е да го изживяваш непрекъснато, без да си озлобен. Само за наг-
ледност ще припомня „Тиха победа“, „Сватба“, „Септември“, „Предсмърт-
но“, „Жив съм“.

•
Окам: „Същностите да не се умножават без причини“.
Ето я истинската причина за поезията – тя е умножаване на същнос-

тите.

•
Има ли нещо по-лошо от лакеите на властта?

Има: властта на лакеите!

•
Вече на преклонна възраст, Солон се обявил срещу властващия ти-

ранин.
– Но на какво можеш да разчиташ? – попитали го разтревожените от 

безразсъдството му приятели.
– На старостта – горчиво се усмихнал мъдрецът.
А ние всички сме безумно млади...

•
Свободата начева с желанието да не си роб. Робството – с нетърпе-

нието да достигнеш свободата. Пътят към ада е застлан с камъните на не-
търпението.

•
Повечето български писатели са като гайдата – надути веднъж, из-

пускат цял живот едни и същи звуци. Поради това никой не играе по гай-
дата им.

•
Свил пари, свил чужди мисли, свил гнезденце...
Еднакво престъпно е, щом не летиш.
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•
Всяко време ще тълкува по своему стиха на Константин Павлов: 

„Ужасът си смени характера.“ Това е перифраза на народната мъдрост за 
вълка и козината, но още по-ужасна. Прави бяха, че забраняваха Констан-
тин Павлов – той конспирира срещу властта. Срещу всяка власт, срещу нас 
конспирира. В „Алхимици“ много ясно се вижда какъв кон/спиратор е.

•
Заболоцки казал за лебеда, че е животно, пълно с мечти. Всички се 

засмели. Не биха се засмели, ако им кажат – „пуйка, пълна с кестени“.
Здравият смисъл винаги е твърдял – вие ми дайте пуйката, пък с мечти-

те все някак ще се оправя. Здравият смисъл е баща на болната литература.

•
Писането...

Не зная дали това, което съм написал, се стреми да се освободи от 
мен, но аз действително искам да бъда свободен от него. Заради робуване-
то на новия текст.

•
Критикът е писател, лишен от мания за величие. Той е автор със сми-

рена гордост. Смятате, че в това няма красота ли? Питате каква е ползата?! 
Отговарям чрез Андрей Германов:

Във летен пек и повей зимен като солта във хляба стой.
За капка щастие петимен като солта във хляба стой.
Присъствай във живота тъй, както солта присъства в хляба – 
невидим, предан и безимен, като солта във хляба стой.

Критикът е поостарелият крал, който няма да се ядоса, ако дъщеря 
му каже, че го обича колкото солта. Но повечето критици не искат да са 
солта, а мерудията във всяка манджа.

•
Да нямаш памет за доброто, сторено от теб.
Да нямаш памет за злото, сторено на теб.
Тогава имаш памет за всичко важно.

•
Поезията ми дава повече идеи и от най-умната критическа книга. За-

това си мисля: не е ли всъщност поетът неуспял критик? По-дълбок и по-
талантлив от титулованите.
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•
Скромността на нашата дарба задължава да сме нескромни при 

оценката на действително даровитите.
Обратното напомня поведението на остаряла „звезда“ от махленс-

кия футбол. Отива този човек да гледа мач – нервира се, псува... Дори го-
ловете на своя отбор възприема като лична обида.

•
Оплакването е, че днес липсвали читатели на талантливите книги. И 

преди беше така, но не го виждахме или се правехме, че не го виждаме. Та-
лантът е рядкост и сред писателите, и сред читателите.

•
Говорят с любов за прагматизма… Ще припомня, че у нас отколе е 

имало таквоз нещо. И таквиз люде! Само дето Пенчо Славейков не ги е на-
ричал „прагматици“, а по народному – „фасулковци“. Подсказвал е, че на 
Олимп не къкри бобено гърне.

А иначе без фасул не може.
Без фасулковци – тоже!

•
Обвинили Фидий в светотатство, защото изобразил върху щита на 

богинята Атина себе си и Перикъл. Осъдили скулптора, който починал в 
затвора, без да дочака оправдание.

Фидий умрял в затвора, а статуите на много днешни негови колеги 
са мъртви и на свобода.

•
Писател-бизнесмен ли?

Нещо като морското свинче – нито свинче, нито морско.
От мен да мине – свинче е!

•
Срещам стихотворец, закметувал наскоро.
– Не си, не си Ибик! – поздравявам го.
– Какво, какво?
– Предложили на поета Ибик да стане тиран на своя град Регий, а той 

отвърнал: „Предпочитам да съм роб на поезията, а не господар на роби“.
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•
Прекрасна „Книга за хляба“ са написали Илия Зайков и Стоян Рай-

чевски. В нея особено ми допадат публицистичните избухвания на авто-
рите. Те разрушават обективно научния стил и толкова по-добре.

Така, когато говори за тежестите на робската романя, цитирайки от-
къс от една от многобройните тъжни песни за нея, Илия Зайков възкликва:

Това са нечувано тежки думи и аз бих искал с всичката си мъка (и 
омерзение!) да ги препоръчам като „аргумент“ на всички, които изпит-
ват едва ли не перверзна нужда да се ровят в негативните проявления на 
националния ни характер и се екзалтират от тях така, както само ро-
бите по душа се екзалтират от нищетата си.

През 1984 са изречени тези горчиви слова... Колко екзалтирани роби 
по душа видяхме и чухме оттогава!

•
Зима...

Колко снежни човеци.
И все така – няма хора.

•
Да не изпадаме в прекомерен песимизъм. Някога Абдера се е славе-

ла като град на непроходимите тъпаци. И там да вземе, че да се роди Де-
мокрит.

•
Джакомети е казал, че ако в една горяща къща има картина от Ремб-

ранд и котка, щял да спаси котката.
Послъгал е. Само бездарникът ща направи такъв избор – хем благо-

дарността на котараците, хем един Рембранд по-малко. (Госпожи и госпо-
да държавници и политици – десни, леви и вся остальная... – не че тачите 
изкуството, ама поне от кумова срама му помагайте! То няма седем душѝ. 
То пак ще издаяни, но вие и за вашата душа да бяхте помислили.)

•
Едноръкият Добромир Тонев.

Добродетелната сестра не е доплела ризата от коприва на лебеда – 
крилото му блъска, блъска, блъска по древните хълмове, без да може да се 
откъсне от тях. До кръв блъска крилото, разлетяват се бели пера...

А хората се радват на редкия за Пловдив сняг.
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•
Съботата ли е за евреина, или евреинът за съботата?
Текстът ли съществува заради литературата, или литературата зара-

ди текста?
Такива едни „кокошояйчни“ мисли са ме налегнали напоследък във 

връзка с все по-упоритото прилагане на интертекстуалните процедури. За 
някои те са отрицание на индивидуалното, но едва ли са прави. Доколко-
то схващам, интертекстуалният подход не разглежда произведенията като 
повторения, като сбор от заемки и цитати. Той няма за цел да обяснява 
превъзходството на един текст над друг, а да чуе езиците, съдържащи се в 
езика на творбата. Подобно чуване изостря слуха ни за художествения го-
вор, пък и за всекидневната човешка реч. Никак не е малко, при все че ин-
тертекстуалността не обяснява защо един говори интересно, а друг – не.

Кой и чрез какъв подход всъщност може да обясни това?!
Някой евреин ли? През коя по-точно събота?

•
Май че е имало такъв евреин, разглеждащ езика на философията 

като болест, от която трябва да се лекуваме. Витгенщайн настоява да се 
наблюдава нормалния език в неговия практически режим на работа. Било 
по-достойно, отколкото да се изобретяват излишни теоретични езици. 
Нали така и така разбирането не може да се вербализира, то протича в 
мълчание?! Защо да описваме езика, след като предварително знаем за как-
во става дума от нормалното му владеене? Няма какво съществено да до-
бавим с теоретическите си познания към езика.

Подобни варварски атаки срещу бастионите на науката не могат да 
ги разрушат, но при всички случаи заставят пируващите с книги по време 
на житейската чума да излязат извън библиотеките си.

•
Попитали Сократ какво мисли за съчинението на Хераклит Тъмния, 

а той отговорил, че това, което е разбрал, е прекрасно. Надявал се, че и 
това, което не разбрал, е такова.

А тъй като в добрата поезия винаги има нещо тъмно и неясно, нека 
приемем, че и то е прекрасно.

•
Четенето може да е всичко в живота ни, но нашият живот не е само 

четене. Иначе щеше ли да я има Далчевата „Молитва“ с този покъртителен 
иск към Бога:
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И без свян да мога да говоря
с простите на прост неук език.
Научи ме, Господи велик,
да живея като всички хора.

•
Литература, която е само литература, изобщо не е литература. Твър-

дял съм го, писал съм го… А днес чета немския изкуствовед Ханс Зелдма-
йер и подчертавам: „Човек престава да прави изкуство, когато не иска да 
прави нищо друго освен изкуство.“ Станахме двама – можем да поспорим.

•
На „тиванския орел“ Пиндар издигнали паметник още приживе. 

Представям си какво стълпотворение от кандидати за славата ще настане, 
ако пловдивската община вземе решение да издигне статуя на наш съвре-
менник.

Както и да е – един приятел казал на Пиндар, че го хвалел навсякъде 
и пред всички.

– А аз постъпвам така, че да не те мислят за лъжец – благодарил му 
поетът.

•
Винаги ме е удивлявало образното: „По-скоро камила ще премине 

през иглено ухо, отколкото богатият да влезе в царството небесно.“
Каква е логическата връзка между камилата и иглата? Никаква, а 

евангелското поетическо слово я установява! Великолепна илюстрация за 
изненадите на метафоричния пренос-превоз...

Да, но учени хора настояват – в случая сме изправени пред грешка 
на преводачите. На старогръцки „камилон“ (корабно въже) било сметнато 
за камила и така се стигнало до абсурден от разумна гледна точка израз. А 
други учени хора настояват, че в Ерусалим имало широки порти за камил-
ските кервани, които се обмитявали, и тесни врати за хора без животни с 
товари, наричани Иглени уши. (Между другото – самото наименование на 
тези врати също е метафорично.)

Какво се оказва? Може би и преводачите от староеврейски на ста-
рогръцки са сгрешили?

Не се бъркам в теорията на превода. Но ето какво е поезията: отдале-
чаване от познатото и понятното, отклонение от обичайното словопроти-
чане! След като езикът твърди това за камилата и игленото ухо, не е трудно 
да си представим появата на лудия Дали с неговите горящи жирафи и те-
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чащите часовници, лудия Шьонберг с атоналността му, лудия Хлебников... 
Те превеждат погрешно диктовките на реалното. И създават недиктувана 
реалност.

•
В една закътана бакалничка продават и стари книги. Купих си оттам 

биографиите на художници и музиканти, купих си Платон, Аристотел, Плу-
тарх, Петроний, Прокопий... Книгите са подпечатани – „Д-р Германов Нико-
лай. Пловдив – 49391“. И всички са четени – личи по подчертаванията.

Жестоко е, но бих се чувствал неудобно, ако докторът е жив. Не ис-
кам да е като дядо Мабьоф на Виктор Юго, продаващ от бедност книги-
те си. По-лесно ми е да си представя, че някой безгрижен потомък е имал 
нужда от пари за дискотека. Или безкнижна родственица да е решила, че 
всичко това събира само прах?

С доктора напременно ще се срещнем Там. Само Тук читателите 
може да се разминат. Там е Островът на хората-книги, описани в „451 гра-
дуса по Фарeнхайт“ на Бредбъри.

•
Познавах дядо Мабьоф. Казваше се Герасимов. Бивш учител по ла-

тински, той нямаше пари и продаваше книги от библиотеката си. Купувах 
от него и се чувствах престъпник. Успокояваше ме само това, че го виждах 
и да купува книги в „руската“. Не за да търгува, естествено.

Герасимов умря при опит да спаси горящата си библиотека.
Ако мога да си избирам смърт – тази да е!
Но при условие, че книгите ще бъдат спасени.

•
Как съм, какво правя ли?
И аз като някогашния комически поет Алексид – през свободното си 

време умирам...
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ДВАМАТА

В купето, на седалките, до нас –
двама глухонеми.
И детето им.
То изчуруликва нещо, сочейки
птицата, за миг влетяла в кадъра
на прашното стъкло.
Те заговарят:

Аз не съм виждал по-отелесено слово
от техния пантомимичен говор.
Аз не съм чувал по-ефирен глас
от полъха, облъхнал във анфас
лицата ни, втрещени като статуи.
Какви пейзажи шепнеха лицата им!
Не устни – а копринени, прозирни ласа,
ловящи прелетелите гримаси.
Не пръсти – а най-тънки ветропоказатели,
готови с всеки полъх да препратят
по нови друми думите... Нима
не проговаряше плътта сама?
Едно изящество от лебедови длани,
от мигли, гънки, мимики, събрани
във речника на тялото... Едно
двугласово възкресение! Дано
да се намери друг да го опише.
Аз ще се слея с лекото затишие
в предзалезния дрезгав полумрак
на Тракия, за да погледам как
под стихналата синева свенлива
на погледа им малкият заспива,
а татко му запалва... Кротък дим
разсява се в купето свечерено,
в което вече час със теб седим
и мълчим подобно глухонеми.

Ивайло Иванов

НЕВИННИ 
СЪЩНОСТИ

Вали над езерото вече час, вали
вода върху вода.
и езерната кожа се изопва,
потрепва в резки
 концентрични кръгове...
Пак небесата
свише пращат страх.
 Така потръпваме
единствено от допира със ближен.
Прозрачни същности
си причиняват рани.
И фактът, че отдолу цял квартал
оттука утолява свойта жажда,
не може – не, не може – да изкупи
небесната болезненост, с която
вали вода върху вода, вали
над езерото ни човешко
вече вечност.

ПОЕТ

Не отблясъкът златист
на словесни ложи –
кленовият капещ лист
ме ръкоположи.

Благодарен съм довека
аз единствено на клена –
гледам сянката му мека,
нежно отразена,

как в сребристите води
сплита тънки мрежи
и пред техните съдби
всички сме невежи.
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* * *

Стъпвай в моите стъпки, виж колко дълбок
е снегът – ще натрупа още.
Стъпвай в моите стъпки. Щом няма какво,
ходилата поне да са общи.

Ще замръзне пътеката. Наште следи –
вкаменелости – тук ще останат.
Всяка стъпка ще пази по къс от „преди“.
И снегът има право на памет.

А в студените нощи звезди ще лежат
във следите на стъпките-белези.
И ще бъде пътеката малка лъжа,
че един, а не двама вървели са.

ЗИМНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Защо сравняват пролетта
със възкресение?

В разбунената пищност на стъблата
ухае похотта
на първото зачеване.

Метафора на истинското възкресение
е зимата.

Разтворил се е сводът... Тих и светъл,
подобно глас на ангел, сипе се снегът.
Забравени контури избуяват,
разпръснатите форми се съчленяват
и върху ставите на овъглените дървета
никне плът.

Ивайло Иванов • Стихове
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Петър Стефанов

НОВОТО ЕВРАЗИЙСТВО

През 20-те години на миналия век в средите на първата руска 
следреволюционна емиграционна вълна се формира интересно 

и в известен смисъл уникално обществено-политическо движение, което 
счита себе си не просто за една от разновидностите на руската мисъл, но се 
опитва да концептуализира самата нейна специфика, да даде общия кон-
тур на онова, което се явява основа на руския „субект“, схващан в макси-
мално широк смисъл. То предлага система, отчитаща цялата съвкупност 
от парадокси, която съставя характерния облик на националния мирог-
лед, опитва се да систематизира онова, което, по израза на А. Фет, „нельзя 
понять умом“. Неговите представители се отказват да приемат съществу-
ващите клишета по историческите, философските и мирогледни въпроси, 
които разглеждат. Те се домогват до специфичен диалектичен метод, на-
помнящ индуистката формула, призвана да опише висшата реалност на 
божественото – „нито, това, нито другото“. 

От тази обща формула произтича тяхното отношение към повечето 
от най-важните въпроси: в политиката – нито за белите, нито за червени-
те; нито за царизма, нито за болшевизма; в религиозната – нито петербург-
ското синодално православие, нито марксисткият атеизъм; в икономиката 
– нито капитализъм, нито социализъм, във философията – нито абстрак-
тен идеализъм, нито вулгарен материализъм. Този метод намира израз и 
в самоназванието на движението – евразийци, привърженици на Русия, 
разбирана като Евразия.

Сред основателите на това движение са филологът Н. Т. Трубецкой, 
географът и икономистът П. Савицки, историкът Г. Вернадски, правоведът 
Н. Алексеев, музиковедът А. Сувчински, историкът Е. Хаба-Даван, богос-
ловите В. Илин и Г. Флоровски, философите Л. Карсавин и Я. Бромберг и 
др. Общото помежду им е, че те виждат руската култура като неевропейс-
ки феномен, който по уникален начин съединява западните и източните 
черти, т.е. едновременно принадлежи и на Запада, и на Изтока, и в същото 
време не се отнася нито към едното, нито към другото. След славянофи-
лите те утвърждават, че двете гледни точки към Русия – като „изостанала 
част на Европа“ и като „развиваща се част на Азия“, не са достатъчни, че 
Русия представлява самостоятелна територия, особено „месторазвитие“.
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 Тази оригиналност на руската култура и държавност определя спо-
ред тях и особения исторически път на Русия, нейната национално-дър-
жавна програма, несъвпадаща със западноевропейската традиция. По 
същество те се опитват да осмислят историческото, културното и геопо-
литическото развитие на Русия като единен и непрекъснат процес от Ки-
евска Рус до СССР. Зад диалектиката на националната съдба на руския 
народ и руската държава евразийците се опитват да видят единна истори-
ческа мисия, изразяваща се по различен начин през различните етапи. За 
мислителите от този кръг в цялата си история през времената на упадък и 
възход Русия е съхранявала нещо неизменно – онова, без което не би било 
възможно самото понятие руска държава, не би съществувало единството 
на руския културен тип. Постоянно развиващ се и неизменно съхраняващ 
вътрешната си същност – именно този вектор в неговото развитие се стре-
ми да улови и обобщи философията на евразийството. Отчитайки прак-
тически всички несъобразности и противоречия на руския път, този под-
ход отхвърля европоцентричните трактовки на руската история и заедно с 
това коригира в значителна степен и славянофилската линия. 

Ранните евразийци мислят Русия като авангард, предна линия на 
съпротивата на Изтока (по-строго – на целия „трети свят“), на традицио-
ното общество против натиска на секуларните, атеистични и подчертано 
материалистични западни общества. Техният основен тезис е: „народите 
по света, цъфтящата сложност на култури и цивилизация против иконо-
мическата, политическата и културна доминация на Запада“. В своя коло-
ниално-империалистически израз тя се явява „заплаха за човечеството“ и 
противоречи на всички останали модели на цивилизацията, тъй като им 
отказва правото на съществуване. 

За тях всеки народ и всяка култура имат вътрешното право да се 
развиват по своя собствена логика На тази основа евразийците приемат и 
Съветския съюз като нова, парадоксална форма на изначалния път на Ру-
сия. Отхвърляйки атеизма и материализма в културата, зад външната фа-
сада на комунизма те разкриват дълбоко национални черти, признават на 
Съветска Русия геополитическото правонаследие на руската мисия. Оце-
нявайки съветския период в руската история, те идват до парадоксалния 
извод: в СССР се реализира специфична, екстремална, еретична разно-
видност на евразийството, изкривена, гротескова, екстравагантна паро-
дия на техните визии за нов строй и нов човек... Те разглеждат съветския 
период като крайно противоречива хипостаза на евразийството, и, затова, 
обречена на крах. Положителните страни на съветската държава за тях са: 
последователното отстояване на националните интереси и истински иде-
ократичен строй (макар и основан на пагубна за Русия идеология).



Те считат като недостатъчни традиционните форми, в които се е об-
ръщала през последните векове националната идея в Русия. Според тях 
светският национализъм на Романовите е формален и имитира европейс-
ките режими, а съветският патриотизъм игнорира националната стихия, 
прекъсва връзките с Традицията, отхвърля вярата на бащите. В новия син-
тез, който търсят, те за пръв път оценяват, и то високо, многонационал-
ната природа на руската държава. Особено внимание обръщат на тюркс-
кия фактор. Ролята на наследието на Чингиз хан, щафетата на монголската 
държавност, въприета в Москва през XVI в., им се представя като решите-
лен поврат на Русия към Изтока, към самобитност и самоценност.

Излизайки от полезния за Русия исторически факт, че тя успешно 
заимства отделни методологии от Запада, те правят важния извод: на Ру-
сия е нужно не просто завръщане към корените, но съчетание на консер-
вативното с революционното начало, на дълбокото уважение към тради-
ционните ценности със социалния и технологичен авангардизъм. Русия е 
длъжна да се модернизира, частично да се открива за окръжаващия свят 
(Запада), при това строго запазвайки и укрепвайки своята идентичност.

Евразийците считат, че историята не бива да се откъсва от простран-
ствените условия и анализът на цивилизациите следва да минава не само 
по времевата, но и по пространствената ос. Не същестува универсален мо-
дел на развитие, многообразието на ландшафти на Земята поражда мно-
гообразие на култури, всяка от които им свои цикли, вътрешни критерии 
и логика. Всеки народ, развивайки се в определена географска среда, изра-
ботва своя национална, етическа, правова, езикова, обредна, стопанска и 
политическа форма. Специфичните географски условия раждат различни 
форми на съучастие на народа в политическото управление; прякото ко-
пиране на нормите на европейската либерална демокрацияя „е безсмисле-
но, невъзможно и вредно“.

По логиката на своето парадоксално мислене, те поновому поглеж-
дат на етническо-расовия състав на Русия. Ключово за тях е развитото от 
Трубецкой разбиране за синтетичната природа на русите, състояща се от 
два съвършено различни компонента – на арийското славянство и туран-
ските (тюркските) етноси. Русите не са нито славяни, нито тюрки, не са 
арийци, не са и азиатцци. Те са особена общност с дълбоко своеобразна 
култура, неподчиняваща се на логиката нито на европейските, нито на 
азиатските културни интерпретации, и затова – с особена мисия.

По тази причина за евразийците русите не се явяват етническа и ра-
сова общност, имаща монопол над държавността. Те съществуват като 
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цяло благодарение на участието в руското държавно строителство на мно-
го народи, в това число на мощния тюркски фактор. Русия се оформя като 
самостоятелна цивилизация при съчетаване на собствено славянското с 
туранското начало. В качеството на основен аргумент евразийците изли-
зат от факта, че онези сектори от Киевска Рус, които попадат под евро-
пейско влияние, постепенно се разтварят в него, загубвайки политическа 
и културна самостоятелност, докато онези земи, които влизат в състава на 
Ордата, по-късно стават ядро на континенталната империя.

Религиозният разкол от XVII в. за тях има и социално, и геополити-
ческо значение – Русия се обръща към Европа, аристокрацията стремител-
но се отчуждава от народните маси и като социално възмездие закономерно 
идва болшевишкият бунт. Евразийците наричат двестагодишния петербур-
гски период в руската история „романо-германско иго“. Затова и болшевиз-
мът е разпознат от тях като израз на „московската“, собствено евразийската“ 
Рус, а бъдещето на Русия те виждат в „преодоляването на болшевизма“ и из-
лизането на магистралния път на евразийското държавостроителство.

 Не на последно място евразийците приемат, че смисъл на държавата 
и нацията придава само съществуването на „идея-управница“ в качество-
то на висша ценност, т.е. техен образец за политически строй е идеокраци-
ята. Именно евразийският мироглед трябва да стане тази идея-управница. 
Държавата, обществото, народът, всеки конкретен човек трябва да слу-
жи на някаква висша духовна цел. Те настояват на духовна ориентация 
на обществото, на доминация на православната религиозност, на строга-
та йерархия, основана на меритокрация, на мистическото, а не на иконо-
мическо разбиране на историята. А самият модел на управление според 
тях следва да се оформи на основата на особена, евразийска етика – етика 
на отговорността, безкористието, взаимопомощта, аскетизма, волята, изд-
ръжливостта, строгата йерархия.

Всички те са православни, но се стремят към нова, изначална религи-
озност. Светът, природата, историята, обществото – всичко това те разби-
рат като проявления на латентната божественост, като теофанични аспек-
ти, постоянно и повсеместно свързващи нисшето с висшето, иманентното 
с трансцендентното. За тях е неприемлив дуализмът на романската теоло-
гия – идеята за двата Града. Близък и понятен им е идеалът на Православ-
ното Царство, в което висшето и нисшето са слети заедно в общата соци-
ално-религиозна литургия, в процеса на „общото правене“. Излизайки от 
този идеал, те разширяват темата за религиозността, положително отна-
сяйки се не само към Православието, но и към другите евразийски кон-
цепции (конфесии) – исляма, будизма, индуизма, ламаизма и пр.

Петър Стефанов • Новото евразийство

37алманах • Ϛвета гора • 2005



Всички тези тринитарни парадокси се въплъщават и оживяват един-
ствено в пространството на Русия – Евразия, континент особен, неуло-
вим в нормални категории. За тях това е уникална територия, избрана от 
провидението за някаква изключителна, всечовешка мисия. Всеобемащо-
то утвърждаване на такава самобитност, вписана в географията, култура-
та, етническата психология, цивилизацията, историческия път на руския 
народ и руската държава, се явява ос на техния проект. Но те отиват още 
по-нататък: в по-далечна перспектива руската правда им се вижда като 
висша и уникална форма на духовно-културния и религиозно-историчес-
ки синтез, способен да вмести в себе си всички висши богоявленски аспек-
ти в Европа и Азия, за да ги слее и утвърди в есхатологическата благодат на 
онези предчувствия, пронизващи цялата руска духовност.

В своето разбиране, че многовековното противоречие между „пъст-
рия“ евразийски свят и западната цивилизация не е изчезнало и не може да 
изчезне, те се доближават до принципите на геополитиката, според които 
между евразийската цивилизация, ядро на която се явява Русия, и атланти-
ческата цивилизация стои неразрешимо противоречие, че никакво приспо-
собяване на държавната идеология към „общочовешката“ няма да избави 
Руската държава от твърда позиция от страна на Запада. (Любопитно е, че 
тезисът на евразийците се потвърждава и от видния идеолог на съвремен-
ния Запад Збигнев Бзежински. В книгата си „Голямата шахматна дъска“ той 
недвусмислено заявява, че за американците „добра Русия е несъществуваща 
Русия“ – разбита, разчленена на сектори и усвоена от съседните държави.)

Евразийците предвиждат бързия крах на марксизма в Русия и пре-
раждане на политическия режим под натиска на вътрешните енергии, ос-
новно на православието и религиозния дух, в идеократическа държава на 
Третия път. Когато в края на 20-те години става ясно, че такова развитие е 
малко вероятно, те се изправят пред мъчителната дилема: или да призна-
ят, че евразийският идеал се е въплътил в болшевиките, или да застанат на 
позициите на радикалното антисъветско крило в емиграцията, което смя-
та, че „народът е изпаднал в сатанизъм“ и че само интервенцията на Запа-
да може да измени положението.

Всичко това разрушава първоначалния авангарден патос, обезсилва 
водачите, внушава скепсис и съмнения у редовите активисти. В този мо-
мент евразийството се оказва непожелано от историята. Провидяно в са-
мата Съветска Русия като „белогвардейщина“, в средата на 30-те години то 
постепенно затихва. Част от неговите идеолози стават послушни инстру-
менти на Москва, отказвайки се от началната оригиналност на идеите (в 
Париж през 1926 г. започва да излиза в. „Евразия“, в който все по-ясно се 
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проявява проболшевишка насоченост). От друга страна Пражкият линг-
вистичен кръг, обединяващ някои от основателите, все повече се насочва 
към консервативни позиции и се съсредоточава в тясно специални облас-
ти – история, геополитика, икономика.

Нов и, по всичко личи, закономерен етап евразийската идея прежи-
вява в творчеството на Л. Н. Гумильов (1912–1992), син на големите руски 
поети Н. Гумильов и Анна Ахматова. Високо надарен, той споделя съдба-
та на много от водещите интелектуалци на Русия. Прекарва 14 години в 
лагери, като между два лагерни срока участва във войната и стига до Бер-
лин. Изследванията му са премълчавани от официалната наука, някои от 
книгите му се разпространяват полулегално. За ортодоксалното мислене 
остава непонятен осъществяваният от него интердисциплинарен синтез 
между история и география. Лагерната одисея прекъсва почти за трийсет 
години изтоковедската му дейност. Но именно в лагера той се запознава 
със Савицки. От него заимства всички основни положения на своята те-
ория за етногенезиса. Именно Савицки го заразява с интереса към Туран, 
Евразия, културните цикли. Едва през 60-те години се появява неговата 
знаменита „Степна трилогия“. (По издателски причини това мащабно про-
изведение излиза като четири отделни книги: „Хунну“,1960; „Древние тюр-
ки“,1967; „Поиски вымишленного царства“, 1970; „Хунны в Китае“, 1974.) В 
1976 г. завършва „Этногенезис и биосфера Земли“. В 1989 г. излиза „Древ-
няя Русь и Великая Степь“. 

Гумильов е пряк наследник на „органическата“, славянофилска, ев-
разийска философия на културата. Той продължава линията на княз Тру-
бецкой, който в книгата си „Европа и човечеството“ предлага да се мо-
билизират народите, ръководещи се в своята култура от „метафората на 
дървото“, против присъщата на Запада „метафора на часовника“, против 
рационалистичната сянка, умъртвяваща подхода към тайнството на жи-
вота – човешки и природен. 

Известно е, че за позитивистите преводът на органическото в раци-
онално, отчуждението от естествения и органически аспект на битието е 
абсолютно позитивно и необратимо явление; оттук и тезисът за необрати-
мостта в преодоляването на етничното начало. За Гумильов човекът, общ-
носттта, обществото, езикът, културата не са откъснати от природата, от 
земята, ветровете, камъните, ландшафта, но са елемент от някакво единно 
цяло. Той е убеден, че етносите не са агломерации на автономни частици, 
както това се представя в количественото „атомистко“ виждане на пози-
тивистите. За него „историцизмът“, рационализмът, еднопосочното време 
е порождение на здрача (заника) на етноса; когато той преживява разцвет, 
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той мисли в категориите на ставането и вечността, на вечното настояще, 
вкоренено в миналото.

Една от големите му заслуги е в това, че фиксира научното внимание 
върху протоисторията на „номадските империи“ на Изток и в откриване-
то на колосалното етнично и културно наследие на автохтоните на Древна 
Азия, съпоставимо, според него, с големите култури на Древността, но не-
заслуженно забравено (хуни, тюрки, монголи). Евразия, според Гумильов, 
– това е „не само огромен континент, но и сформирал се в неговия център 
суперетнос с това название“. Исторически този континент се е обединя-
вал три пъти: Руската империя се явява наследница на Тюркския каганат 
и Монголския улус. Представата за обективния характер на единството на 
суперетноса, възникнал между Балтийско море, Карпатите и Тихия океан, 
е ядрото на неговата евразийската концепция. Гумильов се обявява про-
тив европоцентричния стереотип за татаро-монголското иго, за извечната 
вражда на номадите на Степта срещу уседналите земеделци. Той показва, 
че това не е било някаква непрекъсната война на живот и смърт, а е било 
система от динамични и сложни политически отношения при неизменост-
та на симпатията и уваженето на етническото своеобразие един към друг.

Идеята за Евразия като единно цяло Гумильов подкрепя със съоб-
раженията за „подхранващия ландшафт“ – различен, но винаги роден за 
дадения етнос. Разнообразието на ландшафти благотворно е влияло на ет-
ногенезиса на народите. За всеки се е намерило приемливо и скъпо за него 
място: русите са усвоявали речните долини, фино-угорските народи и ук-
раинците – водоразделните пространства, тюрките и монголите – степ-
ната полоса, а палеоазиатите – тундрата. И при голямото разнообразие 
на географски условия за народите на Евразия обединението винаги се е 
оказвало много по-изгодно от разединението.

Възгледите на Гумильов съвсем не са проява на традиционния геог-
рафски детерминизъм, а сложна система, в която взаимодействат не ло-
кални обекти, а Космосът и биосферата на Земята в цяло. Той приема ос-
новните историко-методологически възгледи на евразийците и открито 
утвърждва, че у русите, източните славяни, има комплиментарност (сим-
патия, съвместимост) с тюрките, угрите и монголите, в по-широк смисъл 
– с народите на Изтока, но няма подобна комплиментарност с народите на 
Запада. Но той не намира у своите предшественици отговор на въпроса: 
кое се явява причина за положителната или отрицателна комплиментар-
ност между етносите. Проблемът според него се състои в това, че етносите, 
като природни образувания, са подложени на въздействието на определе-
ни енергетични импулси, идващи от биосферата и Космоса, и предизвик-
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ващи в определении моменти ефекта на пасионарност, т.е. на висша свръх-
напрегнатост и активност. Гумильов се стреми да разшифрова посланията 
на кръвта, на земята и пространството на Евразия. За него в евразийския 
свят бушува свещената енергия на цялото и се разлива в бурния, разкошен 
поток на битието, еманирайки енергията на етногенезиса и пасионарните 
тласъци. 

Неговата теория за пасионарността се превръща в неотменна част на 
евразийския мироглед. Пасионарносттта се проявява у човека като непре-
одолим стремеж към дейност в името на отвлечен идеал, за достижение-
то на който се налага саможертва. Пасионари, според Гумильов, са конк-
вистадорите, устремили се заедно с Колумб отвъд Океана и загинали там. 
А субпасионари, у които преобладава „инстинктивният импулс“, са почти 
всички чеховски персонажи. „У тях като че ли всичко е наред, но все пак 
нещо не достига; порядъчен, образован човек, учител, но „в калъф“; добър 
лекар, много работи, но „Йонич“. Именно силата на пасионарността е съз-
дала такива специфични човешки колективи като етносите (народите), а 
изменението във времето на числото на пасионарите определя и възрастта 
на етноса, т.е. фазата на етногенезиса.

В края на живота си Гумильов нарича себе си „последният евразиец“.
В послесловието на неговата последна книга, своеобразно завеща-

ние на големия учен, четем: „Механическото пренасяне в условията на Ру-
сия на западноевропейските традиции е дало малко хубаво, и това не е 
удивително. Та руският суперетнос възниква 500 години по-късно. И ние, 
и западноевропейците винаги сме усещали това различие, осъзнавали сме 
го и не сме се считали „свои“ един друг. Доколкото ние сме с 500 г. по-мла-
ди, то колкото и да изучаваме европейския опит, ние не можем да пос-
тигнем сега благосъстоянието и нравите, характерни за Европа. Нашата 
възраст, нашето пасинарно ниво предполагат съвсем други императиви за 
поведение“… „Разбира се, можем да се опитаме да влезем в кръга на „ци-
вилизованите народи“, т.е в чуждия суперетнос. Но за съжаление нищо не 
се дава даром. Трябва да се осъзнава, че цената на интеграцията на Русия 
със Западна Европа във всеки случай ще бъде пълният отказ от отечестве-
ните традиции и последваща асимилация“. 

На границата на 80-те и 90-те години на ХХ в. се сбъдват предска-
занията на най-добрите представители на старата школа на евразийство-
то. Съветската идеология не успява да се справи с предизвикателствата на 
времето. Възможността да се запази мощта на държавата, като постепенно 
се демонтира архаичната идеология, се оказва неоползотворена. Западът 
успява да се справи със своя най-сериозен в ХХ век идеологически про-
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тивник, а марксизмът рязко загубва своята привлекателност. След краха 
на системата в руското общество бързо вземат връх атлантическите и про-
американските ценности, модели и ориентации, което е резултат и на де-
фицита на идеи – най-вече в социално-политическата сфера. Усещането за 
такъв дефицит става особено ясно след осъзнаването на несполучливост-
та на прехода от догматичната ортодоксия на марксизма към хиперлибе-
ралната ортодоксия. Понятният в тази ситуация възобновен интерес към 
евразийството е първоначално тясно свързан с ръста на популярносттта 
на трудовете на Гумильов. 

Паралелно с интереса към бащите-основатели обаче, в научните среди 
започва да се формира нова идеология, основана на нов прочит на тази ори-
гинална, изпълнена с несъмнени творчески интуиции философия. Неоев-
разийството възниква в атмосферата на хаотично изграждане на концепту-
ални модели на постсъветския патриотизъм, на национално-патриотичната 
опозиция, неудовлетворена от политиката на прозападните либерални ре-
форматори. То заявява за себе си като дясно патриотично движение и първо-
начално носи дясноконсервативен характер, поради което среща крайно не-
гативно (до демонизация) отношение както от страна на комунистическия 
елит, така и на либералреформаторите. Даже сред патриотичните сили (не-
зависимо, че заимстват от него идеи) се наблюдава силно отрицание на ев-
разийството – и от крайно леви, и от православно-монархистки позиции у 
крайно десните, и от хуманистично-западнически позиции. Независимо от 
това отрицание, движението постепенно набира авторитет, като с времето 
много от неговите проекти биват реализирани – възстановяване на храма 
„Христос Спасител“, канонизиране на царското семейство, нов прочит на 
руската история и т.н. В началото на 90-те години неоевразийските групи се 
сближават с патриотичната опозиция, като в същото време влизат в диалог 
с европейските „нови десни“, съчетаващи консервативни ценности с идеите 
за социален динамизъм, изпитващи симпатия към леви модели в икономи-
ката и отличаващи се с русофилски тенденции.

Започнало като социално, философско, научно, геополитическо и 
културно течение, за броени години неоевразийствотото се превръща в 
една от най-сериозните мирогледни платформи в съвременното руско об-
щество, оформя се не само в цяла научна школа, но и в система от соци-
ални и културни инициативи. То идва с претенцията да запълни необхо-
димостта от нова обобщаваща мирогледна, икономическа и политическа 
стратегия – алтернатива на глобализма.

 Под знака на евразийската идея възникват множество течения с 
различна важност и ориентация. Едно от тях например прави опит да пре-
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осмисли евразийството в либерално-демократичен ключ – поради стра-
ха от бързо възникване на огнища на радикален национализъм и арха-
ичен консерватизъм се предлага идеята за запазване на СССР, макар и в 
чисто географски граници. През 90-те години излизат работите на проф. 
А. С. Панарин, който предлага своя, оригинална версия на евразийство-
то, еволюираща с времето до радикализиране на антизападните, антили-
берални и антиглобалистки позиции. В този период се оформя и тюрк-
ско-туранското разбиране на евразийството (главно в Татарстан), което е 
слабо свързано с идеите на отците-основатели и на което са присъщи сил-
ни тенденции на пантюркизъм и автономизация от федералния център. 
Интересен модел на евразийството предлага президентът на Казахстан Н. 
Назърбаев, който изповядва едновременно сближение с тюркския свят на 
пантуранска основа, но в същото време подчертава интеграционните си 
намерения спрямо Москва. (Знаково събитие е откриването на Евразий-
ския университет на името на Гумильов в столицата Астана.)

Редица политически сили се идентифицират с евразийството, но по-
вече в историографски смисъл, без опит за неговия реален анализ като 
мироглед, философия, политическо учение и метод за стратегическо пла-
ниране. Такъв мащабен опит за реактулизация прави групата около фи-
лософа, религиоведа и геополитика Ал. Дугин, която в лицето на своя 
лидер за едно десетилетие издава цяла серия от фундаментални изследва-
ния, обосноваващи евразийската идея: „Метафизика Благой Вести“, 1996; 
„Основы геополитики. Геополитическое будущее России“, 1997; „Консер-
вативная революция“, 1994; „Тамплиеры пролетариата“, 1997; „Русская 
вещь“ (2 тома), 2001; „Абсолютная Родина“, 2000 и др. През 1996 г. група-
та започва активна дейност в Интернет, където се появява евразийският 
философски портал „Арктогея“– www.arktogaia.сom, включен по-късно в 
сайта www.evrazia.org.

Решаващ влог в създаването на неоевразийската идеология вна-
ся съвпадащата с нея по своите основни ценностни ориентири руска гео-
политическа школа. Евразийството е първото собствено геополитическо 
движение. Именно съвременната геополитика дава на неоевразийската 
философия научен арсенал и действена методология, изменя самия статус 
на евразийския мироглед. В самосъзнанието на неоевразийците това вече 
не е просто философска идея, а и инструмент за стратегическо планира-
не, своего рода научен патриотизъм. Като отчитат развитието на геополи-
тическите идеи на Запада, те сами разработват геополитическата теория, 
опирайки се на идеите на бащите-основатели.
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В рамките на геополитиката самото понятие „евразийство“, „Евра-
зия“, придобива нов, по-широк смисъл. Под „евразийство“ вече започва 
да се обозначава континенталната конфигурация на стратегическия блок 
(съществуващ или възможен), създаден около Русия или на нейната раз-
ширена основа, и противодействащ активно или пасивно на стратегиче-
ската инициатива на противоположния полюс – „атлантизма“, начело на 
който през ХХ в. се утвърди САЩ, измествайки Англия.

Базовите принципи на геополитиката са формулирани от немския 
географ Ратцел, шведа Рудолф Челен, англичанина Хелфорд Макиндер, 
американеца Мехън, французина Видал де ла Бланш и немеца Карл Ха-
усхофер. Независимо от дълбоките идеологически различия, всички тези 
автори са съгласни относно базовата картина на света, произтичаща от 
данните на техните наблюдения. В основата на тази картина лежи про-
тивопоставянето на два типа цивилизации, предопределени от географ-
ски категории. От една страна става дума за „таласократичната“, морска 
цивилизация, свързана с островния, брегови тип съществуване, с море-
плаването и търговския строй. Вторият полюс се явява телурократичната 
цивилизация – континенталната, авторитарната, сухопътната. Телурокра-
тичните зони – това са земите, достатъчно отдалечени от топлите морета, 
от удобните за търговия брегови зони. Това са вътрешните пространства 
на континентите. Тази територия се нарича също heartland, „сърцевинна 
земя“. Макиндер счита, че понастощем heartland се явяват земите, приля-
гащи към центъра на евразийския материк, т.е. територията на Русия. На 
това основание той определя руските земи като „географска ос на истори-
ята“. Между „сърцевинната земя“ и морската цивилизация са разположе-
ни бреговите зони, rimland. За влияние над тях се води стратегическа бор-
ба между континенталистите и таласократите.

Използвайки данни от конкретната политическа действителност, ан-
глосаксонските геополитици правят извод за принципната и структурна 
противоположност на собствените интереси спрямо интересите на конти-
ненталните държави – на първо място Русия и Германия. В този смисъл най-
голяма опасност за тях представлява перспективата на руско-германски ге-
ополитически съюз, тъй като той може да укрепи по безпрецедентен начин 
мощта на двете континентални държави. Германските геополитици внима-
телно разглеждат изводите на англоаксонските и идват до аналогични виж-
дания, но с обратен знак. Неслучайно Карл Хаусхофер – главата на немската 
геополитическа школа, е ратувал за създаването на континентален блок по 
оста Берлин, Москва, Токио. В Русия евразийците (в частност П. Н. Савиц-
ки) разработват пълноценна и развита теория за специфично руската геопо-
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литика, осъзнаваща своята континентална мисия, радикално противостоя-
ща на таласократичните тенденции и приемаща своята материкова съдба.

 В духа на немската „консервативна революция“ и европейските 
„нови десни“ неоевразийците внасят принципиално нов момент, според 
който западният свят се диференцира на атлантически (Англия и САЩ) и 
континентален (Европа), където континентална Европа се разглежда като 
явление неутрално и способно на позитивно сътрудничество. Някога сама-
та Европа (особено Англия и Франция) са били полюс на Запада, фокус на 
атлантизма и са изпълнявали атлантическа или, в по общ смисъл, таласо-
кратична функция. Когато през ХХ век центърът на тежеста на атлантиче-
ската система се премества още по на запад, отвъд океана, тогава вече сама-
та Европа става периферия на атлантическото съобщество. Този процес се 
развива постепенно, започвайки от доктрината Монро, предполагаща още 
през първата половина на ХІХ век изместване на европейското влияние от 
американския континент, и завършва с доктрината Уилсън, провъзгласява-
ща, че САЩ имат отсега глобални интереси – в това число и в Европа. От-
читането на съществуващата и досега стратегическа (енергийна) зависи-
мост на Европа от САЩ дава достатъчно ясен отговор на въпроса защо тя е 
така силно заинтересована от усилване на своята автономност, респектив-
но от възвръщането ѝ в историята като геополитически субект.

Това са в общи линии чертите на геополитическото виждане на 
основните фактори за държавния, цивилизационния, идеологическия и 
политическия ход на историята. В основата на тези възгледи стои прин-
ципът „географията като съдба“. Евразийската геополитика представлява 
именно концептуализация на стратегическите, културните и духовни ин-
тереси на тази ос.

Изповядвайки интегрален патриотизъм, отвъд деленето на „черве-
ни“ и „бели“, в теоретичната област неоевразийците се стремят да развият 
основните принципи на класическото евразийство, като отчитат широкия 
философски, културен и политически контекст на ХХ в. 

Като пределна форма на универсализация на националното месиан-
ство в постсъветски термини те фундаментализират тезиса за „идеокра-
цията“ с апелация към идеите за „консервативната революция“, за „третия 
път“. Те критикуват западното буржоазно общество и от „леви“, и от „дес-
ни“ позиции, като използват широк арсенал от критики на представители 
на самия Запад – на германската политическа философия (О. Шпенглер, К. 
Шмит), европейския традиционализъм (Р. Генон, Ю. Евола, Т. Бургхард), 
новата „лява критика“ ( Ж. Батай, Ж.-П. Сартр, М. Фуко, Ж. Дельоз), евро-
пейските „нови десни“ ( А. де Бенуа, Р. Стойкерс). Придават базово значе-
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ние и на тезиса за „месторазвитието“ и „географския детерминизъм“, като 
съчетават това значение с идеите за „пространственото мислене“, „син-
хронизма“, отказа от идеята за „универсална история“. Издигат идеята за 
тотална ревизия на историята на философията (респ. на философията на 
историята) от позициите на „пространството“, като се опират на различ-
ни модели на циклическия възглед за историята – от И. Данилевски до О. 
Шпенглер, А. Тойнби и Л. Гумильов.

Излизайки от постановките на традиционалистката философия, ко-
ято отхвърля идеите за „еволюция“ и „прогрес“, и изповядвайки разбира-
нето за радикален упадък на съвременния свят, те се занимават с дълбинно 
изследване на традицията, като се стремят да предадат на своята крити-
ка на западната цивилизация фундаментално метафизичен характер. Из-
учават структурите на сакралното като парадигмален комплекс, лежащ в 
основата на културата. Търсят изначалната символична парадигма, про-
странствено времевата матрица, лежаща в основата на обредите, езика и 
символите. Стремят се да възсъздадат изначалната картина на сакралния 
мироглед, общ за всички народи на Евразия. Оттук и големият им интерес 
към теми като „теория на космическите цикли“, „множественото състоя-
ние на битието“, „сакралната география“. Те реабилитират понятието „тра-
диционно общество“, което или не знае „историята“, или я релативизира 
чрез обредите и митовете на вечното завръщане.

Туранският фактор, позитивно оценен от класиците на евразийство-
то в развитието на руската държавност, се разглежда в по-широк контекст 
– като положително влияние на традиционния и сакрален Изток, оказано 
на русите, заемащи промеждутъчно положение между Европа и Азия. На 
основата на възгледа, че народите на Запада са носители на профанното на-
чало, за разлика от сакралната структура на народите на Изтока, те редакти-
рат по особен начин идеите на славянофилите: не битка за равноправие на 
славяните сред другите европейски народи, но централно място на автохто-
ните на Русия-Евразия в авангарда на народите, стремящи се да се проти-
вопоставят на глобализацията на Запада. Значението на Русия се вижда не 
просто като едно от местата за развитие, но като авангард на „пространстве-
ните системи“ (Изтокът), противопоставени на „времевите“ (Западът).

Врочем, те считат, че културно, конфесионално, геополитически и 
цивилизационно славяните са дълбоко различни. След К. Леонтиев евра-
зийците подчертават: „славяни има, славизъм – като идея за расово един-
ство, осъзнато като основа за интеграционен проект – няма“. По волята 
на историята от всички славяни именно русите са евразийци: инициатор 
на стратегическата интеграция на евразийския континент. Геополитиче-

Петър Стефанов • Новото евразийство

алманах • Ϛвета гора • 200546



ската мисия на русите е неотделима от този континентално-интеграти-
вен импулс. Логиката на руската история показва, че самата идентичност 
на великорусите е в цивилизационната експанзия, в универсализация на 
вътрешния идеал – идеалът за евразийска съборност, буквално устремя-
ващ се към това да стане всеобщ. 

Евразия няма ясно очертани граници. Това е цивилизационна струк-
тура, геополитически полюс. Русия и Евразия не съвпадат по граници. Те 
съвпадат по историческа насоченост, по вектора на развитие. Евразия не 
бива да се отъждествява нито с един етнос, даже с великорусите. Те просто 
се явяват най-приоритетният евразийски етнос, най-типичният. Те най-
пълно съответстват на изпълнението на цивилизационната геополитиче-
ска историческа мисия, не защото са „избрани“, а просто защото са най „ев-
разийци“ сред всички останали евразийци. Пасивната позиция на Русия в 
новия свят, покорността и имитацията ще означават не просто понижава-
не на градуса на историческите амбиции, но фактически пълно самоуни-
щожение, окончателно и безвъзвратно напускане на световната историче-
ска арена. Ако загуби тази своя същност, ако се откаже от изпълнението на 
своето основно предназначение, Русия просто ще престане да съществува.

Именно това разбиране е въплътено в евразийската геополитика. То 
трябва да доведе в бъдеще до признаването от великорусите на собстве-
ната им евразийска идентичност, взета не просто като фон, а като миро-
глед и доктрина. Това означава те да отъждествят съдбата си със съдбата 
на континенталния процес, в резултат на който евразийският стратегиче-
ски полюс трябва да бъде възстановен и то не в предишните, а в по-голе-
ми мащаби. Унификацията на света под егидата на атлантизма („мондиа-
лизъм“) никога няма да доведе до реална многополярност и винаги ще бъде 
силно централизирана (най-малкото в мирогледен, икономически и култу-
рен смисъл). Единственият способ да се избегне този нов тоталитаризъм се 
явява създаването на нова двуполюсна система на стратегически баланс, на 
основата на който трябва да се върви към реална многополярност. Истори-
ческото предназначение на Евразия е да уравновесява атлантическия век-
тор, създавайки с това геополитическо пространство за свободен избор на 
страните от „третия свят“, на всички народи на земята. Ето защо, като от-
говор на създаването на „единен“ свят под егидата на Запада (САЩ), Русия 
трябва да отвърне с издигането на свой, Евразийски проект.

Възстановяването на стария стратегически полюс не може да стане 
по старите „методи“ – нито чрез анексия на прилягащи земи (колонизация, 
империализъм), нито чрез експорт на идеология, подкрепен с военна сила 
(съветският вариант). Евразийският блок може да бъде многостепенно стра-
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тегическо единство, различните части на което са свързани със „сърцевин-
ната земя“ с различен тип интеграционни отношения: в едни случаи – съюз 
на автономни държави; в друг – обединение на основата на конфесионално 
и етническо родство; в трети – алианс на принципа на митническите изго-
ди; в четвърти – съгласно логиката на общия „враг“; в пети – излизайки от 
баланса на ресурси, и т.н. В този проект има място за развитие и на интегра-
ционните процеси между различните славянски народи: на основата на об-
щата съдба, общата култура или етнолингвистичната самобитност.

 Самата същност на новия евразийски блок трябва изначално да 
носи в себе си зародишите на културния плурализъм, диференциализма, 
многообразието, „цъфтящата сложност“. Атлантическият универсалистки 
проект е по-малко откровен в сравнение с познатите от ХХ век глобализа-
ционни модели и скрива своята унитарна природа под видимостта на мно-
гополюсност. Такава многополярност се явява фиктивна, тъй като отрича 
самодостатъчната историческа ценност на културите, религиите, цивили-
зациите, социалните и политичекски организми, отличаващи се от вектора 
на развитие на Запада, и твърдо пресича всякакви опити да се проектира 
тази специфика в сериозни стратегически проекти. На спецификата на об-
ществата западният глобалистки проект отрежда маргиналната, чисто но-
минална роля на екзотичен колорит, напълно откъснат от основните сило-
ви линии на социалния живот, където се предвижда да доминират тесните 
и едноизмерни либерално-атлантически схеми. Новите евразийци смятат, 
че, в зависимост от степента на развитието на информационното общество 
по западен образец, всяка историческа специфика ще бъде заличена. Това, 
впрочем, ще засегне и самите западни народи, особено европейските, кои-
то са обречении да загубят окончателно своето историческо лице. Истин-
ски многополюсен свят е възможен единственно въпреки атлантизма, чрез 
неговото сдържане, а в перспектива – чрез неговото преодоляване.

От реалната интеграция на ОНД в ново, по-сплотено стратегическо 
образувание зависи историята на човечеството, възможността за устано-
вяване на многополюсен свят. Но тази интеграция трябва да се основава на 
глобалните геополитически задачи, а не на временните социално-икономи-
чески интереси и разстановка на силите сред политическите елити. Именно 
така се гради геополитическата приемственост на атлантическите елити в 
САЩ, които, оспорвайки – понякога доста бурно – тактическите въпроси, 
никога при това не поставят под съмнение онова, което в Америка се нари-
ча „Manifest Destiny“, т.е. „ясно определено предназначение“.

Следващият етап на Евразийския проект, който може да се реализи-
ра паралелно с интеграцията на ОНД, се изразява в създаването на единен 
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стратегически съюз с евразийските държави, жизнено заинтересовани от 
наличието на алтернатива спрямо едноличното планетарно господство на 
САЩ. По-нататък от тази широко диференцирана плуралистична картина 
ще се създава многополярната реалност на основата на общия евразийски 
път. Заключителен етап (който също може да се подготвя паралелно с дру-
гите два) се явява активната геополитическа линия в Европа и Япония и 
включването на тези страни (региони) в евразийския проект. Само в такъв 
обем въпросният проект ще може да се счита окончателно завършен и спо-
собен да оказва решаващо влияние на общопланетарните процеси: циви-
лизационно спонсориране на новата многополярна планетарна реалност.

Неоевразийскката теория включва и разработка на въпроса за „съу-
частието на народа в своята собствена съдба“ (демотия). Според тази глед-
на точка самата представа за западната деморация като за нещо безалтер-
нативно се явява лъжа и форма на интелектуална окупация. Най-главното 
тук е: народът сам трябва да решава своята съдба – отвъд политическото 
и икономическо давление на елитните групи. Евразийска (или органиче-
ска) демокрация – това е политически строй, основан на собствения исто-
рически опит на народите. Самият евразийски федерализъм предпола-
га придаване на народите на Евразия статуса на политическа субектност. 
Представителството във властовите инстанции следва да се основава не 
на количествения, а на качествения принцип. Казано другояче, в основа-
та на концепцията за нов евразийски елит се полага Гумильовата теория за 
„пасионарността“. Тъй като формите на исторически авторитет у отдел-
ните народи са различни, то и някъде акцентът следва да се поставя на об-
щностния, някъде на социалния, някъде на духовния авторитет. Общият 
принцип е: общодържавната институция следва да се ръководи от най-ав-
торитетните, инвестирани с най-дълбоко и органично доверие на народа 
хора, а не от шоумени в стила на „западната демокрация“, които на евра-
зийска почва се възпримет като отблъскаващо уродство. Защото, формал-
но съхранявайки принципа на свободното полическо волеизявление на 
гражданите, либералната система го свежда практически до нула чрез из-
ползване на социалните и информационни технологии, подменящи с из-
кусно внушение реалната политическа воля на гражданите. 

 Всичко това е свързано и с утвърждаване на учението за „катехо-
ническото“ значение на властта в православието, което става по логиката 
на реабилитация на „органичната йерархия“. Счита се, че органичната де-
мокрация не противоречи на принципа на личната власт, на персонифи-
кация на властта в лицето на президент, монарх, Висш съвет (в частност 
за русите, фигурата на царя като своеобразен връх на съборната личност 
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естественно произтича от цялата тяхна национална, религиозна и духовна 
история), ако общият вектор на дейността на висшето лице (група) съот-
ветства на основното направление на историческото развитие. Критерий 
за оценка на държавния глава трябва да бъде не просто ефективността в 
изпълнението на неговите функции, но преди всичко лоялността спрямо 
„големия проект“ на народа.

Докато либералната демокрация постепенно тежнее към това да се 
отъждестви с либерализма, т. е. да отстрани всякаква представа за „наро-
да“ („демоса“) като за единно цяло, то „органическата демокрация“, нап-
ротив, поставя акцента именно върху това цяло, осъзнато като обща геог-
рафия, история, култура, цивилизация, съдба. Затова евразийците полагат 
понятието „права на народите“ като своеобразна ос в своята юриспруден-
ция, за разлика от Запада, където в последно време като идеологическо 
оръжие на преден план беше изведена идеята за „правата на човека“. За за-
падното мислене „народът“ се състои от „граждани“, „индивиди“, „хора“. И 
ако хората се прегрупират, например сменят гражданството си, те ще об-
разуват друг народ. За евразийството „народът“ е първичен по отношение 
на човека. Народът е, който прави „човека“ „човек“. „Права на народите“ 
означава, че народът трябва да бъде защитен от размиване в агресивната 
глобалитска ерзац-културна експанзия, че той е длъжен на всяка цена да 
се съхрани в историята. Органичното смесване с друг народ е също част 
от „правата на народите“, но никой няма право никого да принуждава да 
прави това изкуствено. От тази позиция не е трудно да се предположи, че 
скоро темата за „правата на народите“ ще дойде на преден план в самата 
Европа. На мястото на европейските държави-нации, които ще се разтво-
рят в Евросъюза, отново ще застанат „народите“ като политически и пра-
вови субекти – французи, италианци, немци и т.н.

Своята политологическа идентичност Евразийският проект намира 
в евразийския центризъм, който предполага съчетаване на принципа на 
социалната справедливост и социалната икономика с ценностния консер-
ватизъм и културния традиционализъм, за разлика от Запада, където по-
литическият център се основава на съчетаване на „свободния пазар“ (дяс-
на икономика) с модернизъм, новаторство и антитрадиционализъм. Счита 
се, че именно този „трети път“ (ни марксизъм, ни либерален капитализъм) 
най-пълно съответства на политическата история на Русия. Чрез него ще 
се ликвидират основните предпоставки на драматичното, революционно 
противостоене, за жестоките разрушителни преврати, оцветяващи руска-
та политическа история в кървави тонове.
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В широкия спектър от теоретични въпроси, с които се занимават, 
евразийците отделят важно място и на икономиката, като в същото време 
се отказват от изработката на особена икономическа ортодоксия. За тях 
икономиката е средство, а не цел, атрибут, а не същност на политическо-
то устройство. Те приветстват онези икономически форми и инструмен-
ти, които служат на политическия и мирогледен идеал на евразийската 
държавност. Те считат, че всяка историческа общност има своя собстве-
на уникална история на икономическото развитие, особена структура на 
стопанския организъм. За тях е погрешна постановката, че икономическо-
то развитие на всички народи и държави се движи в една посока и по една 
траектория, но с различни темпове. Затова и като основна задача на евра-
зийската икономика те вменяват необходимостта да гарантира в рамки-
те на своята доминация суверенност, запазване и органично развитие на 
всички съществуващи икономически системи, отразяващи културно-ис-
торическия път на отделните народи.

Оттласквайки се от икономическите дадености, представляващи 
явно икономическо неравенство на фрагментите на евразийския ансам-
бъл, евразийската икономика трябва да се стреми към хомогенизация на 
цялото пространство на континента. Но в реализацията на исторически-
те задачи на Евразия обаче е необходимо активното съдействие на държа-
вата и солидарността на икономическите елити, т. е. политика на патерна-
лизъм, на реална протекция на държавните инстанции за развитието на 
националното предприемачество, на стратегическите икономически об-
ласти. Пазарната икономика се приветства, но само в сферата на дребния 
и средния бизнес. Дългосрочните, държавообразуващи отрасли не подле-
жат на приватизация по силата на своята специфика; в стопанската област 
следва да бъдат привилегировани онези области, които са пряко свързани 
с геополитическата мощ на страната.

На основата на различни икономически учения и конкретния поли-
тически опит на отделни страни те извеждат като фундаментален прин-
цип схващането, че либералната откритост на икономическите системи на 
две общества неизменно довежда до това, че от нея в пълна степен може 
да се възползва само една от страните – тази, която има по-развита и от-
работена пазарна инфраструктура. По такъв начин „универсализмът“ на 
либерално-пазарната доктрина се оказва само прикритие на доволно его-
истичните интереси на отделни държави. В същото време те отчитат, че 
динамичното развитие на икономиката в съвременните условия не може 
да остава в рамките на една отделно взета страна при блокиране на вън-
шните икономически контакти. Тогава? Единственото спасение за държа-
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вата, конкурираща се с либерални съседи, но тръгнала по този стопански 
път значително по-късно, се явява само едно – „автархия на големи прос-
транства“, т. е. политика на „избирателна откритост“ на икономиката и по-
литиката, и то осъществявана в границите на достатъчно голям икономи-
чески „континент“.

Опитът показва, че радикалните либерални реформи в непазарни 
страни (като СССР) водят не до развитието на стопанството, а до пълно-
то му разрушаване, до загуба на суверенитет и до превръщането на тези 
страни, дори когато те са достатъчно мощни, в колонии и ресурсно-доби-
ващ придатък на Запада. От гледна точка на евразийците политиката на 
„автархия на големи пространства“ следва да се изразява приблизително в 
следното: създаване, укрепване и разширение на евразийския митнически 
съюз; създаване на четвърта геополитическа зона, в която освен страните 
от ОНД да влязат и други страни; установяване на режим на избирателна 
откритост със Запада; диференциран подход към икономическите връзки 
с развитите страни; преориентация към международна валута, различна 
от долара; въвеждане в страната на норми на „политическа коректност“ от 
евразийски тип и т. н.

На равнището на културата главна задача на Евразийския проект е 
утвърждаването и запазването на реалното историческо многообразие на 
културното битие на народите. Общият характер на постмодернизма пред-
ставлява същностна характеристика в развитието на човешката цивили-
зация и по тази причина волунтаристичният отказ от него не е възможен, 
както в своето време е било невъзможно да се игнорира предизвикателс-
твото на Новото време (модерна), хвърлено на традиционните общества. 
По тази причина Русия е длъжна да усвои параметрите на постмодерна, но 
използавайки ги за свои собствени исторически цели, т. е. преформули-
райки в постмодернистки термини своята историческа мисия. Ако „пост-
модернът на Запада“ представлява „край на историята“ и екстравагантно 
налагане на обезсмислени вътрешно разнородни етически масиви при от-
съствието на ценностен център, то „постмодернът на Изтока“ представля-
ва възврат към синтетичния, интегрален стил, пресъсъздаващ на ново ис-
торическо равнище целостта, свойствена на традиционните общества.

Новата евразийска културология се отказва от деленето на култу-
рите на „развити“ и „неразвити“, на „прогресивни“ и „архаични““, на „ци-
вилизовани“ и „нецивилизовани“. Всяка култура трябва да се оценява в 
свойствената само на нея координатна система. Русия трябва да стане цен-
тър и полюс на мащабна културна революция, представляваща алтерна-
тива на атлантистката културна нивелировка в единен, сурогатен стил, ко-
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пиращ „американския начин на живот“. При този културен плурализъм 
става дума за запазване („консервация“) на основния фермент на култу-
рите, за задължително съотнасяне на динамичното развитие, в което се 
въплъщава жизненото начало на обществото, с основнните параметри на 
неговото традиционно ядро.

С времето неоевразйската идеология надхвърля нивото на чисто те-
оретичните разработки и получава конкретни социално-политически из-
мерения. Евразийското движение придобива мощен „кадрови“ потенциал 
сред властовите структури, силовите министерства и ведомства, основа-
ващи на евразийската геополитика много сериозни международни, воен-
ни и икономически проекти. То оказва значително влияние на политичес-
ките партии и движениия в Русия – както „леви“, така и „десни“. Силно е 
неговото въздействие върху съвременната руска политология, социология 
и философия. То ляга в основата на цяло ветрило от авангардни течения в 
младежката култура, дава творчески импулс за развитието на оригинални 
направления в изкуството.

 Постепенно евразийците преминават на центристки позиции и взе-
мат курс към самостоятелна политическа изява. Те заявяват политическа-
та си подръжка за президента Путин, който оправдава техните надежди 
(през 2001 г. той става съучредител на „Евразийското икономическо съд-
ружество“). От януари същата година те придават на движението статут 
на „Общоруско политико-обществено движение Евразия“, а през май– 
юни регистрират и политическата партия Евразия. През ноември 2003 г. 
е учредено Международно „Евразийско движение“, което има филиали в 
22 страни.

Нарастването на значението на евразийството е процес постъпате-
лен, еволюционен. То има много противници и отрицатели и това е разби-
раемо – неговата програма е достатъчно нестандартна и подчертано ра-
дикална, особено на фона на господстващите ценностни стереотипии. Но 
факт е, че неговите симпатизанти стават все повече, и то не само на Изток, 
но и на Запад. Неговата най-голяма привлекателност е в геополитическа-
та обосновка на тезите му, в амбицията му да дава отговор на най-слож-
ните въпроси, да предлага изход от невъзможни ситуации, в това, че тър-
си непротиворечив баланс между руската национална идея и правата на 
многочислените народи, населяващи Русия, в по-широк смисъл – Евразия. 
Впрочем, определени негови аспекти вече са задействани от новата руска 
власт: интеграционни процеси в ОНД, създаване на евразийско икономи-
ческо съдружество, елементи на нова външна политика по отношение на 
Европа, Япония, Иран, Близкия Изток, създаване на система от федерал-
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ни окръзи, укрепване на вертикалата на властта, отслабване влиянието на 
олигархичните кланове, култ към патриотизъм, държавност и т. н.

В съзнанието на това движение евразийският проект е просто отло-
жен за определено време. Но освен него никакъв друг в настоящия момент 
не съществува – другото е или пълна капитулация пред Запада, или щрау-
совска политика на беззъб архаичен консерватизъм. Евразийците вярват, 
че техният идеал е просто обречен на триумф, на това да стане главно ду-
ховно оръдие на борбата против хаотично-ентропийната логика „на мира 
сего“, упорито стремящ се да скъса и последните връзки с трансцендента.

Портрет (глава към „Победата“) • Худ. Борис Караджа
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Мирела Иванова

40

Голяма блъсканица е 
още към шест тахикардии и задачи за деня
и кръстчета, с които ги зачеркваш
и кръстчета, които те зачеркват
и болки в кръста и гърба 
далечни планове и нервни хлипове 
носталгии видения видове самота 
и недовършените изречения се стрелкат
застъпват си опашките и си ги хапят
с ожесточение

Голяма блъсканица е
голямо всекидневно всекидневие все нещо 
подминато пропуснато забравено
дискетата в компютъра и кафеварката
върху котлона и чаршафите
за детската и документите във вътрешния джоб
на шлифера и онова страдание
което те издигаше високо и далеч
над блъсканиците високо и далеч
в самата тебе

Голяма блъсканица е 
в трамвая и по „Граф Игнатиев“ из центъра
мърморковци и борковци търговци мутри
И не достигат нито въздухът и смисълът
нито стотинките нито родината
Голяма блъсканица е 
до вечерта до отчаяние до непрогледност
И как тогава ще ни зърне любовта
И как тогава ще я зърнем
ще й кимнем 
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Мирела Иванова • Стихове

ТЕОРИЯ

Има такова стихотворение,
необяснимо и вечно
си съществува,
записано е във въздуха,
върху пясъка
или на лист от тетрадка.
Съществува си, чака
някой да му прелее живота си
капка по капка, жертва по жертва
или с неистов жест, наведнъж
да му го преотстъпи.
Някой Сесар Вальехо,
Яворов, Хьолдерлин.
Сдобива се с име и участ,
с проядени от туберколоза гърди,
с простреляно слепоочие,
с лудост.

После има друго такова стихотворение,
необяснимо и вечно
си съществува и чака. 
    

Худ. Цани Василев
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Мирела Иванова • Стихове

БЕРЛИН 1991

Тогава нахлух в свободата направо.
И до днес, и насетне в Берлин
все съм навреме, на място, на местата, 
които сдвояват неоновата самотност 
със сивотата на страховете. Между Далем и 
Панков,
по Кудам и Унтер ден Линден
се разхождам направо през себе си,
търпеливо, любовно почти съшивам
разполовения си живот, утешавам раните,
сред руините на стената засаждам
думи, цветя и памет.

ОЩЕ НЕЩО

 На д-р Ирина Бобева

Както работим, както се блъскаме,
както си бъбрим за Ванчето, Танчето,
за прераждания, деца и чужбини,
както четем електронната поща,
както се спъваме в знаците, както се съмва
и стъмва, и раницата съвсем натежава.

Както работим и после обядваме
в „Червените бабички“, в „Синият лъв“
или в „Жълтата тиква“, както внимателно
бодваме от салатката, пълнолуния, пости,
диети, както крадешком си отчупваме
коричка от черния хляб,

както съдбовно и ведро изпосталяваме,
както си учим уроците, както си плащаме
данък смет, наема, парното, тока, цената,
както летим уморено с таксита към къщи,
както вземаме заеми, както ги връщаме,
както работим и раницата съвсем натежава.

алманах • Ϛвета гора • 2005 57



Мирча Картареску
 

ОСЛЕПИТЕЛНО
Т. ІІ. Тялото
(откъс)

Маартен беше роден в едно селце сред 
отвоюваните от морето територии, с 

къщи, по чиито стени се виждаха големи из-
рисувани плочи от фаянс и железни обръчи 
с неизвестно предназначение. Спомняше си 
детството – но мигар беше истинско? Да бъ-
деш холандец означаваше да прекараш це-
лия си живот в стилизирани картини или 
в еднотипни и мъчително красиви пейзажи 
– тежки зими, със снегове, каквито вече не 
валяха, и които трупаха преспи при стени-
те на къщите и при дънерите на дърветата. 
Низ от реки и езера, покрити със зеленикав 
лед, много кънкьори с червени панталони и 
жълти сюртуци обикаляха с хванати отзад 
ръце по дебелото стъкло, с дървени кънки, 
завързани за ботите с груби кожени каишки. 
Малкият Маартен и кучето му Фриц, жизне-
но и черно, със снежни звездички по кози-
ната, се пързаляха и те по цял ден, издиш-
ваха пара и си поставяха все по-отдалечени 
цели: хайде до изкурубената върба с удебе-
лените от леда клонки, дето е на брега на раз-
лива до дигата; сега да вървим до изгнилата 
вятърна мелница, почерняла от влагата, със 
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скъсаните на места платна по крилата, които със спускането на вечерта се 
оцветяваха странно в цвета на тъмночервена роза; и какво ли би станало, 
ако стигнем чак до кораба, замръзнал сред ледовете отвъд дигата, в големия 
залив, върху който ден и нощ валеше пепелява суграшица? Последната цел 
обаче не беше нито по силите на момчето с подалия се изпод шала зачервен 
нос, нито на кучето, което сякаш постоянно се смееше. Беше далеч, много, 
много далеч. Трябваше да вървиш по пързалките два дни без прекъсване, 
да минаваш край църкви и скупчени къщи, под облаци, зад които слънце-
то никога не се появяваше, но чиято светла плът можеше да целунеш, сти-
га само да отметнеш глава назад. Маартен беше ходил десетки пъти заед-
но с другите момчета до върбата, изкорубена като развалина от войната. 
Тръгваха в зори, след като си изпиеха чашата с разпенено, прясно издоено 
мляко. Дебелите им майки, с лица на мъже, увиваха още веднъж шаловете 
им около тънките вратлета и после ги пускаха навън да се пързалят весе-
ли до обяд. Пресичаха мъгливи и ясни участъци, докато през тъмния въз-
дух се покажеше върбата. Сядаха на леда под нея и изяждаха каквото бяха 
си сложили в торбичките. Хвърляха на кучетата парчета от клоните ѝ и те 
се надпреварваха кое ще си донесе обратно клончето. Димът на облаците 
се въртеше и се разнасяше по небето, а завихреният мокър сняг ги шибаше 
по бузките. Ледът не се виждаше вече, когато се връщаха по къщите си, из-
потени от бързане, за да се свият през нощта в огромните пухени юргани 
в спалните. Малцина отиваха по-далеч, към мелницата, където пристигаха 
по здрач и откъдето се завръщаха вкъщи след полунощ, нещо не толкова 
страшно, тъй като простреният до хоризонта сняг хвърляше почти днев-
на светлина. Но вкъщи тогава отнасяха голям бой и дори ги изпращаха да 
спят в обора, при добитъка, където се мятаха цяла нощ от студ и обида. 
Какво ли би било изобщо да не се връщаш в такава нощ!

Нито едно дете, не беше стигало до кораба от големия залив отвъд 
дигата. Бяха чували само родителите си да говорят, когато се събираха по 
роднински на маса. Гемията, заседнала там отпреди Първата световна вой-
на, беше един от последните платноходи, на който по-късно е бил монти-
ран и парен двигател. Котелът беше гръмнал, незнайно как и защо по пътя 
за Ротердам, като убил няколко моряци, а гемията беше потънала наполо-
вина в плитчината. На онези, които навестявали кораба, не им вървяло. 
Едни чупели краката си на връщане, други умирали твърде рано. С тези 
неща шега не биваше. Маартен обаче би дал всичко, за да види със собст-
вените си очи кораба. Поговори с няколко приятели, но нито един от тях 
не поиска да отидат дотам. „И къде ще спим през нощта?“, питаха с поло-
вин уста. „В мелницата.“ „Да не си полудял?“, му казваха, „Искаш да чуеш 
през нощта плачещата жена ли?“ Всички знаеха, че жената на мелничаря 
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беше умряла там при раждането на осмото дете. Мелничарят беше взел 
осемте си деца и се беше запилял по други места.

В края на краищата момчето реши да тръгне само. Разбира се с Фриц, 
с когото Маартен беше неразделен. До Синтаклаас оставаха няколко дни, 
когато момчето – тогава да беше на около дванайсет години – тръгна от 
къщи с мисълта, че каквото и да става, трябва да стигне до гемията. Тръг-
на по пътя, стъпвайки несигурно върху кънките, зави зад църквата, мина 
край павилиона, откъдето миришеше на наденички с кимион, и слезе към 
замръзналия разлив. Не беше валял сняг от два дни и ледът беше бистър, 
с жълто-зелен цвят. Голям черен рак беше замръзнал досами брега, запле-
тен сред водораслите. Торбичката на гърба на момчето тежеше повече от 
обикновено, понеже Маартен беше взел хляб, сирене и наденица със свин-
ска кожичка за два дни. Размеси се с другите кънкьори – влюбени, пърза-
лящи се заедно, стари селяни с шейни, натоварени с дърва, едно момиче 
с лъскави метални кънки, знак, че родителите му бяха заможни, и много, 
много деца, от прохождащи мъничета, които едва щъкаха, до младоци, ко-
ито тайно подръпваха тютюн от лулите. Колкото повече се отдалечаваше 
от селото, придружаван от Фриц, който тичаше и лаеше подир враните – 
беше отминал разлива и навлезе нагоре по коритото на реката, която по-
натам отново се разливаше в замръзнал корем от зеленикав лед – хора се 
срещаха все по-рядко и самотата се ширеше все по-надалеч. Хоризонтът 
беше много нисък. Дърветата сякаш изскачаха изпод земята, както и ред-
ките скупчени покриви. Чуваше дишането си, виждаше краката си в сини 
панталони, с боти с криво навързани вързанки, виждаше по някоя закле-
щена накриво в леда риба, чиято опашка почти допираше главата ѝ.

Стигна до върбата още в млечната светлина на предиобеда. Извади 
от торбичката всичко необходимо за ядене и седна на нея. Раздели всичко 
с Фриц, до последната троха. Дъвчеше и наблюдаваше безкрайновисокото 
небе, по-високо отколкото навсякъде другаде по света. Най-ниските об-
лаци облизваха леда като пушеци, непрекъснато размотавани от вятъра. 
По-високите бяха по-яки и изглеждаха вкаменени, но ако се загледаш по-
продължително време в тях, виждаш, че и те непрекъснато променят фор-
мите и светлостта си и малкият Маартен се питаше не без страх как може-
ше Господ, без чието знание и воля нищо не можеше да се помръдне, как 
можеше Той да контролира капризните и противоречиви движения на об-
лаците. Какви безкрайни изчисления трабваше да прави, за да уточни на 
коя страна се вееше всеки рус косъм от главата на момчето, когато духаше 
рошещия го вятър. Как можеше да знае (но Той знаеше, защото Той беше и 
вятърът, и облаците, и водовъртежите) на коя страна ще тече всяка капка 
от една река, когато напролет вировете преливат. Тъмните снежни облаци, 
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настръхнали върху небето, десет пъти по-високо от земята, изглежда не 
се подчиняваха на никакъв закон. Завързваха се и се развързваха чисто и 
просто по случайност, втвърдявайки се понякога, пак случайно, под фор-
мата на лица и пейзажи, деформирани после до неузнаваемост и втвър-
дени отново в други лица и други картини. Не беше ли така и с постоян-
но случващите се неща в нашия свят? Не се ли втвърдяваше една къща от 
дървото, докарано от гората, от тухлата, направена от печена кал, от стък-
лото от разтопен пясък, от желязото, извлечено от земята, не блести ли тя 
известно време насред селото, приютявайки млади и пращящи от здраве 
хора? Не вижда ли тя весели сватби и кръщенета, за да остарее заедно с хо-
рата и със селото, да стане „старата къща“, да бъде изоставена и после да 
се разрушава бавно, за да изчезне обратно в пръстта, от която е дошла? Не 
е ли било основано някога и селото, за да изчезне и то в мъглата и в заб-
равата? Момчето опипа черната кора на върбата, която беше напълнила 
със сняг всяка своя цепнатина. Изглеждаше толкова твърда, вечна и все 
пак беше само една преходна форма. Представяше си същества толкова 
краткотрайни и нематериални, че да могат да живеят в света на облаците 
и всичките те да им изглеждат твърди и непроменливи, каквито изглеждат 
на хората нещата, които ги заобикалят. Тези същества биха се разпадна-
ли за миг, но този миг би бил техният живот, дълъг и пълен с щастие и с 
неприятности. „А ние, дето сме под постоянно менящите се облаци, ще им 
изглеждаме наистина вечни. Ние бихме били техни богове, в нас биха на-
мирали утеха и милост, биха бленували нашата неподвижност, така, както 
за нас Господ и неговият син Йесус са две величави, непроменливи статуи, 
същото онова „винаги“, около което ние се втвърдяваме и се разрушаваме 
като облаци.“ Да, течението и промяната бяха животът, неподвижността 
беше невъзможна в нашия свят, това е неземната същност на Божество-
то. Достигнало дотук в мислите си, момчето бе обхванато от една голяма 
жажда за вечност. Смален под бушуващото небе, стана на крака и остана 
неподвижен за около половин час с поглед вперен в средата на небесния 
свод, без да мигне, без да чува неспокойното скимтене на кучето, с осветя-
вано и затъмнявано от изтичащите облаци лице.

Като се върна при свистящата самота на разлива и като прегърна 
косматия си приятел, погледна още веднъж върбата, чиито клони толкова 
силно бяха наведени, че краищата им бяха хванати от леда. Почти на ви-
сочината на погледа на Маартен в корубата на дървото се отваряше една 
цепнатина с форма на око, с дебели и черни устни от изсъхнало дърво. 
Преди да продължи, момчето се приближи и погледна в кухината. Някъ-
де откъм дъното ѝ извираше някаква светлина, която хвърляше разлети 
отблясъци върху изгнилото дърво. Маартен свали ръкавиците и се хвана 
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здраво за ръба на отвора. Вдигна се малко нагоре, за да види откъде идва-
ше този блясък. Дървото беше кухо отвътре и долната страна се отваряше 
към замръзналия рибарник. Свали кънките си, покатери се по дънера на 
върбата и седна на ръба на кухината, така че краката му увиснаха вътре. 
Спусна се лекичко, докато Фриц беше започнал да скимти тревожно в сне-
га; подпирайки се с ботите си на неравната дървесина, слезе няколко ла-
кътя надолу, като в кладенец, и се озова да виси над една вълшебна зала. 
Пусна се и падна на четири крака на заледения под. Изправи се и се огледа 
изумен наоколо: стените на фантастичното помещение бяха целите от лед 
и през тях се филтрираше силната светлина на пладнето. В масивния крис-
тал бяха инкрустирани големи сладководни риби, най-дългите и с най-го-
лемите мустаци, които момчето беше виждало някога. Неговият брат Ге-
рит, който се беше удавил преди две години, беше и той там, плуваше с 
развята неподвижна коса и го гледаше с две празни очи, големи и ясни. 
Прогнилите му дрехи бяха целите във водорасли и речни охлюви, коре-
ните на върбата бяха разперени наоколо като тъмни вени и сякаш пулси-
раха. Отвън се чуваха размити звуци, топъл глас произнасяше неразбира-
еми думи, но съпроводени с инфлексии, които успокояваха, приютяваха, 
галеха. Ледът блестеше така, както на дъното на дълбоките мини блестят 
кристалите и жилите. Колко красиво беше всичко! Как би искал да оста-
не в този блясък от разтопено злато! Колко много, колко много би искал 
да сънува постоянно, да живее със залепени клепачи, с пулсиращи отдо-
лу очни ябълки, като крила, които гребат през тънък, приятен въздух над 
голям непознат град! Но си спомни, че през зимата вечерта идва бързо и, 
след като си взе сбогом с Герит и хвърли последен поглед наоколо, покачи 
се обратно по вътрешността на върбовия дънер, към шумната радост на 
кучето, излезе от хралупата, но по дрехите, по косата и по миглите му ос-
тана нещо като паяжина от тамошната, от някогашната светлина.

Не беше се свечерило още, но светлината беше по-унила и обвиваше 
гледката в по-голяма меланхолия. Щеше да завали. Колкото и да обикаляше 
с поглед наоколо, нямаше и следа от човек. Маартен завърза отново кънки-
те, взе торбичката на гръб и се хлъзна по пепелявия лед. От много далеч се 
чуваха глухи удари: някой сечеше дърва. Пързаляше се без да мисли, куче-
то тичаше след него, така минаха няколко часа, като по-скоро чувстваше, 
отколкото да вижда как се стъмнява все повече. В един момент облаци-
те се спукаха и дебели прозрачни лъчи, като наклонени пурпурни колони 
покриха снега с розово кадифе и окървавиха леда по виещата се като змия 
река. Но не след дълго светлините угаснаха и същият мътен здрач, прели-
ващ в изморено кафяво, се простря нататък под тавана на облаците. Става-
ше все по-студено. Глезените бяха започнали да го болят, дробовете също 
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го боляха от въздуха. По това време баща му се е върнал от пречиствателна-
та станция и сигурно е попитал за него. „Krijg de klere!“, може би беше про-
мърморил, когато е чул, че синът му се беше запилял някъде. Обаче техните 
още не бяха разтревожени и нямаше да бъдат, докато не се стъмни.

Междувременно момчето беше започнало да расте. Беше расло и 
преди, минута по минута, незабележимо, но сега на всяко приплъзване 
с левия и с десния крак, панталоните сякаш му ставаха по-тесни, та все-
по-голямо парче от глезена оставаше открито и зачервено в замръзналия 
въздух. Хормоните на растежа, освободени от хипофизната жлеза, които 
дотогава капеха лениво в заспалите вени на момчето, сега извираха като 
сълзи от някакво вътрешно око, в което като тъжен хомункулус трепти 
безсилната ни душа. Някога това око е видяло светлината. Тогава се е от-
ворило синьо над мястото, където се събират веждите и е наблюдавало 
въртенето на слънцето, на луната и на звездите през черепа, който на това 
място станал прозрачен, както и през кожата, която го покривала. Проме-
ните в депресивно-маниакалното небе моделирали тогава формата на гър-
дите, на потните жлези, ритъмът на растеж на костите и уголемяването на 
мозъка. Окръгляли митовете и верите, раждали филизите на синтаксиса. 
В един момент обаче окото от нашето чело трябва да е видяло нещо безум-
но, някакъв неочакван и безсрамен огън, някакъв ослепителен вятър, ня-
какъв непоносим небесен пейзаж и оттогава се е оттеглило толкова далеч 
под дебелия клепач на мозъчната кора, а днес бившият слънчоглед от чела-
та ни от времето, когато сме били деца на светлината, е само едно грахово 
зърно, висящо в костената си торбичка, оградено и закриляно от голямата 
сфеноидна пеперуда. Стар и ослепял крал и господар на хормоните, крис-
тализиралото око в черепа на Маартен го караше сега да расте. Мускулите 
на тялото му ставаха по-силни, гърбът му се разширяваше, твърди и сухи 
косми порастваха под мишниците и между краката му. Яйцата му, като 
на гълъб, сега растяха на обем и започнаха да произвеждат златни рибки. 
Бяха като две неразперени крила от двете страни на червея, който също се 
удължаваше. Сега кожата на момчето се виждаше не само при китките и 
при глезените, но и на кръста, като зачервен пояс между ризата, изтеглена 
отведнъж от завързаните с връв панталони. Най-тъжната и най-отчаяна 
промяна беше все пак по лицето на момчето: милата мечтателност в очи-
те му, момичешката извивка на бузата му, сладките устни, винаги разтво-
рени, с напукана от вятъра кожица, всичко това беше изчезнало полекич-
ка. Скалата на лицето му беше пораснала и се беше променила, аркадите 
се бяха издали напред, бузите се бяха втвърдили, брадичката беше станала 
агресивна и волева. Сякаш бляскавото море на мечтата се беше оттеглило 
от плажа на неговото лице и отливът, предизвикан от пълнолунието на хи-
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пофизата, е оставил един суров бряг, каменист и целият в начупени миди, 
там, където някога беше уютният залив на детското лице. Дори и косата 
му беше потъмняла, пораснала, беше се заплела и се развяваше сега зад 
него в самотния и широк свят на зимата. Сланата от дишането украсява-
ше с белите си деликатни нишки меките осили на мустаците и златистата, 
едва набола брада.

Сега, в дълбоката вечер, из плетеницата от рекички и разливи се 
хлъзгаше върху кънките си млад мъж, още тънък, който беше запазил от 
от онзи Маартен при върбата само няколко спомена, татуирани върху де-
белата кожица, която обвиваше мозъка му. Сега мислеше по друг начин, 
дишаше по друг начин, виждаше по друг начин цветовете, очакваше друго 
от голямото пътуване. Не беше дори забелязал кога е започнало да вали, 
снежинките изглеждаха тъмни върху млечното небе. Снеговалежът беше 
стеснил отведнъж света, дърветата в далечината не се виждаха вече, под-
викванията на враните идеха отникъде. Ледът се покри бързо, от ширна-
лото се пространство остана само една бяха пухкава сфера. Маартен раз-
бра, че би могъл да подмине мелницата. Светлината ставаше все по-слаба, 
макар снегът да се опитваше да я отрази цялата. Все пак извади късмет: 
мъглата се оцвети на едно място в пепеляво-кафяво и ръцете на мелница-
та се появиха призрачни, все по-добре очертани пред очите му. Когато сед-
на задъхан на стъпалата ѝ и погледна с учудване как измръзналите пръсти 
на краката му бяха се показали през спуканите обувки, си даде сметка, че 
Фриц вече го нямаше. Заля го вълна от страх. Не си спомняше кога го беше 
чул да лае за последен път. Стана прав и го викна с глас, който го изплаши 
още повече. Хлъзна се стотина крачки назад, като викаше постоянно, но 
кучето не се намери. Студът беше станал мъчителен и Маартен трябваше 
да се върне омъчнен при заслона на мелницата.

Тялото ѝ от потъмнели от времето тухли му се стори по-масивно от 
всякога. Имаше почти стругована форма на топ за шах и нито един про-
зорец не се виждаше по заснежената ѝ извивка. Огромните крила с раз-
късани и веещи се платна, покрити и те с пухкав сняг, розов сред здрача, 
бяха вцепенени завинаги. Замръзналият младеж обиколи мелницата, на-
мери блокираната от леда врата и дълго време се мъчи да я отвори. Най-
сетне влезе в голямата сянка. В мелницата беше толкова тъмно, че отвът-
ре правоъгълникът на отворената врата се виждаше като интензивна бяла 
светлина, въпреки дълбоката привечер. Когато дръпна вратата зад себе си, 
бездната стана абсолютна.

Маартен драсна с едно огниво и запали фитила на спиртната лампа, 
която беше взел от къщи. Трептящата светлина сякаш разкри вътрешност-
та на стенен часовник. Дървени зъбни колелета, по-големи от него, напас-
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ваха зъбите си грубо, но точно. Осите им бяха дебели греди, обковани с 
ръждясало желязо. Малка дървена стълба, която на пръв поглед изглеж-
даше като част от механизма, водеше до етажа, стигаше до тавана, където 
между дъските се виждаше процепът на един капак. Маартен се изкачи с 
лампа в ръка, бутна капака и се озова в невъобразимо висока стая. Кръгли-
те ѝ стени се извисяваха сигурно до острия шинден покрив на мелницата. 
На пода от лъскаво дърво, намазано с восък, имаше неочаквано луксозни 
мебели: легло с балдахин, застлано със свежа колосана покривка, две ла-
кирани нощни шкафчета с хармонично извити чекмеджета, инкрустирани 
със седеф, голям бюфет с витрина, пълна с кристални сервизи, и тоалетна 
масичка, отрупана с гримове, червила и помади, отразени всичките в голя-
мо огледало с две странични крила, леко издадени напред. Хванат за тавана 
с безкрайно дълъг метален прът, висеше голям полилей с извити и разпе-
рени над цялото помещение ръце. На една от стените Маартен откри клю-
ча, полилеят светна и разпръсна в коничното пространство розова светли-
на. Тук беше топло и задушно. Снегът от косата му започна да се топи и да 
се стича по врата му. Чувстваше се странно в тази стая без прозорци, пък 
били те и със затворени капаци. През два правоъгълни отвора в пода, забе-
ляза той доста късно, влизаше в стаята един трансмисионен ремък от пре-
сована кожа, който се изкачваше успоредно на стената и се съединяваше 
тъкмо на върха с една цилиндрична ос, сигурно оста на крилата отвън.

Маартен обиколи помещението. Смущаваха го фурнираните мебе-
ли в тъмночервен цвят, като някакви цигулки, с извитите си крака, с инк-
рустациите и с украсите си. Кристалните съдове в бюфета бяха прекалено 
излъскани, огледалото прекалено чисто, сякаш тук никога не е прониква-
ла и прашинка. На леглото все едно че не беше спало никога човешко съ-
щество. Но най-невъобразима бе тоталната тишина, в която стъпките му 
по пода, дишането му и топенето на последните снежинки по златистата 
му брада предизвикваха шум като от свършека на света. Разшитите и мок-
ри парчета от детските му дрехи висяха по тялото му, разпукани от релеф-
ните мускули на раменете му. Изтръгна ги със сила от себе си и остана гол 
под големия полилей. Едва тогава се погледна в огледалото.

Стаята, отразена в огледалото, беше същата и все пак напълно раз-
лична, понеже в средата ѝ с удивен поглед, впит в Маартен, стоеше умо-
помрачително красива девойка, която имаше неговите очи, неговите ус-
тни, държеше главата и раменете си по същия специфичен начин, една 
луничка, която той имаше вдясно от пъпа, тя я имаше вляво. По-ниска на 
ръст, грациозна, с тежки гърди, които леко се разбягваха настрани, с ши-
роки хълбоци и обли бедра и едва забележим полов орган: две дипли сред 
златист триъгълник, а горната половина на момичето бе обвита от рохкави 



Мирча Картареску • Ослепително

алманах • Ϛвета гора • 200566

светли букли. Беше Маартен, но странно променен, понеже на отразеното 
същество сърцето му беше вдясно и бъбрекът вляво, аминокиселините ѝ 
имаха декстроджирна формула, умът ̀и възприемаше пространството, тек-
стурите, психоафективните обеми на предметите с лявото полукълбо на 
мозъка и мислеше логично и последователно с дясната, но преди всичко 
преживаваше, усещаше и обичаше с женското си тяло това, което прежи-
вяваше, усещаше и обичаше Маартен с мъжкото си тяло, понеже всички 
носим в себе си виртуалния свой близнак, който ни гледа удивен от друга-
та страна на искрящото огледало на пола, което гори като слънцето, луна-
та и звездите в сърцевината на нашия мозък.

Маартен преспа тази нощ, прегърнал първата си любима, беше хапал 
дълбоко устните ѝ, беше стискал сладострастно гърдите и задника ѝ, беше 
вкарал пръта си от месо, втвърдил се за първи път, в мускулестата и гореща 
вагина, като я гледаше постоянно в очите, докато, още очи в очи, еднакви 
и все пак толкова различни, бяха изкрещели едновременно и двамата, бяха 
засилили конвулсиите си, трошейки си костите, разрушавайки умовете си, 
облени с течното злато, което се изливаше от двамата, от светлината, която 
анулираше този свят и от създаването на другия свят на техния вик, в кой-
то адът и раят се сливаха ведно. Когато младежът се пробуди, онази, която 
го беше приемала в утробата и в очите си през цялата нощ, беше отново в 
огледалото и му се усмихваше без никакво съжаление, само с една странна, 
щастлива носталгия. Маартена? Мартина? Стана от леглото и заедно с мо-
мичето се доближи до огледалото. Протегна ръка и показалецът на дясната 
му ръка докосна показалеца на нейната лява ръка. Между пръстите оста-
на все пак неизмеримо малко празно пространство, през което прелитаха 
фотони, така, както между половите им органи, колкото и плътно да бяха 
прилепени, оставаше достатъчно място за прилива на божествените попо-
ви лъжички. Дори невроните ни никога не се залепват един за друг в пер-
верзната и невъзможна игра между отделните съставки на света.

Трансмисионният ремък се задвижи с трясък, влизаше през единия 
отвор и излизаше от другия, знак, че вятърът се беше усилил и старата 
мелница размърдваше крилата си. Маартен се чувстваше неуютно разсъб-
лечен сред въздуха, който, подобно на прясното сено, миришеше на лю-
бов. Повъртя се из стаята, докато намери в един шкаф дрехи, малко стари 
и любопитно скроени, но които горе-долу му станаха. Слезе облечен през 
капака на пода и се намери в сърцевината на дървения часовник, който 
беше тръгнал и скърцаше с всичките си недодялани части.

Навън небето се беше избистрило и сапфиреният свод се беше из-
дигнал невероятно високо. Замръзналото прозрачно утро, простряло се 
до далечините, беше запалено от слънцето, което се раждаше иззад засне-
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жена млада горичка. Няколко дълги мига мъжът остана неподвижен, в ли-
цето го биеше светлинният вятър, стискаше очи и усещаше как през тяло-
то му, по-компактно от всякога, течеше някаква синя енергия. Сега беше 
космически обект, гръбнак на животното време, което носеше неговото 
име и неговите очи. Косата и дрехите му се вееха от слънчевия вятър, кой-
то духаше и отнасяше земното магнитно поле. Маартен беше сега в центъ-
ра на света и светът беше целият, като диамантен ембрион, в сърцето му. 
Хлъзна се по зеления лед, леко изпотен от ослепителното слънце, опитва-
ше се да намери някакъв път сред мрежата преплетени реки и разливи, ко-
ято се изправяше пред него. Мина пак покрай засипани със сняг села, край 
събрали се по пързалките хора, през големи самотни пространства, вина-
ги с гръб към слънцето и с голяма пурпурна сянка отпред, като минутната 
стрелка на часовника, в който живееше. Под леда понякога различаваше 
потънали сгради, които почти драскаха с ветропоказателите и с куличките 
повърхността, понеже мъжът вече се намираше в страната, обитавана от 
хилядолетия поред от скумрии и от хора. Живеем в насложени един вър-
ху друг светове, си каза Маартен, всеки един от тях се намира под твърдия 
лед на онзи отгоре и всеки вижда под нозете си друг, потънал отдавна. Ние 
сме небето на света под нас и прокълнатата глъбина на онзи, който е отго-
ре. Горната половина на нашето тяло е божествена и се къпе в кварцовата 
светлина на кръстатия свод, под който сме настанени завинаги, а долната 
половина приема между бедрата ни срамните пламъци на пъкъла. Но на-
шият мозък, в кутията си от бледи кости, е идентичен с яйцата в меката им 
торбичка на тия отгоре, а двете полукълба, с които мислят тези под нас, са 
идентични с нашите тестиси. Какъв чуден трябва да бъде мозъкът на тия 
отгоре, и колко долнопробни са яйцата на тия отдолу! И все пак първият 
е досущ череп от космата кожа между краката на оня от по-горе, а втори-
те са прославеният мозък на ония от по-долу. Но някъде в тая несвършва-
ща последователност, в геологичните стратификации на пространство и 
време, мозък и пол, мозъчни и тестикулни кълба, рай и ад, някъде във все 
по-ясния връх на наложените светове трябва да има един мозък, който не 
може да бъде полов орган на никого, понеже е едновременно мисъл и раж-
дане, а мислите му са сперма от светлина, в която плуват ангелите. И ня-
къде, в дълбините на дълбочините, има един абсолютен полов орган, тес-
тикули с мозъчна кора, хипоталамус и хипофиза, със своя тлъста сперма 
от разтопено олово, сред която се носят крилати демони, които мислят и с 
мислите си разрушават крехката плът на битието. Ние сме последователно 
редуване от мисъл и раждане, като нашата мисъл е зачената от тия отго-
ре, а ние начеваме мислите на тия отдолу. Постоянно, като совалка, нашата 
мисъл ражда пола ни, чийто модел съдържа, докато той, който има в субс-
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танцията си една мозъчна троха, опитва постоянно, отчаян и носталгичен, 
да зачене друг ум, който да може да го роди отново и така до безкрай.

Когато слънцето се беше издигнало насред небесния свод и премахна 
сенките, отведнъж целият пейзаж стана концептуален и призрачен, зми-
евидното ледено трасе се разгърна в една простряла се навсякъде проз-
рачност, където извивката на леда следваше извивката на планетата. Това 
беше големият залив отвъд дигата. Сега Маартен, който се пързаляше все 
по-тежко и все по-задъхано, сякаш постепенно го натоварваха години и 
болести, беше само точка органична субстанция върху блестящата безк-
райна повърхност. Оттук не знаеше накъде да поеме. Дрехите по него бяха 
станали на парцали и миришеха лошо. Фигурата му се беше привела, ся-
каш земята го привличаше все по-силно. Кичури от пепелявата му брада 
се развяваха в зрителното му поле, дълги косми от веждите му също преп-
речваха погледа му. Слънцето грееше силно и леденото полукълбо започ-
на да се изпотява. Ледът ставаше все по-тънък, под него замразените риби 
заплуваха отново и показваха тъмните си гърбове. На далечното дъно на 
залива блестеше някаква светлина. Маартен се спря насред ледената без-
крайност. Краката му трепереха. Седна направо върху крехкото стъкло и 
извади от торбичката мухлясало парче хляб и бучка втвърдено като камък 
сирене. Не можа да ги изяде. Времето беше профучало гневно над него. 
Погледна се в леденото огледало: старческо лице, оградено от посивели 
коси. Изпъна се в локвата вода и зачака да умре. Ледът пукаше във всички 
посоки, на места беше станал тънък като нокът. Надалеч от айсбергите се 
отронваха цели късове и се сгромолясваха в морето.

От дълбокото тогава се надигна огромен кораб. Изгнил, дървеният 
му корпус беше инкрустиран с миди и целият бе в коренища, скобите и 
куките бяха станали на пухкава ръжда, камбаната на мостика беше позе-
леняла. Върху мачтите – черни платна и черни знамена, издути от искря-
щи рибни пасажи. В кабините под мостика раци отщипваха от телата на 
моряците, с раковини по черепите, израснали из тях като рога. В трюма 
морски кринове, размесени с купища злато, бижута и перли, съкровища, 
непожелани от никого. Мачтите първи пробиха леда, начупиха го на голе-
ми и тънки като остриета плочи, които блясваха за миг с повърхностите 
си, за да се натрошат надалече на кристали върху все още здравия под на 
леда. Издигаха се все по-високо във въздуха, големите черни брезенти из-
съхваха мигновено, разпръскваха непоносима миризма на гнилоч, крис-
тали сол се сипеха като скреж и десетки, стотици непознати дълбоководни 
животни въздишаха като чудовища и умираха върху леда. Капитанският 
мостик проби и той кварцовата повърхност, тонове вода се стичаха върху 
палубата, която се издигна в средата с Маартен, чиито замъглени очи гле-
даха всичко без никакво учудване, само с непресъхващо желание за смърт. 
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Голямата яхта стигна линията на водоизместимостта, наклони се на една 
страна, но не потъна. После се изправи и остана неподвижна, с парчета лед 
наоколо, в средата на пустошта. Обграждаше я пръстен от лазурна вода с 
неизразима чистота, към свечеряване пръстенът се разшири и сменяше 
цветовете си от златисто до пурпурно.

Старикът се надигна, развърза трудно гетите с дървените кънки и 
с боси крака, зачервени от студа, тръгна по меките като корк дъски към 
носа. Хвана се с ръце за парапета при носовата мачта и остана с лице към 
залеза. Портокаловата привечерна светлина, която изгаряше облаците и 
вълните, лягаше в бръчките по лицето му, удвояваше със сенки четката на 
брадата му, проникваше като бистра течност между клепачите и изпълва-
ше мозъка му. От там кехлибарът на вечерта се спускаше в гръбначния мо-
зък, като през тръбата на стар воден замък, и се разпределяше по тръбите 
на мозъчните и междукостните нерви, после по онези, които слизаха към 
изморените му органи и към повяхналата му кожа. Старецът стана статуя, 
издялана в полупрозрачния камък на здрача.

Сега ледът се беше стопил напълно, до края на света и непредска-
зуемите и неописуеми вълни леко раздвижваха дебелия желатин на мо-
рето. Поколения тополози биха угаснали преди да успеят да вкарат в сво-
ите формули макар и един квадратен метър от хаотичната вода, макар и 
само за секунда. Двойки фотони с циклоидни движения и със спирални 
кръгове, намиращи се точно на онова разстояние, което ни кара да виж-
даме и да мислим „пурпура“, удряха под различни случайни ъгли меките 
призми на водата. Кой ли демон би могъл да предвиди къде биха били те 
в следващия момент? Къде би била в следващия миг вселената? Слънцето, 
станало отведнъж конкретно като плод, докосна с устната си устната на 
морето. Тогава зад кораба изгряха първите звезди. Вятърът с техните от-
ражения духаше в черните платна, започна да ги издува леко, така, както 
се издува коремът на жените, когато в тях духне духът на зачеването, кой-
то ги носи всичките като хиляди кораби в нощното море към щастливите 
острови на майчинството. Голямото престъпление на залязвянето, едно и 
също от сътворението на света, се извърши и над водата заприижда нощ-
та. Милиони звезди, горящи в неочаквани цветове, забиха хиподермични-
те си иглички в кожата на вятъра, който духаше над света. От тях бликваха 
въртопи светлина, смесваха се с вълните и образуваха заедно една златис-
та емулсия. Корабът тръгна върху полукълбото от черна вода и искрящи 
отблясъци, тласкан от звездния лъх, платната се издуха, знаменцата леко 
трептяха като крилата на големите мълчаливи нощни молци. Сега стари-
кът, отразил в очите си последните кървави капки на небесния свод, беше 
само една алегорична фигура, изваяна при носа на кораба.
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Яхтата плаваше постоянно на запад, над нея звездите от съзвездията 
се съединяваха с пунктирани линии, за да излезе наяве техният скрит и из-
мамен рисунък. Как не се срутваше кристалният свод под тежестта на тази 
звездна необятност? Звездният прах беше разсипан без каквито и да е пра-
вила, на места се образуваха купчини от светли петна, друг път беше така 
разреден, че можеше да си пъхнеш пръста между трохите му. Мекото лице 
на морето не се поклащаше вече и всяка звезда намираше виртуалната си 
двойница в неговото огледало. Жълтата скала, която се появи след веко-
ве пътешестване в средата на водата, издължаваше своето отражение към 
дълбините. Това беше заледена канара, която, щом малката яхта се доближи 
до основата ѝ, се оказа с умопомрачителна големина. Незначителен в срав-
нение с височината на този кътник, израсъл от морето, проходът, издълбан 
в основата му, можеше да пропусне кораб с девет пъти по-високи мачти от 
тия на яхтата, която преминаваше сега в голямата сянка на скалата. Осве-
тяван от звездите, с блестяща диря зад кърмата, корабът влезе в прохода, 
както би прекрачило малко дете през портала на някоя голяма катедрала. 
Маартен видя неизмерими сводове, бледо осветени от водата, която пазе-
ше още от блясъка на звездите. Стори му се, че релефите, издълбани върху 
тах, са всъщност релефи върху вътрешната страна на черепните му сводо-
ве. Нима плаваше подобно на хомункулус в магическото простанство на 
собствената си мисъл? Но карстовите зали станаха много и водата слизаше 
сега към дълбокото, превърна се в поток, който бавно се промъква между 
стените, татуирани със сцени от кой знае коя свещена книга. Жени и мъже, 
стотици пъти по-високи от земните жители, носеха последиците от някак-
ви грехове, които ги деформираха. Омраза, разкош и зверско сладострас-
тие, радост от кръвосмешението и от мъченията. Под непознати дървета 
котки, легнали на една страна показваха мускулестите си лапи и издутите 
си кореми. Огромни хамелеони разкъсваха сърни с езика си. Твърдокрили 
насекоми, големи като биволи, похищаваха животни и трошаха кокалите 
им в челюстите си. Всички те се отразяваха смъртнобледи в очите на Маар-
тен, тежки кристални топки между сухи като пергамент клепачи.

Стените се приближаваха постенно, змиевидният път ставаше все по-
тесен, корабът, леко накланяйки се, облизваше със знаменцата от върхове-
те на мачтите калциевите скали. Огромни морски раци, толкова прозрачни, 
че през кожата им се виждаше пулсиращото сърце и храната от червата им, 
понякога издигаха трагично над черната вода по някоя безплътна щипка. 
Октоподи се залепваха за дъските на кърмата и чупеха с пипалата си парче-
та изгнило дърво. По влажните стени на кухината гъмжаха слепи насекоми. 
Сега течението беше по-бързо и склонът към дълбината по-стръмен.

Скоро дефилето се вля в меланхолично и широко вътрешно море. 
Тук цялата светлина идваше от яйчника на смъртта, в средата на бекрай-
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на пустота плуваше черно слънце с радиационна корона. До тази смълча-
на планета се доближаваше корабът, докато повърхността ѝ, черна като 
чугун и с пукнатини, в които клокочеше нажежен метал, не покри цялото 
зрително поле. И отведнъж Маартен видя около своя кораб хиляди други 
кораби с трептящи черни знаменца, всички забързани, сякаш притегляни 
от непреодолимата сила на месоядното слънце. Бързаха всички, от всички 
страни, като пеперуди около лампите нощем в дворовете, с издути плат-
на и с килове едва докосващи стъклената повърхност на морето. На носо-
вете им, сякаш изрязани в старото дърво, имаше по един-единствен не-
подвижен пътник, стар като света, който гледаше с широко отворени очи 
напред. Когато навлизаха в короната от черни пламъци, която клокочеше 
около сферата с неизмеримо голям диаметър, платната на корабите плам-
ваха, огнените езици обхващаха знаменцата, запалваха побелелите коси и 
бради на повиканите и осветяваха странно лицата и гърдите им. Дрехите, 
подобно на макови листа, едва се крепяха върху телата им и се превръща-
ха в нажежена пепел. Скоро те изпадаха и се разсипваха над водата, тела-
та оставаха да светят като скелети, покрити с пепелява кожа, незасегна-
ти от пламъците. По голите сега черепи всички имаха татуирани странни 
мандали, които приличаха на цветя и на паяци и нито една не приличаше 
на другите. Мокрото и солено дърво на галеоните, които се бяха издигна-
ли над водата и плуваха като въздушна флотилия към огромния яйчник, 
издържа много време на пламъците, защото беше инкрустирано със седе-
фа на милиони миди. Едва когато се разбиха окончателно като в ужасното 
корабокрушение върху коксовата повърхност на планетата, мачтите изго-
ряха като кибритени клечки, а насмолените корпуси останаха залепени за 
нагорещената руда, обхванати от серен дим.

Едва тогава пътниците слязоха на страховитата суша и тръгнаха 
през руини и пушеци. Хиляди и десетки хиляди призрачни същества, хи-
ляди и десетки хиляди черепи, тънки като яйчена черупка се събраха в 
стегната тъжна фаланга. Сега се видя, че между тях има и жени, кожата на 
гърдите им висеше като отпуснати кесии, костите на хълбоците им бяха 
отвити като гипсови крила. Поклащаха се всички заедно от вятъра на не-
щастието като изсъхнала слама, с топчици на върха, като мак. Плодовете 
бяха узрели и беше дошло време за жътва. И скоро се показаха и жътва-
рите, невинни и руси, къдрави, с аури около детските лица, с широки на-
диплени роби и лястовичи крила. Навлязоха в нивата, която им стигаше 
до гърдите и започнаха клането. С назъбените си сърпове чупеха овални-
те черепи, като оставяха да се издигат в небето мозъците, заедно с гръб-
начния мозък, които продължаваха да се движат змиевидно като сперма-
тозоиди от въздух и светлина към меката вътрешност на глобуса. Телата, 



останали само кожа и кости, се разпадаха после и една долина на костите 
остана подир жетварите сред дерета от огън и сгур. Флотилията от мозъ-
ци, блъскащи се един в друг срещу течението, подобно на сьомгите в пътя 
им към изворите, мина над адове, които бълваха огън и лиги от озъбени-
те си страховити усти, над вулкани, които виеха змийски езици в небесата, 
над морета от разтопена сяра и реки от прясна кърма, над шум от чупене 
на кости и викове на одрани живи хора. Маартен беше сега част от жъл-
тия рев на вечната светлина, невъзможна да се запази в слабичкия съд на 
човешкия череп. Сега знаеше всичко, защото беше всичко, сега чуваше, 
разбираше и прощаваше признанията на зверски измъчваните в местата, 
над които преминаваха. Хранеше се с покаянието, благородството и гор-
достта им, с реките от П-субстанция, извиращи от изтръгнатите им езици 
и от избодените им очи. Разбираше милиардите разкази, преплетени нео-
бяснимо, които съставляват тъканта на времето и на историята. Хлъзгаше 
се върху единствата болка-удоволствие, мъж-жена, младост-старост, жи-
вот-смърт. Съзря Фарината и Брунето, Сордело от Мантуа и Пиа. В дъл-
бината на огромната центрофуга видя Джудека, равнината от лед, сковала 
мъчително в себе си осъдените до кръста, до гушата или пък изцяло, като 
риби в замръзнала река, а между тях, върху леда с фъстъчен цвят видя да 
се пързаля едно момче, придружавано от черното си куче. На друго място 
ледът беше сковал хиляди огромни пеперуди, като величествен под, а над 
тях преминаваше низ от шейни, приютили остатъците от рода на Бадис-
лавците. После други огнени могили и други тела, като от разтопено оло-
во и други киселинни езера, и други трупни дисеции наживо, които не мо-
жеха да умрат. Последното нещо, което не може да се разбере, дори когато 
си същество от светлина и от сън, е болката. Ако разбереш болката, ще си 
разбрал всичко. Но нашият мозък не чувства болката. Той е като око, зат-
ворено в костена кутия, като бисер, скрит в мидата. Невъзможно е да раз-
берем, додето яйцето или мидата не бъдат счупени. Мозъкът ни е изоли-
ран грижовно и обвит в абсурдни обреди, като праисторически владетел, 
който вече не управлява, който остава само един мъртъв символ на връз-
ката между небето и земята. Дори и тялото, неговият палат, не е вече не-
гово. Пазачът, който го охранява, ужасната бариера мозък-кръв, го държи 
всъщност като затворник, а ципите, които го обвиват, го правят сляп. Оса-
катен ритуално, с изтръгнати от корен усещания, с умъртвен полов орган, 
разхождат го от място на място и му се правят поклони в тъжното царство 
на неговото тяло. За онова, което е отвъд кожата, му разказват деформира-
но и лъжовно. Държан далеч от страданието, той се опитва да си го предс-
тави. Но трябва Гаутама да излезе през вратите, за да стане Буда, и Буда да 
излезе през вратите на черепните кости, за да му се отвори окото на ума, 
кафявото, триъгълно око от челото на Божеството.
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Ледът на Джудека беше сега една голяма леща на страданието, в чий-
то фокус беше Маартен. Светлинната сперма, избистрена постепенно от 
невроните, миелина и кръвта, разбираше всичко. Разбра, че живее между 
огледалните корици на една книга. Пресичаше страниците напред и назад, 
като совалка, все по-бързо, отблъскван и ускоряван от огледалата, четеше 
постоянно все по-задълбочено, проникваше във всяка буква, изписана с 
черен туш, овъгляваше я с опашката си, досущ като на комета, докато ця-
лата книга се превърна в негатив, пригоден за слепци, низ от перфорирани 
листи, през които светлината проникваше и четеше, криптографска решет-
ка, която предвестяваше миналото и си припомняше бъдещето. В центъра 
на тази нечетима книга, трептяща в двете огледала, Маартен узна за онзи, 
който я пише, наведен (точно сега!) дълбоко над нея, както и за другия, 
съперника, мрачния, вдовеца, безутешния. За Виктор (ах, Виктор!), който 
разрязва, кълца, трепанира, смазва, ослепява. За това как се докосваха един 
друг. Светлина плътна, единна и усилена между огледалата, Маартен разб-
ра, че ще избликне някога като лъч от капана на тази книга, че ще стане ре-
ален и ще се смеси сред другите в широкия свят, където ще му бъде даде-
но да се види и с Виктор, да стане част и от неговия разказ и да придвижи 
напред големия роман на реалността, изписан с букви от сгради, отразени 
в каналите, и от самотни жени пред чаша Будоне, от хора-статуи, вцепене-
ни по кейовете на Амстел, от мостове, които бавно вдигат крилата си към 
скупчените облаци, за да минат шлепове и корабчета... Мирча и Виктор, 
свити на кълбо, единият с глава при краката на другия, като зодиакалния 
знак на Рибите, в гъстата и солена вода, там, inter urinas et faeces. Все още 
не човеци, но от плът, като два саламандъра, като два тлъсти земни червея, 
в кухината с топлата течна нощ, в която само те светят мъртвешки. Пука-
нето на прешлените, бълбукането на окръжаващите ги вътрешности, гла-
сове, деформирани от мускулите и водата. Халюцинации, предизвикани от 
сензорните стряскания, когато връхчетата на крайниците докоснат чуждо 
тяло. Първите неврони в черепи от кожичка, които носят информацията на 
човешкия вид и на прадедите: мраморни палати, прозрачни от светлината. 
Заплетени като змийско котило неврони, опитващи се да родят из студена-
та си сперма яйцето на мисълта с розовата му черупка.

Флотилията от нажежен вятър и от огън обиколи голямата тъмна 
планета и се върна в долината на костите, осенена от мъдростта на адове-
те. Костите бяха изцяло изсъхнали, отделени една от друга. Челюсти и че-
репи лежаха между треви, подобни на телове. Стави от пръсти, очни кухи-
ни, костици от носове, сфеноиди, цели черепи, гръдни кошове, потънали в 
паяжина, бяха пръснати безразборно. И се чу глас: „Сине човешки, мигар 
биха могли тези кости да живеят?“ Последва шум като от голям водопад 
и костите се размърдаха, приближиха се, формираха раменни и тазобед-
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рени пояси, които се съединиха чрез възобновените гръбнаци. Скелети-
те станаха прави и ленти от мускули със свисък се сплетоха върху голите 
кости, хващаха се за тях с хрущяли. Нерви и кръвоносни съдове се про-
мъкнаха навсякъде извътре, меки органи изпълниха гръдните кошове, в 
корема израснаха черният дроб, жлъчката и пикочния мехурт, а под коре-
ма – срамотията, увиснала или цепната като рана. Хиляди одрани, с черве-
но месо очакваха сега естественото облекло на кожата. И кожата израсна 
върху телата, покри ги, издувайки се на гърдите и при задника и очерта-
вайки плешките и адамовите ябълки. И клепачи израснаха около очите, и 
мигли изникнаха от края на клепачите, и косата поникна като трева върху 
скалпа. Бяха същите тела, на трийсетгодишна възраст, и всички заедно об-
разуваха голяма армия. Но в тях нямаше сърце, нито живот. Сурови като 
големи плодове с прозрачна корица, всички стояха неподвижни, взрени 
екстатично към небосклона. В очите им се отразяваха черните пламъци от 
венеца на сферата.

Маартен видя тялото си между десетките хиляди други тела и зас-
тана над него като огнен език. Просмука се в черепа му, покри десетки-
те милиарди звезди, съединени помежду си по стотици хиляди начини, 
активира последователно мрежите, които формираха пространствени 
конфигурации с безкрайна вариативност, съедини усещанията с хомун-
кулуса, сложи в ред рефлексите. Пусна малкия мозък да работи, настрои 
фино последователността в движенията на ръцете. Регулира температу-
рата и дишането и, когато човекът започна да живее, се потопи в неговата 
памет като в низ от сънища и свръхестествени пейзажи, откривайки по-
късно отново момента, в който момчето се пързаляше смело на път към 
мелницата, придружавано от Фриц. Тук отдели няколко невронни съзвез-
дия, вследствие на което то изгуби пътя, лута се до свечеряване в онзи низ 
от меланхолни разливи и реши да се върне вкъщи, където стигна, когато 
звездите изгряваха, отнесе очаквания бой и отиде да си легне разплакано и 
гладно. Последваха монотонни години в родното село, пролети, лета и есе-
ни, почти незабелязани в очакване на зимата, винаги една и съща, но мом-
чето (после младежът) никога повече не беше споходено от амбицията да 
стигне до далечния кораб.
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ПОЕТИЧНИТЕ СИГНАЛИ НА КРАКОВ
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Имаше време, не толкова отдавна, 
когато повечето български градове бяха 
„побратимени“ с други европейски гра-
дове и въпреки помпозната страна на 
идеята, бяха осъществени и много пол-
зотворни контакти, най-вече културни.

От градовете, с които Велико Търно-
во беше побратимен, като че ли най-бли-
зък нему по дух и по историческа съд-
ба се оказа полският град Краков. Нали 
и единият, и другият са били среднове-
ковни столици, а в по-ново време – не-
оспорими политически и духовни цент-
рове!...

Не съм в течение на всички проя-
ви на двата града от „побратимения“ 
период, но си спомням за идеята да се 
издадат поетични сборници на краковс-
ки поети – у нас, и великотърновски – в 
Краков. 

По поръчение на съответните инс-
титуции на мен, като преводач на полска 
поезия, с афинитет тъкмо към „краковс-
ката школа“ се падна задачата да подгот-
вя полския сборник със съдействието 
на тамошната гилдия. Полезно в това от-
ношение се оказа и гостуването на пол-
ските поети Тадеуш Шливяк и Войчех Ка-
вински във Велико Търново. Сборникът 
бе вече готов, но настъпилите социал-
ни промени и икономическата стагна-
ция „замразиха“ издаването му. Днес, 
от дистанцията на времето и идеоло-
гическото разкрепостяване виждам, че 
това поетично слово не е загубило ак-
туалност и стойност. И въпреки че поб-
ратимените „акции“ вече не са на мода, 
все пак възкресяването на някои бълга-
ро-полски контакти и популяризиране-
то на проявите на духа би било ползот-
ворно. Особено на ония, които са плод 
на нашата, обща славянска душевност, 

език и култура. И защо да не се започне 
тъкмо от словото – с осъществяването 
на такива два сборника на български и 
полски гворци от Краков и Велико Тър-
ново! И тук, и там има завидна читател-
ска аудитория – будна университетска 
младеж, слависти и българисти, профе-
сионални писатели и изкушени в лите-
ратурата!

„Краковски сигнал“ – така бе озагла-
вил едно от стихотворенията си краков-
ският поет Станислав Франчак. Такова 
заглавие сложих и аз на онзи неосъщес-
твен сборник. Не бих се отказал от това 
странно название и сега... Защо ли?

Който е ходил в Краков, не може да 
не е видял „перлата“ на града – Мариац-
ката катедрала с прочутия дърворезбо-
ван олтар на Вит Ствош. Не може да не 
е чувал и позивните на тръбача от Ма-
риацката кула, тъй наречения „хейнал“. 
Преданието разказва, че този сигнал се 
изпълнявал още преди шест столетия 
в случай на опасност. Веднъж тръбачът 
започнал да тръби, забелязвайки приб-
лижаването на татарска конница, но 
паднал, пронизан от стрела в гърлото. 
Прекъснатата мелодия продължил друг 
тръбач, после трети, четвърти... Оттога-



ва, по традиция, всеки час на кулата се 
появява тръбач, който тръби позивните 
на стария „хейнал“, всеки път прекъсвай-
ки мелодията на същата нота, на която е 
секнал живота на средновековния воин. 
Ежедневно, в дванадесет часа на обяд из 
цяла Полша радиото разнася позивните 
на Краковския хейнал, тъй като тази ме-
лодия също така е позивна и на Краков-
ската астрономическа обсерватория, 
като сигнал за точно време.

А точно в полунощ, в рубриката за 
поезия, по полското радио ми се е случ-
вало да слушам стихове на краковски 
поети и, кой знае защо, винаги съм съ-
зирал някаква обща, макар и метафо-

рична, връзка между „хейнала“ и тради-
ционната поетична рубрика. Може би 
защото всеки от тези поети, подобно на 
тръбача, се обръща със словото си към 
четирите посоки на света, възвестявай-
ки радост или тревога.

А може би защото всеки от тях идва, 
за да продължи прекъснатата мелодия 
на своите предшественици, осъщест-
вявайки така нейното безсмъртие през 
столетията. Или – защо не! – чрез поези-
ята предлага и „сверяване на часовни-
ците“ по главните проблеми на времето! 
В този смисъл всеки поет, всяко стихот-
ворение е един своеобразен „краковски 
сигнал“.

Здравко Кисьов

Анджей Важеха

МАЙКА
На моята майка

Тя беше тази която
ден след ден
повторно света назоваваше
и на седмия ден
при думичката
човек
по бузите й
се стекоха сълзи

Тя беше тази която
ден след ден
превеждаше книгата на живота
и на седмия ден
във очите й
заблестяха сълзи
и на седмия ден 
при думичката
човек
лицето й
се озари от усмивка.

Йежи Роман Яглаж

* * *

Припомни си
кому и колко си тровил живота,
кого и колко издевателски си разпитвал.

Няма по-голямо богатство
от доверието човешко,
но то,

уви,
на глинен съд
е подобно.

Тъй крекхо,
че е лесно и с голи ръце
да го строшиш на парчета.

Краковски поети
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Юлиан Корнхаузер

* * *
На Йежи Кронхолд

Аз съм половината от твоето сърце, което
тупти от време на време, обикновено в зори.
Аз съм половината от звездата Давидова,
която свети над челото ми.
Аз съм половината от оня цвят розов,
който поетите не обичат. И се съставям
от две неравни части: от смях,
когато отварям клепачи, и от тъга –
когато ти затварям. Обикновено знам как
да забравя едната от тях, но тогава
аз съм онази автолирична ютия,
с която изглаждаш омразата.

Елжбиета 
Зехентер – Сплавинска

* * *

Спасявам моя убиец,
ходя с него по лекари,
държа го под покрива си,
деля с него леглото и хляба си,
моя болка е болката му,
моя радост е радостта му.

Спя с моя убиец,
помирявам се с моя убиец
– с тялото ми,
което трябва да ме затрие.

Анна Кайтохова

* * *

Има в мене по нещо
от тишината на пролетната гора
и от пламтящия обеден зной
на зрялото лято,
от тревожността на зората
и несигурността на нощта,
от тъгата на дъждовното време
и искривината на слънцето.
Има в мене вулкан,
който не избухва
и пълна с болка
незастиваща
лава.

Краковски поети
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Вит Яворски
ИЗ „ГАЛЕРИЙКА“

Свети Юзеф

Знае се, че е покровител на леката смърт.
Понякога държи в ръката си букетче цветя.
Вечно свежи, те пият от тялото му –
добавят му старост.

Свети Михаил

Така би могъл да изглежда наказващият човек
в дясната ръка меч, в лявата –
вдигната нагоре везна,
на раменете – крила, ангелчета – в нозете.
Наудържим е в своя летеж...
И разсича със себе си облаци от невинни.

Свети Изидор Орач

Очевидно, изковали са ти плуг от оръдие.
Браздите разтворени още димят. И кръжат
над посечени глисти оглушалите врани.

Богуслав Славомир Кунда

* * *
Защо за тебе,
свещичке, защо
през светлото утро – защо?

Въпроси –
най-добър пламък
и смърт –
като отговор страшна.

Краковски поети
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Винценти Фабер
ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ

Може би ще може да се направи машина, 
която да наблюдава ръкуването при хората,
най-вече искреността на жеста.
 Това е възможно.
Може би ще може да се отнеме
 и нейната относителност
която при нужда служи за рязането на хляб
или на гърла.
Следва да се настрои на човешка вълна
и да й вярваме. Нека да предотврати онова
последно
натискане на бутона зловещ.

Краковски поети
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Йежи Харасимович

ХВЪРЧИЛО

Цял живот, каза майсторът,
измайсторявах хвърчило.
Исках да бъде
такова голямо.

Майсторът разпери ръце
и отлетя
шумолейки.

Йоанна Саламон

БОЛКА

Старата жена от зала номер пет
чувства, че я боли ампутираният й крак –
всеки отрязан от него пръст,
всяко потръпване на отстранената кожа.

Никой от присъстващите не е изненадан –
всеки от нас е претърпял ампутация:
знаем колко много боли
това, което вече го няма.

БУРЯ

Навярно това е Бог –
върху късче небе
като ученик упражнява
един след друг
своите подписи.

Станислав Франчак
СИГНАЛЪТ ОТ МАРИАЦКАТА КУЛА

Точно със звъна на часовника
пазачът събужда тръбата си
и по четирите посоки на света
ниже сребърната нишка на мелодията.
Гълъбите кацат върху нея
и повтарят дочутите клюки от Лобзув*.
Затова нищо чудно, че тя
се скъсва внезапно под тяхната тежест.

   * Предградие на Краков (б.пр.)
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Ева Липска

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Когато в магазините за оръжие
се появи карфиол и брюкселско зеле,
всички помислиха,
че вече мир се е възцарил във света.
Но се оказа,
че се касае само
до смяна на мунициите.

САМО ЗАТОВА

О, мой Боже,
о, мой Боже,
всеки ден с теб разговарят
няколко милиарда хора.

Телефонът на доверието е вечно зает.
Звъня ти вече от много години
само затова,
само затова
да чуя твоя
поразително човешки
глас.

Войчех Кавински

КРАТЕР

В кратера на родината
се живее като във кино –
не се знае каква ще бъде
следващата картина
и макар че паметта ни подшепва
решение на загадката
ние сме непоправими

очакващи новия филм
с по-добри в него герои
с по-сносен край
и с белота по-бяла
отколкото е нашата
полска зора

Халина 
Пошвятовска
* * *
Ако имах толкова живота,
колкото разноцветни балончета
продавачът държи на връвчици,
бих била разточително щедра.
Бих ги пуснала в небесата,
бих им позволила да се заплитат
във вятъра, в клоните,
в птичи криле.

А за себе си
бих оставила само един –
като листата зелен,
като тревните стръкчета
и като твоите очи отблизо.

Превод 

от 

полски:

Здравко 

Кисьов
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София 10, блок 19-А
Йордан Вълчев
      Кольо Николов
Драги Кольо,

Получих книжката ти „Влог в швейцарска банка“ – честито, приеми 
сърдечните ми поздравления и благодарностите ми за вниманието ти към 
мене.

Никога не съм могъл да си обясня какво е това дарование. Испанското 
дуенде и познатото вече талант са понятия, които аз по-лесно разбирам, 
защото ги виждам като по-широки от дарование, включващи преди всич-
ко моменти от обща култура, образование, въздействие на среда и тъй на-
татък. Дарованието е нещо по-сляпо, много фино, много случайно, много 
пищно, много буйно, ала какво е точно – никой не си е обяснил и ние няма 
да си обясним. Остава ни само поне да го усещаме там, някъде, където ин-
туицията ни прозвъни в сърцата. Малко пъти съм се срещал в живота си 
с дарование. Самият себе си приемам за талантлив, според както си напи-
сал и в автографа си, но за мене това винаги е значело мъка, голяма мъка, не 
мъка при самия процес на изписване на разкази и романи, това върша в не-
вероятни срокове – два часа за разказ, два месеца за роман, но мъка при но-
сенето, струва ми се, че тогава развивам скорост от 1000 километра и 
топлина от 1000 градуса, мъка при поправките, които траят месеци и го-
дини наред. Освен тази родилна мъка, винаги съм усещал натиск отнякъде, 
някаква заповед, струвало ми се е, че съм само изпълнител, който трябва 
да сортира впечатленията си, да набере като словослагател десетина час-
ти от общата си култура, от познанията, от жизнения си опит, да на-
прави от всичко това една словесна баница и да я наложи върху няколко или 
върху 200 листа.

Но – срещата с твоята книга ми предостави удоволствието да по-
чувствувам едно дарование. Стискам ти сърдечно ръка. У тебе нещата из-
вират, извират, не се усеща труда ти, не се усеща синтаксис, граматика, 
почти винаги обратите са изненадващи. Една страшна жизненост, жови-
алност, както би казал за мене Атанас Далчев и както смятам, че трябва 
да предам тая щафета на тебе.

Диалог с едно поколение*

* Рубриката продължава от бр. 5. Писмата са от 
личния арив на писателя Йордан Вълчев, предоста-
вени от Иван Радев.
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Обстановката, изтънчения вкус, желанието да се вместим във въз-
можностите на конкретния живот ни кара мнозина от нас да вървим по 
линията на пародирането. Цялото човечество е тъжно, трябва му хумор 
– българските писатели тръгват в своя бой с хумор. Това е явление, което 
не съществува никъде на запад или на изток, това е наше оригинално, кое-
то даваме в съвременната световна литература – дано избликът в наше-
то общество даде и световен филиз! На запад пародират в мрачен тон, не 
усещат, че пародират, смятат, че изстискват най-великата сентенция 
на планетата; на изток се държат надуто – поляци, чехи, унгарци, румън-
ци преиначават западното, вместват го в сивите граници, а русняците си 
все една песен знаят, вижте ни какви сме. Ние сме собствени – традиция-
та на Паисий и Софроний, традиция, създадена в обстановка на робство, 
изглежда твърде добре ни подквасва, а народната традиция на Хитър Пе-
тър и Наср-ед-дин ходжа ни предоставя формата си. Изобщо явяваме се на 
бойното поле с добри и трайни оръжия.

Всеки от нас е оригинален, никой не е епигон. Йордан Радичков има 
една голяма заслуга, която никога не съм му отричал: той намери начина да 
разпука формите и да хързулне новите форми. С това той ще си остане 
като една велика фигура. Нищо, че не се развива, че изостана в опашката, 
че дири да подвежда младите писатели към епигонство. Николай Хайтов 
насече два-три големи камъка, нищо, че започна да се повтаря. Димитър 
Вълев разширява орбитата, нищо, че и той се повтаря, че става еднообра-
зен. Ивайло Петров, който цял живот се мъчи достойно, направи две-три 
илюзии, предостатъчно, нищо, че е решил да се подиграе със себе си ненуж-
но и безсмислено още във времето преди да се е бил родил. Има развитие – 
общо развитие има – един и да падне, друг продължава, докато, дай боже, 
дойде филизът.

Активните ни писатели – по-възрастни, млади и най-млади, се за-
нимават с детството и родителите си – това е преоценка в една напрег-
ната обстановка, когато ни предстои да идем напред или да изостанем. 
Струва ми се, че при тия бурни, болезнени търсения, които правим при 
това с усмивки на уста, ще идем именно напред!

В своите себежитописни хисторийки-хистериейки има толкова 
много живот, щото един такъв човек като мене, дето се осмелява да каже, 
че действува по някаква заповед, по някаква необходимост, чувствува за-
дължение да се спре и на онова, което може би ти пречи и ще ти пречи.

Ти си роден през 1941 година и първа книга си издал на 25-годишна 
възраст, а втора – на 28-годишна възраст. Йордан Йовков имаше твърде 
наивен стихотворен път и на 35-годишна възраст издаде първия том от 
разказите си – но това беше „Земляци“. Големите писатели са един пример 
– ще изкараш ли на 35-годишна възраст нещо като „Земляци“-те на Йор-
дан Йовков. Втората ти книга е по-добра от първата, нещо, което обик-
новено се случва в обратен ред. Нека тогава да имаме надежди!
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И трите заглавия на книгите ти са лоши, а тази има най-лошо загла-
вие: първо, се отнася за влог в швейцарска банка, а не в швейцарската бан-
ка, защото в Швейцария има много банки. Ако си искал да кажеш, че дет-
ското въображение ти представя швейцарските банки като една, тогава 
туй трябвало е да бъде изяснено в разказа, а в заглавието да бъде дадено с 
главна буква. Второ, като заглавие това име на книгата е изобщо глупаво – 
не характеризира нито книгата, нито автора – гони евтин ефект. Загла-
вията трябва да бъдат кратки, каква е тая склонност към дълги и усукани 
заглавия. „Очите ми зелени, устата ми хубава“ – ебах ти заглавието, как-
во ще се водим по такава просташка мода на бездарници. Облаци от бяла 
светлина, Страшно красиви, страхотно добри – слушай, Кольо, ти искаш 
със заглавието акъл ли да взимаш, ако това ти е само амбицията – халал да 
ти е!

„Момчето“ е един чудесен разказ. Трябва да се махне първия абзац и 
вторият абзац да започва с „Момчето...“ – да не бъде в дателен падеж. Фи-
налният абзац изведнъж ни преобръща – чудесно е направено!

„Бим-Бам“ е една загубена работа! Тръгва чудесно, великолепно, наби-
раш голяма скорост, която не можеш да издържиш и никой не би издържал 
на толкоз страници – на ден трети вече спираш да четеш, уморен, отег-
чен, прескачаш всичките дни и гледаш, че финалът е много добър, ала неиз-
яснен, липсва му една думичка може би, но нещо липсва.

„Експедиция за сол“ е вариант на една от шегите на Бим-Бам, дори на 
113 страница последен абзац точно се повтарят фрази. Допускам, че това 
си сторил нарочно и го мислиш за много оригинално – да прецитира човек 
себе си, ама ядец – не струва. Изобщо целият разказ е празен, безсолен. Въ-
тре има много хубави работи – Стопанинът се върна, намокри капелата 
от една дамаджана и я сложи на главата си – много ми хареса. Вярно е, че не 
се знае кое е сложил на главата си – дамаджаната или капелата, но да речем 
капелата си е сложил, какво друго се слага на глава. И – както съм си отбе-
лязал в самия край на разказа – да цитирам и аз себе си, защо не – тъкмо ста-
на интересно след толкова разтягане на локуми, и свърши без завършек.

„Влог в швейцарска банка“ е един много хубав разказ, много, много ху-
бав! Но защо момчетата да не позволят на Данчука да извади парите, да ги 
разпредели по равно, да се разбере, че в света има приятелство, нали това 
е лайтмотивът на книгата ти, а като заговори за Швейцария, децата да 
се откажат от парите си и да не ги дават нему. Защото според тебе все 
пак излизат користни, а това противоречи на природата им. „Вие ми по-
могнахте да надхитря останалите пушкаджии, да си разделим парите, аз 
съм гений, тръгвам за Швейцария“ – това иска да каже симпатичният Дан-
чук (Данчугата според мене). Децата не разбират, че той е изнудил оста-
налите пушкаджии, но това не го разбират ясно читателите. Изпуснал 
си момента Данчугата да си признае как така клиентите гърмят тан-
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то-танто, а после домъква цял джоб пари, изпуснал си момента да прее-
беш Остап Бендер, който е един бездарен герой за една съвършена литера-
тура, най-малкото по-съвършена, каквато е например нашата. Бим-Бам 
гълта саби и ножчета, тук пак се повтаря самата фраза. Какъв е бил тоя 
твоя редактор(ка), къде ти е бил умът, това си е ваша работа.

Тук вече се налага обща бележка: каква е разликата между Кольо, Илко 
и Цветан – всички са еднакви, заради това например запомняме Затворни-
ка повече, той с нещо се откроява, а главните герои за какво са трима, ко-
гато всичко може да се върши и от един герой, дори дърпането на конците 
на Данчугата, когато и тримата са еднакви и художникът от немай какво 
да прави е турнал очила на Цветан (аз се досещам, че е Цветан), макар че 
никъде не се говори за очила на Цветан. Неиндивидуализирани са и остана-
лите герои: Бим-Бам и Данчугата са едно и също лице, Дъд Кейл е еднакъв с 
тях двамата и добре, че умира, за да има с какво да го запомним.

Минаваме по-нататък: „Затворника“ е шаблонна работа. Познато, 
писано, правено, експлоатирано. Нищо оригинално, освен че Климент ходи 
след корема си. И най-важното – без твоя моралия. Ако я имаше, ще кажем 
– поне влага своята отсъда. Ако мислиш, че последния абзац на „Затворни-
ка“ с нещо изяснява и привнася разказа, лъжеш се, става ти жално и смешно.

„... И никога няма да можем.“ Аз мисля, драги Кольо, че можем, и то 
– винаги можем! Когато престанеш да се увличаш от фрази като „почув-
ствувах студеното докосване на ябълките“. Как се чувствува студеното 
докосване на ябълките? Я ми го изясни, за да усетя и аз това велико усеща-
не. Модерната фраза не значи увлечение по модните „интелектуализира-
ни“ изречения, в които няма никакво съдържание. И нещо общо: колкото и 
пиенето да е условно, стига с това пиене по сто бири, по пет кила ракия, 
ти регламентираш пиянството у нас, колкото и наивно или смешно да 
звучи моята фраза. Това пиянство може да значи, че авторът е с подтис-
нат комплекс за малоценност и избива в трошене на чаши, за да прави впе-
чатление – вижте ме, аз пиша за пиянство, а пък всъщност нищо не ста-
ва, само ей така, за кьорфишек. Дръж си кьорфишека за тебе, а инак всичко 
може и без безнравственост. Защото „пиенето“ при обущаря се запомва, 
запомва се и неговата осанка, но не се разбира какво иска да каже авторът. 
Авторът само се пързаля по игрословия! И какво няма да можете в края на 
краищата: да върнете бабата, да, това не можете, но и не е нужно, да на-
правите стареца по-бодър, да го успокоите, да го повлечете отново към 
жизнеността, него, стария, отчаяния, ето – той посяга към тромпета – 
да, това сте могли и сте били близко до моженето – но разказа не сте мог-
ли да скърпите.

„Любов с красивата Лампедуза“ – да, разказ, всичко си има, както каз-
ва моят колега Елин Пелин и както добавя – е, та що от това. Ние сме гле-
дали един хубав филм за любовта на Шуберт, където още по-добре е даде-
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но това състояние, само че сега Кольо Николов ни дава едно вундеркиндче 
на 5 години, което бива изиграно от Кечо-Мечо. Като нямаме Шуберт, ще 
се задоволим с Кольо Николов. А това всъщност значи, че Кольо Николов 
не си знае цената и не чука там, където може да му бие чукът.

„Нареченските бани“ е добър. Но не се чувствува ярко тая противо-
поставка – физкултурникът и живият живот, даскалите и живият жи-
вот. Ти дори си се уплашил от „полицейски инсинуации“ и си подсказал, че 
все пак на Рожен са ходили, демек, критикувам, но аз съм си виновен, инак 
хората са си били добри – и на Рожен са ходили, и на Ер-кюприя. Тук май-
ката, бащата с дините не се връзват с останалото. Сякаш са два разказа, 
случайно замесени в един. Разбира се всичко може, но когато се направи. Ця-
лата книга съм нашарил и ако ти е интересно и сметнеш за полезно, можем 
да се съберем и да обръщаме моя екземпляр страница по страница – но може 
би нямаш вкус към тия неща.

„Жадният град“ ти е най-добрият разказ! Чудно, че не си сложил 
именно това име за заглавие. Никой ли не ти каза, че това е най-добрият 
ти разказ, ако ти сам не си могъл да прецениш?! Градът е жаден, драги Ко-
льо, светът е жаден, човекът е жаден, народът е жаден, приятелят ти 
е жаден и ти ни носиш нещо от своя жизнен сок – от твоята пот и от 
твоята мечта. А па на Коста Странджев си му ебал путката лелина! Не 
става разказчето, а, пиша очерк за Баташкия водносилов път! И книгата 
излиза тъкмо сега, когато Баташкият път влиза в историята на СБП! Раз-
казът обаче не е съвършен, как жаля и се ядосвам за чужди работи, докога, 
о, Йордане Вълчев!

В началото на разказа започваш в трето лице, множествено число и 
след един преход отново в първо лице, единствено число. Това пък за как-
во е. Майка му стара, толкова проста работа и проявяваш такава, ама 
такава несръчност и лишаваш отечеството от един разказ. Защото в 
тази книга това е разказът, който можеше да остане и ще остане, ако 
го оправиш. Другото като му туриш голям аршин, ще изпадне след годи-
на-две-три, а това можеше и трябва да остане!

Леко е разтегнат, на отделните места трябва да се акцентува по-
вече. Това може да стане като се степенуват по брой калъпите с леда: тук 
един, там два, там три или нещо подобно. Това ми идва наум, защото съв-
сем произволно си наслагал тия калъпи по брой, та в сладкарниците по един 
калъп, а на един амбулантен циганин – два. Тук, в този разказ, ти описваш 
съвременния Пловдив и след описанието на Никола Генадиев за Пловдив от 
1885–86 година аз не виждам друго описание на Пловдив. И аз съм ходил в 
Пловдив, на Бунарджика съм точил бира през 1941 година, когато избягах 
от дома, за да пътешествувам, тогава ти тъкмо си се раждал, познавам 
Пловдив, обичам го, много го обичам, но на – ти му даваш образа! Ти си пи-
сателят на Пловдив! Аз не съм се и досещал да го описвам. Любен Станев не 
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го е разбирал, макар че двамината се катерехме през 1940 година насам-на-
там и много се възхищавахме. Браво, Кольо, Пловдив има за какво да ти бла-
годари. Но винаги „но“-то да го има!

Освен дето си направил грешка с третото лице в началото, но в 
целия разказ поддържаш още една по-голяма грешка: глаголното ти вре-
ме е минало свършено многократно, когато самата тъкан на разказа реве 
и стене за минало несвършено еднократно: не – казвахме, ставахме, сяда-
хме, пиехме, но – казахме, станахме, седнахме, пихме, макар и да разбираме, 
че се отнася за всеки ден. Един ден на Кольо Николов е достатъчно да ни 
даде представа за останалите дни на Иван Денисович. А на много места с 
умел вираж може да се минава на сегашно време – ама, ха де, умни се прави-
те по телефон с Цветан Пешев, ама в глаголните времена сте слаби, раз-
читате само на дарованието, а това е съвсем, съвсем малко за една сериоз-
на жизнерадостна белетристика, за едно ставане на писател. Хуят ще ни 
става много често и почти непрекъснато, ала писател се става веднъж, не 
ги смесвай тия две работи. Аз асъл заради това съм ненадминат, защото 
предпочитам по-честото ставане, а за писателството си трая и бачкам!

Като си заклал Коста, защо не си дозаклал момичетата, които го-
ворят чужди езици – пропуснал си, а това е щяло да бъде вторият силен 
момент. Какво правиш ти: клоун ли си с това подхвърляне на леда, или си 
гражданин и автор, мъж и юнак, който върви из Пловдив и мисли, преценя-
ва, оценява, съди? Виж, намери си мястото, по средата не може, никъде не 
дават по средата, има си и поговорка – между два стола – на земята! Как-
то е например за каймата – великолепно, ама екстра! Както например за 
Чифте баня и велосипедът с мрежата книги – детайл мам’с! Така е и с пан-
талоните и материята – с уговорката, че си пропуснал на 188 стр. да за-
вършиш първия абзац така: Ние все поглеждахме нататък, а синът на бай 
Димитър все продължаваше да си изяснява материята. С това изречение 
детайлът е завършен, инак е само полу. Там някое момиче лежи по бански 
костюм – точно както в „Затворника“ – толкова ли бързо се свършват 
възможностите ти? И пак на 188 стр. по-долу: подскачаше заедно с нас в 
мрака – повтаря се началото: като тъмни очила – стр. 177 горе, където 
пък има и друга грешка – тъмните очила, нито светлите не подскачат 
рано сутрин срещу слънцето, друга е мисълта ти, ама не си я изяснил.

Краят: 43 километра нито са възможни, нито са писателски полезни 
– километрите според изложението на разказа трябва да са поне 100, ако 
не 500–800–1000 – хиляди километра в лабиринтите на един сравнител-
но малък град, това ти е номерът, бе, ахмак, и какво ще караш към Варна, 
карай към звездите, с техните разстояния се измервай, сега ти е паднало, 
при този хубав разказ!

„Ти докъде мислеше, че сме стигнали?“ – да се задраска. Илко спеше 
– това е достатъчно за финал, колкото и да не е честно, защото е едно 
преебаване на приятеля, за когото вече сме редили дитирамби и току-що 
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започваме да редим в ремаркето.
Стигнах до апогея на книгата. Нататък няма смисъл – все по-слаби 

и по-слаби.
Но финалът ме интересува – финал е това!
Ето, ние сме приятели, пътуваме, искаме, чакаме, копнеем, мечтаем, 

борим се срещу тесногръдието (К. Странджев) – и – на края се самонаеба-
ваме, отчайваме се, падаме тъкмо тогава, когато вече сме убедили чита-
телите, че ще полети – самоскопяваме се, подмазваме се – ето, видите ли, 
другари, ние сме буболечки, дребни рибици, сваляме гащите, карайте ка-
рамбол, ако сърцето и десницата не издържат, дупето ни ще издържи!

Направил си книгата себежитописна. Премахването на останалите 
двама бледи, невзрачни герои е належащо, но да речем – това си е твоя ра-
бота. Не си е обаче твоя работа подреждането на материала. „Бим-Бам“ 
трябва да стане десетина страници, ако си ербап и писател и ако наисти-
на си убеден, че съм ти приятел и талантлив писател. Разказите трябва 
да се доработват за бъдещо издание – след десетина години, не по-рано. 
Пререждането трябва да изведе „Жадният“ град във финала на книгата. 
Гяволите трябва да се лишат от цялата 246 страница – това е импера-
тив! Вместо това да се постави една леко, приятно пласирана закана към 
живота – много леко, пастелно, мога да ти го направя, ако дип не ме разби-
раш или не можеш.

Това казвам и пак ще стана, ако потрябва – казва моят герой таркан 
Севар в третата част на току-що излизащата книга „Стъпала към небе“.

Оня шибан скъп приятел Цветан Пешев се престраши след мое нас-
тояване и донесе една книга, която изглежда е правена успоредно с Бим-
Бам. Казах му, каквото имаше за казване, сигурен съм, че не си е взел никаква 
бележка, питал си е хуя – негова работа. И ти можеш да постъпиш така – 
това си е ваша работа. Аз мисля и действувам за отечеството, вие може-
те да се самоубивате – това си е ваша работа. При това в твое лице виж-
дам, казах го вече и с дълбоко вярване го повтарям – в твое лице виждам 
даровит човек. Не ти завиждам, радвам се, защото и ти си чедо на оте-
чеството. Добре би било да постъпваш като мене и на добри приятели, 
сериозни, не зевзеци като вас, да даваш разкази и книги, за да ти обръщат 
своевременно внимание. Ако ти бях домашния редактор, щеше да литнеш, 
сега тепай на място, па до кога – не знам.

Казах!
Стискам ти сърдечно ръка на 17 май 1969 година.
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Кольо Николов
София, 
Редакция на в. „Народна младеж“, бул. „Ленин“ 47
ул. „Петко Каравелов“ 77-Б

      Йордан Вълчев

Драги Йордане,
получих твоето писмо. Благодаря ти, че така честно и присърце 

си прочел моята книга и по същия начин (като прибавим и приятелското 
чувство) си ми написал писмото.

С две неща веднага се съгласих:
1. Че „Жадният град“ трябваше да завърши с хиляда километра из 

града, равни на част от пътя към звездите, а не към някой град.
2. Че самата книга трябваше да завърши с една лека закачка към жи-

вота.
С доста неща не се съгласих – също веднага. Така например Данчука 

(не ми харесва Данчугата) не е мошеник и не домъква никакви пари (джо-
бът му е празен), и само уж бърка, защото е сигурен, че трите момчета 
ще разберат, че той не е взел нито стотинка (по-точно спечелил), че той 
създава радости на децата и тези деца са достатъчно умни да го разберат. 
Тук именно съм поискал да покажа един особен психологически момент – 
когато Данчука уж бърка и, ако децата наистина поискат парите, ще рух-
не всичко. Ако не съм бил достатъчно ясен – прощавай.

За другите неща – ще помисля, а и ще мине време, доста неща ще се 
избистрят.

Отново ти благодаря за честно изпълнения приятелски дълг.
Бъди здрав!

Кольо Николов

София, 30 май 1969
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София 10, блок 19-А
Йордан Вълчев

      В. „Народна младеж“
      Янко Станоев

Драги Янко,

Да се спрем най-напред на твоя разказ „Камъче носено в реката“. Го-
лям, 39 страници. Какво иска да ни каже авторът с този разказ? Аз не мога 
да си отговоря. Разказът е разтегнат. И дали е разказ? В него нищо не ста-
ва. Характерите до такава степен не се променят, щото дори разплак-
ването в самия край на разказа авторът не умее да използува за някакво 
светкавично претворяване и душевно възмогване у главния герой. Самата 
композиция на разказа е туткава, безсилна, безсмислена, ненужна: „Не си 
струва – ми отвърна Танани, когато го запитах дали да описвам история-
та, която се случи с нас двамата“. Ами добре ти е казал този Танани, вина-
ги го слушаш за всякакви глупости, а за тази умна работа си го послушал. 
И какъв автор си, драги Янко, щом като трябва да питаш Танани дали да 
пишеш нещо, или да не пишеш. По-добре питай поне мене, а не този импо-
тентен Танани, аз още по-добре ще ти обясня дали да пишеш нещо, или не. 
И така – композицията: някаква взаимна с Танани размисъл, често връща-
не назад, един пътепис-репортаж, който свършва на 39-а страница, само 
защото авторът се е уморил и защото в Бургас не е писал достатъчно ре-
портажи за вестника си, та сега си го наваксва.

Заглавието: камъче носено в реката. Има камъчета, които се носят 
от водата, но какво качество даваш на „камъче“ и какво на „реката“ – ако 
едното е главният герой, а другото – живота (най-близката и неизбеж-
на асоциация!), къде е тогава паралела! Вярно е, че реката носи камъчето, 
както животът носи хората, но с какво камъчето се опира на живота, за-
щото иначе авторът защо слага „камъче“, а не „перце“, и ако все пак сложи 
„перце“, изменя ли се нещо, защото тогава „перцето“ също трябва да вза-
имодействува с „реката“. Авторът е турил „оригинално“ заглавие, но то 
не е оригинално и не се връзва със съдържанието.

Да се спрем на героите. Танани е съвсем излишен, той с нищо не се 
различава от главния герой, макар че има име, а главният герой е безиме-
нен, пропуск, какъвто никъде по света не е правен (в това отношение си 
световно оригинален!). Двамата герои дори говорят по един и същи начин: 
главният герой се връща дома си, защото имал майка и сестра, а Танани не 
иска да ходи в планината с палатка, защото скърбял за майка си.
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Момичето Солей-Солеа: обикновено изкурвено момиче-ученичка, ро-
жба на един индустриален град, но не направена работа. При това авто-
рът непрекъснато внушава на главния си герой, че тя ще го изостави, а тя 
не го изоставя до последния момент, напротив, изоставя я той – не оти-
ва на определеното и регламентирано за срещи място. Е, какво следва? Че 
героят е безхарактерен, добре, хубаво като концепция за съвременния фе-
минизиран мъж-путьо, но не е изграден образът.

Бащата е прекалено оплют и осмян, а по този начин не намира място 
трайното му поведение да дири бележника и да иска сина му да стане нещо. 
Майката – за нея е сантимента на героя, а нея я няма никаква – пошива нещо 
и дава ядене, спокойна, сякаш мъжът й не е пияница, а синът й не е разбойник.

Неизвестната баба с пафтите. Ако и да не се появява в разказа, тя 
е най-интересния и колоритен герой – разбойниците-хулигани ограбват 
едно богатство, едно смислено и трезво минало, а авторът не може да 
си изясни това. Авторът върви слепешката, налучква пет за четири, но 
като налучка нещо свястно, не го съзира, не го „прави“, отминава го както 
свинята отминава бисера.

Самият главен герой: играе на мъжественост, а пък току гледа да 
свие нещо отнякъде или да яде на вересия при момичето. Безхарактерна 
работа. И пак казвам: ако е именно така, да се направи, да се противопос-
тави нещо на путьото, защото изкуството служи, за да посочва пътя 
към съвършенство, а не да иска от публиката загниване и самоубийство.

Разказът по своята разтегнатост и нецентрованост и по своето 
пътеписно съдържание прилича на разказа „Жадният град“ от Кольо Ни-
колов, а също на оня дълъг разказ от същия автор, свързан с коне и връщане 
при дядо му. Разказът по своето „любовно“ съдържание прилича на пана-
ирния разказ на Янко Станоев. Значи Янко Станоев един път се влияе от 
слаб автор и втори път „преписва“ от себе си. Халал ти вяра! (А къде оти-
ва моята вяра в тебе?!)

В разказа се усеща жива говорна реч и засега това е капиталът на ав-
тора. Тази реч е нацепена с много книжни изрази и дори с изрази с чужд 
синтаксис, което е белег, че авторът може и да „посивее“ като пернишки 
пушек, ако мисли, че писателството е дарование и понеже сме даровити, 
карай, може и без труд, ей така – пет за четири, па каквото излезе. Авто-
рът до такава степен е разпуснат, щото на много места се убеждаваме, 
че той не владее правописанието на препинателни знаци, а донякъде прес-
тъпно пише честта с едно Т и действителността с едно Т. (Това не може 
да се обясни само с невладеенето на машинописа!)

От този разказ може да стане нещо, ако се преплави само на десети-
на страници (аз съкратих излишни глупости, ачик излишни, които правят 
около 5–6 страници и повече, следователно авторът спокойно може да си 
обмисли разказа и да си го изпипа на 10 страници!)
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Героят се развива до връщането му от затвора и до свършването 
на гимназията, защо авторът с пропадането на матурата го връща на из-
ходната му позиция? Тогава разказът да свърши дотук и да се разбере, че 
от работническия син нищо не може да излезе! А щом разказът продължа-
ва, значи трябва да има какво да ни се каже. Героят трябва да се отчая от 
слабата диплома и чак тогава да бъде истински „чукнат“ от живота. Да 
си оди пак по реката и на плажа, но книгите, които чете, да си бъдат учеб-
ници и когато пада от вагонетката, да се окаже, че въпреки безверието в 
собствените сили, отишел е в университета, влязъл е. Наглед банално, но 
тъй както е вече нахвърлян, води нататък естествено. Естествено е и 
обратното, но както казах по-горе – да си остане в калта, а момичето да 
отиде по-напред, защото свири на пиано и прочее, има по-добра среда и на-
следственост – и на това се дължи раздялата им. Изобщо – не е така прос-
то да се направи разказ, а камо ли на 39 страници, в които казваш нещич-
ко като за 2 странички. Харесва ми грубата среда, в която отраства този 
момък, и тук е красивото – от тази свръх груба среда да се иде напред, да 
се преодолее тая среда и героят да не загуби нито любов към нея, а да си я 
спомня и да се връща към нея в миговете, когато се стреми да помогне на 
всички, например и на Танани, да станат нещо.

Драги Янко,

Да започнем с втория разказ – „Мотив за тромпет“. Значи нямаше 
някакво по-човешко заглавие, а непременно нещо, което да е „оригинално“, 
набиващо се в очите – нещо като „Спасителят в ръжта“, „Коженият пъ-
пеш“! Добре – да видим оригиналното.

Разказът е сравнително къс – 7 страници и половина. В този разказ 
се дава една селска сгледа – да се сгодява една поизостанала мома за един лей-
тинант, момата е от двор, в който бабата размита бърбонки, бащата 
е кантонер с преклонение пред униформата на лейтинанта, а лейтинан-
тът е от „толкоз години в армията“, идва на висок кон и е много наперен 
и самоуверен. В кое време се развива това действие? Ако съдим по дума-
та „лейтинант“, времето е след 9.9.44 година, а ако съдим по двора, по со-
циалната уредба, времето е преди 9.9.44. Тези две неща трябва да се хар-
монират. Друго – лейтинантът явно язди кавалерийски кон, а авторът 
произхождащ от Секирна, Брезнишко, не знае, че в Брезник от памтивека 
служи само кавалерийски полк и твърди, че офицерът служил в брезниш-
кия пехотен полк. С други думи контурите на разказа не са съобразени с 
време, пространство и обществена среда. Това наглед е незначително за 
даровитите и сърдити млади хора, но разказът не е само забавно четиво, 
а и документ. От Елин-Пелиновите разкази ние съдим точно, колкото и 
уговорки да поставяме, за едно време, за едно място и за една обществена 
среда – строго определени. Същото можем да кажем за Йовков, за Вазов и за 
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дори по-слаби автори, но все пак автори – „Хоро“, „Роби“ на Антон Стра-
шимиров например. Да продължим „вникването“ в тъканта на разказа: ако 
действието се развива преди 9.9., такава сгледа е невъзможна, защото по 
уставно задължение всеки младши офицер отива на сгледа с полковия си 
командир – полковият командир охранява нравствените и биологични ин-
тереси на нацията като внимава младшият офицер да не ожени за наслед-
ствено обременена мома или толкоз бедна, щото да попречи на кариера-
та на пазителя на отечеството с личното си бреме. Ако действието пък 
се развива след 9.9., сгледата съвсем е невъзможна, защото лейтинанти-
те станаха големани и никога не биха обърнали поглед към селото, от кое-
то са произлезли, защото им се е струвало сиромашка работа, ще гледат 
към щерките на буржоазните семейства и ще гледат да напипат парици, 
а не да вземат изостанала мома. Авторът е послужил малко във войската, 
колкото да не можем да се отървем от „сентенциите“ му, но не се е досе-
тил, че Чанков е бил най-напред лейтинант, че Колев – също, че Робертов 
– също, и тъй нататък. Лейтинантите се женят според указаните по-го-
ре, а пропадат след това – авторът много добре познава тази история 
чрез разказа си „Една диня за всички“, но е съчетал двете явления – сгледа и 
установено вече семейство. Един автор трябва да е цялостен. У Йордан 
Йовков подпоручиците са винаги еднакви във външните проявления, та 
едва след това започва оригиналното, своеобразното за всеки поотделно. 
Като има предвид „Една диня за всички“ и този разказ, установяваме, че у 
тебе подпоручиците са малко глуповати, добре, нека да е така, анализато-
рът ще ни обясни след сто години – защо, но нека няма външни грешки. И 
този редактор, който ти е писал на разказа „Да!“, без да направи никакви 
уговорки и детайлни забележки, само показва, че е „лейтинант от същия 
калибър“, но не и нещо повече. Такъв редактор те води към самоубийство, 
към безпаметство, към маниакалност и снобизъм! Такъв редактор е опа-
сен за развитието на социализма, той е враг на социализма, той е несъзна-
телен агент и провокатор в стана на отечествената литература, чуждо 
тяло в тази литература и... да му бере друг греха, аз да не съм!

Да започнем отново: какво иска да ни каже авторът с този разказ: 
той дава една сгледа, харна, лоша, невярна, все едно – дава ни една сгледа. Е, 
и какво от това? Какво научаваме ние от това? Една духом бедна фамилия, 
която иска да пробута дъщерята на един лейтинант. Е, добре, пробутва 
я, но какво от това. Какъв е изводът? Че момичето запомнило всичко? Че 
не се поддава във възрастта на своята любов и сгледа на наивности и не 
знае, дека неки надзърта в ключалката? Е, та що от това? И се заслушвал 
в един тромпет? Е, та що от това – че не ще да се жени, че е велик „гявол“ 
и ходи на сгледи, ама не се „лови на въдицата“?Ей, голям гявол бил този наш 
млад автор?! Той бил измислил гяволък да се досамоубива дори при негодна-
та помощ на редактора си!
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Драги ми и скъпи Янко! Тя цялата работа така не става! Може би и 
ти след няколко години ще ми даваш акъл как се пишат разкази и как се дър-
ви оная работа, това ми се случи вече – чрез поведението към мене на Вла-
димир Зарев. С други думи и ти можеш да учиш баща си – „пияния от „Ка-
мъчето“ или мене – как се правят деца, без да можеш да ги направиш – оня 
все пак те е направил и те е лупал заради бележник, аз все пак съм понапра-
вил някое и друго разказче. Обаче сега пред твоите листове и пред моята 
съвест на син на отечеството съм длъжен да говоря това, което мисля, 
мога и зная! Не отхвърляй с леко сърце моя опит – ще сгрешиш за себе си.

След това лирично отстъпление – да продължим: всичките ти об-
рази взети поотделно са издялани великолепно, възхитително, аз това не 
съм могъл да правя в зората на моето писателство – с две щрихи, с два 
лафа правиш образа: бащата с лопатата и закопчаването на куртката, 
бабичката, дядката. Там, където „филИсУфираш“, губиш – чичото и де-
тето. Майката и самата мома са великолепни. Въвеждаш в разказа си ми-
ризми, което много трудно се постига от професионално гледище. Къде е 
грешката – в сглобяването, в хармонизацията на всички образи, във „впря-
гането“ им за обща работа – главната ти жегла не работи добре, асансьор-
ът спира между етажите, в нашата съвременна литература всичко е като 
в нашия съвременен асансьор – спира между етажите, започни това от 
мене – ти не бива да спираш между етажите!

Ето ти едно спиране: „вот и я!“ – казва овчарят. А, бе, Янко, кой 
в Брезнишко говори така! Не знаеш ли, не се ли досящяш, че овчарите и 
копачите ни спасиха от турското робство? Кой ще ти „плямпа“ така?!! 
Ненужно за разказа, и невероятно за живата е този овчар да се удавил – 
той не бива да се дави, когато отечеството се нуждае от упорити хора. 
Но дори да се удави, той ще го направи нарочно, в някаква върховна цел – 
инак не върви, ти, колкото и да не харесваш „типичното“ на съвременни-
те критици, все пак трябва да знаеш, че всичко е така, само че не това е 
типично, което критиците разправят.

От финалният ти абзац личи, че ти искаш да се поляризиращ спря-
мо обстановката и „историята“. Добре, но направи момчето възвишено, 
защо го правиш идиотче, толкова ли ти е приятно оня герой, който гово-
ри с „аз“, да бъде идиотче?

И така – тук се срещаме с една лека, фина способност на един млад 
автор да разказва, да разговаря, да прави образи, да вае лесно. Но ние се сре-
щаме с един незрял автор, с един автор, комуто липсва опит в живота. 
Бурбонските владетели много лесно са се справяли със своите врагове – на-
значавали са ги на големи служби в провинцията, отнемали са им по този 
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начин живеца и са ги оставяли да грухтят на копанята – по този „терк“ 
де Гол утрепа генерал Маас като го направи губернатор. Къде си ти в тази 
Бурбонска история?

Драги Янко,

Аз познавам всички твои връстници, те са меки или заоблени. Сан-
тиментът ми – дано не греша – е отправен към тебе, надеждите ми – 
също. Но аз не искам да си кривя душата или да лъжа. Йордан Вълчев не 
лъже и не се лъже и това е, което ме е оставяло отгоре, на повърхността, 
инак да съм потънал безвъзвратно! Добре е да се вслушаш в думите ми и да 
не изпращаш едносрично писмо, върху което да има залепена визитна кар-
тичка на френски език, както направи Кольо Николов – най-шопски казано 
– нямаш сметка от това!

Оцених и ми харесаха глаголните времена в първия абзац, когато ста-
ва дума да движението на лейтинанта и после, минало несвършено, когато 
говори вече за нещо, на което героят присъствува. Браво! Това е отличен 
материал. Добре, ето – задава се лейтинанта, оправени са всички социални 
и прочее моменти, ето – идва лейтинанта – тук трябва „да пукне пуш-
ката“, да стане нещо, нещото и да стане ненужно да се пише последния 
абзац и така авторът да проявява своя шопски инат и непременно да ни 
доказва, че е направил добре, когато сам той не е сгодил и е изтървал една 
ценна партия в биологично и обществено отношение – по-добре е авто-
рът да не унива като мъж, шоп и писател!

Виждаш, че за малък обем разказ написал повече слова. То не е случай-
но. Тука сме много близо до разказ, но никак не сме влезли в разказ. Ти мо-
жеш да правиш разкази – това не е „инжекция“, а сериозен извод. Липсва ти 
твърд характер, постоянство и сериозност! Нима шопите са такива, ако 
вземем пред вид Елин Пелин и тебе?!

Помисли по този въпрос! И карай, само карай!

Твой

12 януари 1970.
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София 84, блок 69-Б
Йордан Вълчев

Драги Янко!

Много се колебая дали да ти изпратя това писмо, защото се страху-
вам, че и ти ще ми отговориш като Кольо Николов – с една визитна кар-
тичка, изписана на френски: мерси за вниманието.

Преодолявам колебанието си с надежда, или по-скоро със самоуспо-
коението, че изпълняването на един дълг е по-важно, отколкото страхът 
от едно неразбиране.

След първоначалната ми радост, че съм намерил една книга, дето да 
може да се чете с интерес и да се следи развитието на героите, радост, коя-
то ти изказах въодушевено и искрено, идва неизбежният по-подробен ана-
лиз.

Съвременната белетристика отбеляза реални успехи – доразвива 
вече установена традиция и привнася и собствен глас.

Какво характеризира българската белетристика в нейните три 
етапа – Софроний Врачански, Петко Славейков, Григор Пърличев; Захари 
Стоянов, Иван Вазов, Елин Пелин, Йовков; и нашите съвременници: хра-
бростта на българина и българката, презрение към страданията и опасно-
стите, вяра в добро бъдеще.

Достатъчно е да си спомним бесенето на Софроний, затвора на 
Петко Славейков, теглата на Григор Пърличев; след това Георги Бенков-
ски и Чардафон; целият Иван Вазов; „Задушница“ и „Спасова могила“; цели-
ят Йордан Йовков; накрая страшната бабичка на Васил Попов, която иска 
да ражда; трагичният Руси на Димитър Вълев, неговият най-добър образ; 
„Дервишово семе“ на Николай Хайтов и т.н.

Първият етап е изпитване на силите срещу целия свят. Вторият 
етап е безумната радост от победа, от свобода, от усещането на непре-
къснато извиращи сили; третият етап е подготовка за нови върховни 
усилия и – нека се надяваме – за нови победи.

Тази обща характеристика на българската белетристика се усеща 
ярко и у тебе: „Свирачът“!

Онова, което е особено на самия тебе в цялото това развитие, се 
състои в трагичния основен тон. Този тон е позицията на автора. Геро-
ите не усещат трагизма си, те са стръвно жизнени, самоуверени и знаят, 
че крайната победа е тяхна!

Ако не беше този тон, книгата ти и проявлението на писател щяха 
да бъдат смятани за епигонски, защото целият ти реквизит е вече репе-
тиран. Сражението между тона на автора и тоновете на героите създа-
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ват в твоята книга реалната възможност за размисъл и за внимание от 
страна на един такъв установен автор като мене.

Оттук нататък започва трудното за разбиране от страна на един 
млад човек и автор.

Първият етап на нашата нова белетристика се характеристика – 
по отношение силите на писателите – с неизчерпаемост на силите: в края 
на живота си Софроний Врачански и Григор Пърличев пишат книгите си и 
показват жизненост, сякаш са младежи; същото можем да припишем и на 
Пенчо Славейков – до края на дълголетния си живот той върви все по-на-
пред и по-напред – от писател става общественик, държавник, трибун – 
силите не прекъсват, а оформят все по-нови и по-нови черти в образа на 
писателя.

Вторият етап на нашата нова белетристика се характеризира – 
по отношение силите на писателите – със сетни изблици на дарование-
то докъм тридесет и пет годишнината на писателите, изблици, имащи за 
обект главно спомените от детинство. Погледът на вече установените 
писатели е примамван и от съвремието на писателите, но това вече им се 
удава трудно: „Чардафон“; „Казаларската царица“ и „Нова земя“; „Гороло-
мов“ и всички пиеси на Йордан Йовков; двете повести на Елин Пелин (ако 
и да ги харесват всички учители и учебникари), а също недописания му ро-
ман „Братя“.

Третият етап се характеризира с изключителна бедност на силите 
и способност да се разнообразяваме само със спомени от детинството, 
които интерпретирани на четиридесетгодишна и по-нататък възраст 
вече стигат до инфантилизация на дарованието.

Първо да изброим онези, които аз смятам за осенени от дарование и 
разполагали или все още разполагащи с възможности за развитие:

Докато в първия етап имаме само трима, във втория – четирима, 
към които гравитират Илия Волен, Константин Константинов, Ангел 
Каралийчев, в третия етап имаме 16 храбреци, които са имали или имат 
еднакви шансове, поради това, че дарованието им е безспорно!

Неизчерпаемостта на писателите от първия етап се дължи на огро-
мната култура, която те са прибавили към дарованието си, а също така 

В. Попов
Д. Вълев
Д. Начев
Д. Яръмов
Д. Цончев
Й. Вълчев
Й. Радичков
К. Георгиев

К. Николов
Н. Хайтов
Р. Босев
С. Македонски
С. Сивриев
С. Стратиев
Я. Станоев
И. Петров
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на великите националистични и общочовешки страсти, които са ги води-
ли в живота. Това ги прави полубогове (Софроний Врачански при това бе 
обявен от Българската православна църква за светец!) и ги издига толкова 
високо, щото като погледнем, завива ни се свят!

Изчерпаемостта на писателите от втория етап се дължи на слаба-
та култура, която са притежавали, и на подражателството на чужди ав-
тори, или пък на увлечението им да могат всичко (например Йордан Йов-
ков с неговите пиеси).

Инфантилизмът на писателите от последния етап се дължи не само 
на още по-ниската им култура, но още повече на нескромността им, на 
жаждата за забогатяване, на липсата на велики страсти, каквито у писа-
телите от втория етап, следвайки традицията, все още имаше.

Като се има предвид това, лесно може да се решава ребусът на всеки 
автор по отделно.

Характеристиката, свързана с ниска култура, нескромност, жажда 
за забогатяване, липса на велики страсти, се обогатява от допълнителна-
та характеристика, свързана с личното и гражданско поведение, липсата 
на здрави семейства и на професии. Не случайно един солиден автор като 
Николай Хайтов и на старо време направи изкуство – той е действувал 
като редови професионалист в областта, за която се е подготвял. Не слу-
чайно Славе Македонски крее, той не се е спирал на никаква професия и не 
е отглеждал деца. Твърде права е бележката на Атанас Далчев, че писате-
лят се свързва с живота по тия две нишки – професия и семейство – това 
е живота, за който толкова често се говори в кафенето на писателите и 
от който те остават далече, движещи се само в триъгълника редакция–
бюфет–момичета за удоволствие.

В по-голяма или в по-малка, или макар в най-малка степен характе-
ристиката – първоначална и обогатена – на съвременния ни кръг писатели 
важи и за тебе, драги ми Янко! Добре е да се замислиш над моите твърди и 
тежки слова.

Е, добре – твоята първа книга излезе. Излезе на основание на самота 
себе си, сиреч на основание на твоя талант. Никакъв баща, никаква про-
текция, при това въпреки лошият предговор. А после? После накъде в не-
деля?

Ти нямаш професия – щатната ти бройка в един вестник никак не 
е професия, а ако я сметнеш за професия, тя не те води към издигане, а в 
най-добрия случай към замразяване – не за издигане в кариера, а за издигане 
в самочувствие говоря. Нямаш семейство, което да те прави зрял и да ти 
дава правата на баща на отечеството. Свършвайки университета, нямаш 
куража да взимаш по-малко пари в провинцията, но да станеш голям (и 
както винаги с големите – гладен) писател, минавайки през мъчните скло-
нове на професията, за която се учиш.
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По-нататък: заниманията ти се ограничават все в триъгълника: да 
вадим хонорари от редакции – да имаме пари за ресторанти и квартири – 
да хойкаме, защото сме писатели и имаме право да бъдем несериозни.

Наследил си от родовете си онова, което е най-важно, макар че го 
осмиваш: сила на духа и тялото, способност за упорно действие; влезе в 
университета гратис – чрез един предварителен конкурс, който ти даде 
първоначално самочувствие и което не трябва да забравяш – обществе-
ната обстановка те оцени. Обстановката, каквато и да била, винаги оце-
нява правилно първите стъпки! Имаш възможности да не гладуваш – още 
един плюс за обстановката. Издаде книга с личните си усилия – още един – 
трети – плюс! Е, сега вече обстановката ще те изостави – така е винаги, 
във всички времена. Сега идва часът на зрелостта. Една погрешна стъпка и 
оставаш в „Писма на читателите“, една добра крачка и отиваш по-напред 
в творчеството си.

Писмото става твърде дълго, за да смятаме, че един млад автор се 
нуждае от повече разяснения. Ще прибавя само обикновено ненужните съ-
вети.

До излизането на втора книга спри да четеш чужди автори – съвре-
менни, а се занимавай с философите и есеистите на древността и на Ре-
несанса. Никаква белетристика: само философия, художество, музика, по-
езия. Проучвания на предходните ни писатели от първия и втория етап, 
проучвания хладни, не читателски, аналитични, не за развлечения и ин-
формация.

Избери си една нова наука, в която да проникнеш, макар като аван-
тюрист, а не като специалист: макар да е геология, биология или пък ико-
номика, история, география, археология.

Внимавай с печатането – добре е да се предпазваш отсега нататък 
от собствените си разкази – новелата в „Септември“ показва изразходва-
не, независимо от това какво ти мислиш по тоя въпрос и дори: колкото 
повече я защищаваш, толкова повече ще мисля, че си социално застрашен.

Ако искаш да станеш писател! Защото си реализирал дарование, но 
то не е още нищо, то е само условието, без което не може. Останалото е 
трудът! Ако искаш да станеш писател!

Твой
Йордан Вълчев
София, 6 октомври 1972
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София 84, блок 69-Б
Йордан Вълчев
      Георги Величков

Моите послания до младите писатели са добри, зрели, безполезни, 
неразбираеми, неосъществими: никой не извиси вкуса си, у никого не се про-
яви стремеж към самовглъбяване, саморазбиране, у никого развитие. Талан-
тите си остават „на буци“ – в най-действителната смисъл на думата. 
Развива се само меркантилността, самомнението и лъжовното съзнание, 
че сме неразбрани и страдалци.

Драги Георги,

Проявленията на младите ни писатели1 ми приличат на спортен 
филм, който може да се върти само на бавни обороти: младите писатели 
уж тичат, на екрана личат свръхчовешките им усилия – спазмична мими-
ка, свръхнабъбване на буцестата им мускулатура, потоци пот, пламнал 
безумен поглед – а всъщност стоят все на едно място, плават нагоре-на-
долу. Изпитваш жал и срам, искаш да се отскубнеш, да видиш друг, дина-
мичен филм, макар пак спортен, и ето сменяш екрана – младите писатели 
се нареждат върху стартова линия, качени на колела, подигнати на труп-
чета: въртят бясно педалите синковците, пъшкат, викат, крещят, мо-
мичета в национални носии им принасят захаросана или подсолена вода, да 
се подкрепят в лудия спринт, но... колелата си остават на място; крити-
ци измерват оборотите на всеки венец – за секундата, за минутата, но... 
колелата си стоят на място. И... от силната преумора младите писатели 
се струпалят от място, гътват се от седалките, в агонията си виждат 
миража на своето първенство, кланят се във въздуха, ала колелата са си на 
място.

Прочетох „Самотна луна на небето“. Основно впечатление: лирич-
на белетристика – твърде любопитно, твърде самостоятелно, рязко про-
тивоположно спрямо грубоватостта и цинизма на „примитивистите“, 
които господствуват на пазара.

Второ впечатление: „Самотна луна на небето“ е биография на един 
неосъществен юноша. Авторът трябва да разбере, че е изправен пред голя-
ма опасност в развитието си – ако първоначалният му герой е неосъщест-
вен юноша, в какви рамки ще се осъществява по-нататък самият автор. 
Разбира се, неосъществяването като съзнание се превръща в осъществява-
не, и при наличието на талант – в голямо изкуство – дървенякът любов-
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1 При това никак не млади, а все над 30 години, възраст, в която 
предходниците вече бяха завършили развитието си и правеха 
„сладката работа“ – големите и вече лесно постижими платна.



ник Йордан Йовков изписа най-нежните ни женски образи, онова, което 
той никога не е могъл да намери за себе си в живота2. С други думи човеш-
кото неосъществяване трябва да се превърне в творческо осъществяване, 
ако авторът не иска да остане до равнището на първоначалния си герой.

„Самотна луна на небето“ има гъвкаво, игриво изречение, но заедно 
с това: изречение дълго, разкъсано, усещаш се като в разлюляна лодка – не-
сигурно.

Синктактичните и граматичните средства на тази книжка са ед-
нообразни. Езикът жив, нежен, лиричен, но на много места изневиделица 
груб, банален, недогледан: диалектната езикова грубост на „примитиви-
стите“ носи един патриотичен акцент – да въведем свежи народни думи в 
остарелия литературен език, а жаргонната грубост на „Самотна луна на 
небето“, като показва говорната немощ на младите интелектуалци, сочи 
същевременно езиковото, а оттам и общественото, националното и дър-
жавностно самоотричане: никакъв вкус, никакъв финес. И колко е стран-
но, че всичко това тъкмо у автор, който изглежда съзнава душевната си и 
творческа характеристика – лиризъм: причината за този дисонанс се крие 
в неосъществения юноша, който с жаргонните си маневри иска да ни по-
каже, че е мъжествен и толкова смел, та не му „пука“ от нищо и дори от 
благородния тон; добре възпитаният в семейството си автор, възпита-
ние, на което държи и с което с право се гордее, не го дисциплинира в твор-
чеството му, а го прави „тарикат“ – все поради неосъществяването на 
юношата.

Композициите на разказите в „Самотна луна на небето“ са едноо-
бразни, характеризиращи се при това с отдавна станалите старомодни 
реминисценции и провиденции.

Малка игра на цифри:
1 разказ е от 5 страници – 75–80;
3 разказа са по 6 страници – 5–11; 11–17; 47–53;
1 разказ е от 7 страници – 17–24;
1 разказ е от 8 страници – 116–124;
2 разказа са по 9 страници – 38–47; 80–89;
1 разказ е от 11 страници – 89–100;
1 разказ от 14 страници – 24–38;
1 разказ от 16 страници – 100–116;
1 разказ от 22 страници – 53–75.
Късите разкази са на брой 6, а по-дългите също 6, общо 12. Най добър 

разказ е „Не се сдържах“ – 6 страници, а най-лош е „Наистина като край и 
достоен изход“ – 22 страници.
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2 Разбира се, жизненото осъществяване като факт и съзнание води 
при наличието на талант до истинско, най-пълно, общочовешко 
творческо осъществяване – Софроний Врачански например.



Модернистичните заглавия карат читателя да мисли, че авторът 
съзнава известно безсилие и чрез заглавията иска да ни убеди, че всъщност 
прави нова белетристика, ново изкуство. Не са добри заглавия като „Не се 
сдържах“, „Ако нямаше болка“, „А може би вечно“. Не само като заглавия в 
конкретния смисъл, но и като естествено мото за всеки разказ, каквото е 
всяко заглавие: сам авторът ни декларира, че се е сдържал в мига, в който не 
е трябвало да се сдържи – така заглавието излиза празно, без съдържание. 
Същото и за останалите посочени по-горе заглавия.

Голяма част от разказите са без преден план – героите стоят или се 
движат зад една не съвсем прозирна завеса, завеса, която само тук-там ни 
позволява да виждаме през нея. Плътно осезаемият преден план прави от 
„Не се сдържах“ един добър и дори много добър разказ. Това е разказ издър-
жан по тон, фабула и композиция. Това е единственият разказ, който со-
лидно ни убеждава, че пред нас се намира писател, и при това с реални пре-
тенции за собствено землище.

„Наистина като край...“ е разказ разпилян, несвързан, банален, пре-
тенциозен. Разпилян, защото няма действие – все чакаш да стане нещо, а 
то все не става; нещо става в съзнанието на автора, но това не е действие 
и не е разказ – многоглаголивото разказване не е разказ. Несвързан, защото 
няма нищо общо между героя от санаториума и героя от бригадата – те 
са само приятели, но какво от това; те са едно и също лице, писмото на 
приятеля служи на автора, за да усложни (ужким!) психологията на този 
приятел, попаднал след несполучлива любов в санаториум, усложнявайки 
само психологията на автора и излъсквайки до блясък бедничките му из-
разни средства, които от излъскването още повече „лъсват“. Банален, за-
щото банални случки са по банален начин разказани, в рамките на банално 
психологизиране. Претенциозен, преди всичко защото авторът непрекъс-
нато иска да ни внуши, че не прави разказ, сиреч той „гребе направо от жи-
вота“ – „ако пишех разказ...“ – стр. 58, повторено на стр. 71; „свободата да 
си създавам конструкциите...“ – стр. 54 – пръц, вижте ме какви конструк-
ции само създавам – като американските модернисти – от строшени те-
некета и изтъркани думи.

Да се спрем малко по-подробно на езика и на езиковите похвати:
1. Наблюдателният читател забелязва, че до половината на разка-

за много натрапчиво танцува съюзът „а“, а във втората половина се на-
трапва пък „но.

2. В разказа се повтаря 22 пъти (!!!) „АЗ“, сиреч на всяка страница по 
веднъж (средно!); на стр. 53, 56, 60 по 3 пъти на страница и то близко едно 
до друго. Ужасно грозно, „азът“ отсъствува, а авторът ни го натрапва; 
авторът не е работил с „вторична ютия“, редакторът му е бил будала, а 
само той не е проявил самокритичност.

3. „Организирам пребиваването си...“, така ли говори един беле-
трист? „Съвсем ще откача“, „болезнено удоволствие“ (ебах ти мазохи-
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зма!), „омерзение“, „по принцип“, „странно съчетание“, „шашнат“, „тя ти 
дала аванси и то по небудещ съмнение начин“ (втората част от фразата 
ни показва, че авторът е бил провинциален адвокат, а общо фразата е без 
никакъв аванс за автора, освен издателският аванс!), „изрецитирам“ и т.н. 
– все печални, безсилни речи. А три пъти се повтаря „изпитвам чувство-
то, че“ – толкова модерно в кафеджийския жаргон на писателите, тъкмо 
да покаже колко чувства изпитват, но толкова безчувствено, нищожно и 
смешно – този три пъти повторен в този разказ израз и често употребя-
ван и в другите разкази е дъното на авторовото безсилие – толкова жалък 
израз в един толкова претенциозен разказ...

4. Първият абзац на стр. 55 е чиста логорея.
5. Авторът не вижда добре във въображението си своя образ, този 

образ не е добре „сготвен“ в кухнята: в края на първия абзац на стр. 56 пра-
ви един образ за героя си – „... ти нямаш обаяние...“, а на стр. 57 в средата 
ни убеждава в точно обратното – за същия герой – „... умееш да водиш та-
кива разговори с неподозирано сладкодумие!“

Драги Георги,

Четох поредния ти очерк във в. „Литературен фронт“ – за един ми-
ньор, жив и действителен човек, работи като вол и си храни децата, и 
иска да поприкъта нещо в дома си. Не бива да унижаваме хората, а особено 
скромните и честни и работливи хора с гръмливи и нескромни комплимен-
ти. Един добър държавник би сметнал този очерк за граждански донос и 
веднага би уловил за ухото ония, които са позволили на един заболял от 
силикоза да влезе отново в мината. А един чуждестранен агент веднага би 
разбрал какви мизерни (което не е вярно!) са пенсиите на силикозните, за 
да са принудени да влизат в мината отново, където ги очаква явна и бърза 
смърт. Но авторът го потупва по рамото и му казва: „Браво, мой човек, 
така трябва!“ Питам се – журналистиката ли – съвременна, банална, гла-
голива – те тегли от Моста на въздишките към калното дъно на лагуна-
та, или белетристиката ще те въззема заедно с журналистиката ти към 
Моста на въздишките? Съвременният беден автор трябва по задължение 
да носи две дини по мишцата си – преливането на журналистиката в беле-
тристиката е обаче пускане на светилен газ в затворена стая.

„София преди 50 години“ от Георги Каназирски е журналистика, 
скромна, лека, непретенциозна, ама каква журналистика е това – след го-
дини именно в такива книги хората ще дирят документалността и изку-
ството, събрани на едно място.

Същото за „Завчера и вчера“ от Петър Нейков, „Българи в Цари-
град“ от Димитър Бръзицов и т.н., и т.н., без да споменаваме за абсолют-
но тихи автори като Тома Васильов, М. Радивоев, които ще се съхранят в 
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нашата литературна и културна история с великолепния си език, с ясна-
та си концепция – без, разбира се, и хабер да са имали, че притежават такъв 
език и такава концепция.

Струва ми се, че трябва да престанем да говорим за съвременни бе-
дни автори. Правят-струват, лъжат-мажат, но парици припечелват, ама 
в свободното време се иска къртовска работа, това, без което не може, 
това, което не правят – напечатили веднъж по нещо, издали и книга или 
две, те вече са кандидати за славата на класици и... спират, остават си при 
неосъществения юноша. Такъв автор от по-старите е например Ангел Ка-
ралийчев и неговият ужасяващо трагичен пример – как голямо дарование не 
става нищо – е предостатъчен, за да се впускаме в обширни педагогически 
подговорки. „Не се сдържах“ е нежен, лиричен разказ, с леко загатвана, нена-
трапена психология, с пестеливост в средства и език и при няколко меха-
нически съкращения, които съм направил в моя екземпляр – става вече чу-
десен разказ.

Заради този разказ си заслужава да загубя една нощ и половин ден не-
деля, да оставя жена си болна и да пратя детето в съседите и така да от-
правя поредното си послание – вж. началото.

Другото... хоминес лабилес лупум суум аспектант ет лупум суум ас-
пектабант – вж. началото.

Сантиментално твой

19 ноември, 1972
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18 януари 1979
Владо Даверов
София

Драги Владо,

Прочетох книгата ти „Което е било“. Изречението ти и добро, ком-
позицията сравнително стегната, фабулата също. Диалогът е естествен. 
Си на тридесет години и надежди има – реални надежди.

Колкото повече прелистваме книгата, толкова разказите стават 
по-дълги. И се разливат, губят сила.

Най-добър е разказът „За една прекрасна жена“, а неговият съсед 
„Квартирантът“ е особено слаб.

Разказваш добре, човек се увлича, има сок, ала действието слабо – 
няма действие, конфликт, сблъскване, та героите да се променят. Да се на-
дяваме заедно с тебе, че ще издирваш конфликти, сол и пипер, ще натягаш 
действието. Материалът, инструментът го имаш – добро изречение, до-
бър рисунък – картините ти са все на един дъх и винаги сполучливи. Съ-
зерцанието е недостатъчно. Най-съзерцателният – Йордан Йовков – не-
избежно си носи бомбичка и я подпалва в необходимия момент. След като 
сметнеш, че един разказ е вече готов за редактор и издател, задавай си въ-
прос – кое не ми върши работа, без кое не може – и както разказът е вече 
чист – ярко черен на белия лист – почни да го подстригваш чрез задрасква-
ници, скъсявания на изречения, мрази относителните местоимения и при-
лагателните, пести съюзите и наречията.

Хайде!
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     14 октомври 1979
     Руденко Йорданов
     ул. „Алеко Константинов“ 10
     7000 Русе

Драги Руденко Йорданов,

Снощи и днес, кажи-речи веднага след раздялата ни у Даверови, про-
четох вашата книжка „Четирите годишни времена“. Бях се зарекъл вече да 
не пиша на млади белетристи, установих, че е напразно. Ала пуста страст 
– ето, искам да ви обърна внимание към някои подробности. – Че имате дар 
на белетрист, е несъмнено, това личи дори от разговор с вас – наблюдате-
лен сте, реагирате бързо, остро и точно, лесно ви е да направите образ, 
погледът пламенен. Да. Но всички писатели са талантливи, щом вече са ре-
шили да уловят перото, щом като ги е подкарало изотвътре. Но от тука 
започва и трудното – свързаното с втората стъпка. – Ще се спра само на 
първия Ви разказ – „Знак за равенство“. Той е от 25 минус 4 страници. Пре-
калено дълъг, прекалено удължен спрямо материала, вложен в него. Основ-
ното, философското в този разказ: една полиция, една власт, водена от 
инерцията си, избива и собствени хора. Добре, нека бъде така – всичко може 
в едно изкуство, стига да е добре аргументирано и защитено. Вие се стре-
мите да съграждате три вида герои – една власт – войска, полиция, кмет, 
които бранят нещо, което идва още от древността, символизирайки тая 
древност с цар Борис Покръстител, сиреч България, държавата България, 
на второ място – хора, които са противници на властта, тръгнали сре-
щу нея с оръжие в ръка, и на трето място – човек по средата, крепител на 
властта, но несъгласен с нейни методи, оспорващ някои методи, той на-
края се оказва измамен от властта, става жертва именно на методите, 
които отрича. Разположили сте много герои, надвишавайки възможност-
ите си за обрисовка. Физически и нравствено се откроява само Белизната, 
но и обикновеният читател ще усети, че акцентувате върху втората 
група от героите ви, а те пък са само щриховани. Напразно използувате 
нощната тъмнина, за да избегнете по-ярка обрисовка, напразно използу-
вате модернистичен, „нацепен“ стил, сякаш подканвате читателя сам да 
довърши вашата работа – заради това и без нужда, свързана с действие-
то, разделяте разказа на 7 части: читателят да „мисли“ в „почивките“ 
между всяка глава. Да речем, че вие нарочно се „предпазвате“ ат втората 
група герои, с цел да изпъкне първата ви група и така да изпъкне противо-
поставката Властта на Белизната против Белизната. Но и тази най-ва-
жна част от героите ви, тази трагична част от герои, носеща продълже-
нието на древен морал и в постъпките си отричаща този морал, е съвсем 
сумарно описана, например с фрази като „пълзящата полиция“, „подкрепа-
та навярно пушеше насам, гъсто наредена в щаерите“. – Обобщено казано, 
вие сте се заловили за едно широко платно, а сте го натъкмили на петна, 
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на петна – „червени, черни и сиви петна“, както е според една от фразите 
ви в разказа. Като поддържам впечатлението си, че имате белетристичен 
дар, смятам, че несполуката идва от непознаване на материала, от който 
искате да изградите конфликтния ансамбъл. – И ето, ще ви направя бе-
лежки, свързани с непознаването, за да помисля сам за себе си, че ако добре 
познавахте материала, щяхте може би да стъкмите разказа си стройно 
(как дърводелецът ще направи прозорец, ако не знае какво дърво да избере, 
с какво и как да фасонира разбичената дъска!). – Първата ви страница ни 
среща с войсковата част, на която при това капитанът е с парадна курт-
ка – синя, нещо невъзможно за обстановката. Чак след много размисъл чо-
век разбира, че синьото идва от факта, че се описва не войска, а полиция 
– полицаите носеха сини дрехи. Да, но читателят вижда войска, сиреч ав-
торът има впечатления от войска, а говори за полиция. Целият разговор 
между капитана и поручика е невъзможен за обстановката, театрален и 
безцелно садистичен. „Раздрънкано БМВ“ няма, а ДКВ – Дойче Крупс-Верке, 
но тези тенекиени и наистина дрънкащи коли не бяха на снаряжение в по-
лицията. Дребна грешка, ама разказът е и документ. Вижте сега фразата 
от стр. 6: „стиснал цевта на картечницата... със събрана двунога“. – Пър-
во, цев на картечница няма как да се стиска, стиска се приклада й и полу-
ложата, второ, мерачът ли е със събрана двунога, или самата картечница, 
трето – ако картечницата е със събрана двунога, тя не е готова за стрел-
ба, ще се клати и тогава „стискането“ е безпредметно. От стр. 7–8 – аб-
солютно невярно и невъзможно е свещеник да продава на черна борса. Вие 
не съобразявате идеологията им – сега например те са най-бедни от всич-
ки обществени слоеве, но чули ли сте някой свещеник да е изправен на съд 
за кражба, а кражбата стана обикновено явление и все от хора на постове 
и с пари! Тази грешка е за разказа ви фатална – тя кара читателят да не ви 
вярва! Стр. 8, средата – „захапал резервна пачка“. Казва се „патронна те-
некийка“, но обикновеното у народа е пачка, тя има пет патрона, като се 
свършат тия пет патрона, тенекийката изхвърча и тогава слагаш тази, 
която, според вас, сложена в устата, е резервна или по-скоро втора, за-
щото в сухарната торба и в паласките войникът има още най-малко 12 
пачки – патронни тенекийки. Вие обаче веднага след тая фраза казвате, че 
„втиквате патрон след патрон“ – е защо му е тогава в устата пачката 
– патронната тенекийка, и откъде взима този патрон след патрон. – На 
същата страница, по-горе, говорите за рапортна полкова книга. Има та-
кава книга, но тя е за хронологията на дежурните офицери, вие всъщност 
говорите за реляции на полка – и тука нещо недознайвате. Казвате в съ-
щата фраза, че 5. Дунавски полк е на Негово Величество. Кое Величество? 
Вие, човек русенец, син на старши офицер, непременно трябваше да зна-
ете името на 5. Дунавски полк. Ако не ми изневерява паметта, името на 
полка е 5. Дунавски на Негово Княжеско Величество Принц... Хесенски пе-
хотен полк. Това бе официалното име на полк и мисля, че това име стои 

107алманах • Ϛвета гора • 2005

Йордан Вълчев • Диалог с едно поколение



на паметника в градинката пред старата поща на Русе, градинката с жен-
ските фигури на проф. Любен Далчев. Не може да се пише пет за четири. 
Моят 1. Софийски пехотен полк е официално 1. Пехотен на Негово Висо-
чество Княз Александър I полк, а съседният 6. полк бе 6. Пехотен на Негово 
Величество цар Фердинанд, Цар на всички Българи полк. – вие говорите за 
гръцка карабина, когато трябва да кажете италианска карабина: гърците 
бяха пленили много италианци, докато да им помогнат германците през 
април 1941, от тия италианци взеха карабини, на които ножовете си сто-
ят на дулата и се прекривят като чекия – за такава карабина говорите. 
– вие говорите на стр. 9 за конски череп, но ви питам – сигурен ли сте, не 
се ли отнася за волски череп? На стр. 10 употребявате лалокоприя, което 
издава влияние на такива лайнари като Вонигът, защо не следвате досто-
лепната българска белетристична традиция, а говорите мръсотии? И ако 
българското не ви прави впечатление, спомнете си Мопасан – той говори 
само за мръсни неща – но без нито една мръсна дума. На края на страница-
та казвате „привично движение“, което не изразява нищо. На следващата 
страница казвате, че в селото обикновено се стреляло при изключителни 
случаи, например при изнасяне на кървавата риза на младоженката. Искате 
да кажете, че се стреляло много рядко. Това ви уличава в историческа не-
осведоменост: стреляло се е непрекъснато, защото „булката беше чест-
на“, е вечното явление в нашето бившо село – сиреч всяка нощ стрелба. В 
същата страница – цар Борис III никога не е раздавал орехи и бонбони, це-
лувал е ръце на бабички, а женерал-адютантът взима адресите без никой 
да разбере и после следват други обдарявания, по-съществени. Ако искате 
да го иронизирате, ще го иронизирате логично. Ако на стр. 12 „впрегнати 
коне“ е ваша грешка, а не на словослагателя, грешката е голяма – говорите 
за впрегатни коне, има ездитни и впрегатни коне.

И т.н., и т.н. – С вашите грешки сте направили апология на бивша-
та власт, а не това е било целта ви. Е, защо сам си слагате таралеж в гащи-
те. Вашият редактор Никола Джоков е бил крайно благосклонен, защото 
не допускам да е бил толкова умен, че да ви е оставил грешките, за да ви 
проваля. Ако бих могъл да съм бил аз, щях да ви изстискам, за да намерите 
себе си. Вие пък сте си наумили по най-благовиден начин да ударите темен-
на, за да видите името си в заглавието на една книжка.

Не биваше да убивате накрая Белизната, защото ако го бяхте оста-
вили жив, моралията ви щеше да бъде по-убедителна. Пък и нелогично го 
убивате. Логиката е, че след като са разбрали кой е, оставят го жив и ос-
тават гузни – така идва катарзиса, но вие не сте съобразили, че именно 
чрез катарзис, чрез самопризнаване, макар мълчаливо, врагът се признава за 
виновен. – И тъй, внимавайте, не прахосвайте себе си! Дирете „враг“ като 
мене, а не ласкатели, ако... искате нещо да правите – тая риба и тоя покер 
са по-сложни, по-отговорни – по-величествени.

Ваш:
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Венко Евтимов
* * *

   На мама

На масата беше останала
последната ябълка.
Майка ми раздели наполовина.
Аз изядох свойта половинка.
Майка ми раздели своята част
още на две.
Аз изядох единия дял.
Майка ми раздели своята четвъртинка
още веднъж.
Аз изядох едното парче.

Майка ми разделяше своята част
на все по-малки парченца, толкова малки,
че накрая си поряза пръстите. 
Попитах я:
 – Защо не хапнеш, мамо,
    своя дял?
– Защото трябва да го разделя със тебе, сине.

Àí ò îëîãèÿ “Ñâåò à ãîðà“

Худ. Цани Василев



Красимир Чернев

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ГЛАРУСА

Здравейте гларуси!
Простете, че забравих имената ви!
Не съм ви виждал цели векове. 
Откъснат от града
на морското ви царство,
сънувах ви по чужди домове.

Запомнил бях 
победоносните ви крясъци
и сенките ви – като демони
във варненската нощ,
за цвят използвах на вълните блясъка,
а за характер – варварството
и в зародиша – вроденото ви зло.

Здравейте гларуси!
Аз днес за първи
и последен път ще ви прекръстя.
Завръщам се завинаги при вас.
На своите желания направих кръстове,
а пътищата ги засипаха със прах.

Ще отрежа изходите
от града свещен на пясъка
със ножица от страх за незавръщане. 
Ще обявя за национални паметници стряхите
и помнещите крясъка ви къщи.

Здравейте гларуси!
Забравили сте мойто име!...

Антология „Света гора“
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Любомир 
Йорданов

РАЗВОД

Разделяме си есента.
От пълноводието рижо
при теб остават круши, жито...
При мен стърнища и листа. 
Нищо –
разделяме си есента.

Присъдата е неотменна.

Със семената във ръка
разсеяно за вятър гледаш. 
И свиря аз по-долу седнал
със крушово листо в уста. 
Разделяме си есента.

А есента ни е последна.

Юрий Лучев
* * *

Диви облаци вграждат сенки в окото,
диво семето
рита във кръстния прешлен
и полека гърбът се намества сред буците.

Нейде сестрите ни
бухат тъмните черги, езици на богове речни;
как във тях ще повият
тела бели, излазили хълма разяден
от плач и от стъпки – 
там конски косъм вятъра реже
и като свещи изправени змии догарят по залез...

Аз не мога сега с пръстите непроходили да достигна
тази срязана ябълка – залеза –
в гърлото спряла.
А щъркелите се погубиха, сестрице,
мъхът по покрива и тях покри отдавна.
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Юбилей

Димитър 
Ефендулов

 НА 75 ГОДИНИ

Връзката учител – уче-
ник е изначална връзка, 

съкровена споделеност на мисли-
те, волите, опитите. Случилият 
се духовен досег между учител и 
ученик в неговите дълбинни из-
мерения е уникален шанс в живо-
та на човека да открие в „лицето“ 
на другия тайната на собствените си дарби. Спокойно мога да кажа, че Д. 
Ефендулов е първият мой учител, професионално въвел ме във вековните 
традиции и увличащите интелектуални интриги, свързани с тълкуването 
на художествени текстове най-вече през оптиката на библейското слово. 
И друго много важно за макар и краткия ми биографически път на про-
фесионален литератор – Д. Ефендулов ме въведе в света на хуманитарни-
те ортодоксии, там, където можеш да се чувстваш приютен, въпреки една 
след друга следващите ценностни кризи на модерността и постмодерност-
та; въпреки гнета на идеологическите режими и социални конюнктури.

Естествено, за да обитаваш света на старозаветните паремии, на 
евангелските притчи, изобщо на библейските митове, трябва да си въз-
питан в търпение, трябва да си достигнал „зрелостта за неразрешимите 
проблеми“ (Е. Левинас). Като подготвен религиозен херменевт (поради 
семинаристкото си образование) и класически филолог (поради филоло-
гическото) Д. Ефендулов, изследвайки мащабния корпус на библейското 
знание във връзка с художествените визии за света, е повече от убеден, че 
това знание трябва непрекъснато да се преоткрива, да се реконструира. За-
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щото Тайният код на старозаветните и новозаветни послания вече хиля-
долетия наред предполага изкачване на планината, изпитания в пустиня-
та, верско търсене на Бога. За да дойде онова ти небесно състояние, когато 
човек узнава Бога в опита си.

Нихилизмът и скептицизмът не могат да бъдат съкровени гласове на 
човешкото. Те са поробващите езици на детерминацията, на царството на 
обективните дадености, на анонимността и безличността. Орисан да бъде 
разпнат между земята и небето, човекът е орисан и да прави своите мъ-
чителни избори между свободата и необходимостта, между хаоса и реда, 
духа и материята във „вечната битва с живота“, както би се изразил духов-
ният аристократ П. Славейков, един от обичаните персонажи на юбиляра. 
Биографичният път на Д. Ефендулов е сякаш поредното въплъщение във 
времето на философията на личностния аристократизъм, свързана със 
съзнанието за дълг, а не за привилегированост..

Помня, че в една от своите „лебедови“, както обича да ги нарича, изпо-
веди, Д. Ефендулов почти аксиоматично изрече, че възможно най-високият, 
абсолютен човешки мит е този за Вечността. Търсим вечността, сънуваме я, 
мечтаем я. Дори в мигове на екзистенциални усамотения я постигаме, оби-
таваме. Иначе всичките наши рационалистични конструкции си остават в 
сферата на на земноограниченото. Те са устремени нависоко, но са погра-
нични. Те искат да отидат там „отвъд сребровъздушните стени на кръгозо-
ра“, но не могат. Това, което не може да бъде отнето на човека, е вярата, че 
Вечността съществува. Светът на Вечността е онтологическа даденост, тя е 
познание за Бога без понятия. Вечността идва подир възможното. Тя е чу-
ден глас из дълбините на душата, ангелското, което те застига. Вечността е 
човешката мечта за Бога, молението на душата, покайната въздишка заради 
непреодолимата ни крайност и греховност. Вечността е „простият метафи-
зичен факт, че човекът не може да понесе да няма Бог“. (К. Янакиев)

Този е един от важните уроци, които ми преподаде Д. Ефендулов. 
Този е и един от фундаментите на неговата персоналистична етика, коя-
то свързва във вътрешно напрегнато, но все пак хармонично единство чо-
вешката съдба (рок-fatum) с индивидуалната биография. Иначе „Без Бог! 
Без Господар!“ земята не може да бъде рай, убеждава Д. Ефендулов. И още 
по-невъзможно е да бъде постигната онази сякаш отвъдна вапцаровска 
вяра, че: “Ще се радват на труда си хората и ще се обичат като братя“. Така 
както е невъзможен мъченическият живот на малкия Ел.-Пелинов герой 
Монката без реалната, но и утопична Спасова могила или животът на фи-
зическия немощния да бъде в битието Люцкан – без литийното шествие 
на неговите божествено червени лалета. Без вярата, че Бог съществува чо-
вешките мечтания раждат грозотата, злобата, за да се стигне до „страшния 
резултат, при който не обичта се въчеловечава помежду ни, а ненавистта 
разчеловечава хората“.



Много още може да се говори за необикновените уроци, по-точно 
за твърде различните уроци на Д. Ефендулов към младите поколения. 
Един от съдбовните лично за мен е урокът по почит към писания стойнос-
тен текст. За Д. Ефендулов четенето и писането на текстове е култов акт, 
свръхсъсредоточеност в свръхземните проблеми.

Затова тук бих искала да маркирам някои мои размисли във връзка с 
неговите книги „Българска литература и библейска традиция“ (1994), „Ре-
лигиозни първообрази в поемата „Септември“ на Гео Милев“ (1999), „Ре-
лигия и художествена литература“ (2004). Повече от очевидно е, че всички 
те разчитат на критическата сила на божественото откровение. Религи-
озното в широкия хуманитарен смисъл на думата е своеобразен език за 
автора, структура на мисленето му, ритъм и пулс на житието му, генеа-
логия на творчеството му. Всички тези книги създават един почти непоз-
нат в националното ни литературознание дискурс – този на богомислието; 
този, който разчита човешкото чрез божественото, обективното и види-
мото чрез притаеното и наднебесното. Това е дискурс, който следва прин-
ципите на духовната йерархия, в която по-низшите умове се приобщават 
към по-висшите, към онези, които говорят за другото битие. Всички кни-
ги на Д. Ефендулов разказват частните или целокупни истории на българ-
ските художествени светове, ритуално възкресявайки ключови библейски 
текстове, които да ни възвърнат към традиционната за българската хрис-
тиянска общност култура на молитвата и покаянието.

Всъщност „молитвата“ и „покаянието“ – като два от най-дълбинни-
те християнско-антропологически езика – конструират смислите на пос-
ледната книга на Ефендулов. Това е книга, която ни казва какво загубваме, 
когато загубваме вярата си в Бог. Ако човекът забрави езиците на молитва-
та и покаянието, то това е най-тревожният симптом, че нещо много фун-
даментално се е объркало. В света на безбожника е непосилно да се живее, 
той е лишен от смисъл.

Като всяка дълбока, мъдра книга, „Религия и художествена литера-
тура“ проблематизира съществуването, задава въпроси, конструира ал-
тернативни светове, защото се занимава с фундаменталните ценности на 
хората и защото аналитично показва кои от ценностите им трябва да бъ-
дат фундаментални. Така, разглеждайки творбите на Хр. Ботев и Ив. Вазов 
„Моята молитва“ и „Молитва“ на равнището на междутекстовия диалог и 
с оглед на библейските първообрази, Д. Ефендулов ги чете чрез принципи-
те на „катафатическото“ и „апофатическото“ богословие, за да стане ясно, 
че в Ботевата творба говори homo не (religiosus), онзи, който заменя тран-
сцендентната реалност със земната прагматика, а във Вазовата творба го-
вори безусловният homo religiosus, за когото Бог е иманентна величина. За 
Ботевия лирически персонаж молитвата е рационално действие, открове-
но сатиризирана визия за света. За Вазовия, обратно, молитвата е вопъл 
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за Бога, който дава сили на човека да упорства в битката със злото. Така 
с рационалистичната си молитва Ботевият човек се превръща в „родона-
чалник на десакрализирания космос в новобългарската литература“, а Ва-
зовият лирически субект „остава продължител на утвърдения през веко-
вете сакрален космос“. За него молитвата е съвместно с Бога действие. Тя е 
човешко откровение в Бога.

И още едно ключово тълкувание в гореупоменатата статия, свърза-
но с поетическите трансформации на библейското архетипално чувство 
„страх“. Ако в Ботевото творчество богобоязънта е негативно преживя-
ване, достойно за сатирично изобличение заради робските чувства, които 
насажда, в библейския прототекст страхът Господен е извор на мъдрост, 
поставяща човека в пътеките на любовта: „...страхът брани греха, а грехът 
е деяние против волята на Бога“. Интерпретирайки страха като богобоя-
зън (в смисъл на богопочитание), Д. Ефендулов типологизира две равни-
ща на преживяване на страха. В единия случай, този, за когото говори и 
Ботев, е страхът, свързан с емпиричната действителност, с обикновения 
свят на обективираните ценности. Другият, архетипалният страх, е този, 
който човек изпитва пред тайната на битието, пред трансцендентната без-
дна. Единият страх е свързан с грижата и болката в емпиричния делник. 
Той е страх, забравящ абсолютите и наднебесните пространства. Другият 
страх е метафизичният страх, който изпитваме пред тайната на човешкото 
светуване, пред вечността и затова към нея религиозният човек пристъп-
ва „со страхом Божий, верую и любовию“.

Основополагащ текст за националното яворовознание е статията 
„П. К. Яворов – между себеотдаването и съмнението в отношението към 
Бога. Почти аксиоматично звучат някои от литературоведските обобще-
ния на автора: поезията на Яворов е „един мрачен апокалипсис на безна-
деждността“, „П. К. Яворов е най-големият поет на страданието, което за 
него е равно на онтологическа величина“ или „в „Покаяние“ няма покая-
ние; от „Покаяние“ лъха духът на модерния век, който носи нови страхове 
и скърцания със зъби...“ Д. Ефендулов е убеден, че Яворов е от най-голе-
мите трагически поети в българското митопоетическо наследство. Него-
вите пророчества изправят пред бездни, смъртоносно пронизват мисъл-
та и душата, есхатологично изгарят. Яворовите пророчества артикулират 
скръбта като онтологическо състояние, като метафизичен унес към отвъд-
ното. Тя е скръб по божественото, чистото, абсолютното и е неутолима 
поради знанието за тяхната непостижимост в пределите на земното. От-
тук и опитът на модерния човек да се покае, но и неговата вътрешна не-
посилност да измоли покаяние. Така Яворовите „Молитва“ и „Покаяние“ 
се превръщат в един от модерните речници на българския интелигент от 
епохата на модерността, разпънат между отдаването и съмнението в отно-
шението към Бога.
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И в първата, и в последната книга на Д. Ефендулов може би най-сък-
ровените думи, докосващи собствените ни дорефлексивни познания – са 
изказани по повод творчеството на Йовков, превърнало се според автора 
в универсално духовно хранилище на човешките мечтания по идеално-
то. В последната книга Ефендулов проблематизира нерешимия от христи-
янско-антропологическа гледна точка въпрос за греховно човешкото. Мъ-
чителен въпрос, персонифициран чрез героя Иван Белин. И съдбата на 
Ив. Белин е ехо от онтологичната драма на неразрешимите въпроси. Дра-
ма, която не носи избавление, но затова пък носи просветление. Според 
Д. Ефендулов Йовков, най-несоциалният български разказвач от първата 
половина на ХХ в., най-проникновено трансформира физиката в метафи-
зика. Йовков е уникален български автор, успял хармонично да съедини 
поетиката на мечтанието с прозаизмите на живота.

Уморен от тегобите на земното, всеки може да загърби света, да стиг-
не до „никъде“. Напротив, животът на Серафим, Вълкадин, Сали Яшар 
казва, че хората трябва да живеят в добротворство. Йовковият свят може 
би за първи път в българската литература изгражда друг, несоциализиран 
йерархизъм, уповаващ се не на социалните произходи, а на „разликата в 
дарбите и призванията, в личните качества“ (Н. Бердяев).

Самите заглавия на книгите на Д. Ефендулов сочат не просто почер-
ка, но и патоса на неговото слово. Мъдро слово, смирено пред битието 
като „една всеобемна антиномия“, в което митарстват тялото и душата на 
човека. Защото и тялото, и душата в тяхното чудно (калокагатийно) съче-
тание са богосъздадени. Животът в близост до Бога предполага аскеза, т.е. 
„духовно упражняване, концентрация на вътрешните сили“ (Н. Бердяев). 
Духовната аскеза е свързана с културногероическото начало в личността, 
тя предпоставя съпротива срещу мерзкото, безличното, поробващото на 
света. Нещо, на което са способни истинските творци. За един от тях, П. 
Алипиев, Д. Ефендулов посмъртно ще изрече следните думи: „Той остана 
незасегнат от „врявата на деня“ и от шумните показности; не защото не 
живя сред тях и не защото не ги изживя, а защото не ги направи предмет 
на своите поетически визии“.

Д. Ефендулов, издигайки литературоведския дискурс над нивото 
на идеологическите конфронтации, превръща литературноизследовател-
ската дейност в социално ангажирана дейност, проектираща моралните 
светове, валидни за всички, независимо от възраст, класа, пол, занятие... 
Нещо повече, той успява да превърне книгите си в настолни за онези, ко-
ито пазят в себе си вярата в божия замисъл за човека, в абсолютите, в тай-
ните и чудесата на световното. Ето защо, въпреки юбилеите на земните 
възрасти, Д. Ефендулов живее във времената на зрелостта на духа, когато 
мисълта не само се изостря, но и прозира, стигайки до „крайните“ проб-
леми на битието. И при всяка поредна негова „лебедова песен“ той изпа-
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да в онова чудно, по йовковски екстатично въодушевление, което извежда 
отвъд пределите на всекидневността. За да изкристализират мъдрите Д.-
Ефендулови притчи за ценностите и за свръхценностите на човешкото.

Напоследък Д. Ефендулов задава един и същи въпрос, най-същнос-
тния и най-мъчителния, към своите приятели – учители, поети, универси-
тетски преподаватели: „Има ли Бог и ако има, каква е визията ви за него?“ 
Всеки народ, респ. всеки човек има своите собствени перипетии в исто-
рията, своите собствени молитви и спасения, своите собствени покаяния 
и разпри с Бога. Лично моите интуиции, свързани с отговора на въпроса, 
зададен от Д. Ефендулов, аз припознах в думите на най-големия съвреме-
нен български разказвач Й. Радичков. Думи, доближаващи се до иносказа-
телната мъдрост на евангелските притчи: „За жалост човекът продължава 
да бъде много самотен и за да не е сам, е измислил бог. Бог може да го има, 
може и да го няма, но ти живей тъй, все едно че го има“.

Антония Велкова-Гайдаржиева

•

Животът и творчеството на Димитър Ефендулов доказват истинността на 
фрзата: „Няма нищо случайно“.

Знае се, че факторите, които изграждат творческата личност, са: семейната 
среда, емоционалната памет за родовия корен, първите учители, последвалите го-
дини на средно и висше образование, литературните и духовните школи, от които 
се учи, идейно-философските движения на времето, в което живее младата личност, 
и не на последно място – лично извървеният творчески път и божията дарба, която 
му е дадена… Знаейки това, житейското кредо на Ефендулов се побира в краткото 
„Моли се и работи!“ (“Ora et labora!“).

Потомък трето поколение на бежанци от Източна Тракия – село Каваклий Ло-
зенградско, той носи неспокойния дух на хората, насила изтръгнати от корена си и 
натирени с мисълта за оцеляване. Тази „изначална болка“ го кара да търси своето 
място под слънцето, за да пусне семе и отгледа плод, който да дари на идните поко-
ления с мъдрост и упоритост. Тези две черти може би са най-характерни за неговата 
личност; бих казал, че те достойно са се всмукали и в характера на сина му – баща 
на три деца, който в не по-малка степен от баща си, в своята професия, показва упо-
ритост и творчетво.

Атанас Стоев
из предговора към книгата „Религия и художествена литература“ 

от Д. Ефендулов, Варна, 2004 г.)
•

Като съвестен и прецизен изследовател през изминалите три години Ефен-
дулов разшири концепцията си и доизясни редица въпроси, появили се в сблъсъка 
с различните интертекстуални модели, които подлагат на преоценка поемата „Сеп-
тември“. Един от най-актуалните проблеми според него е свързан с възможните гра-
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ници на интерпретацията при изследване на двуделното отношение религиозен 
първообраз – литературен образ във връзка с междутекстовостта. В предложе-
ната тук студия той посочва необходимостта „на новото си място библейските и 
религиозни първообрази да се осмислят едновременно и в своя първообра-
зен контекст, и в контекста на трансформирания в семантично отношение ва-
риант“. От такава позиция той анализира поемата на Г. Милев, предлагайки на чита-
теля едно изследване с оригинална композиция. Без съмнение, прецизните очи са 
забелязали наличието на придружаващ текст в хода на изложението, когато става 
дума за възлови проблеми и понятия. Така изследователят дава възможност да се 
видят и други схващания, в които протича рецепцията на творбата.

Маргарит Мерджанов
(из послеслова към книгата „Религиозни първообрази в поемата 

“Септември“ на Гео Милев“ от Д. Ефендулов, Врана, 1999 г.)

•

Д. Ефендулов е ярък пример за самоотверженост и любов към учителската 
професия, за родолюбиво верноподаничество към българската литература въоб-
ще. Той е един от социокултурните феномени, на чиито рамене продължава да се 
крепи авторитетът на учителството, който в негово лице респектира и със замаха на 
перото. Името му прикова вниманието на специалистите особено през последните 
няколко години, когато негови литературоведчески текстове се появяват в сп. „Ли-
тературна мисъл“, сп. „Старобългарска литература“ и др. Завидната широта на него-
вите знания в областта на литературата и теологията са подкрепени от максимализ-
ма на християнската антропология, чиито принципи, струва ми се, са ръководели не 
само изследвача, но и личността Д. Ефендулов.

Сава Василев
(из анотацията към корицата на книгата „Българска итература 

и библейска традиция“ от Д. Ефендулов, Ловеч, 1994 г.)

•

Щастлив човек е Д. Ефендулов, защото е един от малкото, успели да постигнат 
във висока степен трудно постижимото – да бъдеш цял, както призоваваше някога 
Гео Милев, да намериш онзи покой, който уравновесява везните на вътрешния мир, 
а защо не и на духовната хармония на Аз-а с другите…

Сава Василев
(из рецензия за премиерата на книгата „Българска литература и 

библейска традиция“ от Д. Ефендулов, Варна, 1994 г.)

•

Редови интелектуалец от ранга на Д. Ефендулов трябва да бъде спокоен за 
себе си, че е изпълнил своята мисия, че се е самоосъществил. От значение ли е фак-

Димитър Ефендулов на 75 години

алманах • Ϛвета гора • 2005118



та, че единственото свидетелство, чрез което се доказва в лицето на себе си и на 
другите е книгата му „Българска литература и библейска традиция“).

Иван Радев

•

Здравей, приятелю! Благодаря ти за вниманието към мен! Поздравявам те с 
товата ти книга „Религия и художествена литература“! Сигурен съм, че във всяко от-
ношение има символика, която прави от четенето още по-голямо удоволствие. На-
дявам се в скоро време да поговорим още за „разделението на българския дух“…

Владимир Атанасов

•

Драги Митко,
Тези дни ми предадоха твоята „Религия и художествена литература“. Всъщ-

ност Антония Велкова я е оставила в катедрата на университета, където аз рядко 
ходя… Благодаря ти за ценния подарък – прекрасна книга, за която сърдечно те 
поздравявам…

Ангел Давидов

•

Драги Ефендулов,
Прочетох писанията ти за Й. Йовков с радост! Докоснал си се до Йовковите 

блаженства, усещам и твоето блаженство да служиш на литературата чрез самата 
нея. Твоят прочит на Словото респектира. В духа ти е било вселено само то, Нача-
лото…

Бъди здрав за радост на литературознанието ни. То не боледува наистина, а 
е онова, което е!…

Славчо Иванов
•

Уважаеми г-н Ефендулов,
Удоволствие бе за мен да чета един толкова свеж език, лишен от шаб-

лоните и високопарието на литературната ни критика… Благодаря Ви още 
за вниманието! Пожелавам Ви успешна творческа работа!…

Златка Парпулова
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АНКЕТА
на Атанас Стоев с Димитър Ефендулов

(фрагмент)

Във връзка със 75-годишнината на Д. Ефендулов, малко преди неочакваната си 
кончина, Ат. Стоев му задава 80 въпроса, свързани с неговия живот и творчество. 
Съдбата прекъсна реализирането на идеята, поне до момента, в който редакцията 
на „Света гора“ се намеси и помоли литературоведа да ускори отговорите на част 
от въпросите.

Самоосъждате ли се и в какви случаи?

– Да! Когато съм честен пред себе си и пред Бога…

Какво мислите за мъката? Може ли тя да бъде пречистваща?

– Да! Ако е истинска, а не маска за пред хората…

Вашите размисли за катарзиса.

– Той е нещо от порядъка на „окропише (окъпи) мя исопом (билка) 
и очисту ся, омиеши мя и паче снега обелю ся…“…

Обезкуражава ли Ви мисълта за неизбежната смърт?

– На всяка цена! Ако липсваше презумпцията на онова „място злач-
но, място покойно, идеже (където) несть болезнь, ни печаль, ни воздиха-
ние, но жизнь безконечная“…

Откога темата „Бог“ съществува в битието и творчеството Ви?

– Откакто в мен се всели мисълта, че човек е крайно същество, а Бог 
е безкраен, т. е. сила, която от самото начало е създала живота…
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Димитър Ефендулов
РАЗКАЗЪТ „ЛАЗАР И ИСУС“ ОТ ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 
И ПРОКЛЕТИТЕ ВЪПРОСИ НА БИТИЕТО

Задачата на наблюденията в тази статия е да се проследят характе-
рът и моделът на художествено мислене – модел, който в своя-

та философска основа и художествени принципи съществува вариатевно 
и в други творби на писателя особено след романа „Иван Кондарев“. Про-
изведения като „Легенда за Сибин...“, „Тихик и Назарий“, „Антихрист“ и 
най-вече „Черния монах“, драмата „Наяве и насън“ са реализация на една 
художествена инвенция, в чиято основа е залегнала проблематика от би-
тиен тип. Тя занимава почти изцяло твореца повече от десетилетие пре-
ди смъртта му и определя посоката на неговите художествени послания. 
Ако използваме думите на Ем. Станев в статията му за Лев Н. Толстой, пи-
сана през 1978 г., тази проблематика е скрита в „...субективната действи-
телност, където коварно са стаени въпросите за тайната на битието, на 
бога, „чистия разум“, вечното как и защо...“ (п.м., Д. Е.) Тези „проклети 
въпроси“ на Универсума, пречупени през споменатата действителност на 
твореца, Ем. Станев разработва ту като се опира на историческата дейст-
вителност (в. „Антихрист“ и др.), ту като изгражда произведенията си на 
основата на съвременността, в която живее („Наяве и насън“). Единстве-
но в разказа „Лазар и Исус“ той обръща поглед към сюжет, който черпи 
от 11 глава на Евангелието от Иоан, като използва същото време и мяс-
то на действие, същите герои и даже почти същите случки. Този акт оба-
че не може да бъде повод да се търси само елементарна аналогия между 
двата текста, нито пък да се открие опит за оценъчно съизмерване меж-
ду тях с цел съвременното произведение да бъде осмислено от позициите 
на екзегетиката. Подобно нещо е изключено! В същото време обаче, пред-
вид предварителната зададеност от страна на автора за формална близост 
между евангелския текст и текста на разказа, тази близост ще се използва 
за отправна точка на нашите разсъждения. Ето как тя директно е показана 
във въпросната творба: „Това е историята на възкресения Лазар, за коя-
то евангелието мълчи“ (п.м., Д. Е.).

В този финал на разказа има нещо показателно, нещо, което има зна-
чение за смисъла на цялата творба. Обявеното мълчание на евангелския 
разказвач е опит да се дискредитира неговата версия и на нейно място да 
бъде предложена друга, истинска версия, която Емилиян-Станевият по-
вествувател току-що е разказал. Следователно, в подмяната на един текст 



със сакрално значение за вярващите с друг текст, който само мимикрира 
сакралност, е показателен акт с отношение към същността на художестве-
ното явление „Лазар и Исус“ и в частност на отделните герои. В такъв слу-
чай едва ли би било прибързано твърдението, че в разказа става дума за 
„субективната действителност, където коварно са стаени въпросите за 
тайната на... бога...“ – един акт в съзнанието на твореца Емилиян Станев, 
който се проявява и в други негови произведения, писани през последното 
десетилетие от живота му („Антихрист“, „Тихик и Назарий“ и др.).

И още нещо: размислите върху „Лазар и Исус“ ще се основават и на 
Емилиян-Станевата статия „За Лев Н. Толстой“, която той пише през 1978 
г. за сп. „Вопроси литературы“. Мотивите за подобно съобразяване с тази 
статия се базират на убеждението, че тя представлява своеобразен „семан-
тичен ключ“, който отваря вратите към творчеството му от последните го-
дини, т.е. към художествени образи и картини, „където коварно са скрити 
въпросите за тайната на битието“...

Човекът, който зорко следи честите тежнения и редките радости на 
творческия процес у Емилиян Станев особено в края на живота му, е не-
говата съпруга Надежда Станева. В своите спомени тя пише: „За да може 
обаче да се надникне в неговата „геена огнена“ (респ. в занимаващите го 
тайни на Битието, б.а.),... трябва да се прочете малката статия за Толстой... 
Сега, като я чета и препрочитам, виждам, че е говорил сякаш не толко-
ва за Толстой, колкото за себе си“ (п. м., Д. Е.). Едва ли би могло да се 
възрази на подобно твърдение, изказано във вид на предположение. Ста-
тията наистина е повече равносметка и имплицитна себеизява на фило-
софски концепции и възгледи от страна на българския автор, отколкото 
проникновено вникване в духовния мир на големия руски художник. И 
то не за да се съгласи с неговото учение, а почтително да се разграничи 
от твореца, познал „тайната на Битието“ по пътя на мистичното руско 
богоискателство. За Ем. Станев Толстой открива голямата истина за Тво-
рението чрез Божественото откровение в непосредствен контакт с транс-
цендентното Начало. В същото време българският автор твърди: „Толстой 
доказваше съществуването му (на Бога, б.а.), но едва ли повярва напълно 
в него“ (???). Внимателно вглеждане в статията довежда съвременния чи-
тател до убеждението, че цялото изследване на българския автор за Л. Н. 
Толстой е изградено на принципа: вярвам, искам да вярвам в истините на 
оня, който „вече е узнал световните тайни“, но не мога, „защото моят бъл-
гарски ум е твърде непочтително рационален“. В този смисъл според ду-
мите на Н. Станева в статията си Ем. Станев „... е говорил сякаш не толко-
ва за Толстой, колкото за себе си.“ Следователно, Толстоевият опит чрез 
религиозно познание да се сведе до обсега на съвременния човек това, ко-
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ето е неконтролируемо, като се облече в земночовешки ценности, оста-
ва чуждо поради споменатия непочтително рационален ум на българския 
автор. Казано с езика на философите, подобно мислене, което се проявява 
не само в областта на идеята за Бога, е характерно за модернистичните и 
даже постмодернистични възгледи в края на ХХ век: Ем. Станев не е чужд 
на подобни духовни нагласи! Ето защо тези възгледи на писателя не могат 
да бъдат обяснени само с напредналата му възраст и увеличаващите се бо-
лести (Н. Станева). По-скоро това е една тенденция, която води до тотал-
но съмнение в благородно въздействащата роля на религията (най-вече в 
областта на нравствеността!); в спасителната роля на изкуството (според 
Достоевски) и в хуманната функция на науката, която, като открива все 
нови и нови тайни и закони на материята, създава и страшни оръжия за 
унищожение на живота. В основата на това тотално съмнение е залегнало 
убеждението за своеобразна „параноя на традицията“, чрез която се цели 
разпад на установените канони, дискредитиране на авторитетите и разла-
гане на съществуващите естетически „форми“ на мислене и писане. Всич-
ко това, сведено до националната идентичност, е сериозен опит за разко-
лебаване на тази идентичност, здраво вкоренена в традицията, за да има 
настояще и бъдеще.

И така: размислите върху новелата „Лазар и Исус“ ще протекат в две 
посоки: 1) художествената позиция на Ем. Станев – в тясна връзка с мо-
дернистичните тенденции, които се стремят да „торпилират“ установени-
те канони в областта на изкуството, 2) съдбата на двамата Лазаровци – 
евангелския и Ем.-Станевия – съобразно внушенията, които се стремят да 
постигнат двамата автори. 

Както е известно до края на втора глава от новелата разлика меж-
ду Ем. Станевия вариант и този на евангелист Йоан не съществува. Изк-
лючение прави само живота на Лазар до идването на Иисус във Витания 
– живот на „незлобив, слабоумен нещастник“, който носи храна на бедни-
те деца и помага на жените да вадят вода от дълбокия кладенец. Разлика 
не съществува и в самия акт на възкресението. След него обаче настъпва 
промяната и тя осезателно се забелязва в образа на Иисус при обръщени-
ето към Бог–Отец:

Евангелист Йоан

Отче, благодаря Ти, че Ме 
послуша. Аз и знаех, че Ти винаги 
Ме слушаш; но това казах за наро-
да, който стои наоколо, за да по-
вярват, че Ти си ме пратил.

(11:41, 42 п.м.)

Ем. Станев

Отче, нека и това стане за-
ради народа, да повярва във възкре-
сението на духа, и човекът се подк-
репи с надежда за нов живот... 
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Както е видно, при първото обръщение възкресението на Лазар се 
представя като акт за всемогъществото на Бог-Отец и неговия Син, при-
ел човешки образ; при второто се говори за физическо възкресение, а чрез 
него и за възкресение на духа, за да може човекът да се „подкрепи с надеж-
да за нов живот“, т.е. земен живот – едно утилитарно-прагматично вижда-
не, което трябва да се осъществи по чудодеен начин. Казано с други думи, 
движението на енергиите в първия случай е от Земното за прослава на Не-
бесното начало; във втория случай – от Небесното за „прослава“ на Земно-
то. От този момент започва същинската част на разказа-новела и тя се със-
тои в резултата от извършеното чудо – възкресението на Лазар; резултат, 
който липсва в евангелския текст, поради това, че е негово отрицание.

Сега вече на читателя става ясно защо този „слабоумен нещастник“, 
„заобиколен с нежно сияние“, упорито отказва да се срещне с Христос при 
опит от страна на сестрите му Марта и Мария Магдалена да бъде излеку-
ван от Спасителя преди да умре: „Не искам да отида! Страх ме е да не из-
върши нещо с мене – упорито настоява Лазар. – Аз искам да си живея със 
същото. Ах, колко добре ми беше преди!“ Не след дълго време този „без-
помощен, завеян и без бъдеще“ човек умира. Вестта за смъртта му достига 
до Христос, който на 4-тия ден след погребението пристига във Витания 
и възкресява Лазар. От този момент героят започва да гледа света около 
него (в това число и Спасителя!) „безразлично, дори враждебно, като чо-
век, когото насилствено са пробудили... погледът му, макар и мрачен, беше 
съсредоточен като на всеки разсъдлив човек; предишната усмивка беше се 
заменила с недоволна гримаса, устните бяха свити и веждите свъсени“.

А ето как евангелистът е разкрил съдбата на Лазар след възкресени-
ето му: „Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умре-
лият Лазар, когото възкреси от мъртвите... Лазар беше един от седналите 
с Него на трапезата... Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдо-
ха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от 
мъртвите... Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из 
гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше... А първосвещенни-
ците се сговориха да убият и Лазаря, защото заради него мнозина иудеи ги 
напуснаха и вярваха в Иисуса...“. С това евангелската версия с чудото във 
Витания завършва; започва Ем.-Станевият вариант, който, както беше из-
тъкнато, е премълчан от Евангелието.

С нетърпение Марта и Мария очакват да чуят от брат си дали е ви-
дял царството небесно според учението на Иисус. „Нищо не видях. Спах!“ 
– отвръща Лазар и чака да се разсъмне, за да разгледа с обновените си очи 
града. Смутените от отговора на Лазар сестри имат усещането, „че зад сте-
ната... нощува не родният им брат, а непознат странник, дошъл неизвестно 
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откъде в техния дом...“. На пазарището търговците очакват възкръсналият 
да им „разкрие тайната на смъртта и да потвърди, че Иисус е син божий“, 
а той отговаря: „Не знам“. Когато фарисеите и садукеите настояват Лазар 
да каже, че Иисус „е лъжепророк и е болен от бяс и с беса си мъчи лековер-
ните“, той отговаря: „Дайте ми едно от дюкянчетата край синагогата и аз 
ще свидетелствувам против Назарянина...“. А когато търговецът на хито-
ни, изтъкани от сестрите му, узнава, „че Иисус ще бъде разпнат, Лазар пов-
дигна ръцете си към небето и диво извика: Нека, за да не повярва никой в 
неговото царство небесно, защото то не е нито за живите, нито за мъртви-
те и мъчи човека...“ След възкресението на Иисус Христос, в когото има-
ше опасност цяла Витания да повярва, Лазар се изправя пред събралата 
се тълпа и заявява: „Вие сте глупци... Продавате къщите си и покъщнина-
та, дано получите благодат от небето, както аз, когато бях слабоумен... А 
вие слабоумни ли сте? Юда се обеси, защото вашият бог помрачи разсъдъ-
ка му...“. Сред развълнувалите се до краен предел жители на Витания нас-
тъпва хаос; към Лазар полетяват камъни и отчаяни реплики: „Братя, така 
ли ни учеше Исус Христос?“. Други пък възкликнаха: „Братя, ами ако го 
няма?!...“.

Финалната сцена от новелата завършва с трагичен факт: „Марта и 
Мария прибраха обезобразеното тяло на Лазара, който сега наистина 
беше мъртъв...“. Следва последната реплика на Емилиян Станевия разказ-
вач: „ТОВА Е ИСТОРИЯТА НА ВЪЗКРЕСЕНИЯ ЛАЗАР, ЗА КОЯТО ЕВАНГЕЛИЕ-

ТО МЪЛЧИ.“.
Спрях вниманието си по-обстойно на двете версии, свързани с чу-

дото във Витания, защото те убедително показват различните цели, които 
си поставят двамата автори. В резултат на това образите на двамата глав-
ни герои и събитията, свързани с тях, са натоварени с различен смислов 
потенциал. Внушенията на апостол Йоан са свързани предимно с образа 
на въплътеното Слово – Иисус Христос и неговото учение, в което доми-
нираща роля имат грижата за страдащия човек, любовта между хората, 
вярата в доброто и т.н. Епизодът с възкресението на Лазар е само част от 
Божията намеса в историята на творението, за да се укрепи вярата на тези, 
които се уповават на Него. Чрез Иисус и чудесата, които Той извършва, 
хората стават духовно зрящи и дълбоко убедени в съвършеното единство 
между божествено и човешко начало...

В процеса на работата над статията имах възможност да се запозная 
с архивни материали, свързани с реализацията на новелата „Лазар и Исус“. 
Освен трите чернови, в които авторът настоятелно е търсил окончателния 
вариант, в папката се намират и шест листчета от джобен бележник. В тях 
Ем. Станев е нахвърлял отделни мисли, свързани със структурата на про-
изведението и постъпките на героите... И още нещо: на последно място в 
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последния лист след N. B. авторът е отбелязал: „Човекът вярва на ума си, 
нежели на душата си“ (п.м., Д. Е.). Какво точно е разбирал Ем. Станев под 
човешки ум и човешка душа, е трудно да се разгадае, макар за това да има 
известни податки. Интересното в случая е, че той противопоставя тези две 
основни същности в човека при опит да се навлезе в проклетите въпроси 
на Битието. И не само ги противопоставя! Според указанието решаваща 
роля при разгадаване тайната на Живота има човешкият разум. Не е ли 
това познатата философска концепция, защитавана по-късно в статията за 
Л. Н. Толстой? Не напомня ли всичко това за постмодернистични тенден-
ции, разгърнати на българска почва? Тенденции, чрез които се цели раз-
лагане на съществуващите естетически форми на мислене и писане. Зато-
ва в новелата „Лазар и Исус“ от евангелския Иисус, който заявява „Аз съм 
пътят и истината и животът“ (Йоан 14:6), не е останало почти нищо. От 
евангелския Лазар, който свидетелства за ролята на божественото начало 
в живота на човека, също не е останало нищо. Това са съвършено нови ге-
рои, които, колкото и да напомнят евангелския първоизточник, са носите-
ли на идеи, в чиято основа е залегнало съмнението, тоталното съмнение 
в утвърдените стойности. Не е ли този пътят на дворянина Еньо-Теофил в 
романа „Антихрист“ при срещата му с Евтимий?! И само той ли?... А прес-
лавския княз Сибин?! ТОТАЛНОТО СЪМНЕНИЕ на тези герои се превръща 
в мирогледно начало, във философска позиция с неизяснени последствия 
за националната идентичност. И в този смисъл то не е трамплин за утреш-
ния ден, а извор на тревога сред нерешимите загадки на Битието...
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Е дна от най-красивите монети в 
историята на човечеството е от-

сечена в Истрос, близо до устието на 
Дунав, близо до мястото, в което за-
върши земния си път поетът и учителят 
Атанас Стоев. Суровите лица на Изгрева 
и Залеза, гравирани на монетата, Нача-
лото и Краят изразяват най-точно явле-
нието Стоев с цялата тъга и неприязън, 
която той получи и продължава да по-
лучава дори днес, когато го няма меж-
ду нас.

Не един път съм си задавал въпроса: 
защо сме толкова лоши ние хората; наис-
тина ли някой трябва да си отиде от све-
та, за да се вгледаме в неговите стъпки, 
в неговите житейски позиции и страсти 
(употребявам това старинно съответс-
твие на „страст“ – страдание, защото то 
най-точно изразява връзката между но-

вата и старата дума, житейската страст, 
която Ат. Стоев превърна в съвременно-
то звучене на думата страдание).

Началото и Краят, първата изява и 
последната въздишка на поета, завина-
ги тръгнал си от нас…

На обратната страна на монетата е 
гравиран отдавна изчезнал вид морски 
орел, стиснал с нокти делфин – отново 
две начала, две посоки, надолу и нагоре. 
Пълен портрет на основните движения 
на човешката душа, удължаваща се във 
времето вибрантна между началото и 
края. Тъй като проследяването на твор-
ческия път на един поет е предмет на 
едно по-специализирано проучване, ще 
разгледаме първата и последните две 
стихосбирки на покойния Атанас Стоев 
– „Превал“ (1987), „Лични мотиви“ и „Под 
чужда есен“(2004).

IN MEMORIAM

Атанас 
Стоев

17.03.1944–25.04.2004

ДВЕТЕ ЛИЦА  
НА АТАНАС СТОЕВ



1. Превалът – лицето на изгрева 

“Жесток превал – междинна възраст,
когато близките умират…“

Стихосбирки, замислени като равносметка на изминалия творчески и жи-
тейски път, не са ново явление в литературата. 

Първата трудно би излязла преди 1987 г. Всяко от стихотворенията на Стоев 
е поемане на риска „да стигнеш следващата кота“. В по-късната си книга „Кроячът 
на шапки“ поетът се опитва да отговори на въпросите, зададени в стихотворени-
ето „Мисълта“: „Какво било е? И какво / ще бъде идещото време!“ Кота по кота Сто-
ев върви към своя душевен „превал“: „Денят ми без лице на запад се изниза…“(“Как 
си?“) „Денят без лице…“ – това беше ужасната драма на онази епоха. Задълбочава-
нето на поетическото търсене в една наглед делнична поезия говори за сложното 
светоусещане на поета, търсещ философския контекст на поетичния типаж.

В това „пътуване през битието“, творецът се озовава пред жестоки, разкъсва-
щи душата картини, в които витае болката на „смазания“ образ-символ – птицата:

Раздвиженият въздух като пещ
размести нажежените кълбета
и утаи се лепнещ и горещ,
без спомени, без поглед към небето.

  “Елегия за птица“

В „пътуването през битието“ основният въпрос, пред който е изправен по-
етът, е въпросът за избора“. „Libre arbitre“ – свободният избор е неотменна част от 
християнската цивилизация. Чест прави на Стоев, че открито заявява правото си на 
„свободен избор“, когато „страхът пониква“.

Ала вървя! Какво ме води?
Заветна цел или утеха,
Че в своя избор съм свободен!
Макар и сам… преметнал дреха.
   “Към хълма“

Дори в интимен план се преплитат ирония и тъга, настроенията от един битов 
проблем с показани в по-едър план (“Куклата“), а „Дъждовно време“ е чудесна имп-
ресия, погледната с добродушното око на поета, нарисувана с акварелна лекота:

… и мислиш най-подир,
неземният и земен мир
подвластен на една печал е…
Сега, в едно друго време, пред нас отново е поставен въпросът за безраз-

личието, за „самотата“, за „злите сърца“. Когато говорим за хребета на превала, сме 

Георги Ходжев • Двете лица на Атанас Стоев

алманах • Ϛвета гора • 2005128



длъжни да отбележим страстта, която владееше Стоев. Благодарение на нея той 
достигна своя поетически връх със стихотворението „Клетвите на баба“.

КЛЕТВИТЕ НА БАБА

Агне за курбан си, сине, дето в град си ни довлякъл.
Бащин дом и край заряза, да се мъкнеш в прахоляка.
Вятърът да те завее, тука да не се завърнеш.
Господ нека да те стори за земята ни кахърен!
Дано враговете твои хлябът ти да ги убие!
Ежбите им като змии кръвнината им да пият!
Живот дълъг да живеят, благ ден, сине, да не видят!
Заран гузни да се будят; да си лягат със обиди!
Името им да пребъде като зло – родило злото!
Който мине да ги плювва и да ги чагърка с нокът!
Лек за болките да нямат; да се сгърчи в тях душата!
Място да не си намерят, тясна да им е земята!
Никой вяра да им няма, дума да не си продумат!
От тях всеки да се пази, както пазят се от чума!
Пилетата от ръката хляба в старост да им вземат!
Рогове да им поникнат и за сън да нямат време!
Сол и хляб да нямат вкъщи, с кърпа брашно да купуват!
Трици, трици да замесват и самотни да старуват!
Улав с ум да им помага, сляп да им показва пътя!
Фармасони да ги смятат и да изтече умът им!
Харам да им са парите, харам да им са къщята!
Цигани да им почукат за женитба на вратата!
Чоглави да ходят вечно! В кръчмата когато влязат,
Шубата си да пропият, просяци да си излязат!
Щавени да са в лицето, а в снагата като тъпан!
Ъглов гробът им да бъде, който мине – да го тъпче!
Юда в сън да ги целува! Целите да станат рани!
Язика ми да изсъхне, ако клетва ги не хване!

“… Името им да пребъде като зло, родило злото“ – двайсет години след тази 
клетва един от най-големите философи на съвременността, Франсоа Жюлиен, пише: 
„Ние трябва да премислим новите реалности, разпознавайки това, което разрушава 
и не произвежда нищо – което с пълно право можем да назовем „зло“ – което е едно 
активиращо негативно, което обновява и интензифицира. Именно в тази способ-
ност да прави съзидателно негативното, вместо да го обезврежда, виждам обнове-
но призванието на един интелектуалец…“.

Не само оригиналността на похвата, а и дълбокото прозрение за същността 
на негативизма като оръдие на съзидание правят тази творба много по-значителна, 
рязко отделяща се на фона на останалите. И това показва интуитивното разбира-
не на Теодицеята от поета. Формалната рамка, колкото и значителна да е, не би се 
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оправдала, ако нямаше този дълбок философски контекст. Живописните елементи, 
пластичният език, показващ задълбочени познания на етноса и фолклора, правещи 
непреводима тази творба на чужд език, разкриват поруганата душевност на един 
народ, чиито корени са прекъснати. Гражданската смелост на Ат. Стоев да „бръкне с 
пръст в раната“ ни дава право да отдадем дължимото на редактора и издателите на 
„Превала“ за тяхната гражданска смелост в едно време, когато за много по-невинни 
творби автори и редактори бяха преследвани.

Самият финал, според точното наблюдение на Маргарит Мерджанов, е от ли-
тературна гледна точка много рядко явление – клетва в самата клетва. Да, тази 
поезия е една от „отложени[те] победи“ (“Сила“) на Атанас Стоев, когато „… пак изти-
ча времето през мисли уморени“.

Замислена като равносметка, в известен смисъл „Превалът“ се явява прог-
рамна стихосбирка, идеите от която ще се претворяват отново и отново до „Залезът 
на поета“ с „Лични мотиви“, „Под чужда есен“.

2. Лицето на Залеза. Лични мотиви. Под чужда есен

Днес, половин година след смъртта на Атанас Стоев, разгръщайки страници-
те на „Лични мотиви“, се уверявам, че няма по-голяма загадка от Другия. В кратка-
та си бележка „За личните мотиви“ Стоев пише: „Сами по себе си личните мотиви са 
една цялостна метафора, един неподозиран, запечатан сюжет от поетичните очи на 
твореца и съхранени живи във времето.“ Залезът натрупва в себе си всички перипе-
тии на тази „цялостна метафора“. Затова творбите, родени по време на залез, не са с 
такава острота, не са толкова контрастиращи, те са някак обременени с една обре-
ченост, за която поетът си дава сметка. Неподходяща е и думата „разбор“ – тя прос-
то е неприложима за едно поетично творчество, въпреки че се чувстват такива еле-
менти в сюжетите на отделните творби и най-вече в „Мотив с въпроси“:

И не разбрах кога глогините пак прецъфтяха,
кога завързаха, кога плодът узря;
и не разбрах кога шумяха – отшумяха
листата и кога с небето посивяха
тополите и драснаха с върхарите си „Край!“.

И не разбрах по този път дали преминах,
дали го има пътят, пътник дали бях,
дали съм спирал при чешмата от години,
дали съм пил вода, дали съм брал къпини
през август, ял ли съм ги с пълни шепи смях…

Темите в стихосбирката „Лични мотиви“ можем да определим като чисто „он-
тологични“ – нека думата не ни плаши, защото най-точно назовава движението и 
насоката на изповедните теми, интерпретирани от много автори през различните 
периоди от живота и творчеството им. Необходимостта от изповед и споделяне с 
това невидимо лице – читателят – тласка писателя към непредвидими откровения. 
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В творчеството на Достоевски непрекъснато витае мисълта за човека, извършил 
нещо ужасно, което не смее да признае дори пред себе си. Пример за това е не-
публикуваната доскоро на български изповед на Ставрогин (“Изповедта на Ставро-
гин“), която винаги се печата отделно от романа „Бесове“. В „Мотив със сляпо куче“ 
– едно от най-силно въздействащите стихотворения в „Лични мотиви“ – авторът ни 
представя покъртителен епизод, чрез който усеща в себе си „злото“, тази „сянка на 
душата“ по думите на Урсула ле Гуин, която носи в битието всеки един от нас.

Чаках го без дъх – да се покаже,
от гнева по него оглупял!…

.....................................................

И видях – от мене ужасена 
дъщеря ми гледаше със страх.

Трудно се пише за виталността на човек, вече отишъл си от нас. Сърцето му 
преливаше от любов, неговата деликатност и жизненост създаваха у много от нас, 
читатели и пишещи, усет за онази пълноценност, към която трябва да се стреми все-
ки. За съкровеното, за „общите: душа, лице и мисли“ с нежни стихове поетът споде-
ля в „Мотив със скрита болка“. Но драмата, скрита във философските „Мотиви“, взе-
ма превес, въпреки че интимната лирика заема по-голяма част от поетичното му 
творчество. 

Повелително звучащият лайтмотив „Затвори очи“ е повеля за „мечтание“, в 
което да пропътуваш обратно пътя към детството, където

Там е хаосът от слънце и от облачни грамади, 
тръните сред кукувича прежда в плен;
там е конят-вихрогон, от който падаш
и поглеждаш с уплах своя мирен ден;

там е всичко, дето си мечтал, обичал и си имал,
дето си пропуснал, неживял, убил,
дето за добро и зло и свойто име
си заложил в болката – че жив си бил!

Посоката към залеза на живота се слива с посоката на поетическата визия. В 
„Мотив със залез след дъжд“ Ат. Стоев „преоткрива – картини от библейски времена: 
там нещо ражда се и си отива…“. Тук говорят интуицията, предчувстването за край, 
гласовете на философии и религии, разглеждащи физическия живот като проекция 
на астралното. Така се осъществява духовното начало в живота на всеки един от нас 
и затова с пълно право в стихотворението „Мотив с кръст“, посветено на неговите 
преводачи, Стоев казва:

Навярно и от мене в огледалото на вечността,
мъглица сребърна от мен ще има,
подобно на цветята по стъклото зиме,
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когато си припомняме за пролетта.

“Стъклото зиме“. Колко ли пъти поетът се е вглеждал в тези стъкла през суро-
вите зими на Приднестровието с мисли, витаещи на юг, в родината…

Отговорът откриваме в последната стихосбирка „Под чужда есен“. Изпълне-

ни с безкрайна нежност, печални и носталгични са стиховете ѝ. И едновременно с 
това гневни и стенещи, викащи с болка. Особено „писмата“ до Родината. Тук поетът 
търси и постига духовното обединяване на българите в родината и в Молдова. При 
последните той завърши живота си. Ат. Стоев живя така, че да бъде гражданин на 
България. 

Септември – ноември, 2004г.
Георги Ходжев
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Атанас Стоев
ОТГОВОР

Питаш ме: „Има ли Бог и ако има,
каква е визията ми за Него?“

Недоизказаното в мен – за мен самия.
И притеснението в мен – за мен самия.
Страхът – дано не съгреша, да не обидя.
И ненаситата – да чуя и да видя.
Незнанието за света, което граби
от радостта човешка и ме прави слаб и
несигурен в твърденията, колеблив
и не дотам голям и не дотам щастлив...

И не дотам любим тъй, както си мечтая.
Неверието ми за Пъклото и Рая.
Изтръгнатият стон от болка: „Оле, Боже!“
И унесът пред пламъчето в храма божи.
Смъртта и Нищото... Надеждата – все пак, че
след Земния си път – Там, в Нещо ще прекрача.
И вдигнатите пръсти към горещото чело
да се прекръстя, без да зная за какво...

И нуждата пред Някого да бъда искрен...
И колебанието – дали има смисъл?!
Това, което кара ме обречен да въздишам,
когато мисля си за Него или пиша.
Разпятието страшно – дали съществува?!
Мълчанието, дето с почит в мен нахлува,
когато с мъка искал съм да разбера – 
защо роден съм? И... аз ли ще умра?!

   11. VІІІ. 2003 г. 
   Варна 
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СТРАНИЦИ ОТ ДНЕВНИКА НА АТАНАС СТОЕВ 
(за престоя в Константиново и Москва) 

2.Х.2002 Москва

Днес преди обяд (около 11ч.) в Института за световна литература 
„Максим Горки“ взех участие в международната практическа конферен-
ция на тема „Есенин в руското училище“.

Говорих:
– за състоянието на руския език в българското училище
– прочетох едно стихотворение на бълг. и руски за Есенин (от книга-

та „На този свят“)
– есето „когато чета Есенин“
(за първи път аплодираха… мен…)
Когато говорех за близките си хора, гласът ми се разтрепера… това 

се предаде и на публиката (все бели, учени глави, есениноведи) – мълча-
ние, напрегната тишина. После всички ме обградиха с внимание. Подаря-
ваха ми свои неща – книги, фотографии, вестници… Искаха ми от книга-
та за Есенин.

След обяд (към 16.30 ч.) се явих в конферентната зала. Раздадох от 
книгата за Есенин. Всеки искаше и автограф. И тогава разбрах, че в залата 
присъстват и директорите от различните музеи на Есенин в Русия: от Ря-
зан, Куйбишев, Воронино, Баку… и др., които ми поискаха в автографа ми 
изрично да пише: „на музея на Есенин от град …“, дата, час, година. Така и 
моята скромна книжка за С. Есенин се оказа много ценна за почитателите 
и пазителите паметта и творчеството на Есенин.

18 ч. пред паметника на Пушкин се срещам с Ирина Василькова (там 
беше и новият ми познат Николай Николаевич, истински казак от Ростов 
на Дон, който ме запозна с творчеството на руския художник Сергей Боча-
ров, носител на гранд-при в Италия и Франция. Настанихме се в „коопера-
тивния хотел“ към Даниловский базар – евтина, общежитийна гостиница 
за 100 рубли и след това излязохме тримата да пием кафе. Попаднахме след 
10-на стапала в топла, чистичка мазичка (кафе-бар), наредена с 5-6 маси. 

Хубавичко се наприказвахме…
Накрая Коля ни остави сами да си кажем стиховете. Ира ми чете но-

вия си цикъл, който иска да преведа. Изпратих я до близкото метро с уго-
ворката, че на 7.Х. ще събере „варненската група“, за да се видим на Мос-
ковска земя.
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Разговорът с Коля продължи на тема худ. Сергей Бочаров. Подари 
ми три негови „политически сатири“ – взех да разбирам огромния худ. за-
ряд на този художник – великолепен професионалист. 

Коля ми сподели за смъртта на Есенин. Той е бил убит и след това 
обесен. Ако се е обесил, езикът му би трябвало да бъде изплезен… А това 
не се вижда на предсмъртните снимки. По главата му имало белези от уда-
ри. И таванът, на който е завързано въжето, е на 5-6 метра височина. Как 
се е качил до него, за да завърже и да се повеси… нито стълба, нито и как-
вато и да била друга вещ, с която да се качи до тавана.

… двоен грях: че са посегнали на такъв талант и че са се погаврили с 
мъртвото тяло на Есенин (покойникът има право на почит, а те и с мърт-
вия са се погаврили)…

– към 13:30 часа Коля, който обеща да ме събуди, ме пита колко е ча-
сът! Като разбра, че вече е 3.Х. ми казва: „Честит рожден ден на Есенин!“

– Към 3 часа сутринта мисълта ме поведе в разговор с Есенин

• • •

… по мъката ни недописана
и по изписаната хората
историята ще разлистват
със себе си когато спорят.

Обещах си сутринта, когато стана да разтворя томчето стихотворе-
ния на Есенин и стихотворението където отворя, ще бъде първото стихот-
ворение, което ще преведа. Мен неволно (или с вътрешно желание така да 
бъде) ме представиха и като преводач на Есенин. Е, ще трябва да измия 
мълчаливия си грях. Ще мога ли? Едно е да възприемаш с душата си Есе-
нин, друго е да донагласяш думите в преводи. Няма ли да убия, да изгоня 
моя интимен Есенин от душата си, превеждайки го на моя език? Интуи-
цията, усетът за Есенинската откровеност и красота в неговите изповеди 
няма нищо (общо) със стремежа ми да предам с думи (други) това усеща-
не. Затова до днес не съм го превеждал. Но да опитам.

  Разлиствам на страница 335
  “Синий туман. Снеговье раздолья“

Иван Пинцов „Правда о смерти Есенина“ – за тази книга той бива 
убит (с брадва по главата) – преди 5-6 години.
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• • •

4.Х.2002

Тръгваме за Спас-Клипике (клипик е малък остър нож за разрязване 
на риба), основан преди 325 години. По времето на Есенин средищно тър-
говско селище, сега градче. Пътуваме от Рязан до Спас-Клипик близо час. 
От двете страни на пътя тичат безкрайни брезови и борови гори. Боровете 
са на втори план – високи, строги, мълчаливи в своята тъмнозелена едно-
образност, а пред тях – нежни със златисто-жълти листа, тънички или ви-
соки и стройни са белокорите брезички. Боже мой, ще се насити ли душата 
ми да ги търси, ще се нагледат ли очите ми…

• • •

Спираме в Спас-Клипике пред паметника на Есенин – бял бюст, Есе-
нин почти дете (ученик). Пред паметника – лед. Зад него – дълга алея с два 
реда брези с пожълтели листа. По средата на алеята – скулптура – двама 
ученика вървят под брезите. 

Чета: „От 1909 до 1912 г. в нашия град се учи руският поет Сергей 
Есенин.

• • •

Пътуваме до центъра. Минаваме край техникума по дървообработва-
не – красива, старинна сграда, обкована с дърворезба. Кратка екскурзия с ав-
тобус и ето на – пред училището, където се е учил Есенин. Пристъпвам мъл-
чаливо в неголемия двор, в който ме посреща малка, бяла, двуетажна сграда. 
В средата, точно под верандата, към която водят десетина стъпала, чета:

“второкласная церковно-приходная 
ШКОЛА,  

открыта в деревне Спас-Клипикахъ духовном ведомством в 1896 г.“

Значи тук Есенин е отворил съзнателно очи за света и поезията? Зна-
чи тук той се е учил – подготвял се е за горчивата целувка на славата?!

Тук той се връща и подарява първия екземпляр на своята първа кни-
га на учителя си по литература Евгений Михайлович Хитров с благодарен 
подпис. 

Разглеждам музея, сядам на неговия чин, на който някой е поставил 
няколко жълти кленови листа.

Минаваме после на двора, за да открием мемориалната плоча. Някой 
(от администрацията) сякаш побърза да дръпне платното и още то несъб-
рано в ръката му, някой извика: 
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– Жерави! Вижте жерави!
Всички вдигнахме глави. О, знамение! В мига на откриването, над 

нас, високо в небето, в златния кръг на високия, стар клен се вряза жерав-
ният клин... после птиците направиха кръг, преустроиха се, изписвайки 
буквата „∑“ (Есенин!) – и тихо тръгнаха по своя път. Ято чисти, бели души 
се извиха над нас с инициалите на поета, който ни обедини и отлетяха към 
своята обетована земя. Знамение!

• • •

После минаваме край къщата на Гриша Памфилов – най-добрият 
приятел на Есенин от училище, в семейството на който Есенин е намирал 
уют, почит, разбиране.

Гриша умира 1914 г. от туберкулоза. Есенин цял живот тъгува за 
него... за онова чисто, детско приятелство, което е забулено с тайните на 
живота, було, което момчешките мисли, надежди и закони повдигат с ра-
достното усещане, че са живи, че могат да направят нещо за себе си и за 
другите с истинската си обич към заобикалящия ги свят, извираща от 
вдъхновените им души.

Къщата на Гриша Памфилов е на улица „Пролетарска“ 34, току пред 
училището, в което са учили. Старинна дървена едноетажна къща с дър-
ворезба край прозорците и вратите и под покрива – боядисана в бяло, а 
стените в тъмно-червено-кафяво. Красива, уютна и топла къща, където 
бъдещият всерусийски и световен поет е намирал любов и подкрепа.

• • •

Литературните четения са в местния съвет (и образованието). Чета 
част от есето си за Есенин (от епилога) и три стихотворения: „Аз живях с 
твойте песни, Сережа“, „Мое тайнство и скръб“, „Живот, живот, с какво ще 
те запомня“ – на руски език. Всеобщо оживление в общо взето скучаеща-
та аудитория. Обяд. И в ранния следобед тръгваме за детския лагер край 
„Бялото езеро“ – „Радуга“, която е и музей на дърворезбата. Душата ми е 
пълна с красота!!!

Разглеждаме сградата (красива дървена сграда с много ъгли, вра-
ти, веранди, светлина). Там са подредени дърворезбованите скулптури и 
предмети на деца от цяла Русия, открити (да, техния талант) и доведени в 
тази школа за майстори. Сред тях има и деца от български произход.

Правя снимка на брезите край къщата. Какво по-напред да снимам, 
какво по-напред?!

Атанас Стоев • Страници от дневника
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Автобусът ни отнася към туристическата база „Мецани“ сред брезо-
ва и борова гора. Придружава ни полицейска кола. Почетни и знаменити 
гости сме... Богата вечеря. И изведнъж около мен се оформя една „българ-
ска група“ – запяват „Альоша“, пеят и повтарят. Ставаме на крака, хващаме 
се за рамене и пеем... Все възрастни хора, преживели радостта на истинс-
ката българо-руска дружба. Изпявам им „Хубава си, моя горо“... те слушат. 
Другите са си тръгнали към автобусите, а „нашите хора“ стоят, гледаме се 
с чисти очи и пак запяваме „Альоша“. Представителят на Латвия (дебело-
бузест чичко с очила) се връща и ми крещи: „Защо задържате хората, ав-
тобусът чака“. Усмихвам се, правя се, че не го разбирам. Всъщност не аз 
задържам хората, а те мене! „Оставете го, от завист“... успокоява ме краси-
ва възрастна дама, преподавателка от Рязанския пед. институт и нежно ме 
докосва по ръката...

Към мен се приближава нисичък, дребничък (смачкан) човечец с 
очила и развълнуван ми поднася лист (поетичен венец за Есенин) с автог-
рафа си и с обещание утре, в Константиново да ми даде още нещо...

Тръгваме за Рязан. Нощта е покрила горите. Тищината е станала още 
по-осезаема, но не тежка, а истинска тишина. Край нощният път брезите 
тичат като бели, внезапни лъчи светлина...

5.Х.2002 

В Константиново

Тръгваме към 10 часа за Константиново. Моля пътьом да се отбием и 
видя паметника на Есенин в Рязан и Кремъл. Съгласяват се...

Боже мой – какъв огромен паметник! Разтворил огромните си ръце, 
сякаш да прегърне цялата земя., бронзовият бюст на Есенин ме стъписва. 
Пред него – брези, върби, брези – далнина. Вляво на 20 метра – красивата 
църква в бяло-синьо и златни кубета. Камбаните бият тържествено. Може 
би за нас, може би за Есенин, може би е някакъв църковен празник!? Все 
едно – камбаните бият!!!

Пристигнахме към 11 часа. Разпределят се по групи. Тук вече ме чака 
Наталия – студентка от Рязанския пед. институт, с която се запознахме в 
Спас-Клепики и има вече моя книга. Радваме се един на друг. Моля я да 
ми бъде мой спътник в Константиново. Тръгваме в тихата слънчева есен... 
към родната къща на Есенин. Ето я! Отдавна съзирам с душата си нейно-
то присъствие... ето и плочата, която ме уверява, че това е родната къща на 
поета. Ниска, едноетажна, с познатите вече контрастни бои – зелено-бяло, 
с малко открита веранда, няколко стълби и...

Неделя е. Дошли са ученици, хора с децата си от цяла Русия. Не е въз-
можно да остана насаме с духа на къщата. А и тя не е онази, която помни 
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детските и юношески стъпки на Сергей, нито бащиното покашляне, нито 
смеха на сестричките му Катя и Шура, нито шетнята на Татяна Есенина 
– милата мама... През 1922 г. пожар изпепелява 1/3 от дървените къщи на 
Константиново. Изгаря и къщата на Есенинови. Превръща се в пепел и 
прагът с топлата тишина, и ябълковата градина, и лятната кухня... Оста-
нал е само плевникът (за зърно и продукти). И новопостроената встрани 
къщица през 1924 г. С пари на Есенин, където той е обичал да се усамотява 
в редките си завръщания. 

Откъсвам си листи от брезичката до стария плевник, дълго стоим с 
Наталия пред красивия (беломраморен) паметник на поета, пред който е 
зачервила гроздовете си есенна рябина... Снимки и пред къщата, и пред то-
полата, засадена от Есенин през 1924 г. Тя вече съхне, въпреки доскорош-
ната грижа на сестрите му, въпреки грижите на съселяните му... Тополата 
съхне и скоро ще се превърне в прах, ще се слее с тази космична Констан-
тиновска тишина... Ще изчезне материята, за да остане прекрасната, безоб-
разна, но усетима с душата мисъл за света на Есенин, който го е отгледал.

• • •

7. Х. 2002 Москва

Камбаните бият за мене! Камбаните бият
За моята руска любов... за Есенин!
За моята мъка и радост камбаните бият
И ражда се в мене едно възнесение,

И с него душата ми литва – незнайно къде – но полита,
Нататък където просторите гонят простори, 
Където единствено дишаш с очите,
И още, и още се вдигаш нагоре, нагоре...

Камбаните бият за празник!
И светят кубетата златни.
Камбаните бият в Рязан и за мене, за мене –
Животът е кратък, животът е кратък,
А в него Есенин е цялата жива вселена.

О, как да се слея с вселената тази!?
И чувствам как много убил съм, продал съм,
Живеейки скучно сред страх и омраза...
И чувствам се малък, и чувствам се жалък!
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Камбаните бият за мене, камбаните бият
И люшкат просторите... златни кубетата
Светлеят под слънцето... Богонемили
Издигат се плахо нагоре ръцет ми!

Влизаме в църквата, където са кръстили Есенин (съборена, изоста-
вена, само камбанарията е подновена). Централната част е порутена, ма-
зилката напукана, с черни петна от дъждовете и влагата висят елпровод-
ници... Значи тук, под този купол е кръстен в православната вяра Есенин? 
Правя една снимка на храма такъв, какъвто го виждам (стар, осквернен от 
разрухата). Моля Наталия да попита младия мъж, който продава свещи, 
дали има книга за историята на храма. Тя пита – няма, пита и за свещени-
ка, който е кръстил Есенин. Видя се, младежът не знае, и някак си ядосано, 
но без да вдигне глава, пита Наталия: „Защо ти е да знаеш? Това ще ти по-
могне ли за твоето спасение?“ Тя смирено навежда глава и се оттегля. Из-
лизаме. Кръстим се на входа, а Наталия и ниско се кланя.

Пред нас е Ока и далнините зад нея. На двадесетина метра жълтее в 
есенна позлата клен, до него брезичка, а след тях – все тази далнина. Ната-
лия ми обяснява, че някъде в ляво, накъдето се изтича река Ока, е имало 
богато имение „Белият яр“ и от там навярно на Есенин му е хрумнало да 
назове героинята си... Анна Снегина!!

И изведнъж Наталия започва да рецитира, обърната с лице към 
златния клен и брезичката... и о, миг, аз почувствах по-особено това, кое-
то беше писал Есенин преди повече от 80 години... Чрез треперливия глас 
на Наталия, изправена на брега на Ока, отдадена на тази красота, която е 
вдъхновявала Есенин – поезията му изведнъж попива в мене с цялата си 
душа...

• • •

алманах • Ϛвета гора • 2005140

Атанас Стоев • Страници от дневника



141алманах • Ϛвета гора • 2005

Ирина Войнова

ПРИКАЗКА ЗА СЛОВОЯДЦИТЕ, МЕСИЯТА И
ШЕХЕРЕЗАДА

   На Р.Ралин

С притъпени миокардни сърцетръси, 
словоядците с подстригани юмруци,
в затворен кръг, насядали разкъсваха 
къделите сънливи на омарата.
Тук, в сянката на Универса,
между три и седем ежедневно 
те чоплеха лакирания пантеон на ямба.
А с пясък черен по телата медни,
момичета по бански без презрамки,
със смугли погледи зад очилата
и знойно натежали от солена нега,
се спъваха в бордюра и в краката им.
Цветята върху шапките широкополи
дискретно на поетите напомняха
засъхналата кръв на ореолите им.
Между три и седем ежедневно,
засмуквайки със сламка късния следобед,
те сриваха с критични анастрофи
и политиката, и празничните покриви. 
Така със спомени и спорни коментари
подгряваха угасналите въглени
на славата, продадена и купена на старо.

Между три и седем, в сянката на Универса.

Между три и седем 
кафето бе върхът, а чаят превъзходен.
Мастиката – с бълбукащи кристали,
конякът дремеше златисто ален,
префиненият джин с изящни маниери
гукаше на чашите с ракия нервна...

А нискочели, многочели, местните поети
общуваха, изронвайки емайла на чейнетата.
Навираха еврейски възмутено носовете си
в книжлетата на недорасляци и поетеси.
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Чегъртаха безжалостно класиците
и шините им празноусто смилаха.
Брадати и обръснати до виолетово,
те влачеха, разместваха по звания
ръждясалите котви на куплетите.
И следваха катарзиси, разгъващи познания.
А после – дълго и широко-мъдрено мълчание...

В такъв момент /почти към седем/,
на крачка да излюпят 
световното яйце – 
поредното си знаменито, 
екзотично и митологично, 
експлозивно-експресивно
перушинено-хермафродитно, 
и по традиция, универсално 

словесно съчетание,
пристигна ТОЙ – неканен, 
извън териториален,
изговарящ ясно звуците,
взиращ се в очите им и трезвен, о...
О, непростимо трезвен!

Сякаш само него чакал, 
изскърца столът от бамбук китайски.
Столът не устиска и разбули тайната 
на тъмнопаметното им вкопаване,
тайната за балсамирането на метафори
в абстрактната солена прерия,
тайната за тапициране на кухините
с миражи и съновидения...

Седна сам на стола, непоканен,
извън териториален,
наперен, млад, недосегаем,
с език от перли изтъкан и ясни фрази –
кой ли ангел бе захвърлил
пръстена си в кошницата с водорасли?...
И затова ли точно вчера пладнето
кепенци тръшна и със слънцето
планетите в редица се строиха?...
Не бе ли той Месията,
когото чакаха от три до седем стриктно?...
От първи поглед си личеше явно
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шампиона на словесни разстояния.
Бе сял жалони сред Атлантика.
Бе жънал репери из Марианите.
Погледът му бе обхождал многократно 
континенти недоверие.
Сключвал бе разклони на приятелства
и върхове бе сривал със земята.
Той ли бе Месията? –
питаха се местните поети.
Какви ли типове не се отбиваха,
пиеха кафе и ги забравяха...

Точно този... този...
От бялото поле изникнал,
от руините, от пустотата посред лято.
Гол почти и татуиран в знаци,
с три семена покълнали – три коти, 
три луни-брадавици върху челото му.
Точно този... този!
Гол, с препаска само, на шевици
и татуиран в рими – палмов лист изписан.
Как само в стройна строфа тялото изопна!
Разгъна своята изящност мнима –
бицепсите с елей намазани,
танцуваха луминисцентно в ритъм –
нареждаха словосъчетания и полифонии,
променяха значения на думи и закони,
разкриваха съкровища, архитектоника...

Той ли бе Месията, заради който
поетеси с луминал се тровеха,
деряха кожата си всеки ден брезите
и скубеха косите си тополите?...
Прозрачно призрачен и станиолно светъл,
пристигна, седна, заговори...
Дори прахът на миглите му бе божествен – 
пустинен прах – червен, оранжев, златен,
обезценяващ с пърхане невинно
поетичните им философски напъни.

Той ли беше? –
питаха се местните поети.
Той ли беше зъбера, около който
в безлунните си нощи обикаляха като животни
и скърцаха със зъби, късаха пердетата,



драскаха жените си, мазилката гледжосана...
И трябваше ли пряко волята да го последват
навън от мостика на битието захаросано?

Беше ли Месия, или просто 
поет александрийски, 
танцьор, певец, художник виден?...
В сянката на Универса в кафенето, 
какви ли типове не се отбиваха!...

Сеячите не сеят днес –
единствено пресяват
пършивото котило на звездите.
Не на тях такива!...
Градът е твърдина за местните поети
и крепост – те са знамената ѝ!
/Градът нехаеше, презираше поетите,
а те, отхвърлени, презираха го тайно.../

Бамбуковият стол изскърца.
Бамбуковият стол се бе досетил –
започна да разнищва и разплита
тайната на тяхната Отплата...
Да бе мълчал! –
 строшиха го в главата му...
Насапунисаха с топено сирене въжето
и с хитрина присъща на вкопаните,
отлостиха капака на мазето.
Насилиха го върху бирените каси.
Насилиха го телом – със тела набръчкани.
Насилиха го духом – със души обелени,
докосвайки Духа си изначален
за първи път, навярно за последен.
Дъхът им тежък пълнеше мазето.
Духът прощавайки, покръстваше поетите.
И свиреха с отворени гърла бутилките,
пияни от възбуда Божието възнесение. 
Свиреха и празните, и пълните с Бургаско пиво,    
тъй както се търкаляха до мъртвия, и живите...

Бамбуковият стол го бе дочакал.
С пречупени крила, с крака разкрачени,
под масата лежеше мълчалив и жалък.
А чашите се подредиха за наздравица.
Мастиката – отдавна без кристали,
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префиненият джин – със маниери вяли,
конякът – онемял от ярост камертонна,
припаднал, чаят смучеше лимона си.
Пелтечеше ракията, прегракнала завалено:
“Месия някакъв, 
не Бог, какъвто заслужаваме...“
Поетите, пречистени така по кански,
ръцете си измиха със шампанско
и като никога за никъде не бързаха –
те азбуката на умората познаваха изконно,
преди да са в читанките проходили.

Градът не чу и не видя тогава нищо.

Завръщаха се кораби, отплаваха 
и вече никой гол не слизаше на сушата.
Грухтеше диво в пристана прибоят –
“Пророчеството ще се сбъдне, чуйте, хора!“
На дъното зарови чашата граалова,
единствено достойна за наздравица.

Градът не чу и не видя тогава нищо,
но плъзнаха по тялото му ларви
и от първобитни апетити погнат,
осъмна без вегетарианския си навик.
И някак незабелязано градът порастна,
в Град-хищник с нежни, поетични ириси.
Жреци на чистото изкуство сутрин боси
поднасят със ръце безсилни на тепсия
кървящо младо, крехко, с податливи кости.

Но хищникът все търси, търси още...

А аз, свидетелката в ъгъла, презряна,
на неукротимата му сянка, сянка станах.
Краката му измивам нощем с приказки,
с коси ги изсушавам и с лъжи изкусни
за миналото славно и за бъдещата слава.

Очаквам да възкръсне Поетичното изкуство.
А той, 
 Месията, 
    ме утешава, утешава...
       Утешава...

Ирина Войнова • Стихове
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Откраднаха езика на камбаната
и камбаната ке отнесат,
и черквата ке бастисат,
и попа ке убият,
и попадията ке насилът,
и селото ке затриат,
и к`во толкова –
едно село... една България...

Ирина Войнова • Стихове
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Преди повече от 30 годи-
ни, като студент в Буку-

рещката художествена академия, 
се запознах със скулптора Борис 
Караджа. Тогава той все още пре-
подаваше в Академията. Ателие-
тата по скулптура бяха в същия 
двор, където моята специалност 
провеждаше стъкларската прак-
тика. 

Маестро Караджа, въпреки 
възрастта си (тогава беше близо 
70-годишен), излъчваше оная сила 
и очарование, които по-късно пре-
откривах в неговите скулптури. В 
различни разговори, които съм 
имал с колеги-скулптори, забеляз-
вах с какво уважение и гордост от-
говаряха на въпроса ми при кого 
са учили – отговорът беше „ла 
Бòрис“ (при Борис). Като профе-
сор в Художествената академия 
роденият в Балчик Борис Караджа 
изведе в голямото изкуство някол-
ко поколения творци. Едни от най-
известните съвременни румънски 
скулптори са формирани в атели-
ето на маестро Караджа. 

Макар че целият му творчес-
ки път е свързан с Румъния, про-
изведенията на този скулптор по 

1906-1982

БОРИС КАРАДЖА 
– ЕДИН НЕПОЗНАТ 
БЪЛГАРИН



дух са дълбоко свързани с България и българското. Тематичните им коре-
ни са в добруджанската земя, лицата на персонажите са озарени от светли-
ната на Балчишките брегове.

Творчеството на Борис Караджа е отчасти познато в България. Мал-
ко са неговите творби, останали у нас. Могат да се изброят „Стрелецът“ 
на нос Калиакра, един великолепен релеф от гипс „Оплакване“ в музея на 
Балчик и седнала бронзова фигура на Любен Каравелов на една балчиш-
ка улица. Шест скултури, някои от които дарения, се намират в Художес-
твената галерия в гр. Добрич. Допускам да има негови творби и в част-
ни сбирки. Целият живот на Борис Караджа е свързан с отечеството ни и 
неговата история. Доказват го образите на добруджански жени и рибари, 
теми от героичното ни минало („Легенда за Хаджи Димитър“, фигура на 
св. Методий).

Един по един си отиват от този свят българските художници, кои-
то познаваха и бяха приятели с този голям човек и творец. Двадесет и две 
години след смъртта си, Борис Караджа все още е почти неизвестен сред 
гилдията в България. 

Пиша тези редове с преклонение пред таланта на един голям бъл-
гарин, с възхищение от очарованието на личността на Борис Караджа. С 
помощта на редица материали, публикувани в специализираното издание 
„Арта“ („Изкуство“) и в някои каталози на румънската скулптура, се опит-
вам да представя на читателите творчеството на Борис Караджа.

Иван Кънчев

• • •

Борис Караджа е роден на 24 януари 1906 г. в гр. Балчик в многодетно се-
мейство с патриархални нрави. Единадесетгодишен остава сирак. За да подпомага 
семейството, работи последователно във фабрика и банка в родния си град. След 
1924 г. Балчик (вече в рамките на румънската държава) става привлекателен с екзо-
тичния си пейзаж за живописци като Николае Тоница, Жан Стериади и Николае Дъ-
ръску. Градът е посещаван и от писателите Камил Петреску, Михаил Себастиан, Ге-
орге Дину1, Чичероне Теодореску.

През 1926 г. посещава уроци по рисуване при известния живописец Хранд 
Авакиан, по това време учител по рисуване в Балчишката гимназия. В същото вре-
ме Борис Караджа взема окончателно решение да се посвети на скулптурата. Фи-
нансово е подпомогнат с малка сума от трупата на самодейния театър в града, в ко-
ято участва и бъдещият студент по скулптура. Наема стая в един скромен хотел на 
ул. „Гривица“ в Букурещ и 15 дни се отдава на усилено рисуване – рисунки с линия, 
без сенки, без живописни нюанси, упражнения в скулптурна визия. Приет е в Худо-

1 От български произход (Георги Динов) – поет-дадаист.
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жествената академия, където учи 
при скулпторите Оскар Хан и Ди-
митрие Пачуреа. Докато следва, 
работи като келнер, модел в ка-
бинета по анатомия, участва като 
статист в спектакли на Национал-
ния театър. 

Дипломира се през 1932 г. 
– дипломната му защита е компо-
зицията „Изгонване от рая“. Пече-
ли стипендия за следдипломна 
квалификация, която му дава въз-
можност две години да работи в 
ателието на своя професор Д. Па-
чуреа. Една година след като се 
дипломира открива впечатлява-
ща изложба, плод на специализа-
цията му в ателието. Успоредно с 
това част от творбите му се изла-
гат в Официалния салон (специ-
ализирана годишна изложба за 
изобразително изкуство). Всичко, 
показано в Официалния салон, е 
откупено от престижни колек-
ционери, а критиката отбелязва 
впечатляващите достойнства на 
младия творец като оригинален 
портретист. 

Изложбата на Б. Караджа 
от 1933 г. се състои от 33 творби. 
Впечатленията си от нея крити-
ците изразяват с определенията 
„силна експресия“, със „скулптура 
на силата“. Сред изложените творби са „Глава на старец“, „Безработен“, „Жена с коби-
лица“, „Туркиня“, композициите „Св. Методий“, „Рибарят“. Мотивите „Рибарят“ и „Жена 
с кобилица“ се срещат и по-късно в творчеството на Борис Караджа.

Първичната инстинктивна сила, излъчвана от младия скулптор, съпътства ця-
лата му по-нататъшна дейност.

По същото време в музея Симу2 Борис Караджа вижда за пръв път творби на 
френския скулптор Антоан Бурдел, от който е силно впечатлен. След изложбата от 
1934 г. предприема продължително пътуване из Средиземноморието – Константи-
нопол, Атина, Алжир, Барселона, Марсилия, Неапол и цяла Южна Италия, където е 
омагьосан от въздействието на античната скулптура и гръцката керамична живо-
пис. Отпечатъкът на гръцката класическа скулптура естествено се съчетава с пър-

2 Анастасие Симу (Анастас Симов) – известен търговец и колекционер от български произход.
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вичността на моделажа в скулптурите на Борис Караджа. Все по-често, пак под въз-
действие на античната скулптура, той работи барелефи. 

В „Жена с кобилица“ скулпторът постига пластични обобщения чрез сполучли-
во съчетаване на първичността на моделировката с лека геометрична стилизация. 

През 1936 г. са завършени „Танцът“ и „Добруджанско хоро“ – творби, следва-
щи същата наложена линия на експресивност, на силни и динамични обеми. Едно 
пътуване до Дубровник през 1936 г. го среща в гр. Сплит със скулптора Иван Мешт-
рович. Запленен е от монументалността и енергията, които се излъчват от неговите 
произведения.

През 1937 г. Борис Караджа получава наградата за скулптура на Министерст-
вото на изкуствата за скулптурния портрет „Госпожа Л. С.“. В началото на 40-те годи-
ни той завършва композицията „Жена с китара“.

Две творби (фигури) Борис Караджа показва на изложба в Пловдив през 
1947 г. (първо изложение на социалистическите страни).

Творческите търсения на скулптора се характеризират чрез спонтанността, 
естествеността и убедителността на замаха и формите, без страх от обвинения в 
традиционализъм и липса на актуалност. Тематичният кръг от 50-те години се опре-
деля от творби като „Виктория“, „Дискохвъргачът“, „Младост“. „Мома“ е творба, наси-
тена с дълбока емоция, преклонение на автора пред модела.

През 1949 г. скулпторът Борис Караджа става професор в Художествената 
академия „Николае Григореску“ в Букурещ. Две години по-късно е избран за пред-
седател на Съюза на румънските художници – до 1957 г. (два последователни ман-
дата). Награден е с държавна награда Първа степен (за изкуство) и получава звание 
„заслужил художник“ (Маестро на изкуствата). За 50-годишнината си през 1956 г. по-
лучава Орден за заслуги (Първа степен).

През 1962 г. получава званието „Народен художник“, избран е за председател 
на Съюза по изобразителни изкуства към Министерството на културата на Румъния. 
През 1963 г. излага свои творби във Виена заедно с големия живописец Александру 
Чукуренку, избран е за академик от Румънската академия на науките.

През 1964 г. взема участие във Венецианското биенале на изкуствата, през 
1968 г. е награден с орден за заслуги към румънската култура (Първа степен).

Умира на 8 август 1982 г. в Букурещ.

ПАМЕТ ЗА БОРИС КАРАДЖА

„Малко време изтече след последното изпитание през 1981 г. 
– ретроспективната изложба на скулптора Борис Караджа, 

една последна почит, която художникът поднесе на „човека“, чрез творчес-
твото си, в последните мигове на своето съществуване. Патината на време-
то не се отложила още върху скулптурите му, но „Бронзовете“ и „Камъни-
те“, разположени в парковете и музеите на Букурещ, Констанца, Крайова 
и Яш намериха спокойствието си в пространството, излъчващи особената 
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си красота. Творчеството му е един завършен кръг, затворен в своята ево-
люция. Макар че беше председател на Съюза на румънските художници, 
народен художник и носител на много почетни отличия, скулпторът Бо-
рис Караджа беше и си остана за всички, които го познаваха, Борис, т. е. 
обикновеният човек, приятелят, отзивчив и открит, старото момче с мла-
дежки хрумвания да обикаля със събути сандали по черноморския бряг и 
да събира раковини.

Беше романтик в истинския смисъл на думата. За своите възпитани-
ци (бидейки професор в Академията от 1949 до 1974 г.) си остана „маес-
тро Борис“. Паул Василеску, Михай Букулей, Александру Георгица, Конс-
тантин Лукач3 заявяват, че Борис Караджа беше „първо учител за душата 
(духа)“, а след това „за формата“.

В романтизма, който той трансформира притиснат от конвенциона-
лизма на конюнктурата на художествените тенденции на 50–60-те години 
на ХХ век, художникът остана верен, без задръжки, честен и силно вярващ 
в хората и своите идеали за света. Обяснение за това намираме в тежкото и 
изстрадано детство и младежки години. Остава сирак на 11 години, ратай 
във фабрика, с желание да овладее занаята на художника, напуска Балчик 
на 20 години през 1926 г., за да стане студент в Художествената академия 
в Букурещ. 

„Бях млад и изпълнен с ентусиазъм“, ще отбележи по-късно той през 
1964 г., „изпълнен с надежди и очаквания, когато дойдох да уча този зана-
ят... Ние, бедните студенти трябваше да работим като статисти в театъра и 
всякаква друга работа, за да се издържаме“.

Първата си самостоятелна изложба открива през 1933 г., в ателието 
на скулптора Пачуреа, който е негов професор. Истинското му откриване 
за скулптурата става през 1935 г., когато се запознава с Иван Мештрович, 
след което пътят му поема към стилистика, белязана с безкрайна възхита 
към Бурдел и култ към античната скулптура. В работите на Б. Караджа отк-
риваме неговите вътрешни изживявания, социалните въжделения, дързос-
ти и постижения, съмнения и колебания. Художникът е търсил да обедини 
вътрешната красота на човешката фигура с едно дълбоко съдържание. 

Може да се каже, че в живота е имал късмет, радвайки се на всич-
ко, което той му е предложил. Остават му обаче малцина верни приятели 
– живописците Щефан Константинеску, Георге Лабин и архитектът Хориа 
Майку – прекарвайки безкрайни вечери в спомена и очарованието от мла-
достта, която сякаш не беше свършила.

3 Изтъкнати румънски скулптори. Василеску и Букулей са професори по скулптура в Акаде-
мията.
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Знаеше в подходящи моменти на своето развитие и в благоприятни-
те социални условия да съчетае и тръгне към грандиозното в монументал-
ната скулптура. „Победа“, „Рибарят“, „Дискохвъргачът“, „Майка с дете“ са 
колебания между бунтуващия се романтизъм и лиричните усещания, вро-
дени в чувствената му поетичност. Така че и в монументалните си творби 
той се спасява като творец чрез пластични решения, наследени от предци-
те, за да изгради динамична и изразителна скулптура. По темперамент той 
винаги е имал склонността да бъде монументалист, което е неговият ус-
пех, но същевременно винаги вгражда една особена поетичност във фор-
мата. Тази поетичност, свързана с мелодичността на обемите, е изразена в 
женската фигура и в голото женско тяло. Голото тяло в неговото творчес-
тво е един класически по форма период. Темата „голо тяло“ е вечна, той я 
претворявява с непресторена любов. Красотата на женското тяло за него 
беше част от реалния свят. „Кора“ и „Голо тяло“ са израз, както на физи-
ческа красота, така и на любовта му към пресътворената в античната скул-
птура хубост.

Темата за музиката е също част от неговото творчество, където 
бронзът се огъва в женското тяло между декоративизъм и имагинерност; 
„Лира“, „Музика“, „Жена с арфа“, „Жена с лира“. Особена роля той отделя 
на жестовете, на движенията на ръцете, които опъват рибарските мрежи, 
късат оковите, вдигнати във възторг, нежно милват детето или държат ко-
билица на рамо, разчесват коси или в усилие хвърлят диска. Те съдържат 
една особена емоция, като създават език, специфичен за нашата (бел. – ру-
мънската) скулптура. Специфичен почерк на самия художник са ръцете. 
Тръгвайки от Мештрович и Бурдел, Б. Караджа довежда до максимум из-
разността им в пластичен и емоционален план. Като качествен нюанс в не-
говото творчество усещаме присъствие, както на художниците от негово-
то време, така и на старите майстори.

И за да открием неговата автентична стойност, не е трудно да раз-
берем, че творчеството му го отделя от съвременниците му с една забеле-
жителна експресивност. Той съчетаваше експеримента с традицията, като 
обвързваше собствения си талант с вярата си в човека и в скулптурата, 
посветена на човека. Той успя да се извиси над всякакви течения, като за-
пази свободата си и в пълна сила въплъти художническия си талант.“

Мирча Деак – изкуствовед
(списание „Арта“, бр. 12, 1982 г.)

Борис Караджа – един непознат българин
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Велизар Велчев
КОНСКИ ВЕЛИКДЕН

Патетичен колаж-седянка
по сцени от народния живот
в три действия:
Н а ч а л о, С р е д а и К р а й

Лица от действията:

СТОИМЕН БОСИЯ
ЦВЕТА ЛУДАТА /ЛУДА ПРОЙНА, МАЙКАТА/
ПОПА
КМЕТА
ДАСКАЛА
ОВЦАТА
КУЧЕТО
КОНЯ
ВОЛА
ПЪРВА МЕРУДИЯ
ВТОРА МЕРУДИЯ
ТРЕТА МЕРУДИЯ
ПЕТКО ПОХЛУПАКА

Н А Ч А Л О

Поле; прелита сянка на птица, чува се овчи хлопатар, кон цвили, вол мучи.

ОВЦАТА. Опак свят!... Нито му стрижбата стрижба, нито доилото – доило...
ВОЛА. Кога ти рога по небо зачегъртат – мани, мани!... Кога ти плочи в облак 

отънат – пуши, пущи...
ОВЦАТА. Задали са се отдолу вълци овчобройци... Овце ще броят, вълна ще 

стрижат, мляко ще доят... Ще разплачат стадарите, стадарите и овчарите, ще им ос-
танат накрай само шарените псета...

КУЧЕТО. Вълк да си, зъл да си; прост за десет овце да си – псе да не си!...
КОНЯ. И кон да не си... Цеко Налбантина все пиян ходи... Пиян ходи Цеко, кри-

ви клинци кове...
КУЧЕТО. Ти какво се изцвилваш, ненацвилил се! Не чуеш ли – овчобройци 

идат. Вълци овчобройци!
КОНЯ. Ми ти какво се излайваш, неналаял се! Нали си на вълчицата девер?

ТЕАТЪР



КУЧЕТО. Девер, девер, ама на девера брат не викат...
ВОЛА. Той брат брата вече не знае, та девера ли?... Ние с брата в едно рало 

като оряхме и като ни един остен бучеше бутовете? На брата ни рога му в небо че-
гъртат, ни плочи на нозе хлопат...

КУЧЕТО. Щото отиде, та се не видя... Вол отиде, бивол се върна...
КОНЯ. Ти иди при Цеко Налбантина.
ВОЛА. Нали криви клинци кове и все пиян ходи!
КОНЯ. Криви клинци кове и все пиян ходи, ама си е Цеко налбантин, налбан-

тин – баш подковар...
ОВЦАТА. Халал да ви са, дружина и киселия оцет, и лютивия чесън!... Отдолу 

идат вълци овчобройци...
КОНЯ. Не бой се, нали чуеш: той брат на братовата добрина не се насланя 

вече, та ти на злото на овчобройците се насланяш. Може пък на късмет да ти е... И 
ако нещо такова... да знаеш де, че атът ми е вуйчо. Хайде, със здраве.

ОВЦАТА. Халал да ти са, Коньо и киселия оцет, и лютивия чесън. Отдолу 
идат...

Отдолу идат Кмета, Попа и Даскала.

ДАСКАЛА. Като рекли: на стол седи, книга пише. Тъй ни одумват нас даскали-
те. Ама да даскалуваш, не е то само едната книга да пишеш... И да четеш иска то... На-
четен да си... Дявол да си малко така... повечко от другите...

КМЕТА. Ти тая за дяволлъка да я забравиш! За даскал не ти трябва да си дявол, 
там може и да си по-прост... Виж да кметуваш – то е дяволлък! Сребърно тасче по 
море плава... Знаете ли я таз? Чорбаджия се припява тъй. Трябва да можеш да пла-
ваш, ей, хора са туй, море! А сребърно тасче – ще рече маица! Парици бе! Ти сиромах 
кмет виждал ли си? Е, може първият кмет по дядо Адамово време да е бил малко по-
сиромах, ама от него насетне сме все по ей тъй. С парици и дяволлък се прави то...

ПОПА. Анатема! Чакайте да го прекръстя, та да се пръсне като говежди тулум 
с лайна! Тфу, таковата, трижди!... Вий туй дяволуването за нищо го нямате, бре! То е 
попски мурафет, чоджум, за туй псалтиря трябва да знаеш... И да си малко дявол, 
щото инак дяволът ще те надскочи. Как се препирали попът и дяволът:

/На скоропоговорка./
- Помози бог, дядо попе.
– Дошъл си, рекъл си.
- Откъде си, дядо попе?
- Откъде на овцата опашката.
- Овцата ти две родила.

- Толко ѝ овчобройците дали.

- Едното ѝ взеха.
- Те дават, те взимат.
- Взеха и другото.
- Брат по брата, та и двата.
- Нищо им за душите не дадоха.
- Бирник и поп не дават.
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- Заклаха рогатия вол.
- Сочил рога, заклали го.
- Тебе ти нищо не оставиха.
- Поп кусур не върже.
- Оставили ти главата.
- Главен човек глава яде. 
- Изяло я шареното куче.
- Зла спастра – готова щета.
- Кучето утрепаха.
- Каквото търсило – това и намерило.
- Хвърлиха го на бунището.
- То си там и живо лежеше.

... И дяволът пукнал – наддумал го попът!

КМЕТА. Ей, тц, тц, тц!...
ДАСКАЛА. Недей да приказваш така, дядо попе, в селото нещо лошо ще стане.
ПОПА. Да не е махалата ни.
ДАСКАЛА. Ти плювни през рамо, че може и в махалата ни да е.
ПОПА. Като не е в къщата ми, малко ми вреди.
КМЕТА. Ами ако е в къщата ти?
ПОПА. Абе, да е далеч от мене два пръста, пък комуто ще влиза, да влиза!

Влизат трите Дърти Мерудии с гърнета в ръце.

ПЪРВА МЕРУДИЯ. Тръгнали са три бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ. От остър чукар по крив калдаръм
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Със тия криви колена 
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Вървели са три бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ. По конски друми, по овчи вървища
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Със тия пети спукани
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Набрали са трите бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ. Цвекье над кост расло
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Със тия ръце келяви
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Вързали са трите бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ. По една китка умрелка
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Със тия бели сколуфи
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Играли са трите бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ. Нощно хоро мерудиено
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Със тия снаги гърбави
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Гледали са трите бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ. През света отвъд да видят
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Със тия очи гурави
ПЪРВА МЕРУДИЯ. И са нарекли до три пъти
ВТОРА МЕРУДИЯ. Какво има да става
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ТРЕТА МЕРУДИЯ. Със тия уста сбърчани
ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА. Уууууууу! На всяко гърне мерудия, на всяко гърне ме-

рудия, на всяко гърне мерудия...

Пускат в гърнетата.

ПЪРВА МЕРУДИЯ. Лошо ще става в селото ни...
ВТОРА МЕРУДИЯ. Ще се роди дете без име...
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Пък сто имена ще носи.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Добре беше досега, дружки мерудии... Като се роди дете, 

господ го прехвърли през покрива на черквата и то падне направо на краката си 
– здраво, отчувано и кръстено!

ВТОРА МЕРУДИЯ. Лошо ще става в селото ни: ще се роди дете без име, ще го 
подхвърли господ през черквата, пък майка му ще се уплаши...

ТРЕТА МЕРУДИЯ. Ще се уплаши майка му и ще отърчи да го поеме на ръце, и 
господ ще се разсърди...

ПЪРВА МЕРУДИЯ. Ще се разсърди и ще рече „До три години на ръце да го но-
сиш и по ока говна да изядаш дорде го отчуваш!“

ВТОРА МЕРУДИЯ. И ще свърши тоя пояс нашият, на здравите, на правите и на 
хитрите хора, и ще почне тоя на днешните – на кекавите, на доброръките и на доб-
рогледите... Дето може всеки да ги пресяга, дето може всеки да ги прелъгва и кой 
как рече да им душа вади...

ТРЕТА МЕРУДИЯ. Хайде, дружки мерудии.

Стават, вземат гърнетата и припяват.

ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА. Тръгнали са три бабички, от остър чукар по крив кал-
даръм, със тия криви колена...

Излизат.

С Р Е Д А 

Нощ е. Петел кукурига, овца проблейва, кон цвили. И се мъчи жена: „Олеле-е-е 
– вика. – Олеле майчице-е, боже, божичко!“

Нощ е; няма кой да пожали жената... Току се дочу да реве бебе, млъкна жената, 
спря да се мъчи, човек се роди!

Съмна се. Преобърнал се е светът: калдаръмът е отишъл на небето, а под 
нозете е мека синевина и облачета. Прелита сянка на птица, чува се овчи хлопа-
тар, кон цвили, вол мучи.

МАЙКАТА. /През плач./ До три години, вика, на ръце да го носиш и по ока гов-
на да изядаш, вика...

ПОПА. Кой зле клечи, дваж навън ходи.
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МАЙКАТА. Що рече, отче?
ПОПА. Реч не е бреме – лесно е да кажем нещо.
МАЙКАТА. Право думай, попе – просто през просото.
ПОПА. Това, дето ти го е господ рекъл, рекох, е право: като не си знаяла как се 

деца раждат, да не си търчала на ръце да поемаш... Яж си сега оката...
МАЙКАТА. Ям сякакво, ама сякакво не думам!
КМЕТА. То си има поп за тая работа – да дума сякакво и секиму.
МАЙКАТА. Попа питай – себе си слушай! Тъй зная аз.
ПОПА. Слушай много, думай малко. Ти що не даващ дума да ти се рече?
КМЕТА. Хе-хе! Щото само хубавите дават, кмете. Давай мари, че се отървай...
МАЙКАТА. Да те не бият и да те не яздят, че се не връща! Тъй зная аз.
КМЕТА. Попе, жена няма да не дава, прахан няма да не хваща, пъпеш няма да 

не е сладък, ама праханта и пъпешът искат да ги откъснеш, а пък жената – да ѝ се по-
молиш. Хе-хе!...

ПОПА. Това, дето ти го е господ рекъл, рекох, е прав: като не си знаяла как се 
деца раждат...

МАЙКАТА. Попове много, попе, и баби много – която ражда, тя си знае.
ПОПА. Знаеш ти! Затуй си докарала селото на тоя хал. То не е само да се раз-

киркетиш като гевендия и да се разлигавиш като сопол, мари!..
КМЕТА. Той отсетне е мурафетът... Да не пресягаш да го поемаш в ръка, ами да 

го оставиш да си падне до краят... Че инак – говна, ока говна ще изядеш...

ПОПА. Не е зарад нея само зорът, кмете, ако беше тъй – с шило гроб да ѝ из-
копаем! Ами отсега нанататък – и нашите жени ще ядат... Господ кога дава, не пита 
чий си син...

КМЕТА. Да се чуди човек къде да брише и къде да цалува!
МАЙКАТА. Я да се пръждосвате оттука, гиди дърти магарища! Не съм знаела 

била!... Бабите ви не са знаяли на вас. Щото ако би знаяли какви хаирсъзи ще се из-
въдите, не би ви отрязали пъпът, ами главите! Ама аз като ще взема копана, та с него 
по тях!

ПОПА. Да бягаме, кмете.
КМЕТА. Къде, попе, да бягаме?
Попа. При даскала – той да каже.

Същите. Даскала. 

ДАСКАЛА. Що сте потни, братя?
ПОПА. С лудо се препирахме.
КМЕТА. Даскале, ти да кажеш.
ДАСКАЛА. Как се бръсне грък на припек ли?
ПОПА. Какво да сторим с тая говноядина.
КМЕТА. Родило се дете без име.
ПОПА. Родила го Луда Пройна.
КМЕТА. Три години на ръце ще го носи...
ПОПА. Ока говна ще изяде!
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КМЕТА. Ще се усмърди селото.
ПОПА. Думай какво да правим!

Даскалът сяда на стола, пише на книга, мисли.

ДАСКАЛА. Каквото било, било. Онова що е било, то се минало; да видим що 
ще бъде.

ПОПА. А-ха! Думай, че господ види, ама не казва.
КМЕТА. Тъй, даскале. Пиши по книгата и чети да чуем, че е време дошло кмет 

да кметува, бяс да бесува.
ДАСКАЛА. Даскал драскал, даскал праскал... Нали е речено: два човека – един 

поп.
ПОПА. Тъй, ама поп над попа има. Да идем при Мерудиите – дявол и дяволче, 

цели два дявола.

Ето ги Мерудиите. Пеят си.

ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА.  И са нарекли до три пъти
       Какво има да става
       Със тия уста сбърчани.
       У-ууууууу!
       На всяко гърне мерудия! 
       На всяко гърне мерудия! 
       На всяко гърне мерудия! 
ПОПА. Добра среща, бабички.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Добро само̀ не иде.
КМЕТА. Иде белята, отваряйте вратата.
ВТОРА МЕРУДИЯ. Таз беля белки ме е питала?
ДАСКАЛА. Не е книга да го прочетеш, бабички, не е калем да го изпишеш.
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Думайте, да ви сере пчела в устата, да ви плюе бъклица в ус-

тата.
ПОПА. Лошо настана в селото. Зор за жените и говноядина.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Роди се дете без име, пък го прехвърли господ през черква-

та, пък майка му се уплаши...
ВТОРА МЕРУДИЯ. Уплаши се майка му, уплаши се Луда Пройна, отърча да го на 

ръце поеме, пък господ ѝ се разсърди...

ТРЕТА МЕРУДИЯ. Разсърди ѝ се и рече: „До три години на ръце да го носиш и 
по ока говна да изядаш, дорде го отчуваш!“ И свърши се тоя пояс, нашият, на здра-
вите и правите хора...

ДАСКАЛА. И почна тоя на доброръките и на доброгледите...
КМЕТА. Те я знаели белята бе, даскале.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Че ние защо туряме на всяко гърне мерудия! 
ПОПА. Думайте какво да правим.
ПЪРВА,ВТОРА и ТРЕТА. На всяко гърне мерудия!
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       На всяко гърне мерудия!
       На всяко гърне мерудия!
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Тръгнали са три бабички
       Знайници и омайници
       Три дни из гора ходеха
       Търсиха пиле прилепче
       Търсиха и го намериха
       В ново го гърне туриха
       Със бял го бодил побучиха.
ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА.  Уууу-у! Уууу-у! Уууу-у!
       Тъй пищи пиле прилепче
       Тъй пищи и нарежда.
ВТОРА МЕРУДИЯ.   Дошло е дете без име –
       Да му се име намери!
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Да не ходи без име
       Че е от бога грехота!
       Грехът да се знае,
       Грешникът да се не знае.
       Грех на орех, душа на круша.
ДАСКАЛА. Да го кръстим Добри.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Да е доброрък, да е доброглед, да е добра душа – да може 

всеки да го пресяга, да може всеки да го прелъгва и кой как рече да му душа вади.
ВТОРА МЕРУДИЯ.   Да дойде коса до камък,
       Да дойде тиква за вода,
       Да дойде шило до гъзило!
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Да му е добре като рак на въглене!
ПОПА. Не е добро това име, аз копеле Добри не кръщавам.
КМЕТА. Да го кръстим Кръстю, та да се пукне дявола в него.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Да му е честно името,
       Да му е пътя през честа търница!
ВТОРА МЕРУДИЯ.   Кръстена вода в яз няма,
       Кръстово име връз грях не се слага!
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Име голямо, дупе шупливо –
       Вода в хаван да чука,
       Да има за рибата работа,
       Да ходи ама крака да няма!
ПОПА. Не е чест това за него, аз копеле Кръстю не кръщавам!
ДАСКАЛА. Какво сме се запрепирали с тия бабички бе, кумец, баджанак, не 

сещате ли, че на тях и сто имена да им наречем, пак ще си клатят гърнетата.
ПОПА. Даскале, ти си ми шурей, кмете, ти си ми кум; свои хора сме си така, 

слушали сме се, разбирали сме се. Досега е било тъй и отсега тъй ще бъде: ако е 
било дълго – рязали сме го, ако е било късо – надили сме го, кога е нужда била най-
висока – господ е бил най-близо.

КМЕТА. Прав е баджанака – и със сто имена да го наречем, тия пак ще си кла-
тят гърнетата.
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ПОПА. Да го наречем Стоимен – със сто имена! Кога са много имената на зло-
то, по-малка е силата му.

ДАСКАЛА. Брей, попе, клетвата ти гръм божи, молитвата ти божа роса – как 
се досети!

КМЕТА. У евреин пий вино, не спи; у арменец спи, не яж; у турчин пий кафе, 
вино не пий; у поп нищо не прави – ще те надскочи.

ПЪРВА МЕРУДИЯ. Сто възли – един пояс.
ВТОРА МЕРУДИЯ. Сто клетви за пара.
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Сто имена да носи, хиляда грижи да го ядат, борчове да носи 

в джобовете си, скъсано на гърба си и мерак на гъза си.
ПОПА. Стоимен ще му е името!

Идат Цеко Налбантина и Петко похлупака.

ЦЕКО НАЛБАНТИНА. Като рекли: Цеко все пиян ходи, Цеко криви клинци 
кове... Кон да те лае и вол да те яде... А конят дойде за подкова, па вдигне крак и го 
люлее като кога му вино виновато... Волът дойде, плочи му се разхлопали... Какво 
да стори налбантина, като кокал не държи клинци вече... Ще дохождаш, викам му, 
по-често. Повече клинци по-яко стягат... Така на мене, в кръчмата, като не ми стигне 
една ракия, викам си втора...

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. А за мене, бае Цеко, като рекли: Петко е общинар, Петко 
е мекере, Петко е пу...! А пън в общината нали трябва някой да премете, да напали 
печката, да подшушне на кмета къде какво става, та като дойдат людете в общината, 
така, да ги е малко страх, пък да отложат капа... Щото без страх не може да се кмету-
ва селото... Чакай да ида да му река аз на бай кмета...

Стоимен влиза и с голяма гега прави овчарски скок.

ЦЕКО НАЛБАНТИНА. Как те викат, овчарче?
СТОИМЕН. Стоимен.
ЦЕКО НАЛБАНТИНА. На колко си години, Стоимене?
СТОИМЕН. Колкото на чорбаджията бичето.
ЦЕКО НАЛБАНТИНА. От тебе ще стане голям юнак, като бае ти Цеко. На ти 

една пара да се почерпиш. Една ракия да изпиеш.
СТОИМЕН. Не ща, ще ме бие майка.
ЦЕКО НАЛБАНТИНА. Като не пиеш ракия халва си купи.
СТОИМЕН. Пак ще ме бие...
ЦЕКО НАЛБАНТИНА. Що думаш, момче? Зарад халвата?
СТОИМЕН. Зарад парата... Ще рече, че съм я откраднал.
ЦЕКО НАЛБАНТИНА. Ще кажеш, че царят ти я е дал.
СТОИМЕН. Повече ще ме бие.
ЦЕКО НАЛБАНТИНА. Що думаш, юначе? Защо да те бие?
СТОИМЕН. Защото царският подарък не бива един грош!...
ЦЕКО НАЛБАНТИНА. Брей, както се ражда царче, тъй и колибарче! На ти, Сто-

имене, още една пара!
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Същите. Кмета, Попа и Даскала.

КМЕТА. Чух, че си имал две пари, Стоимене...
СТОИМЕН. Имам, че имала глава да тегли.
КМЕТА. Имот се в гроба не носи. Какво ще ги правиш?
СТОИМЕН. Ще се женя, къща ще правя и място ще търся на тоя свят.
ПОПА. То, Стоимене, венчавка без поп не става.
ДАСКАЛА. А пък място на тоя свят неучен не мож намери.
КМЕТА. Който има пет пари, той знае шест думи. Думай, Стоимене, какво мяс-

то искаш на тоя свят?
СТОИМЕН. Ако може, кмет, ако не може – поп. Ако и тая не би – барем даскал.
ПОПА. Брей, има ли комат, кучета много!
ДАСКАЛА. Като рекли: на стол седи, книга пише. Тъй ни одумват нас даскали-

те. Ама да даскалуваш, не е то само едната книга да пишеш... И да четеш иска то... На-
четен да си... Дявол да си малко така... повечко от другите...

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Умно казва даскала.
КМЕТА. Ти тая за дяволлъка да я забравиш! За даскал не ти трябва да си дявол, 

там може и да си по-прост... Виж да кметуваш – то е дяволлък! Сребърно тасче по 
море плава... Знаете ли я таз? Богат човек се припява тъй. Трябва да можеш да пла-
ваш в морето, щото човеците са море! А сребърното тасче – ще рече маица! Парици 
бе! Много пара! А ти си тръгнал с две пари кмет да ставаш...

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Право казва кмета!
СТОИМЕН. Ако не може кмет – и общинар ставам. В общината огън палят, топ-

ло е, всякогаш е преметено. Пък който влезе – със страх влиза, капа отлага... И на об-
щинарина му са всякогаш качамаците мазни и сламениците дебели...

КМЕТА. Не може общинар, Стоимене. За там име трябва, таквоз... лично име. 
Ако име нямаш – пари трябват, ако пари нямаш – други добрини да носиш. Да си 
сляп с двете очи например, да си слуга челячец или да си смахнат такъв, несмис-
лен... А на тебе ти дал господ бой, дал ти от топор топоришката, ама име, пари и дру-
ги добрини нямаш. Не може общинар, Стоимене.

ПОПА. Слушай старите, за да остарееш, момче. Твойта работа като на цигани-
на. Питали го любеница ли иска или диня. Любодин – рекъл той. Ама тъй не може. За 
поп да ставаш се иска дяволлък и дяволлък! Ти не ги слушай шурея и кума, те туй дя-
волуването за нищо го нямат. А то е попски мурафет, чоджум, за туй псалтиря трябва 
да си чел... И да си баш дявол, щото дяволът ще те надскочи!

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Свят човек е попът.
СТОИМЕН. Като не може поп, клисар да стана. В черкова барем е завет. И тор-

бата ти ще нося, и клепалото ще бия, и на попадията ще помагам...
ПОПА. Ей тая те уста ще те бие тебе, Стоимене, това за попадията не трябваше 

да го викаш!... После, знаеш ли ти, че с клисар и дяволът трудно се надхваща?
СТОИМЕН. Знам го. Препирали се веднъж дяволът и клисарят /На скоропого-

ворка./: 
- Помози бог, клисарко.
- Дошъл си, рекъл си.
- Откъде си, клисарко?
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- Откъде на овцата опашката.
- Овцата ти две родила.

- Толко ѝ овчобройците дали.

- Едното ѝ взеха.
- Те дават, те взимат...
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Брей, кога повее вятърът – и малката шибалка се клати 

като голямото дърво! Порасъл му келът на Стоимена.
ДАСКАЛА. Кмете, що не вземем ние да направим Стоимен един овчоброец? 

Ще брои овцата, пък ти ще събираш от селяните вълна, мляко, сирене...
КМЕТА. Какво ще брои, даскале, нали овцата е само една?
ПОПА. Кум ли си ми, кур ли си ми! Овца без облага никому не е драга. Една 

била... Може пък с кучетата да стане пет-шест. Той овчоброеца ще каже като я преб-
рои.

КМЕТА. Не е тая работа за него, че е израстен, ама като го гледам, прост ми се 
види. Имам си аз в общината общинари за овчобройци, тоя го не ща.

ЦЕКО НАЛБАНТИНА. Ковах един кон и на един вол плочите затягах, пък ви чух 
да се препирате за тогова. Що ми го не дадете в налбантницата. Ще държи на коня 
подковите и на вола плочите, че си ръцете потроших от държане вече. А през дру-
гото време ще го настаня да пасе добитъка: ще пасе коня, вола и овцата, а с кучето 
ще си другарува.

ДАСКАЛА. Гледай го ти бе, тоя Цеко! Как е речено, че брусът не реже, ама прави 
ножовете да режат. Ний да се не сетим досега да направим Стоимена говедар. Ей това 
ти приляга, Стоимене – да ни пасеш стоката и да ковеш добичетата овреме, та да можем 
ние да си гледаме работата. Едни да даскалуваме, други да кметуваме, трети да попува-
ме, та да може селото да се учи на четмото и писмото, да ходи после със страх до общи-
ната, да отлага там капа и накрай да си умира като хората. Прост човек, пък се сеща!

 КМЕТА. Добре го рече, баджанак!
 ПОПА. Взимай го, Цеко, да ти държи петалите, пък ти да го държиш изкъсо. 

Хайде, че много напече.

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Слънце на изток, а бог на помощ, дядо попе.
ПОПА. Какво има, Петко?
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Да пазиш попадията, дядо попе.
ДАСКАЛА. Ти кое момче беше? Книга учил ли си при мене?
КМЕТА. Тоя е Петко. Похлупака му викат, че знае всичко де що става из селото.
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Учил съм, даскале. Ама книгата си е книга: тате мига, аз 

мигам, мама мига... А книгата все се не свършва!
КМЕТА. Я ми кажи като знаеш много, кой дава кон на вяра?
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Новия налбантин, Цековия чирак, говедаря. Тоя, дето му 

викат Стоимен. Той дава кон на вяра и пари на заем, ама... вяра не хваща.
ПОПА. Анатема.
КМЕТА. Ти не беше ли разсилен в общината?
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Тъкмо, бай кмете. Паля, попремитам...
КМЕТА. Ходи ли ти се леко и с ръце на кръста?
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Искам го, не искам го – все в ума ми се бута.
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КМЕТА. Ще те направим овчоброец. Ще броиш овцата, пък аз ще събирам от 
хората вълна, мляко, кожи.

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Харно, бай кмете.
КМЕТА. И като ходиш да я броиш, да гледаш що става из селото.
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Знае си работата Петко Похлупака.

Коня, Вола, Кучето, Овцата, Стоимен.

КУЧЕТО. Добре си пасем тука с новия говедар. Харен е, мирен, кротък... И 
знае, че трябва и кучето другар да направи, и тоягата да не хвърля...

КОНЯ. Кон се хвали след месец, а човек след година. Ама Стоимен хубаво дър-
жи подковите, та Цеко Налбантина кове клинците право.

ВОЛА. И плочите право държи, та клинците на Цеко хубаво хващат. А кога на 
нозете плочите не хлопат, то рогата нека си чегъртат по небето, по-леко се понася... 
На вол това му трябва: плочи да има на краката и клинците хубаво да хващат. Ната-
тък – волно-доволно...

СТОИМЕН. Опак свят, опази боже!... Земята на небе се е обърнала, а небето на 
земя... Ей го волът, кога рече да ходи, рогата му калдаръма чегъртат. Ей го и конят, 
кога рече да препусне, с гривата си прах вдига... Ами кучето, като рече да лае на ме-
сечина, лае се с хората... Инак стоката е добра – волът ми е волен, нали за туй вол му 
викат: лесно ще го закараш да го поиш, на сила не мож го накара да пие... Конят ми е 
научен на самар и лесно се язди, ако и да му е висок къчът... пък за кучето да не при-
казваме, щото вече си я има приказката, че добро куче добро стадо чува...

Ама на – ходим из облаците. Тревата ни на небето, като обещана, а ние из об-
лаците ходим, вятър и мъгла пасем. И така като ми е да река, господ ни е по-близо 
от царя и пъдаря...

Ами човеците? Всякой вика бяло на неговото си немито. Ей го гайдаря: свири, 
свири на гайдата, па чак тогава тури ухо да чуе свирнята... Или ловджията: утрепе 
заек, па го вдига и го мери на ръка, гаче ли го е хранил. Ами лодкарят? В морето вода 
да се удави, а той кара лодката, па вземе та си плюе на ръцете... Ама най е за трепане 
попът, щото чака всички да се разплачат и чак тогава почва да пее...

ОВЦАТА. Хубаво блееш, Стоимене, ама да видим какво млеко ще даваш.
ВОЛА. Който дига рога, Стоимене, лесно остая без уши.
КУЧЕТО. Пази се, Стоимене, от дълги криваци и от тесни сокаци. Че е дошло 

време на куче да хвърлиш, поп ще удариш!

Попът.

ПОПА. Редиш ли стоката, Стоимене?
СТОИМЕН. За мен и за бай Цеко стока и душа едно са, дядо попе.
ПОПА. Кам го Цеко налбантина?
СТОИМЕН. Желязо грее в налбантницата, за коня и за вола клинци кове.
ПОПА. Да оставиш добичетата нему, а ти да додеш с мен, че съм тръгнал на 

задушница. Като бях есенес, селяните ми натрупаха цял куп порязаници, та само ка-
лимавката ми остана да стърчи. Селяни, видите ли ме, рекох. А те: само малко те ви-
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диме, дядо попе. Айде, рекох, догодина хич да не видите. Та да дойдеш да ми носиш 
торбата.

СТОИМЕН. На по-малко хоро по-лесно се наиграва човек, дядо попе.
ПОПА. Що рече, хаирсъзино? Тръгвай, че ще ти покаже дядо ти поп как хит-

рост хитрост прехитря!

Иде Петко Похлупака.

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Кам го Стоимен?
КОНЯ. С попа замина.
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Ами Цеко кам го?
ВОЛА. Желязо грее в налбантницата, за мене и за тогова клинци кове.
КУЧЕТО. Ами ти що щеш тука на полето?
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Що ще дядо при баба? Кмета ме праща. Ще сбира от селя-

ните млякото, вълната, сиренето и кожите, та ме праща овце да броя.
ОВЦАТА. Тебе ли, да те господ убие, пратиха овчоброец? Я да се пръждосваш 

оттука, гиди дърто магарище!
КУЧЕТО. Не гони Келча, юнак да го не направиш. Я да видим, побратими, как 

да посрещнем новия овчоброец. Добре си дошъл, бае Петко.
ОВЦАТА. Добър е господ, че ни търпи.
ПЕТКО. Добрата овца малко блее, много вълна дава. Я ела да ти побара вълна-

та бачо ти Петко, да види тънка ли е, мека ли е, за нищелки става ли?
КОНЯ. Недей с лошо, бачо Петко, овцата ни е една, ама за три я стрижат, с въл-

ната си селото облича.
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Трай, коньо, дорде трева нарасне!
ОВЦАТА. Да даде господ да ти на гробът израсте!
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Добрата овца малко блее, много млеко дава. Я ела, Рогу-

шо, да ти подръпне бозките бачо ти Петко, да види имаш ли млеко; млекото ти маз-
но ли е, за сирене става ли.

ВОЛА. Недей прави лошо, бачо Петко, да не намериш лошо. Рогуша с млекото 
си селото храни. Щото е една, ама за три млеко дава!

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Трай, воле, да не ти доде до главата шут със рогат да се 
боде! Ще ида да кажа на кмета, че овцата е преброена – да я стрижат, да я доят, да я 

бачват, кожите ѝ да дерат.
ОВЦАТА. Олеле, майчице, дето си ми късмета избирала, моли господа вълци 

да прати овце да броят, да ме изядат, че за вълк броено няма! По-добре свое зло от 
чуждо!

КУЧЕТО. Бае Петко, недей с лошо. Нали ни е овцата една и пак цяло село об-
лича. Ей го, конят ти рече: една е, за три я стригат. Ей го волът и той: една е, ама за 
три млеко дава...

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Чиба оттук, псета шарени, махайте се, коне пръдливи, 
разкарайте се, волове шугави! Нали вие го рекохте: една е, за три я броят. За три я 
броят, та с кучето четири! Така ще река на кмета.

Бабите. Играят бабешко хоро и си припяват.
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ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА.  На всяка стара бабичка
    По един дедо да има,
    По един дедо зорлия!
    Ох на дяда, ох на баба.
       Със тия бели брадища,
       Със тия гърди рунтави...
ПОПА. Добра среща, бабички.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Добро с кола не иде. Ами думай къде сте тръгнали с това 

момче хубаво, да му сере пчела в устата, дето си баби не поздравлява?
СТОИМЕН. Па що да ви поздравлявам?
ВТОРА МЕРУДИЯ. Да ти пикае бъклица в устата, сине магарски! Щото ние всич-

ко знаеме и може да ти кажеме половината.
СТОИМЕН. Па що да ви поздравлявам. Нали щем поравно да знаем.
ТРЕТА МЕРУДИЯ. У-у, да ти купчината поравнят, ами ако ти кажеме всичкото?
СТОИМЕН. Па тогава що да ви поздравлявам?
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Къде го водиш тоя играорец, дядо попе, да му игра гърне 

напълни?
ПОПА. Водя го на задушница да ми носи торбата с порязаниците. 
ВТОРА МЕРУДИЯ. Води го, че ония ми ти вдовици тая нощ са опекли девет 

пещи кисел хляб. Ами как го викат, да му името порасте?
ПОПА. Тоя е Стоимен. Роди се дете от обич, ама без име, та го кръстих със сто 

имена, белки се поразкара злото. Майка му е Луда Пройна.
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Дето го поела с обич кога го господ прехвърлял през черко-

ва, още преди да стане нейно?
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Тоя ли е дето докара говноядината на селото? С обич чува-

но – от толко обич файда няма!
ВТОРА МЕРУДИЯ. По сто клетви за пара да хвърлиме, бабички, се тая ще е. И 

тоя е обичлив, и него ще го обичат – отиде та се не видя!
ТРЕТА МЕРУДИЯ. На зло, лошо и опако да го урочасаме!
ПОПА. Недейте, бабички, че злото се чува по-далеч от доброто. Ще се разчуе 

за него и по другите села. Нека си е добър, нека си е доброглед и нека си е добро-
рък – да може всеки да го пресяга, да може всеки да го прелъгва и кой как рече да 
му душа вади. Че ако го видят и ако го узнаят, па ако разберат, че е с обич правен и с 
обич гледан – всеки ще рече да опита. Че злото зло го не хваща, ами доброто го яде. 
И може да настане още по-силна говноядина!

ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА.  Ууу-у! Ууу-у! Ууу-у!
       Да го ухапе змия грамадница,
       Жена дето с хората не живее,
       Вдовица и устоплетница,
       Кога рече да се жени!
       И да му се разшири двора
       Кога му се къща разтури!
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   На всяко гърне мерудия.
ВТОРА МЕРУДИЯ.   На всяко гърне мерудия.
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ТРЕТА МЕРУДИЯ.  На всяко гърне мерудия.

Попа и Стоимен. Стоимен пее.
 
СТОИМЕН.  Дай ми, боже, ден – два часа,
     Ден – два часа, нощ – година.
     Да ми падне мома в ръце,
     Да я скърша, да я слома,
     Като хлеба на обеда,
     Като млина на пладнина,
     Като турчин кокошчица,
     Като овчар цяло агне!...
ПОПА. Брей, дорде не мръкне за едного, за другиго не съмва. Лоши бабички!
СТОИМЕН. Дядо попе, да те питам нещо, бе?
ПОПА. Питай, питай и ще намериш божи гроб. 
СТОИМАН. Дядо попе, ако ти дойде някоя жена на черкова с една е-е така го-

ляма пита, ще я върнеш ли, или ще излезеш навънка да ѝ молитвиш?
ПОПА. Ще излезна навънка, щото не е голяма питата, ами вратата на църквата 

са тесни. Ами я сега аз да те питам нещо, Стоимене. Като гледаш ония е-е там жени, 
дето белят платното на реката, мож ли позна коя от тях е най-луда?

ЦВЕТА. /Отдалеко./ А-ха-а! Като взема копана, та по глава с него, ще ви кажа 
коя е луда, гиди магарски синове, та си не ходите по пътя!

СТОИМЕН. Не питай за лудо, дядо попе, то само ще си каже. Ами я сега аз да 
те питам още нещо. Като ми рекоха тия бабички, че ще ме ухапе змия грамадница и 
че ще взема жена, дето с хората не живее, вдовица и устоплетница, вярно ли тъй ще 
бъде, щото нали ти рекох, че съм решил да се женя?

ПОПА. Жени се, Стоимене, тъй ще ти рече дяда ти попа. Жени се да не бесне-
еш, ама се жени без любов. Който се жени по любов, все едно тръгва без пушка на 
лов, щото жена мъжа не бие, ала му лесно надвива.

Да вземеш жена хубавица, ще имаш много гости. Да вземеш умна – ще ти за-
повядва, глупава – не ще умее да ти угажда. Богата ако е, ще те разиграва, а ако е 
бедна – ще трябва да я храниш... Няма да я обичаш, че ти си с обич дошло и виж на 
какъв хал селото ни докара. Ами ще накривиш каскета и ще набърчиш веждите, а в 
неделята по веднъж ще я побийваш, че ако жена не се бие барем веднъж в неделята, 
гнездо не лови... Слушай ти дяда си попа – той много булки е видял...

СТОИМЕН. Ами не е ли грях, дядо попе?
ПОПА. Не е, Стоимене, любовта е за тоя свят, а на господ само душите му тряб-

ват... Та докъде бях стигнал? Аха, и ще я гледаш да е зла – със тънки джуки, такава и с 
остър нос, щото зло куче къща пази, а ако искаш да е и уредна, ще гледаш с голямо 
чело да е... Жена с голямо чело и кон с широки гърди – туй е изпитано...

СТОИМЕН. Дядо попе, ей я черквата, ей ги гробищата.
ПОПА. Стигнахме, ще рече.
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Цвета се хвърля върху един гроб. Плаче.

СТОИМЕН. Абе тая не е ли оная лудата, дето беше на реката?
ПОПА. Тая е, да я гаргите изядат. Що правиш ма Цвето?
ЦВЕТА. Не видиш ли, дядо попе, вия му на моя...
ПОПА. Твоя мъж не беше ли по-натам?
ЦВЕТА. Олеле-е, аз се чудя защо ми не е толкова жал и защо ми сълзи не текат!...
СТОИМЕН. Дядо попе, дали ще ме вземе тая вдовица, та барем да си имаш и 

слугиня?
ПОПА. Тая ли да те вземе, Стоимене? Тая, дядов, си е взела табихет! Още кога 

се е родила!
СТОИМЕН. Нали ти рече: зло куче къща пази.
ПОПА. Рекох ти, ама куче фустан не носи. Пък и не видиш ли как реве за мъжа 

си?
СТОИМЕН. Море, дядо, на жена да нямаш вяра!
ПОПА. Ти ако можеш това да направиш, давам ти половината от торбата с по-

рязаниците!

Стоимен отива до Цвета и на свой ред почва да се тръшка и да плаче.

ЦВЕТА. Трай, трай, мъжка сенчице... То и аз съм като тебе, ама на, умряла, та се 
отървала твойта жена...

СТОИМЕН. Женице-е-е, света водице-е-е!...
ЦВЕТА. От що умря, сиромашката?
СТОИМЕН. От що!... Понатиснах я една вечер по-силно и тя се някъде докун-

диса и умря за ден до пладне.
ЦВЕТА. Е-е, божичко-о! И на мене, както ми е дотегнало, да има кой да ме по-

натисне нощес, та да си умра и да си ида при стопанина!
СТОИМЕН. Как те викат?
ЦВЕТА. Цвета.
СТОИМЕН. Ами аз нали за тебе трици бъркам ма, Цвето!...
ЦВЕТА. Леле магарски сине, леле поразнико! Как не те догреша от бога барем 

ако не от умрелите!
СТОИМЕН. Грях е да видиш сама жена и да я отминеш, без да я зачетеш.
ЦВЕТА. Леле, той бил прав, та праведен като въже у торба! Цалувка няма ли 

да ми искаш?
СТОИМЕН. Па що? Цалувка дупка не прави!
ПОПА. Цалувай, Стоимене, цалувката струва хабер на пазвата, а пазвата на по-

лите. Цалувайте ръка на дяда си попа и още днеска – у черкова.
ЦВЕТА. Нали е задушница, да ти опустее калпака!
ПОПА. Да те не чувам че кълнеш, че говно кълвеш, луда вещице!
ЦВЕТА. Да ти се прохъндакоса гроба като на циганин, дяволе рунтав!
ПОПА. Да би слушал господ гаргите, мор би дал по конете. Взимай я, Стоиме-

не, че жена без мъж е кон без гем! И се радвайте и се веселете, защото голяма е наг-
радата ви на небесата. И да знаеш, че който жали коня си, загубва себе си.
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Ето ги Коня, Кучето, Вола, Овцата.

КОНЯ. Не слушай попа, Стоимене, жена кон не може да бъде, щото по петите ѝ 
ни косми никнат, ни клинци се ловят... Жена знае „дай мъжо“, а не „дай боже“...

ЦВЕТА. Кон пърди, вятър вей, Цвета перо люлей!
ВОЛА. Опрости, боже, простата жена, дето греши с думи, дела и промисъл. Да 

слушаш попа, Стоимене, а ти, Стоименице, да слушаш мъжа си. И да стъпвате равно 
и право в браздата, да не ви падат плочите, та после да давате зор на Цеко Налбан-
тина – да грее желязото, да кове клинци и да ви потяга... Или, не дай боже, от умрял 
вол плочи да ви вади...

ЦВЕТА. Айде, магарски воле!... Ненаприказвал се! Вол що си влачи хомота 
мълком, не го бодат по гъза!

ОВЦАТА. Олеле, Цвето, овчарка да не ми ставаш! Те тая ти уста ще те тебе бие. 
Ами дай боже да блажиш покрай бога и от мене да знаеш, като на етърва ти го каз-
вам: кога сягат да ти барат вълната и кога рекат да ти дърпат бозките да не бягаш, че 
повече боли.

ЦВЕТА. Овца нямам и куче не държа. Овцата си продадох, кучето харизах, 
мъжа си бих и петела си заклах! Ой боже боже, без тия се не може!

КУЧЕТО. Овце, кози пет, с кучето шест. Бате ще се жени, аз ще се женя, че да му 
иде края накъдето ще. И аз, Цвето, овце нямам и куче не държа, ама ще ти кажа: овце-
те са кротки и будали, затова стоят да ги дави вълка. Не бързай като вдовица на одър, 
мъже много по дългите пътища. Мене питай, щото кучето не остарява от приказки ами 
от ходене. Ако не тоя – друг ще бъде. Ей го, един умрял – не умрял, друг ти се наваля...

ПОПА. Чиба, дяволе неден!... Не слушай го, Цвето.
КУЧЕТО. Едного го била жена му и плачел, а друг дошъл да го мири и му разп-

равял, че в тяхното село кога жените биели мъжете си, не давали им и да плачат. Да 
знаеш, Цвето, мъжът според тоягата скача: да го биеш – ще плаче, да му се оставиш 
– ще ти се качи!

ЦВЕТА. Чиба ти рече попа, сянко чобанска! Какво е време дошло – на мъж да 
хвърлиш, куче ще удариш! Ти що рече, дядо попе?

ПОПА. За цалувката, че струва хабер на пазвите, а пазвите на полите... Цалу-
вайте ръка на дяда си попа.

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. /Гледал е отстрани./ Преди време беше... Мерак се лес-
но не забравя... Каква хубост беше тая Цвета и тогава... Като се взеха с оня първия, 
Борис... Що любов беше – селото подлудиха, стоката подплашиха, попа подбъзиха, 
кмета обуначиха, даскала писмото взе да бърка...

Та и аз веднъж ѝ викам: Цвето ма, буля ти Петковица рече да дадеш решето-
то от зимника, че нейното се било прохъндакосало... А тя ходи да го търси уж, па се 
връща и вика: Нема го Боре у зимника!

Па беше сватба, па беше хоро – хем му се края не види, хем му се топана не 
чуе... Взеха се с Боре, пихме и ядохме – то бяха крави ялови, то беше кисел хляб... То 
беше вино с пяна и ракия без пяна, то бяха баби подмладени, деди разиграни, мъд-
ри влудени и умни изумени... Голям джумбуш, хубав зияфет! И нали е речено: вино 
от лоза, мляко от коза, човек от човека, и нали още е речено, че хубавата работа по 
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шесттях месеца излиза, ревна оная ми ти момчана рожба подир половин година... 
как да е... А Цвета хубава! Като мома беше хубава, като непразна беше хубава, откак 
роди – мерак ще ме подлуди!

Па комшии нали сме, ела, вика, бачо Петко, да уплашиш детето да спре да 
реве. И аз, комшии нали сме, зех да викам така като вола: „Му-у, му-у“, а то не миряс-
ва. Тогава зех да лая като кучето: „Ав, ав, ав“. То пак не мирясва. На кон взех да се пра-
вя, само дето и на овца не се преправих – реве! Тогава взех да попържам. Оти не та-
ковам майка ти, викам, оти и го не...

А Цвета да вземе да ме чуе, гяволетината, и се смее: Оти, бачо Петко, приказ-
ваш такива думи? Така ли се плашат деца? Е-е, невесто, рекох, така знае бачо ти Пет-
ко, така плаши!

И оттогава като рекли: Петко е мераклия, Петко е мекере, Петко е похлупак... 
И полека – първо курвар, после общинар... Ама добре че стана тая, та да се разчуе, 
та да ме повика кмета да му служа служба в общината... От един гол мерак – човек 
станах и си живота оправих. Чакай да ида да му река на бай кмета – да знае какво 
става из селото...

Мерудиите.

ПЪРВА МЕРУДИЯ. Къде са пошли тия сватбари, свада да ги стигне?
ВТОРА МЕРУДИЯ. Какво е това оро, дето се играе, та му се края не види и му 

се топана не чува?
ТРЕТА МЕРУДИЯ. Жени се Стоимен, да му умре гъзът за жена, та си не стои в 

къта ами се бута на пъта!
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Айде да го урочасаме на дърво, да го скоро у дърво облекат, 

че е обичлив и сигур жена си ще обича, та ще докара още говноядина на селото.
ВТОРА МЕРУДИЯ. Обичлив е! И Цвета, булката, го обича, та още по-лошо ще 

става в селото ни. Уу-у, да ги борчовете обичат, таман бяхме посвикнали с говноя-
дината!

ТРЕТА МЕРУДИЯ. Питали малкото: де отиваш, малко? При многото, рекло. Та и 
нашата така: все повече ще става що има да става. Да го кълнем, бабички, да го уро-
часаме на дърво.

ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА.  На всяко гърне мерудия!
       На всяко гърне мерудия!
       На всяко гърне мерудия!
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Откъде да е невестата?
ВТОРА и ТРЕТА. Откъдето дошла, там да върви! От Върбовка.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Ами младоженеца?
ВТОРА и ТРЕТА. От Дреново, отдето дошъл там да върви!
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Ами кръстника?
ВТОРА и ТРЕТА. От Тръново.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Ами кръстницата?
ВТОРА и ТРЕТА. От Глоговица.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Ай било да било ви, сватбари дървени, да ви у дървени дре-

хи облекат!
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ВТОРА МЕРУДИЯ. Ай да би се не пръкнало, котило сватбарско и обичливо! Да 
ви обича дървен господ, да ви облече и да ви в земята завлече!

ТРЕТА МЕРУДИЯ. Ай да се ощуреят макар! Булката от Върбовка, женилецът от 
Дреново, кръстницата от Глоговица, а кръстника им от Тръново… Да им се снаги у 
дърво удървят, да има по що буци да тропат, да има по що трева да расте, да има по 
що овце да пасат, да има по що коне да тичат, да има по що псета да лаят!

Вола.

ВОЛА. Мене забравиха дъртите мерудии… Ама забравено не е намерено… 
Стоимен се жени днеска, Цвета ще му е булката. Ей ги идат: с попа, кмета и даскала, 
със говедата и със кучищата, със Цеко и Петко, със Мерудиите…

Минало е време подир сватбата. Полето е същото, добичетата са същите. 
Същата е и седянката – с Попа, с Кмета, с Даскала. 

Само Стоимен и Цвета са поостарели.

СТОИМЕН. /По-бавен и по-мъдър, продължава някакъв разказ. Своя си разказ./ 
… Тогаз нещо лъсна във въздуха, конят процвили, лъхна на пот, а конската пот е 
лоша, на пикоч мирише, и като се разкара прахоляка, гледам една жълтица в крака-
та си, а на шипката – един син парцал се вее на царя от дрехата. Тъй беше: от овцата 
на шипката остават фъндъци вълна, от нас – кърпени парцалетини и кръв поняко-
гаш, а от царя – един син парцал.

Само от воловете не остава нищо по шипката, те ходят бавно, щото са все из-
морени от работа… Моята майка не викаше „воловете“, а „ангелите“…

КУЧЕТО. А от кучето, Стоимене? Ти все ме забравяш мене, като да забравяш, 
че на оня свят кучето носи вода да гаси огъня, в който се мъчи стопанина, а котката 
духа и подклажда!

СТОИМЕН. Не съм те забравил, въшкава дружино… Ами не споменавам, да 
не чуят тия устоплетници мерудиите, та да не рекат, щото са реченици… От кучето 
остават кучета и тегло… кучешко тегло, кучешки живот, кучешки народ…

ДАСКАЛА. Ей, Стоимене, ти както си почнал, ще стигнеш на книгата дъното! 
Народът ни е добър, я поглеж: Цвета хубава, ти израстен. Народа ни грамотен – овце 
въди, коне и волове има, какво ти са криви кучищата, че миткат из селото…

ЦВЕТА. Мъж бъди, Стоимене, попържай! Какво им цепиш басма? На едно куче 
и на един прост… /Затваря си устата с шепа./ У-у, даскале, тая ме уста бие мене, 
дето вика мъжът ми… Мъж като рекох, та се сетих… Мама тъй викаше: мъже с мус-
таки и жени с цици се вече не учат… Ама да си го кажа: от кучето нищо не остава по 
трънето; от трънето някой трън остава по кучешката гърбина… То е опак сой, като 
жената: ти го удариш, а то тича да ти се радва… нали го питали що му са слабините 
отзад, а то рекло: че коя ми работа е отпред!

КУЧЕТО. Срало куче на лед, че се дигнала фанара, че се чуло до царя… Лошо ли 
видя от мен, Стоимене, та се така излайваш? Тоя даскал ли те е тебе учил, та си живо-

та попържаш и на селяните кучета думаш? Ами тая жена твоя ли е, та ѝ сметка не дър-

жиш, та ѝ страните не биеш?Не я ли видиш, че мръсно приказва и мръсно държи?
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ДАСКАЛА. Домакин си, пък дом нямаш, Стоимене. Жена си не биеш и кучето 
си не почиташ – какво ще рекат комшиите?Ама така е, като се навря в налбантница-
та преди да дойдеш на школото – при пиян Цеко, при воловете и при конете, при ку-
чищата и при овцете…

ЦВЕТА. Мъж бъди, Стоимене, попържай… Пък да си лягаме…

Нощ е. Овца блее, кон процвилва, вол мучи, лае куче. Цвета се кикоти в тъм-
ното.

СТОИМЕН. Що е мокра, ма Цвето?
ЦВЕТА. Плакала е, Стоимене…
СТОИМЕН. Що е плакала, Цвето?
ЦВЕТА. Щото девството било по-добро от лошото женене… 

Смеят се.

СТОИМЕН. Ами що ѝ е вълната навътре?
ЦВЕТА. Въздишала е, Стоимене…

Охкат, кикотят се. И пак Овцата, Вола, Кучето и Коня.

СТОИМЕН. /Продължава разказа си./ Тъй я подкарахме, с джумбушите, тъй – 
де на майтап, де на истина – народихме деца, стока завъдихме. Имах една овца, как-

во млеко даваше, ум да ти зайде! Рогата ѝ лъскави, вълната ѝ сура, бозките ѝ доземи. 
Върне се от паша, почнат да я доят. Дои, дои Цвета, измори се, почне мама. Че като 
захванат да го бият! Бие, бие Цвета, остави се, почне мама – не стигат съдовете мас-
лото да съберат, ами го сипват в коритото, дето се плакнат жените и децата…

Надникнали са общинарите.

КМЕТА. Добро стадо си отчувал, Стоимене.
СТОИМЕН. Доброто добро не пати.
КМЕТА. Абе то и злото зло го не хваща, ала една беля беля не е, ако друга не 

води.
ЦВЕТА. Думай право, кмете, че каквото ми е стреснато сърцето, като седна и 

иска да легна.
КМЕТА. Не ми яж цървулите, Цвето, че не мож ги отпърдя! Както във всяка 

къща има адет, така и във всяко село има кмет. Колко стока имате?
ЦВЕТА. Пет кокошки и петела – та четири…
КМЕТА. Ами овцата?

СТОИМЕН. Няма ми овцата, бай кмете. Аз, мераклия нали съм, бях ѝ купил 

един голям хлопатар. Връзвам ѝ го, ама нали е голям, през нощта търкал, търкал, та 
ѝ претъркал врата. Кога отидох заранта, що да видя: башка глава, башка глава, башка 
хлопатар… Още ми е жал за нея…
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Чува се блеене на овца.

ЦВЕТА. Олеле майко, плаче детето!
КМЕТА. Роди ме мамо, да ти приличам! Чакай да викам общинарите.
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Като рекли: Петко е общинар, Петко е овчоброец, Петко 

е умен човек. Умен ама… ум много, пари малко… Ида, кмете.
КМЕТА. Ти си умен човек, ум се на кожа не пришива; думай сега колко овце 

има Стоимен.

Овцата пак блее.

ЦВЕТА. Олеле майко, плаче детето!
СТОИМЕН. Дете дорде не заплаче, майка му не му…
КМЕТА. Умно умувай, Петко, общинар си, овчоброец си – колко овце има Сто-

имен?
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Една е ама за три я броят, та с кучето – четири.
СТОИМЕН. Ти чуеш ли се бе, мекере! Туй е лъжа без кантар.
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Чунки твоята беше мерена. /Блее овцата./ Не щеш ли, 

булка, бачо ти Петко да ти уплаши детето, да не реве повече?
ЦВЕТА. Плаши, бачо Петко, плаши каквото ще плашиш.
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. /Прави се на вол./ Мму-у-у!

Овцата проблейва.

ЦВЕТА. Олеле майчице...
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. /Прави се на кон./ Иии-ъхъхъ-ъ!

Отново овцата.

ЦВЕТА. Плаши, бачо Петко...
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. /Прави се на куче./ Ав, ав, бау-у!

Глупаво животно, пак блее.

ЦВЕТА. Плаши, бачо Петко, не бой се!
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Ох да го таковам на майка ти, дете с дете, няма ли да ми-

рясаш най-сетне!...
КМЕТА. Хе-хе-хе! А така Петко, плаши и не бой се.
ЦВЕТА. Оти, бачо Петко, приказваш такива думи, така ли се деца плашат?
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Така знае, невесто, бачо ти Петко, така плаши...
ЦВЕТА. Мъж бъди, Стоимене, попържай! Пък да си лягаме...

Нощ е. Овца проблейва, кон цвили, вол мучи, пролайва куче. В тъмното се 
чува ситен смях, боричкане.
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ЦВЕТА. Помниш ли, Стоимене, кога се видяхме на гробищата какво ми обеща?
СТОИМЕН. Какво ма, Цвето?
ЦВЕТА. Да ме натиснеш яката някоя нощ, та да се докундисам, да си умра ден 

до пладне и да си ида при стопанина.
СТОИМЕН. Гиди кучко ниедна, ти стопанин нямаш ли, та при оня си се натръг-

нала да ходиш!
ЦВЕТА. Никъде не ми се ходи, Стоимене, и не ми се мре ден до пладне, ама не 

си прав... Обещаваш, а не даваш... /Смеят се./ Недей ме натиска, Стоимене, никъде 
не ща да ходя...

СТОИМЕН. Като няма да ходиш стой тука, ама аз дума съм давал на гробищата...
ЦВЕТА. Натискай, Стоимене, нея от аджамиите я е страх, а не от големите...

И пак смях и шепот, и пак конят, кучето, волът и овцата се обаждат в про-
съница.

СТОИМЕН. /Продължава разказа си./ За пиене пийвах, ама не съм бил голям 
сарахошин. После потръгна тя... Думат ми веднъж да си избера една от трите лоши 
работи: да пребия без кабахат челяк, да разваля една мома или да се опия. Мислих, 
чудих се и накрая си рекох на умът: да пребия челяка е лоша работа, да разваля 
мома – още по-лоша. Ще взема да се опия, какво ще остане от него? Ще изпия раки-
ята, ще я изпикая, то не е лоша работа...

Хванах та се опих. Ама пиян човек не може да се съпикасва, та и челяка пре-
бих без кабахат, и момата развалих...

ЦВЕТА. Що не съм мъж, Стоимене, да ти тегля една на майка!
СТОИМЕН. Щото за жената е по-добро да чуе, отколкото да рече.
ЦВЕТА. Чул те вълк – удавил те!
СТОИМЕН. Чакай да те питам аз тебе що викаш на Хаджи Вълча фъсс?
ОВЦАТА. Хаджийка викат на овцата, че с гъза си куршуми лее.
ЦВЕТА. Рррр-р оттука, овче рунце, да те не зло нагъзи! Че знаеш ли бае ти Сто-

имен какъв нож има?
ОВЦАТА. Рекох да ти река, Стоимене, да не биеш толко често жената, че от бой 

косата ѝ улита.
ПОПА. Бийте се, не се карайте, че бой се забравя, ама дума не може.
ЦВЕТА. Бягай, дядо попе, че мъжа ми е щур пощурял – вчера го е точил, днес 

го е извадил!
ПОПА. Дошъл съм да ти река, чедо, че нощите са непразни... Нали си я чувала 

тая за нощната работа и за дневната срамота?
ЦВЕТА. Чувала съм я, ама съм чувала и че вий по сирница без гащи ходите...
ПОПА. Тихо, чедо, че господ от много фурни хляб е ял...
ЦВЕТА. Мъж бъди, Стоимене, попържай!
СТОИМЕН. Ох да го т... турски ясак държи ден до пладне... м... майка му да еб... 

башка от него... п-пут... рябвали ми попове и калугери!...
ЦВЕТА. Олеле, Стоимене, това не трябваше да го викаш на попа, попа е свето 

нещо.
ОВЦАТА. Свето нещо е овцата, че като ти сере във ведрицата, ще бръкнеш с 

ръка и ще извадиш туй, куршума, и ще си изпиеш млякото, ама ако ти сере поп във 
ведрицата...
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ПОПА. Бийте се, не се карайте, че бой се такова, дума не може...

В тъмното се чува как плющи каиш. Овца проблейва, Цвета зее, Стоимен 
брои.

СТОИМЕН. Единичко, сторичко, сторонджас, кокоряс, пантакуца, куцария, 
джумалия, катарон, кози крак, месец!

Изгрял е месецът. Нощ е.

ЦВЕТА. Оох! Олеле-е! Олеле майчице-е...
СТОИМЕН. Какво си заохкала ма?
ЦВЕТА. Олеле-е... Болен се пита, на здрав се подава...
СТОИМЕН. Стара краставица за семе ли искаш?
ЦВЕТА. Стар дъртел, пък ум няма... И посреднощ да съмне, посреднощ тръг-

вам.
СТОИМЕН. /Смее се./ Ако те питат, Цвето, ергенин ли искаш или сушени сли-

ви, какво ще речеш?
ЦВЕТА. За какво са ми сливи, Стоимене, като вече зъби нямам...
СТОИМЕН. Млад бях, кьорав бях – остарях, прогледнах...
ЦВЕТА. Рекъл цървулът като остарял и се скъсал.
СТОИМЕН. Стар е господ, че не ни прибира вече, бабоо-о...
ЦВЕТА. Дали ще ни прибере заедно, та да сме си дружина? Две уши са дваж да 

чуват, две очи са дваж да виждат, а две души са...
СТОИМЕН. Бе тя и тоягата, че е тояга, пак има два края, та що остава за...
ЦВЕТА. Стоимене, Стоимене бе, чуваш ли?
СТОИМЕН. Какво?
ЦВЕТА. Ако умре някой от нас по-напред, аз ще ида в града при децата.
СТОИМЕН. Иди поврага, дърта вещице.
ЦВЕТА. Стоимене, Стоимене бе, къде си тръгнал с тоя калпак посред лято?
СТОИМЕН. Купих го от Враца.
ЦВЕТА. Спри се, Стоимене, на кого ме оставяш!
СТОИМЕН. За осем гроша е, пущината...
ЦВЕТА. Чакай, Стоимене, каква е тая плесен по него?
ДТОИМЕН. Сполай ти, Цвето, цвекье за разсад да станеш...
ЦВЕТА. Олеле мале, дръжте ме нозе, тоя човек не чуе, да му опустеят ушите!
СТОИМЕН. До ушите ми е, ама ще ми топли барем...
ЦВЕТА. Мъжо, мъжо, къде си тръгнал да мреш, кой ще ти яде сега двата трапа 

с ряпа и третия с чукундур!...
СТОИМЕН. Тръгнал съм аз, ама урва стръмна, крака хроми... А чукундура ти си 

го яж... Яж за живите, че и за умрелите...
ЦВЕТА. Умря, та се не видя Стоимен! Умрелите бог да прости, живите бога да 

хвалим! Ами аз къде да се дяна, като самичкото въже и в гроб не може да спусне... 
Олеле мале, мамина майчице... Сама змия в грамада не стои, чакай, Стоимене, ида 
по тебе... Олеле мале, излизай, душо, недей се под нокът запира, да те във вехти ки-
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риши запрат, не видиш ли, че си се вече наживяла и си гробуша... а пък от гроб бя-
гаш... не знаеш ли се, че зъби нямаш, та цица искаш мари...

Олеле боже, чакай да ти се тебе помоля. Който си на небесата! Да ти порасте 
името голямо, голяма хвала да имаш... Да дойда в твоето царство – там да ме земеш, 
да ти слугувам много и малко да зная... Да бъде волята твоя и да ни даваш по-малко, 
а по-много да ни богуваш...

Ох... Отче наш не е голяма молитва, ама понякогаш помага...
Отче наш!
Боже мой, боже мой, вскую мя еси оставил мя еси!...

Умряха. Мерудиите.

ПЪРВА МЕРУДИЯ.  На всяко гърне мерудия.
ВТОРА МЕРУДИЯ.  На всяко гърне мерудия.
ТРЕТА МЕРУДИЯ.  На всяко гърне мерудия.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.  Тръгнали са три бабички
      От остър чукар по крив калдъръм
      Със тия криви колена
ВТОРА МЕРУДИЯ.  Вървели са три бабички
      По конски друми, по овчи вървища
      Със тия пети спукани
ТРЕТА МЕРУДИЯ.  Набрали са трите бабички
      Цвекье над кост расло
      Със тия ръце келяви
 ПЪРВА МЕРУДИЯ.  Вързали са трите бабички
      По една китка умрелка
      Със тия бели сколуфи
ВТОРА МЕРУДИЯ.  Играли са трите бабички
      Нощно хоро мерудиено
      Със тия снаги гърбави
ТРЕТА МЕРУДИЯ.  Гледали са трите бабички
      през света отвъд да видят
      със тия очи гурави.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.  И са нарекли до три пъти
      Какво има да става
      Със тия уста сбърчани.
ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА. Уууу-у!
ПЪРВА МЕРУДИЯ.  На всяко гърне мерудия.
ВТОРА МЕРУДИЯ.  На всяко гърне мерудия.
ТРЕТА МЕРУДИЯ.  На всяко гърне мерудия.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.  Умря Стоимен Босия.
ВТОРА МЕРУДИЯ.  По него и Цвета лудата.
ТРЕТА МЕРУДИЯ.  Сто имена носеше, хиляда грижи го ядяха, борчове носеше 

у джобовете си, скъсано на гърба си и мерак на гъза си – хак му беше!
ПЪРВА МЕРУДИЯ.  Хак му беше, че босо ходеше, ама хорото водеше.
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ВТОРА МЕРУДИЯ. Щото беше с обич либено, с обич правено, с обич носено и 
с обич раждано...

ТРЕТА МЕРУДИЯ.  Тоя докара и говноядината!
ПЪРВА МЕРУДИЯ.  Със сърдит господ говна еж, с луда жена брод изпитвай.
ВТОРА МЕРУДИЯ.  Хайде да наричаме, дружки мерудии.
ТРЕТА МЕРУДИЯ.  Тръгнали са три бабички
      Знайници и омайници
 ПЪРВА МЕРУДИЯ. Три дни из гора ходеха
      Търсиха пиле прилепче
      Търсиха и го намериха
ВТОРА МЕРУДИЯ. В ново го гърне туриха
      Със бял го бодил побучиха.
ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА. Уууу-у! Уууу-у! Уууу-у!
ТРЕТА МЕРУДИЯ.  Тъй пищи пиле прилепче
      Тъй пищи и нарежда:
ПЪРВА МЕРУДИЯ.  Умря Стоимен Босия,
      По него и Цвета Лудата
      в селото лошо ще става.
ВТОРА МЕРУДИЯ.  Ще се преобърне светът
      И ще си дойде на мястото.
ТРЕТА МЕРУДИЯ.  По крив калдъръм ще ходим,
      На мек облак ще гледаме
      Дорде се Стоимен не роди!
ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА. Уууу-у! Уууу-у! Уууу-у!

К Р А Й

Преобърна се светът, дойде си всичко на мястото. Калдъръма си е под нозете, 
а синьото небе и облачетата – горе. Прелита птица, цвили кон, овца се проблейва. 

ОВЦАТА. Оправи се светът... Сега ще видим стрижба като хората и ще има да 
ни доят кой както си иска...

ВОЛА. Ти едно време пак не беше доволна. По меко ходеше, на твърдо гледа-
ше..

ОВЦАТА. Аз съм овца от Стоимена чувана: вълната ми е мека, млекото ми е 
мазно, а бозките ми са доземи – как да ги влача по тия калдъръмища!

КУЧЕТО. Борец ли си, изниско се бори, тъй зная аз от Стоимена... Вълк ли си 
– зъл да си. И прост за десет овце да си – псе да не си.

КОНЯ. И кон да не си... Ти не беше ли на вълчицата девер?
КУЧЕТО. Девер, девер, ама на девера брат не викат...
ВОЛА. Той брат брата вече не знае, та девера ли? Ние с брата като в едно рало 

оряхме и като ни един остен бучеше бутовете? Ама той нали отиде, ехе... вол отиде, 
бивол се върна...
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КОНЯ. Откак умря Стоимен, клинец ми не остана на копитата. Цеко си е Цеко 
– и пие човека редовно, и желязо грее в налбантницата да прави клинците, ама нали 
се оправи светът, та си дойде всичко на мястото... Отдолу калдъръма остър, отгоре 
петковия задник тежък... И нали сега той язди, щото и той се оправи и си дойде на 
мястото, копитата ми се изпотрошиха! И не слиза от коня – айран няма за пиене, с 
кон ходи на пикане...

ОВЦАТА. Опак свят докара Стоимен... Таман бяхме свикнали с предното опако. 
Кога се роди – зле, кога го прибра господ – още по-зле. С обич либено, с обич ражда-
но... Говната, дето ги ядохме – ядохме ги, ама сега – на ти! Да дойде така работата, та да 
стъпваме на нозете си здраво, по твърдите калдъръмища. А не из облаците... Стоиме-
не, Стоимене, голям грях имаш, дано ти са гробът прохъндакоса като на циганин...

ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Какво кълнеш ма, стоко въртоглава?
ОВЦАТА. Стоимен със стоте имена. Щото уж да кръсти попа злото със сто име-

на, та да е по-слабо, той кръсти обичането със сто имена.
ПЕТКО ПОХЛУПАКА. Фуй да го таковам на... Откак легна та умря, мене ми вече 

в общината не вярват, щото няма какво да ги лъжа. И сега Петко е коняр, Петко е во-
ловар, Петко е овчегар... Сичко е Петко, само дето не е общинар!... Щото като го няма 
Стоимен, няма кой да отлага капа в общината и да го е малко страх така... като чо-
век... Няма човеци като него вече, та няма за кого и да попремитам, ами тука – с ов-
цете, с конете, с воловете и с кучищата...

ПОПА. Анатема... Тфу, таковата трижди, от тия остри камъни ми се калеврата 
прохъндакоса... И като рекли: селото яло благо – попа им крив! Ама ей го – попна се 
лудо от високо! Щото няма обич между человеците... А кога няма мъж да залиби жена 
си, а жена да отърчи да поеме детето си на ръце – и господ се отвръща... То нали затуй 
е речено: да пази господ от нов търговец и от вехта курва, щото при тия обичане няма. 
А откак се преобърна светът подир Стоимен и Цвета, един гледа да те продаде, друг 
гледа да те преебе... И затуй е речено: парата света върти, а обичането – небето...

КМЕТА. Парите, попе, са като водата – имат цена над улея, ама нямат под чар-
ка. Ей го и аз, знам че парицата грош ражда, ама ми душа не пее и ми сърце не играе 
по тия пусти калдъръмища, щото го няма Стоимен да ни е виновен, нито пък Стои-
меница да ни качва мерака на гъза си... И няма кой говно от пелена да отвие, да ни 
на бебе замирише... Да знае и кмета че ще има кого да кметува, и даскала, че ще има 
кого да даскалува.

ДАСКАЛА. Като рекли: на стол седи – книга пише... Ама да даскалуваш не е 
като да попуваш или да кметуваш – за туй деца се искат. И дето вика баджанака, на 
бебе да замирише, на говно в пелена тъй... И после да тръгнат с торбичките, с книж-
ките, да заподсмърчат... Боже, боже, без тия се не може...

ПОПА. Даскале, ти си ми шурей, кмете, ти си ми кум. Свои хора сме си така, 
слушали сме се, разбирали сме се. Досега е било тъй и отсега тъй ще бъде: ако е 
било дълго – рязали сме го, ако е било късо – надили сме го. Гледайте какво е време 
дошло: кога е грижа най-близо, господ да е най-високо! Що да сторим, братя?

КМЕТА. Хайде, даскале, пиши по книгите и чети да чуем, че е дошло време 
кмет да кметува – бяс да бесува!

ДАСКАЛА. Даскал драскал, даскал праскал... Нали е речено: два човека – един 
поп!
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ПОПА. Тъй, ама клисар над попа има. Да идем при Мерудиите – дявол и дя-
волче – цели два дявола.

Ето ги и Мерудиите. Пеят и пристъпват.

ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА. И са нарекли до три пъти
       Какво има да става
       Със тия уста сбърчани.
       Уууууууу-у!
       На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
ПОПА. Добра среща, бабички.
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Добро само̀ не иде.
КМЕТА. Иде белята, отваряйте вратата.
ВТОРА МЕРУДИЯ. Таз беля белки ме е питала?
ДАСКАЛА. Не е книга, да я прочетеш, бабички, не е калем да го... 
ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА. /Сбират глави./ Двама голи на баня приличат, срам ня-

мат един от другиго, мерак нямат един за другиго, щото си взе господ Стоимен Бо-
сия, а по него и Цвета Лудата.

ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Че беше Стоимен доброрък,
       Че беше доброглед,
       Че беше добра душа.
ВТОРА МЕРУДИЯ.   Че можеше всеки да го пресяга,
       Че можеше всеки да го прелъгва
       И кой как рече да му душа вади!
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Че беше овчар Стоимен,
       Овчар с голяма гега!
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Луд овчар по гегата се познава –
       Позна си господ Стоимен босия,
       Че господ от много фурни хляб е ял.
ВТОРА МЕРУДИЯ.   Луда мома се по китка познава –
       Позна си господ и Цвета Лудата,
       Че господ от много фурни хляб е ял.
ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА.  На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
ТРЕТА МЕРУДИЯ. И се свърши тоя пояс на обичливите, на кекавите, на добро-

ръките и на доброгледите, и си отдъхнахме от говноядината, и се върна оня пояс на 
здравите и на правите хора, дето си с любов не губят времето, ами ако един гледа да 
те продаде, друг гледа да те преебе...

ПОПА. Те я знаели белята бе, даскале!
ПЪРВА МЕРУДИЯ. Че ние защо туряме на всяко гърне мерудия!
КМЕТА. Думайте сега какво да правим.
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ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА.  На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Тръгнали са три бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ.   От остър чукар по крив калдъръм
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Със тия криви колена.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Вървели са три бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ.   По конски друми, по овчи вървища
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Със тия пети спукани.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Набрали са трите бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ.   Цвекье над кост расло
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Със тия ръце келяви.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Вързали са трите бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ.   По една китка умрелка
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Със тия бели сколуфи.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Играли са трите бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ.   Нощно хоро мерудиено
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Със тия снаги гърбави.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Гледали са трите бабички
ВТОРА МЕРУДИЯ.   През света отвъд да видят
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Със тия очи гурави.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   И са нарекли до три пъти
ВТОРА МЕРУДИЯ.   Какво има да става
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Със тия уста сбърчани.
ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА.  Уууу-у! Уууу-у! Уууу-у!
       На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
КМЕТА. И каква стана тя? Хем да го има, хем да го няма – като нас, общинарите...
ДАСКАЛА. Хем да го знаем, хем да го не знаем – като нас, даскалите...
ПОПА. Тя нашата стана... лани свирено, сега го играем. Ами дано господ си 

има енята за всякого.

ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА.  На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
       На всяко гърне мерудия.
ПЪРВА МЕРУДИЯ.   Да го родим не можем,
       Да го убием не можем;
       Хайде да го възвисим!
ВТОРА МЕРУДИЯ.   Хайде да го светец направим:
       Да има кой пръст да копае,
       Да има кой камък да дяла,
       Да има кой вар да варосва,
       Да има кой по стени да пише!
ТРЕТА МЕРУДИЯ.   Да има кому свещи да палим,
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      Да има кому деца да кръщаваме,
      Да има кому очи да избодем!

Започва играта „Пали кош“. Това е силно драматизиран и театрализиран 
обичай в някои български райони, свързан с игри около огъня и очакването на Ве-
ликден.

Със стрели палят кошове със слама и около тях играят различни хора на 
гайда, на тъпан или на песен. Най-много се играе „Пали кош“. Играе се „пайдушката“, 
на песен или на гайда. 

Текстът е този:  „Пали кош, пали кош,
     Като гръмне, да гръмне,
     Дето падне – да падне.
     Деньо, деньо, Великденьо!“

По време на играта всеки има право да вика имена на свои близки или на враго-
ве, на живи или на умрели, да им заръчва нещо или да им припомня стари грехове. 

Нощ е, горят огньове, свири гайда, играе се „Пали кош“. Петел кукурига, овца 
се проблейва, кон цвили, вал мучи. И се мъчи жена: „Олеле-е-е – вика. – Олеле майчи-
це-е, боже божичко!“

Нощ е; гайда свири а няма кой да пожали жената... Току се чу да реве бебе, млък-
на жената, човек се роди!

К Р А Й
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Симеон Димитров
ПЪТЯТ НА ПЕПЕРУДАТА

1.

Високо в клоните на дървото
седи човек,
хапва плод и се взира в небето.
– Докога ще я караш така? –
пита го друг човек от земята. –
Плодовете ще свършат. Заплашва те зима...
– Краят, който виждаш, братко, е тука.
Погледни горе... Небе е безкрая...

2.

Очите на сърната –
светло огледало
на доверието.

Ушите на сърната –
тъмно огледало
на страха.

Оглеждам се в една сърна –
тя хуква
срещу мене...

3.

Събуждам се...

Луната горе
е небесен аспирин.
Да я разтворим
в чашата огромна
на Всемира.
Да я изпием...

Космическото главоболие
да спре.

... Заспивам.



Димитър Костадинов
СЕДЕМ ОТВЪДНИ МОНОЛОГА
НА ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ

1. ОГНЕЗДЕНИ КЛОНИ

Високо нейде в Небесата – и по-нататък, по-нататък
Любов изгрява, но се мята във облаци и леден вятър…
 
Ааронов жезъл се изправя и търси Сърцеоки Хора – 
дарява ги с Духовно Здраве и Плодогрейнала Отмора!

Излитат Птици огнездени – и богопразнично се радват!
Мисловен Полъх хигиенва и гони от Душите брадви!

И тръгват Истински Месии народът земен да спасяват.
Роднинството със Бог не крият. И не за слава, не за слава
Ваятели са на Душите и на Духовното ни Здраве!
Астралночисти и сияйни, Те ясновидстват боголетно – 
спасяват ни от трайни рани и в слепомрачие ни светят!

И в себе си с Мойсей и Хермес, с Орфей и Платон, и Христос
лъчней Човекът в Божи Семе, лети с Криле на Албатрос!

… Едреят Изгреви във Нощи – и Мракът паника го гони:
във Люлки луннозлаторожки запяват Огнездени Клони!

2. ПРОШЕПНАТО ОТ АКТРИСА

Виночерпецо, възседни на Лозите Любовния Сок – 
ако можеш, бъди и Жребец, и Ездач едновременно!
И излез ранобудно и страстно точно по Изгрев 
     покрай Морето – 
и яхни на Вълните му огнени Стремето!

Любовта ти ще грейне със Смокинови Устни – 
и ще имаш Жените, които обичаш!
А когато на чайки и гларуси
   Радостта им те вдига към Слънцето,
не обръщай внимание на Злосторни Къртичини...
3. СТРАШНА БОЛКА
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Цвете – цвете на моя Живот,
нямам пари и много имот.
Имам си тебе, Душицо, тебе – 
с тебе съм весел, духовнохлебен!

Ти ме остави – забягна при друг:
бил дипломат и поет от елита.
Аз съм ти още най-нежен съпруг!
Цвете, обичам те, без да те питам
колко си страдала с мене и пяла,
колко кафета край теб съм изпил…
Ти си ми бяла любима, най-бяла
покрай лечебносияен бодил!

Идвай си Цвете – цвете сияйно,
а отлетяло с отровен бодил!
Рани ми стори със явната тайна – 
блед съм, но всичко съм ти простил.

Зная, че женското тяло си иска
и от утробата дар благодатен.
Зная – Съдбата роднинства и с Риска,
но и роднинства със Богобратие.
Аз съм ти Брата, от Бога изпратен,
и съм Съпруга ти, верен до гроба.
Нямам в Душата си лъх на кревати – 
имам в Душата си Свише Утробие!

… Зная – ще минат години: тогава
Господ ще ни прости греховете.
Връщай се, Цвете! Слънце изгрява – 
искам със тебе и в гроба да светя!

4. МЪДРА ВЪЗРАСТ

ВСЕ ПО-САМОТЕН СЪМ И ПО-НЕНУЖЕН
и пренебрегван от Роднини и Приятели:
това е Царството на Мъдрата ми Възраст…

Годините на Слънчево и Лунно Словослужие
ехидно се подхилват и с клоуни се мятат
на Билкови Поляни край Планински Бързей!
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Ще мога ли със Вицове, за себе си измислил,
Абстрактно като Пикасо сред Женски Устни да се плисна?!

… Йодирам ли си Раните сегашни и предишни
нарочно със Ирония към себе си, тогава
Лукавият край мене не може да ме подлудява.

   

5. ЛЮБОВНО СИЯНИЕ

МЪДРОСТТА Е МОРЕ – но с Любовно Сияние в него по Изгрев!
Аз Сега го разбирам това – че до БОГА Сега съм съвсем наблизо.

… Реки се вливат в Морето – много от тях са Страдалноотровени:
така Страдалноотровени, че Морето все още
   може да ги спаси от Съдба гробовна.

И ви казвам от Тук – от Безкрая: „Не бъдете само Смирени!
Нещо НОВО е нужно в Душата ви – нощем и денем…

О, Хора Земни, не мислете, че ще достигнете РАЯ с многопаричие
   и с неприкрити от чужди погледи палати-къщи! 
В ДУХОВНОСТ НЕБЕСНА многопаричните 
   обратно на Земята ги връщат – 
  сакати и слепи пред Църкви като просяци да коленичат…“

    
    

6. С ДУХ ЛИТЕРАТУРЕН

Клошар не съм, но повече приличам на клошар,
отколкото на любороден мъж със Дух Литературен.
Аз вече съм забравен, изоставен, омерзен и стар,
но още вдишвам от цигарите библейски струи!

Какво не правих – да прогледне Българския Дух
през земни и небесни Рилски езера…
Пред моето лице и зад гърба си чух
на вълци вой, чакалов плач – сред Дяволска Гора.

И сам и ням, и сам и ням – на гроба цветен
на Цвета аз цветя от дъгоцветия поднасям!
Забравата, забравата е омъчнена Орис клета
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от пламъче, от пламъче на гроб смирен угаснало!

… Клошар не бях – и на Небето аз не съм клошар:
и Тука любородно светя с Дух Литературен!
И в Рая мога – точно в Рая – със моя навик стар
да ви изпращам с дим цигарен боголетни струи!

7. ЛЮБОВ ЩЕ СПАСИ ЗЕМЯТА

Злина във Думите! За какво, докога?!
Оскотява Човешкият Род…
 
ЛЮБОВ И ДОВЕРИЕ – точно това е Мъзга:
  АНГЕЛСКИ ЧИСТА МЪЗГА!

  И з а с и я в а БРОД – 
  Моногамен Брод към Нации
  и към Държави от нации…
  И з а с и я в а БРОД 
  за Свишевселенски Народ! 
  Народ и Смирен, и Пролетнонежен!

ЛЮБОВ ЩЕ СПАСИ ЗЕМАТА от Страшни Мутации:
ЛЮБОВ, ЛЮБОВ, ЛЮБОВ и Солидарно Растежие!
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Антоанета Алипиева
ПОЕТИЧЕСКИТЕ АВТОМИТОВЕ  
ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

П рез 60-те години на ХХ век, време на активно съсредоточване на култур-
ната енергия в границите на българското, освен колективните големи и 

малки митове, в полето на поезията се съграждат и автомитове, в чиято основа ли-
чат основни типологични образи и на обществото, и на литературата. Общество и 
литература са в интересна и неразчленима симбиоза и в този смисъл всеки литера-
турен мит тутакси се превръща и в популярен обществен мит, който, функциониращ 
сред масите, фолклорно обраства до сюжет, герой, символични емблеми.

В споменния роман на Любомир Левчев „Ти си следващият“ четем следното: 
„С Коста Павлов и Стефан Цанев също се срещахме всеки ден. С тази неразделност 
се самоиндуктирахме... И все пак знакът, с който ни беляза началото на 60-те, щеше 
да остане като пагубна и спасителна връзка помежду ни, а и също и със страници 
от цял свят – все едно дали са ги наричали „сърдити млади хора“, „битници“, „петде-
сятники“, „априлски разбойници“, „хипита“ или дявол знае какви още прокаженици“ 
(1). Романът на Левчев е писан далеч след събитията, с характера на равносметка, и 
всъщност няма автентичността на мигновеното преживяване, а е наслоен с бремето 
на съвременни конюнктури. Затова подходът ни към тези спомени ще бъде в чисто 
психологически план, като към индивидуално съзнавано и несъзнавано, от чиито 
дипли могат да се извлекат основни параметри на механизмите, управляващи и уп-
равлявани в поезията от 60-те години.

Приятелството между Любомир Левчев, Константин Павлов и Стефан Цанев 
е много повече от биографичен факт, защото в болшинството от критическите под-
редби тези поети фигурират в общото пространство на сходна естетика. Пак тези 
поети, заедно с Христо Фотев, се превръщат в масовите и популярни фигури на пое-
тичното поколение от 60-те и всъщност те самите активно съграждат гражданско и 
човешко поведение, което митологично подпомага тяхната поезия. Затова, дешиф-
рирайки митовете в тяхното поведение и философия, кодирани и в творчеството 
им, всъщност ще дешифрираме двойствеността на нещата, прилепнали като ембле-
ми или етикети върху поезията на всеки един от тях.

Левчев е безспорно властникът, човекът с огромна политическа биография, 
започнала още от 60-те години, разчитана от масовото културно съзнание като ци-
низма на комунистическата идеология, което съзнание отказва да отчлени поли-
тическото от литературното. Около Левчев се изгражда валидния и до днес мит на 
големия поет, корумпиран, изкушен (но – неразрушен) от тоталитарната власт. Прег-
леждайки „сухата“ биография на Левчев, виждаме, че от 60-те до края на 80-те годи-
ни големите му постове са възлови, възходящи, определящи го като един (а впос-
ледствие и монополен) властник на администрацията в литературното поле. Това 
пък му помага да популяризира и озвучи поезията си, да аранжира критиката за 
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себе си в удобни венцехваления, както и да си спечели бясна омраза, чиято енергия 
обитава все още кулоарите и недопусната през 60-те години да се излее в легитим-
ното ниво на литературната критика, лавинообразно набира сила, за да се превър-
не след Десетоноемврийската революция през 1989 година в контрамит.

Именно след тази революция е писан и споменният роман „Ти си следващи-
ят“, който прави всичко възможно да опровергае мита за властника и да го замени с 
образа на жертвата, вечно държана нащрек, заплашвана и обиждана от държавната 
машина, от социалистически вождове, от парвенюта, докопали се до властта. И все 
пак през 60-те години допирът на Левчев с „малките хора“ е доста ограничен. Биог-
рафичните факти отчитат предимно общуването му с властници, с големи интелек-
туалци от световен мащаб. Личното се оказва примесено с властта, литературното 
– с обществено-прагматичното. Дори и когато описва изгнанието си на село, заради 
„опозиция“ на идеологията и догматизма, Левчев пак има презумпцията за високи-
те етажи на държавата, която видимо повече го занимава от обикновения, белязан с 
делничното живот. Думи на Андрей Гуляшки към него „хващат“ психологията на по-
добни страдания, в чиито смисъл неизменно присъства мисълта за властта: „Любо, 
не падай духом! ЦК не критикува кого да е за щяло и нещяло. А Суворов е казал: „Да-
вам двама небити за един бит“ (2). Явно, че Левчев гради своя мит съвсем неприк-
рито и точно затова той е ефективен, защото е естествен за своето, както е и естест-
вена реакцията му за сменяне на образа на властника с този на жертвата, след като 
конюнктурите в българското общество радикално се сменят. 

Държавната власт, към която трайно се прикрепя Любомир Левчев, активно 
работи за възпроизвеждането му в най-значителния „априлец“. Процесът не може 
да бъде едностранен. Поетът не може да остане на върха, ако не обвърже поезия-
та си с конкретните обществени и идеологически нужди и не ги „преведе“ като из-
куство на публиката. А самата публика е възпитавана да очаква от тази лирика един 
талантлив образ на идеологемата, която през 60-те години разгражда химничния 
си характер и допуска сатирични, абсурдистки, „модернистични“ и т.н. възможнос-
ти, допуска дори и дискусия за свободния стих, чиито защитници го изживяват като 
голямо бунтарско новаторство. Така, обречена от своя автор, загрижен да напра-
ви и политическа, и литературна биография, през 60-те години лириката на Левчев 
трудно прекрачва границите на конкретните повици на действителността, зовяща 
своите поетични „преводачи“ да я адаптират така, че в нея публиката да не разпоз-
нава „тайни“ пластове. Митът Левчев задължително отработва в своята позиция (и 
гражданска, и поетична) смелостта, станала клише за всеки автор, който държи да 
се знае, че той е будната съвест на обществото. А публиката за да знае, трябва да 
прочете. А пък за да прочете, написаното трябва да се легитимира като благослове-
но от властта, която все пак е и самокритична, и усъмнена в абсолютизирания иде-
ал, и раздвоена спрямо готовата истина:

  Вървя.
  О, страшен път,
  постлан със сънища изгубени!
  по всички телеграфни стълбове
  висят високоговорители.



  Аз чувам музика –
   фанфари.
  Аз чувам поетични стихове.
  Това са мойте стихове
  за моята голяма вяра…
  Но хора няма!
  …………
  Сърцето ми –
  див заек,
  ослепен
  от дяволските къси фарове,
  лети,
   лети
    по светъл път.
  А онзи с куртката се надига
  и вика на шофьорчето:
– Сгази го!
    Сгази го!
     (“Интелигентска поема“, 1963)
 
Ако социалистическият мит, в своя романтичен вид, е скован и буквален, сам 

обявяващ характера си на мит, то Левчев успява да втъче личността си в големия 
мит на обществото, да направи така, че политическото да зазвучи като автобиогра-
фично. Създаваната от него поетична митология ходи по ръба на спонтанното и ра-
ционалното, като балансът между тях е спазен така, че публиката е изкушена да раз-
познава в съдържанието невинността на една лъжлива природа, както казва Барт 
(3). В своя роман „Ти си следващият“ Левчев непрекъснато играе ролята на потисна-
тия, макар че днешната, на началото на ХХІ век, конюнктура е много повече склонна 
да брои високите му държавни постове, започнали от 60-те години на ХХ век. Всъщ-
ност, роля или не, Левчев е наистина психологически ангажиран към не-свободата 
си. Това поражда левия мит, митът на потиснатия (пак според Барт (4), изграден вър-
ху малко на брой политически понятия, сакрални за обществото. Същевременно, 
психологията на дарбата започва органично да тегли надясно, т.е. към надскачане 
на бедната същност на политическите понятия, към едни театрални жестове, които 
се стремят да интерпретират света, а не да го фотографират. Точно тук е успехът на 
Левчевия автомит, започнал своето скоростно сюжетиране още през 60-те години 
на миналия век.

 Театралните роли са амплоато на Левчев от 60-те години до началото на ХХІ 
век. Сцената и прожекторите са естествените атрибути на личността му, за да вну-
шат на публиката, че той винаги търси връзка с живота, с външната действителност 
и съвременната култура. Рядко поезията на Левчев е прочитана без неговата биог-
рафия, винаги всмукваща в себе си комунистически вождове, дъщери на вождове, 
президенти, министри… Институционалните фигури на властта облепят Левчевия 
житейски сюжет, самите включени в механизма, че големият поет е представен чрез 
държавата, че творчеството му, одържавено, е вече голямо и емблематично за Бъл-
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гария. Ако творчеството на националните класици, което също е одържавено, из-
минава пътя до представителния образцов списък благодарение на проверката на 
времето, то Левчев, още в самото си начало на поет, е успял да задвижи държавните 
механизми така, че да се митологизира чрез институциите и театралните му жесто-
ве винаги да бъдат систематизирани от хрониката на официалните артфакти.

Няма литературни анкети, интервюта или дневници от тогавашно или днеш-
но време, които да пестят черните бои относно моралното и поетично поведение 
на Любомир Левчев. Всички, които са видели началото и края на съграждане на ав-
томита от 60-те години досега, са потресени от огромната изобретателност на лич-
ността, успяла винаги да се втъче в държавната система и да направлява всички 

средства за масова комуникация така, че те да отразяват поредната ѝ роля на сце-
ната. Сякаш за да балансира държавния властник у себе си, Левчев му противопос-
тавя жертвата, неговото опако, доказвайки, че собствената му съдба съвсем не е 
била лесна. Като че ли от големите поети от 60-те само Иван Динков поглежда на 
него човешки: „Любомир Левчев е труден преди всичко за себе си… Левчев тръгна 
по стълбата към празните полози на властта като главен редактор на вестник „Ли-
тературен фронт“ (5).

Логиката на автомита е, че човешкото и общественото се балансират помеж-
ду си така, че да не доведат вътрешните си колебания до драма на себеразрушени-

ето. Личността удачно обладава историческата фаза и творението ѝ вече не е сред-
ство, а самостоятелна реалност, в която индивидът е среда, послушно разгръщаща 
вътрешните възможности на културата и на асимилирания емпиричен материал. 
Митът Левчев би бил много прост и тутакси би попаднал в клишираните и демагог-
ски митове на социалистическия реализъм, ако в биографията на поета не присъст-
ваха скандали. Скандално за цялото му съвременно поетично поколение е негово-
то поведение, почти единодушно типологизирано като „слугинско“. Скандал около 
стихосбирката „Завинаги“ (1960) и прокламирания (забележете пак от тройката Лю-
бомир Левчев, Стефан Цанев и Константин Павлов) свободен стих, за която диску-
сия Левчев пише: „През януари 1963 г. Коста Павлов, Стефан Цанев и аз сме излезли 
с нещо като памфлети „В защита на!….“ Каква ти защита – защитата бе угасена с един 
хрушчовски удар. Нямаше криви и прави. Дискусията трябваше да бъде изтрита и 
забравена. Остана само най-печалният и неочакван резултат – разцепването и про-
тивопоставянето на нашето поколение. С юношеските илюзии бе свършено. Селски 
и градски, родолюбци и чуждопоклонници, тихоструйни и гръмогласни, правовер-
ни и съмнителни, хора на тоя и хора на оня – ние вече бяхме безпощадно и завинаги 
разделени. И никакво априлско лепило не можа да събере парчетата“ (6).

Разделението, което прави Левчев, е най-малкото естетическо, тъй като т.нар. 
„априлско поколение“ никога не е било групово в естетически план. Споено като 
директива по изкуствен начин, това поколение започва да се разпада предимно на 
морален принцип и като отделяне на естетически значимите от естетически незна-
чимите и конюнктурните. Левчев търси и приема съдбата да бъде сам в това поко-
ление: „Времето ми даде да разбера, че съм единак“ (7). Самотата му активно работи 
в полза на държавата, а и държавата активно работи в полза на поезията му. Авто-
митът е уцелил печелившия момент, в който самотата трябва да се превърне в из-
ключителното единство на държавния поет, в което единство скандали, страдания, 
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погроми и власт да се доведат до знанието на публиката, театралната сцена да под-
чертае интересното и необичайното, чрез което поетът има толкова общо с поколе-
нието си, колкото да е начело.

Ако пак използваме Барт и неговите формулировки за ляв и десен мит, то на 
пръв поглед Левчевият автомит е ляв, защото съдържанието му е обвързано с апо-
логията на социализма и самият той биографично е институционалният властник, 
поетът-чиновник, в чиито ръце са държавните механизми за популярност. Но всъщ-
ност Левчевият автомит е много повече десен, защото реформира повърхността, 
имунизира се „посредством малка доза всепризнато зло, по този начин… се пред-
пазва срещу риска от разпространен бунт“ (8). Като поет на върха, владеещ приви-
легиите на обществото, нему се признава авангарда, регистриращ се чрез разкре-
постени метафори и с безопасно несъгласие със социалистическите конюнктури за 
изкуството:

   Капеха
   звезди и кестени
   в скучния край на неделята,
   когато
   излизаше на движение
   момчето с най-тесните панталони.
   ……..
   … Извикаха го в уличката…
   Два удара
   и…
   на земята.
   И като прилепи,
   като вампири,
   огромни черни ножици подскачаха.
   И хукна момчето
   с разрязани крачоли
   като с разрязани вени.
   И само плачът му огласяше
   скучния край на неделята.
   ………..
     (“Плач за разрязаните панталони“, 1965 г.)

В своята книга „Поетическото изкуство“ Любомир Левчев пише: „Изкуството 
(във всеки случай поезията), това е процес човек – човек, съзнание – съзнание“ (9). 
Явно, че обществото,чиято конкретност неизменно присъства в неговата поезия, 
е включено в „съзнанието“, т.е. в съзнаваното и в този смисъл вторичното битие на 
творчеството му позволява на това творчество активно да се вкопава в социални-
те практики; да функционира в техните граници и в крайна сметка да изтласква ем-
пиричния автор винаги на повърхността, където многобройната публика е захра-
нена с мита за властника-поет, чиято биография е компрометирана от жаждата му 
за власт, но чиято поетична дарба преодолява това. Постоянните идентичности на 
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Левчевата личност с тези две съдържания са подпомогнати и от усилията на самия 
автор, чиято вътрешна психология е органична сплав от традиционни конюнктури 
и авагардизъм, от безразборно съчетание на местната култура със световната кул-
тура, от предания към покровителите си човек с разграничаващия се от тях човек. 
Несъзнателното и съзнателното поддържат такава симбиоза, че творецът и общес-
твеникът винаги да провокират нещо скандално, нещо извън делничното. Митоло-
гичното желание да се съхрани битието на властника граничи със „смелостта“ да се 
реформира установеното и по този начин масовата публика е винаги раздвоена. 
Левчев е и корумпираният, и талантливият, и слугата, и бунтарят. Но винаги извест-
ният, този, който всички знаят и който винаги е успял да задвижи институциите така, 
че взаимно да се легитимират.

Ако Левчев през 60-те години на ХХ век е институционално закриляният поет, 
Константин Павлов е неговото „обратно“. В биографията му се чете, че е „преслед-
ван и уволняван; често е безработен“. Върху поезията му наложена тежка възбрана 
– дълго време да не се публикува. Единственият от поетичното поколение с такава 
съдба, което пък провокира обратния на Левчевия автомит – този на жертвата. До 
Десетоноемврийската революция от 1989 година масовата аудитория не познава 
името му, камо ли поезията му, за сметка на днешното време, в което Константин 
Павлов заема мястото на Любомир Левчев като големият държавен поет, с който 
институциите се съобразяват и работят за него. Ако Левчев по време на социализ-
ма е заемал големи държавни постове, то Павлов никога не е бил в практическата 
държавна власт, напротив, афишира се като нейна опозиция. И неговият автомит е 
положил началото си през 60-те години на ХХ век, когато социалистическата власт 
го мотивира за позата на малтретираната жертва, изпълнена с борчески стоицизъм 
и себеотстояване.

И двамата поети придобиват масова популярност посредством революции 
и техните механизми за изработване на съозначаващи ги в литературата емблеми 
– единият след Деветосептемврийската революция през 1944 година, другият след 
Десетонемврийската революция през 1989 година. Радикалната смяна на общест-

вата и в двата случая са благоприятен момент за й̀ерархично подреждане на арт-
фактите и на върха на йерархиите трябва да намери подходящо лице, което да има 
удобна биография. Социализмът изковава биографиите и на Левчев, и на Павлов, а 
демократичното общество от 90-те години насам ги взема наготово, като сменя мес-
тата на двамата поети – този, който е бил отгоре, става отдолу, и обратното. И поези-
ята на Павлов се чете чрез биографията му и в това е нейната масовост, според коя-
то всеки, който желае да се легитимира като литературно актуален, цитира голямата 
поезия на Константин Павлов.

В автомита и на двамата е заложена самотността. В своите биографии те не 
желаят нуждата от колективна стратегия, защото принципно разчитат на изключе-
нието в своите роли. Ако Левчев прави всичко възможно да си кове биография (чрез 
постове, дружба с институционални фигури, с все известни хора), Павлов оставя на 
другите да му я изковат. Докато Левчев е субект на социалното действие, Павлов 
е субект на социалното бездействие в практичен план. През 60-те години първият 
обитава високите етажи на властта, вторият – кулоарните пространства на мълвите 
за забрана, страдание, на несправедливо изтръгната от литературата дарба. Сход-

Антоанета Алипиева • Поетическите автомитове

191алманах • Ϛвета гора • 2005



ната естетика и на двамата ги определя като полюси на едно и също цяло: полити-
ческо – деполитизирано; апотеозно – изобличаващо; митологично – демитологич-
но. В това „де-“ на Константин Павлов лежи цялата му социалистическа биография, 
която толкова много се харесва на днешното демократично общество. Ако единият 
абсурдистки и авангардно опазва, то другият – абсурдистки и авангардно отрича.

Левчев печели през 60-те години, защото залага в поезията си колективни-
ят човек; Павлов губи по това време, защото залага индивидуалния човек: „Не съм 
спазвал правилата на играта, но аз не съм знаел, че има правила. Понякога човек е 
много глупав за отделни области на живота“(10). През десетилетието Левчев е отго-
ворният пред историята, Павлов е безотговорният. Днес е обратното.

Какво всъщност прави така, че и двете творчества да могат да се провъзгла-
сят като емблеми на конкретно общество? Безспорно, тяхната социална конкрети-
ка. Павлов хваща социума в криза, а кризите не са любима тема на апологетичната 
организация на социализма, който по презумпция трябва да изразява своята окон-
чателност на идеал. През 60-те години на ХХ век поетът знае, че обществото има 
обща идея, но както той сам казва, играе сам играта:

  Искам да съм с първите,
  с истинските,
  с комунистите.
  Бавните
  наричат дезертьорство
  моето усилие напред.
  Смешни ми са клетвите за верност,
  щом съм верен на живота
  и на себе си.
  Споменът за миналите грешки
  не възбужда моята сантименталност.
  ……………
  Стойността си
  сам ще изчисля
  марксически:
  Тя е равна
  точно на труда 
  неизразходван
  в себеприозводството ми на човек.

(“Декларация“ – в: стихосбирката „Стихове“, С., 1965)

В края на същата стихосбирка прочитаме стихотворението: „Крах на митоло-
гията“:

  Ранени девойки и юноши
  се миеха в горските извори.
  Кръвта им прогони русалките,
  преди да пропеят петлите.
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  Побягнаха голи русалките.
  И скриха се бели и приказни,
  в обятията на стражарите.

  Девойки и юноши срещаха
  с прегракнала песен куршумите.
  А онзи юнак, що бозаел там
  петнадесет, двадесет, тридесет…
  не помня годините вече,
  умря върху сухата цицка 
  на своята предана майка.

Ако поезията на Левчев през 60-те години твърде често се стреми към една 
зададена веднъж завинаги форма на съществуване на обществото, то Константин 
Павлов разлага като при аутопсия цялото, разфасова отделните части, символизи-
рани чрез алегории, притчи, сатири, метафорични сюжети. Макар че той самият 
през 90-те години на ХХ век се чувства неуютно поради това, че му шият „нова уни-
форма“ (11), то е явно, че това е негово органично амплоа. В подобни автомитове 
и митове като този на Левчев и Павлов винаги се залага на резките амплитуди на 
смяната, на граничните състояния – революции, забрани, ново откриване. Поезии-
те им неизменно са придружени от биографиите им, които подпомагат разчитането 
на всички онези всеобщи ситуации, в които читателят желае да разпознае конкрет-
ните социални моменти от своето битие. При Левчев позитивността на социалния 
делник не предугажда деградацията на утрешния ден. При Павлов деградацията на 
днешното активно работи за поправяне на бъдещето. Читателят винаги очаква да 
разпознае система от факти, с които той живее и да които някои друг, по-опитен от 
него, е дал обобщаваща оценка.

Колкото повече Константин Павлов се стреми да изгради своя автомит върху 
идеята, че просто е бил верен на себе си, толкова повече обществото (и социалис-
тическото, и демократичното) работи в полза на тезата, че Павлов е верен на исти-
ната и на смелостта да я защитава. Самият поет нееднократно повтаря: „Не обичам 

думата дисидент. Струва ми се, че съдържанието ѝ е доста бедно. Дисидент ме отб-
лъсква с това, че възприемам думата като голо отрицание на нещо. Продължават да 
ми са симпатични мислещите хора, а не така мислещите или иначе мислещите“ (12). 
Масовата публика винаги има нужда от фетиши, чрез които да провижда социална-
та справедливост. Метаезикът на Павлов, който в автомитът има амбицията да стане 
вечност, в създавания от другите мит за Павлов е разчитан като конкретност и това 
е възможно точно заради биографията на поета, разгласявана широко, като при-
мер за това как социализмът не допуска авангардни и изобличаващи поети. Тъкмо 
сатирико-изобличителният патос митологизира творчеството на Павлов и в него се 
фокусира негативната социална енергия, акумулираща себе си все повече и повече, 
до желанието за промяна:

  Изгуби се предишната му сила. –
  Страхливо гледа мътният му взор;
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  сега лежи, опашката присвило,
  на сянка край високия стобор.

  Сковала го е старческа умора
  и службата не му е по сърце;
  не скача с бяс, щом минат чужди хора,
  а дрезгаво пролайва, за лице.

  Все пак, за да не кажат, че е старо
  и хляба незаслужено яде,
  понякога се хвърля много храбро,
  за да ухапе някое дете.

(“Старото куче“ – в: стихосбирката „Сатири“, С., 1960)

При Павлов автоцензурата е ръководена винаги от спонтанността. „Свобо-
дата“ му интегрира някакъв познат образ от обществото и го довежда до „априо-
ри“. Не-свободата на Левчев създава чувство за адаптивност, за вторичност. Колкото 
Левчев държи да се знаят траекториите му в официалните пространства на социу-
ма, толкова повече Павлов се старае да подчертае неофициалния си, природен на-
чин на живот. Но никой от двамата не може да избегне плътната си обвързаност с 
институциите, към които волно или неволно са приобщени. През 60-те години Лев-
чев е възхваляваният властник, а Константин Павлов – обругаваната и дискрими-
нираната жертва, след радикалната смяна на обществените структури през 1989 
година – обратното. Или почти обратното, защото и двамата продължават да пол-
зват механизмите на изкованите си вече биографии. Левчев продължава да търси 
официалните опори на легитимни институции, Павлов продължава да се отказва да 
прави сам това и оставя другите да съграждат мита му за един поет, изнесъл върху 
гърба си несъгласието с несправедливо и тоталитарно общество, нямащо нужда от 
обективност, от авангардни форми на мислене, в които всеки бунт и всяка претен-
ция за личностност могат да се огледат. И тези автомитове могат да се разбият едва 
тогава, когато времето отсее и у двамата вечността.

Фигурата, която заема междинно място между полюсите на цялото в поетич-
ното поколение от 60-те години, е Стефан Цанев. В чисто биографичен план той не 
е бил големият властник, но не бил и жертвата. Интелектуалната му кариера е леги-
тимирана предимно с артистични постове, винаги се е радвал на масова популяр-
ност, редовно участва в скандални ситуации, при които едни го нападат, други му 
се възхищават. Това, което е специфично при Стефан Цанев, е, че той има вкус към 
митингови пространства, към сказки, към масмедиите, които пълни с моралистич-
ни есета и актуална поезия, факт, чрез който той изработва автомита си, положен 
върху образа на трибуна. Силната комуникативност на цялото му творчество, както 
и театралната му ориентация, го тласкат към ярката му психология на човека върху 
сцената (това напомня за Левчев), но и на човека-истина, напипващ актуалните бол-
ки на социума, демитологизиращ официалните митове (това пък напомня за Пав-
лов). Обожаван от масовата публика, обвиняван от критиката в абстрактен хумани-
зъм и естетическо позьорство. Поезиите на Любомир Левчев и Константин Павлов 
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са не толкова четени от масата, колкото обсъждани чрез фолклорно внедрилите се 
в обществото биографии на авторите. Стефан Цанев е масово четен поет, конкрет-
ността на социалните му ситуации се изживяват като съвест, която коригира масо-

вата психология, разплита болните ѝ възли, показва злото в конкретните му прояви. 
За да завършим: Стефан Цанев гради автомита си върху злободневността. Затова и 
еволюира, или по-скоро циклира от роля в роля, всичките обаче актуални спрямо 
колективните енергии в обществото. Но онези колективни енергии, които събират 
бунта като невинна и праведна забележка към пороците на социума.

При Стефан Цанев често пъти лирическият човек е деперсонализиран, пред-
ставен е като типологии на обществото. Лирическият субект е в опозиция, защото 
нему е вменена ролята да съди, да изживява несправедливостите. Психологически 
Стефан Цанев не е с властта, но не е и против властта, защото той просто поправя. 
Затова и говори от името на народа, в чиято абстрактност вижда точно масата, коя-
то осъзнава злото, но не знае какво да направи: 

“Ако аз се бях хвърлил в политическата борба, сигурно щях да бъда 
сред онези, които бяха, които са или които ще бъдат на власт – и щях да 
стана техен ПРИДВОРЕН поет.

Това е името на поета, който е с властта. Каквато и власт да дойде, 
на каквато и власт да служи.

Няма справедлива власт.
Властта е справедлива към едни и несправедлива към другите – кое-

то я прави двойно несправедлива.
Всяка власт винаги говори от името на народа, действа в името на 

народа, уж изпълнява волята на народа, уж се жертва за благото на народа 
– а всъщност винаги съществува за сметка на народа (народът все беден, 
властниците – все богати); винаги налага волята си на народа – всяка власт 
насилствено иска да вкара народа в измисления от нея рай“ (13).

Автомитът на Стефан Цанев е изграден върху свръхкомуникативността на по-
езията и гражданското му поведение. Те постоянно посочват актуалните проблеми, 
проблематизират готовото като идея общество, но никога на стигат до разрушени-
ето му. Амбивалентен по същността си – митологично съхраняващ и демитологи-
зиращ – автомитът на поета се фокусира с все сила в самите поетични текстове, 
подпомагани от активната публицистична продукция и сценичното гражданско по-
ведение. Тези текстове се зацепват в обществото, движейки се на ръба между власт-
та и бунта, между позволено и непозволено, между спокойно и скандално, между 
добродетелите и пороците. Точно тук, „на ръба“, в междинността, се гради автоми-
тът, разгъващ се като будна съвест, съдник. Но за отбелязване е, че общественият 
идеал се мени, а не е константен. Идеалът, който е корективът, е продиктуван от все-
общи за обществото ценности. Лирическият аз при Цанев е съвестта, която индиви-
дуално изживява този идеал, посочва му грешките и в този смисъл в повърхнинно-
то ниво на текста е заложен скандалът между властта и личността. Семеен скандал, 
безспорно, защото личността никога няма да стигне до крайното решение да избе-
ре самостоятелен път:
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Раз! Два! Три! Проба… Раз! Два! Три! Проба… Раз!

В пустия площад
на бронирана машина
влита
Ленин!

Командващия ентусиазма
му прави строги забележки:
– Размахвай ръката по-енергично!
– Погледа по-устремен!
– Устата, не забравяй да отваряш устата! Така...
– Включвайте записа!
Начали!
 ……………………
– Върнете се! Лошо! няма ентусиазъм! –
вика командващия ентусиазма.
и
      революционните
     армии
    покорно
   се 
  връщат
назад
с отпуснати юмруци…
Командващият ентусиазма е в отчаяние:
– Ах,
по-лесно се правят революции,
отколкото парад!….

(“Репетиция за парад“ – В: стихосбирката „Хроники“, С., 1965)

Масовата публика е почти безразлична към интимната тема в поезията на 
Стефан Цанев. Тя търси в нея общественото, което като колективна идея през 60-те 
години е до такава степен втвърдена в абстрактен митологичен идеал, че корекци-
ите, които поетът нанася върху този идеал, са видени като смелост, справедливост, 
героика. Масовото културно съзнание не се замисля (а и тогава не може да се замис-
ли, защото литературната информация е в по-голяма степен официализирана) защо 
през 60-те години Константин Павлов е забранен, а Стефан Цанев – позволен, макар 
и сплашван от критика и партийни институции. Днес обаче е ясно: защото Цанев е 
винаги на ръба на полярностите, той уцелва средината на обществата, а това създа-
ва силната предпоставка за балансиращ мит и автомит, които да са също балансира-
що харесвани и отричани едновременно, но така, че никога да не се загубят от по-
върхността на обществените енергии.

Обществото през 60-те години е повече затворено и малко пропускащо мо-
дерните световни инвенции. Точно тази културна граничност напипва лириката на 
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Стефан Цанев и това бележи нейната митологична актуалност, според която масо-
вото съзнание търси корекциите на битието си в онези точки, в които всеобщият 
идеал не може да бъде вече прагматично приложим.

Ако през десетилетието Любомир Левчев, Константин Павлов и Стефан Ца-
нев са интерпретативните разновидности на обществената тема, превърната от 
конкретните им биографии в автомит, то Христо Фотев е поетът от поколението на 
60-те, който митологично обира други свободни енергии – тези на волния бохемс-
ки живот, незаинтересуван от институции, външни обстоятелства, необременяван 
от икономическата страна на литературата. Фотев е поетът-артист, който никога не 
се е старал да разбере за какво точно служат институциите, въпреки че институци-
ите – от 50-те години до смъртта му – винаги са му оказвали помощ: „Работех като 
драматург в Бургаския театър, 1961–1962 година. След това не правех нищо. Имах 
един период, в който живеех като растение, едно от най-сладките времена в живота 
ми“ (14). Интервютата с Фотев, както и анкетата с него, нито за миг не се занимават 
с практическата страна на бита му. В биографията му се редят разводи, любовници, 
кръчми, пиене, свободни романтични нощи до морето, няма портрети на децата му, 
нито разказ за това как ги е отгледал. На въпроса „Ти чувствал ли си се свободен?“ 
Фотев отговаря: „Винаги. Ако съм нямал това усещане за връзка със свободата, не 
бих писал. Не бих бил щастлив, радостен. Бих се насилвал. Бих се занимавал с дру-
го – с градинарство или животновъдство“ (15). Обществото на 60-те, стегнато в ор-
ганизираната си идеологическа и чиновническа скука, подема с благодарност този 
автомит, без да се пита откъде и с какво поетът живее. Фотев е птичката божия на 
поколението, активно разпространяващ образа си на незаинтересован от идеоло-
гии, пари, обществени правила артист, който трябва да преживее любовта, за да се 
превърне тя в поезия, да заличи в земните си територии всякаква граничност във 
времето и пространството, за да се добие усещането за романтична свобода. И въп-
реки че поезията му е много сходна по виталност с тази на друг поет от поколението 
– Усин Керим – тъкмо Христо Фотев успява безупречно да съгради мита си на поета-
артист, единствен в своето амплоа да живее чрез сетивата си така, че да превърне 
поезията си в мит за освободения човек: „Винаги има повод да се живее. Умра ли аз, 
повторно ще умрат майка ми и баща ми, най-близките ми“ (16).

Ако през 60-те години общественият мит е претоварен от творчества, които 
живеят върху него и чрез него, Фотев фокусира реалната нужда от свобода, дове-
дена при него до своята екзистенциална абстрактност. Жената е любовница, прос-
транството, макар и назовано България, Бургас, град, пристанище, море, е толкова 
разкрепостено, че всъщност съозначава живота, бащата, синът, майката са просто 
фигури от живота. Така лирическият субект от никого и от нищо не е обвързан, всич-
ко и всеки са само временни спирки в този живот, който е ограничен от раждането 
до смъртта. Няма форми, няма константи, има само мигове:

Сега ще ви забравя – и завинаги.
Завинаги ще ви спася във себе си.
Ще ви спася във себе си… Не в спомена.
Не в жалката, печална деформация
на спомена – с която отмъщаваме,
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прощаваме, променяме,
изгубваме…
Ще ви забравя с удоволствие. Бъдете вий
над паметта ми, както там във времето
под голите дървета, под закрилата
на дъждовете… Помня ви във въздуха.

(“Елегия“ – В: стихосбирката „Пристанище“, Варна, 1969)

На Фотев никога не са му пречели или помагали революциите, смяната на 
обществата, властта. Тоталното освобождение на неговия лирически човек, проиг-
рано в личната му биография, е мечта, която всяко едно общество възприема като 
„другий бряг“, отвъд ангажирания си и сив делник. Четейки Фотев, или още по-точ-
но – слушайки за свободния живот на Фотев, броейки любимите му жени и неспир-
ните му бохемски вечери, масовото съзнание блажено се пренася отвъд ежедне-
вието, презряло бита и грижите за хляба. Социалистическото време преекспонира 
този романтичен образ на бохема, тъй както демократичното време преекспонира 
бита на твореца, несъзнателно доказвайки същността на Фотевия автомит: свобод-
ният човек може да бъде свободен, само ако институциите са съгласни с тази сво-
бода и я заплащат на субекта, който я въплъщава. Факт, описан от Никола Инджов: 
„Христо през последните десетина години стана притча в устатата на феминизира-
ната журналистика, която огласи дреболиите на битието му, но премълчава най-съ-
щественото – в какво творческо състояние се намира този толкова даровит поет. 
Вестникарската клюка обърна живота му с хастара навън и читающата публика бива 
подробно информирана за едно и също – че нямал пари за водка, че му открадна-
ли телевизора, че му подмамили кучето, че не му стигали стотинки за билет до мо-
рето, че се съдел за имот с предишната си съпруга, че негови почитатели му стро-
ят къща… Медиите всъщност експонират една романтична поезия в неприсъщ на 
нейната естетика светски салон; вграждат образа на един първосъздател в банал-
ния паноптикум на публичните еднодневки; принизяват житейските преживелици 
на един уморен от бездуховното време творец до неприличната известност на еро-
тични поетеси и вулгарни романтици“ (17).

Смяната на различните и радикални обществени устройства не уязвява нито 
за миг идеята за свобода във Фотевата поезия, но това, което се преобръща с глава-
та надолу, е точно тълкуването на биографията на поета. По социалистическо време 
институциите са били невидими, въпреки грижите си за артиста-бохем. В демокра-
тичното общество тъкмо институциите са видими, защото са отказали грижите си 
за големия свободен поет, свикнал да експлоатира творчеството и биографията си 
така, че да живее от тях. Както и останалите автомитове, положени през 60-те годи-
ни на ХХ век, така и този на Фотев е двойнствен по природа, позволяващ му да фун-
кционира в различните общества с различните си полюси, които да бранят също по 
различен начин идеята за освободения човек, чиято пък същност е безспорно кон-
стантна.

В поетичните митове от 60-те години на ХХ век се крие една съществена при-
чина: обемане на колективните обществени енергии, които създават необходими-
те за масовото културно съзнание образи-типажи, реализирани чрез поезията. Но 

Антоанета Алипиева • Поетическите автомитове

алманах • Ϛвета гора • 2005198



фактът, че тези митове действат и днес, в началото на ХХІ век, макар и със своето „об-
ратно“, което не засяга същността на типажа, не говори ли, че всяко общество създа-
ва и разчепква митове дотолкова, че да търси своя баланс. Баланс, нужен за удържа-
не на обществото така, че то да не се разпадне?
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Юбилей

Павел Матев

 НА 80 ГОДИНИ

ЖРЕБИЙ

Лимонов мъх по вехтите върби –
трогателна хармония с небето.
Тук вече никой няма да скърби –
едничкият скърбящ ще е поетът.

Не може с нищо да се обясни
отгде е тая скръб, защо е светла.
Изнизаха се всички зимни дни.
Довчерашният сняг ще стане пепел.

Ще цъфнат онемелите треви.
Ще литнат многоцветни пеперуди.
И всичко мъртво ще се оживи –
отчаян намек за библейско чудо.

А той – поетът – все тъй ще си тъжи,
самотник във природната обител,
защото светъл жребий му тежи:
да бъде неин образ и спасител.

ЕСЕНЕН ПЕЙЗАЖ

Одушевените дървета
пристъпиха към мен сами.
И тишината се смени
с един отчаян полушепот.

Началото на листопада –
оранжев и прозрачен лик,
изобразителен език,
молитва кротка за пощада.

Смирено падат отвисоко
осиротелите листа.
И ги размята есента
по неизвестни тям посоки.

И още утре ветровете
ще ги покрият с прах и пръст.
но днес, понесли своя кръст,
въздишат тихо и ми светят.
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БЕЗСЪНИЦА

Кошмарна нощ. Нощ безразсъдна.
нощ на видения нелепи.
Не зная дали ще осъмна.
Очите ми блуждаят слепи.

Безсъница! Какво ли иска
върху ми още да стовари?
Беднее разумът, притиснат
във лапите на Януари.

И чувствата ми вече стинат –
не зная кой ще ти разбуди.
Навън е нощ. В душата – зима.
Сърцето ми напира лудо.

А покрай мене в тъмнината
вървят свирепи силуети.
Но ги пронизва с нож луната –
безсъницата на небето.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

И най-накрая, когато снегът
в жива бяла вода се превърне,
и по младите ниви текат
малки вади, дорде ги погълне
някой извор, под шумата скрит –
чак тогава пред мене разтваря
и изгаря от минзухари
оня слънчев оранжев рид.

Чак тогава в небесния път,
като символ на пролетна воля,
два големи и сиви сокола
пред очите ми ще полетят;
чак тогава ще дойде денят,
ще настъпи голямото време
и в душата ми неутолена
малки празници ще се родят.

НОЩЕМ

Затварям живите очи.
Отварям слепите прозорци.
И чувам как светът мълчи
неутешимо и покорно.

Изпълнен с мисли за смъртта,
аз чакам да се уталожи
избягалата красота,
която пак ме разтревожи.

Не са изчезнали – о, не! –
ни белият черешов облак,
ни плахият табун коне,
ни месецът – узрял и топъл.

Ни закъснелите жени,
които мълчаливо плачат.
Когато се развидели,
ще видя тънките им крачки.

Ще тръгна да ги утеша
и ще им поднеса отново
измъчената си душа
и повереното ми слово –

на тях, страдалките-сестри,
които ще ме изпроводят
и наскърбени, и добри
като съня ми, в който бродят.
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Димитър Атанасов
   На Стефан Попов
   – с приятелство

КУЧЕ В БАНЯТА

монодрама

Действащо лице: Актьор
Място на действието: Театър, гримьорна
Време на действието: Сега

/Някой чука на вратата./
Кой е там? Който и да си, престани да блъскаш. Няма да отворя. Не ме интере-

сува кой си. Ако ще и директорът да си. Ще ме вбесиш, ей! Веднъж поне ме оставете 
да избягам. Искам само два дена. Два дена. Толкова ли са много? Да ти го начукам, 
шефе. Как си? Все по-добре, отговаряш винаги. От известно време и аз така се чув-
ствам: все по-добре. Един актьор не може да не се чувства все по-добре. Много от 
колегите се чувстват все по-добре… Спря да чукаш, а? Аз отдавна не чукам. Ей така 
си карам, кротичко. Без излишен разход на енергия. Кротичко, кротичко, ама знаеш 
ли какво става като изкрейзя? Обхваща ме веселост… 

Ето, и сега… Получих поредния удар. Получих ли казах? Сам си го нанесох. 
Не, не, не мога да си простя. Не, не, не може така. Какво става! Не, не… Изперквам. 

Аз съм… Аз съм… Неудачник. Кой ми втълпи тази дума? Мразя я. Тя е от мъж-
ки род. Обичам думите от женски род. /Говори на своя образ в огледалото./ Един ден 
случайно открих, че употребявам само женски думи. Водка. Сцена. Бедност. Вяра. 
Власт. Свобода. Държава. Родина. Жена. Любов. И стигнах до най-простия извод: 
Всички думи са курви. Всички мои думи. Включително и мъжките. Дори най-вече 
мъжките. Разхождат се в мен и се предлагат евтино. Способни думи иначе, могат 
мъртвец да събудят. За съжаление способстват за друго. 

Виж ме хубаво. Неуспехите виреят много добре при мен. Отглеждам неуспехи 
и неудачи. Осеменявам ги изкуствено и ги размножавам. Аз имам ферма за неудачи. И 
съм добър стопанин. Обгрижвам своите неудачи. Те са ми деца. Виж ме, целия. Здравс-
твуй, барень! Ваше благородие, госпожа Удача! Для кого тьй добрая, для кого иначе… 

Не, не, не съм луд! Няма да полудея! Не, не…
Всичко започна от… 
Веднъж… пътувам с влака. Виждам един гологлав мъж. Аз обичам гологлави-

те хора. Не за това, щото аз съм гологлав. Хубава къща няма нужда от покрив. Чове-
кът, викаха му Папаза, разгръща някакъв каталог с икони. Седнах до него. И той за-
почна да разказва какво е правил в Русия. Че тези икони от ХVІІ и ХVІІІ век ги прите-
жавал. Мъкнал ги бил от Съюза с тирове. 

По-късно ходих в неговата галерия. Имаше икони. И църковна утвар имаше. 
Нещо ми замириса на крадено. 

ТЕАТЪР
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Та във влака ми стана интересен този човек. Пък и мой колега се оказа близък 
с него. Ходихме му на гости. Богатство. Разточителство. Кичозност. 

Той започна да идва на театър. Постепенно. В този период често пътуваше до 
Русия. И се връщаше с много пари. С чували пари. Пръскаше с шепи. 

Имам жилище в един от новите комплекси. Папаза се отби да ме види. Влезе, 
разходи се из стаите и каза: Съгласен ли си да ипотекираш този апартамент? Трябват 
ми пари, които да въртя. Обещавам ти комисионна. Аз мълча. Обещавам да спонсо-
рирам три спектакъла. Аз пак мълча. Но взе да ми става горещо. И два филма, про-
дължи той. Прозвуча ми невероятно. Много печен беше. Знаеше на каква стръв да 
хвърли. По това време снимах „Мадам Бовари от Сливен“. Остави ме един ден да 
помисля, казвам. Отивам при жена ми и дръпвам една кандърма: Разбирам, че има 
риск. Хайде и ние един път да рискуваме. Да не живеем така… ден за ден! Дай да го 
направим! 

Отиваме в банката. Сложихме подписите. Ипотекирах апартамента на негово 
име. И той взе парите. 

Минаха шест месеца. Един ден се връщам от снимки. Някой звъни. Отварям – 
двама добре облечени мъже. Господине – каза единият с много сериозен тон. – Ако 
утре не внесете дължимите вноски, ви давам на съдия изпълнител. Беше юристът 
на банката. 

Изгубих дар слово. Какво ти слово. Сърцето… Потънах. 
Когато почина тати… Той почина на лозето. На лозето, което ми е захрани-

ло душата… Баща ми беше адвокат, но не му даваха да работи. Бе лежал по лагери 
– Богданов дол, Куциян… Закусихме сутринта. Едно гущерче имаше там. Щом оти-
дем и се показваше. Имахме колиба, стъкмена до един стар бадем. Като завали да се 
скрием. Хлърлих трошици на гущерчето. Тати отиде на горния край, аз на долния. 
По едно време, нещо не го виждам. Извиках: Тате! Тате! Никой не се обажда. Хукнах 
като луд по редовете. Взех да крещя. Намерих го насред лозето. Беше паднал по 
лице. До млада, ашладисана черешка. Той ги гледаше тия дръвчета. С много любов 
и грижа. Крещя аз, а той не мърда. Обърнах го. Видях как мускулчетата на лицето му 
се отпускат. Като паяжина, която изчезва. Започнах да го целувам. И да викам за по-
мощ. Ей такава една страшна работа. 

И сега този случай с Папаза. Какво да кажа? Не знам. 
Търсих го. Няма го. Накрая го срещнах. Какви са тия номера? Защо, пита той. Като 

вода ненапита. И аз му обяснявам. Това не е вярно, кълне се. Какво ги слушаш. Сега ще 
им се обадя. Ей така ми говори. Нагло копеле. Една вноска не си внесъл, настъпвам аз. 
Я си гледай работата. И внимавай! Нали не си забравил, че имаш малко дете! 

Само дето не си глътнах езика. 
По-страшно обаче беше друго. Жена ми виеше нощем. Това жилище беше 

единствената придобивка, която имахме. Единственото, което сам съм постигнал… 
За толкова години, за толкова изиграни роли… Най-големият ми битов успех – един 
келяв панелен апартамент. Но все пак мой. Мой! 

Вкъщи стана нетърпимо. Да легнеш и да чуваш как някой до тебе вие под оде-
алото. Човекът, когото обичаш. И нищо не можеш да направиш! Ужасяващо е. 

А бе, колко готин е тоя пич Зорба гъркът! Ега ти мъжкара! Губи всичко. И с кеф 
танцува на пясъка… 



Димитър Атанасов • Куче в банята

алманах • Ϛвета гора • 2005204

Само че, един човек до тебе вие. Ти го подлъга. Аз. Как да играеш сиртаки? Как 
да кажеш: Майната му! 

И аз започнах да вия. Излизам навън в нощта и вия. Вия като животно. Плача. 
Това бе моето сиртаки. 

Нашата семейна агония продължаваше. 
Юристът от банката излезе много свестен. Забави нещата. Надявах се, че Па-

паза ще направи нещо. Не. Не и в този живот. На всичко отгоре той стана писател. 
Издаде книга. Ей толкова дебела. После пък почна да рисува. Изложби прави, свои 
картини горя пред парламента, под вода рисува… Какви ли не маймунджилъци из-
мисляше. Медийна личност. Голяма пушилка. Защо му трябваше да стане човек на 
изкуството? Липсваше му славата. Какво като си богат, а не си известен? Нали парите 
са всичко? Не е важно да си талантлив. По-важно е да си платежен… 

Беше времето на мутрите. Говореше се, че борците са способни да защита-
ват справедливи каузи. И в цялата си безизходност се вдигнах и отидох в столицата. 
Свързах се с боса на една застрахователна групировка. Изплаках си проблема. Сре-
щу съответната комисионна прояви разбиране и съчувствие. 

Дойдоха две коли мутри. В пет часа щеше да бъде премиерата на книгата на 
Папаза. В Стария град. Моите мутри трябваше да го приберат един час преди това. И 
да си поговорят с него. Едно животно, колкото и да е проклето, се плаши от бой. Така 
съм чувал. Обаче в пет без пет моите мутри изчезнаха. С двете коли, няма никой. Из-
глежда се бяха разбрали. Или пък бяха посъветвани от някой: Не го пипайте… Той е 
наше куче. И моите мутри си обраха крушите… Най-срамното беше, че ги нахраних. 
Заведох ги на ресторант. И им платих обяда. С актьорската си заплата. Дебели вра-
тове – дебели сметки. 

Прекрасно мина премиерата. С грандиозен коктейл. Народ, ще се срути къ-
щата… 

Преди няколко дни получавам призовка от съдия изпълнител: Господине, в 
тридневен срок сте длъжен да освободите жилищен имот на едикой си адрес. От 
едикоя си дата същият става собственост на банката. Толкова. 

Въпросната дата е днес. 
От два дни не съм се прибирал вкъщи. 
Завчера отидох, натоварих дванайсет кашона книги, един хладилник „Мраз“ 

от малките, четири пердета от мама. Закарах ги в театъра, в гримьорната. Мина ди-
ректорът. Каза, че не мога да държа такъв боклук тука. Където искам да си ги нося. 
Теглих му една майна и се заключих. 

Днес е денят…
Майната им на всички! И на богатите. И на бедните. И на силните. И на слаби-

те. И на политиците. И на съда. И на банките. И на държавата. Майната им… 
/Звъни телефонът./
Айде и тоя телефон сега! /Вдига слушалката./ К’во става? Помолих те да не ме 

свързваш. Казах ти го точно и ясно: С никой не искам да ме свързваш! /Затваря. / /Го-
вори на затворения телефон./ Защо звъниш? Имам нужда да бъда сам. Сам! Разби-
раш ли? Два дена само. Става дума за два дена! Няма да се върна! Да вземат всичко. 
Душата ми ако щат да вземат! 

Милата. Какво е виновна тя? 
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Има един хубав руски филм… Много са хубавите руски филми, не е само 
един. Думата ми е за този – „Гара за двама“. Там имаше такава реплика: „Тебе без риза 
те е родила майка ти!“ С риза са родените с късмет. 

Мисля, жена ми все повече се убеждава, че съм роден без риза. 
Запознаха ни приятели. Бях много затворен. Темерут. Не допусках никого. Не 

знам тя с какво ме спечели. Носеше черни дънки, високи ботуши. Стегнато тяло, с 
напрежение в гърдите. Работеше в психиатрия. Тъкмо за мене, викам си. Сядаме на 
кафе и тя разказва едни особени случки с нейните пациенти. От което аз взех да се 
опасявам. Много забавно беше. А точно по това време бях проумял нещо важно: Че 
не бива да се оставям да ме отнесе течението на самотата. Че имам нужда от семейс-
тво. Да обгрижвам някого. Да обичам.

Явно изборът ми е бил добър. Тя стана майка на детето ми. Дано да съм я нап-
равил щастлива…

Милата. Тя се тревожи. Не знае какво ще стане с мене. Аз съм за… убиване. 
Не умея да нося радост. Не умея да нося пари вкъщи. Да обичам. Обичам по свой на-
чин. Артист… 

Кой може да живее с мен? Защо му е да живее? Объркан съм. Животът ми е 
кукувича прежда. Чувствам се уютно в нея. Не мисля за нищо. Само щракам дистан-
ционното. Наркоза за очите. Поема се на кадри. Не мога да дишам. Въздухът в гри-
мьорната ме диша. Аз не му достигам. От два дни чувствата ми агонизират. Не съм 
аз. Духът ми се мята, блъска се в стъклата за обратно виждане. Огледалата на моите 
образи са плаващи пясъци. Поглъщат ме. Аз излизам от тях като сянка. Сянка, която 
само аз виждам. Другите живеят, все едно че ме няма. Дали не ме живее някой друг? 
Не знам те ли са в моя живот или мене ме няма в техния. Объркан съм. Не мога да се 
погледна с други очи. Не, не мога. Нямам. 

/Вади пура от чекмеджето./
Майкъл… Така му казваха всички. Страхотен приятел, царство му небесно. 

Тази пура ми е от него. Той игра Ботев. Ботев му беше много болна тема. Преди да 
снима филма го бяха пуснали в специалния архив с ограничен достъп. И той знаеше 
много повече от нас. Знаеше малко известни подробности за Ботев. Но беше дис-
кретен. Питам го, кажи нещо за войводата. Нещо за смъртта му. Не мога, каза той. 
Обаче по време на снимки, горе на Околчица, изведнъж усещам две очи, забоде-
ни в мене. Лоши очи. Обръщам се, няма никой. Но сляпото ми зрение казва, че има. 
Прекратих снимките и хукнах да ги търся. Да видя откъде идват тези очи. Намерих 
един овчар. Скрит в храсталаците, гледа оттам. Какво правиш тука, питам го. Гледам 
Ботев. Можеш ли да кажеш нещо. Само че това не бяха очите на овчаря. 

Бяха очите на Обретенов. 
В „Олимпий или реквием за приятеля“ – пиеса за Стамболов – и аз почуствах 

две очи. Те ме следваха непрекъснато. Ей тука, отзад. Казват, на крачка от нас, зад ля-
вото рамо, през целия живот ни следва смъртта. Не бяха очите на смъртта. А други 
очи. Добри. Очи на ангел. Мисля, бяха очите на Стамболов. По-късно снимах филм 
за него. Снимките бяха в двореца Враня. От осем до пет сутринта, седем дни. Спях 
на тавана на столична библиотека. Прибирам се преди изгрев слънце. Отварям вра-
тата и… Черни птици. Пълно! Разлетяха се. Чувам само плясък на криле. Като във 
филм на Хичкок. Изтръпнах. Взех ги за гарвани. А гарванът е птица на лошото зна-



мение. Обаче не чувам грачене, а гукане. И наистина, бяха черни гълъби. Гълъбът 
е символ на успеха. Отдъхнах си. И продължих да оставям капандурите отворени. 
Тези птици страшно ме зареждаха. Дали не бяха дошли да ми покажат неговата чис-
та, нежна и чувствителна природа? Такъв, какъвто малцина го познават? Не знам… 

 Не мога да бъда Стамболов. Бих бил щастлив поне да му обуя чорапите. Стра-
хотно ми пасва тоя човек. Но не мога да го обема. Не мога да се пъхна в неговата 
кожа като свободомислие, властност, желания…

Огладнях. Какво става? Щом почна да мисля и огладнявам. И колкото повече 
размислям… Ама и аз съм един чичовец... Хаджи Смион на Дядо Вазов. Дето като си 
събуе калеврата и му теква мисълта... Няма нищо. Познавам хора, които никога не са 
имали калеври... Я да видя няма ли нещо за хапване. 

А, хляб. 
Отивам към театъра рано сутринта. Магазините зареждат хляб. По цялата 

улица, настръхнала в утринния хлад, на вълни, на вълни се носи ухание на топъл, 
пресен хляб. Един скитник помага да разтоварят телените палети. Получи си даж-
бата. Отчупи къшей хляб и, дъвчейки, продължи по пътя си. В клетките на празните 
палети пърхаше гъмжило врабци. По скарите имаше трохи. Гледай как неусетно са 
влезли в капана, помислих си. Едно платно отгоре и… щрак! Навярно и ние така не-
усетно влизаме в капана, привлечени от трошиците. 

Нима и аз така не влязох в капана на Папаза? 
Купих си половинка хляб. Пред мен вървеше скитникът. След него крачех аз. 

Ние с него дали не сме врабци от една и съща клетка? 
Дали наистина живеем свободно? Или само си мислим, че живеем. Може би ка-

панът е щракнал безшумно и неусетно. И ние кълвем трошици, кълвем трошици… 
Ето сега свободно влизаме и излизаме от клетката. Понеже бутнахме и Шен-

ген. И к’во от това? Вече и трошици не можем да намерим. Нито в клетката, нито из-
вън нея. 

На всичкото това безхлебие остана ни само вярата. 
И любовта. Като няма хляб ще живеем с любов. Любовта никой не може да ни 

отнеме. 
Макар че да си влюбен вече е мръсна дума. А е прекрасно. Че изглеждаш глу-

пак няма никакво значение. Аз не мога да се оплача от липса на любов. Влюбвал съм 
се много пъти. Хлътвам. Винаги. Много страшно и много стабилно. Като пирон в ки-
село мляко. Пълна трагедия съм. Не мога да прегърна жена, ако не съм си въобра-
зил, че съм влюбен. И досега пазя това чувство. 

Та, подтикнат деликатно от родителите ми, започнах да се озъртам. В тоя мо-
мент, една състудентка ми дава иширети. Маргарита. Момиче, което прескачаше 
релсите на трамваите, страхуваше се да ги настъпи. Не беше идвала в столицата. 
Въртя се около нея, пък тя си имала гадже. Един-два месеца се гледаме напрегнато. 
Сближихме се. Взе обаче да идва на лекции умислена, отчаяна една. Аз съм попско 
чедо, минавам за изповедник. Брат Попов. Сподели, че е бременна. От гаджето си. 
Той вече актьор… Прави са хората, като казват: Артист ли е, не ми го хвали! Сама 

да се оправяй, казал ѝ той. И тя се обърна към мен за помощ. Лекарите не позволи-
ха аборт. И работата замириса на кримка. Намерихме един доктор, който се съгла-
си. Прибра парите. И като стана един кръвоизлив, ела глей к’во става. Обадих се на 
мой приятел, пети курс, беше най-талантливият студент в Медицинска академия. 
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Кой иначе ще свърши тая работа, която мирише на смърт. Две нощи не мръднахме 

от леглото ѝ. Слава богу, всичко се размина. 
Мисля, че тя обикна душата ми. 
Дойде на гости. Нашите гледат – хубаво момиче. Много я харесаха. Айде и аз 

влязох във вихъра. Застаряващ вече, на 33. 
Направихме сватбата в Килифаревския манастир. Минава се по един мост, 

реката долу, манастира отсреща. Романтика. Кой тогава правеше църковна сватба?
По това време се лекувах от косопад. Сега вече не се лекувам. Търкам с разни 

памуци, нищо не излиза. Как роднините ѝ ще видят, че съм плешив? Намерих една 
перука, с естествен косъм. На еластична основа. Наденеш я и ти стои на главата. 
Като ме видяха всички викат: О-л-л-е-е-е, къде го хвана това хубаво момче? И оти-
ваме в Търново. Първо граждански брак, после църковния. Запука един дъжд. Анг-
лийска атмосфера. Минаваме по моста, влизаме в църквата. И настъпи такъв ужас… 
Короната. Ами като се закачи тая корона за перуката. Аз държа свещта и гледам да 
си откача косата. Попът вика: Махни си ръката-а-а-а… Короната се изкриви. Ами ако 
се вдигне тая перука? И аз отдолу с бръсната глава. Пред олтара. Изтръпнах. Само 
викам: Косата, косата… Попът не може да вдене. Какво има, пита, боли ли те? Дадох 
свещта на младоженката. Тя пък се смути: Какво правиш бе, нали всеки трябва да си 
държи свещта! Аз си хванах перуката и не пускам, започнах да се чеша… Попът нали 
ги разменя там тия корони, почернях от притеснение. Слава богу, мина ритуалът. 

Отиваме в страноприемницата. За веселата част. Аз не мога да крия повече. 
Да става к’вото ще. И се явих на празненството с гола глава. Фантомас. Ошашавих ги 
всички. 

Не му тръгна на тоя брак. Сякаш бе сключен не в църквата, а на моста. На сре-
дата на моста. И аз се запънах като магаре на мост. Ни напред, ни назад. 

Само след три месеца се влюбих. Отново. Този път неспасяемо. Направо ско-
чих от моста. 

Ей така ме целуна животът. И ме зашемети. 
А, сещам се за една такава целувка. 
Бях си купил фолксваген 1200. Костенурка. Колата на Хитлер. Колата на наро-

да. Идва от фолк и вагина – народна путка. Икономична и готина. Навсякъде парки-
раш. Атлантик-блу. Цветът на Атлантика. Взех я от един инженер, работил в Австрия. 
Ще останеш много доволен, вика. Толкова съм лежал под тая кола, колкото върху 
жена си не съм лежал. Без майтап, фаувето си го биваше. На магистралата вдигаше 
80 с пълна сила. 

Веднъж пътувам от Кърджали към Сливен. Гледам, на зазоряване – могили от 
кокс. Мъртва природа. Космически пейзаж. Решавам да спра. И съм заспал. Събуж-
дам се и… Една конска муцуна на предното стъкло. Диша. Отпред, между чистач-
ките. Опулени очи и мърдащи ноздри. На една педя разстояние. Страхотия! Спънат 
кон. Някой го пуснал там. А наоколо канска самота. Ще кажеш, че е дух. Конят обду-

ши костенурката. Целуна я. Искаше нещо да ѝ каже. Сигурно ѝ каза. Подуши, поду-
ши, отмина. 

Как ме събуди само – с конска целувка. На някой от вас случвало ли се е да 
бъде събуден с конска целувка? То е като стискане с цяла шепа по вътрешната стра-
на на бедрото. Хем боли, хем ти е смешно. И те освестява.
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Не се ли нуждае българинът от едно такова събуждане? От една конска це-
лувка? 

Баща ми и дядо ми имаха кон. Много проклет. Обаче работеше здравата. Аз, 
ей такъв момчурляк, бях опериран от киста на ябълката на левия крак. Не ми раз-
решаваха да ритам топка. Трябваше да внимавам. Конят си пасеше на лозето. Тати 
копаеше някъде в редовете. Аз реших да се направя на индианец. О-о-о-о-о-о-у! Ви-
кам като команч. Засилих се да се метна на коня. Той се извъртя и така ме ритна, че 
ме отхвърли. И аз паднах. Не смеех да мръдна. Айде, викам си, отиде крака, сега ще 
има втора операция. Лежах десетина минути. Животното дойде, подуши ме. Сигур-
но реши, че съм добре и продължи да пасе. 

Понякога си мисля, че с всеки от нас живее един кон. И той ни съпровожда от 
раждането до смъртта. Този кон носи товара на нашия живот. От време навреме на 
него му писва и раздава текмета. А когато изоставим правия път и зарежем товара 
на нашия живот, този кон идва някоя сутрин и ни събужда с целувка. Тая разтърс-
ваща тръпка ни връща към реалния живот. Тя е предупреждение, че сме сбъркали 
пътя. Че трябва да следваме товара на нашия живот. А не той нас.

Ами преживяното с Папаза не показва ли, че пътят, по който съм поел, не е 
моят път? 

Щото на мене ми се струва, че и така може. Напряко. А то не може така. Не, не, 
не може така, не, не, не може така, не, не, не може така… 

/Пее песента на Мариус Куркински./
/Една снимка пада от огледалото. / 
Ей тая снимка си я държа винаги тука. Да ми напомня. Ах, тия каиши! Тия каи-

ши…
Синът ми и неговите родители изкараха много трудно бебство. На шестия ме-

сец отидохме на ортопед да го проверим за луксация. Луксацията е изместване на 
става. И нашите големи специалисти казаха: Леле-мале, страшна работа. Вързаха го 
с каиши. Опаковаха го. А каишите като амуниция за коне, за катъри. Бебето голо, 
лежи на кушетката. Докторът го връзва. Каишите минават отдолу, после тука, крака-
та се разтягат… Нещо нечовешко се случва, а бебето умира от кеф. Щото го е гъдел. 
Смее се. Мисли си, че докторът си играе с него. Милото, не знаеше какво го чака. На-
дянаха му тези каиши, като усмирителна риза. А на него му се струваше, че е някаква 
игра на живота. Ела да видиш какво се каказва игра.

Вечер като му сваляхме каишите да го къпем – тържество на природата. Дви-
жение. Освобождение. Веселба. И като го подсушим, само като подуши каишите и 
започва страшен бунт. А какво може да направи едно шестмесечно бебе? През 15 
минути трябваше да го обръщаме наляво, после на гръб, после на другата страна. 
И така цяла нощ. Вой. Плач. Тръпки те побиват. Пиеше много кисело мляко. Хубаво 
беше млякото тогава. Чернобилско. Но се налагаше да го откажем вече. А то вика: 
Мамо млечице, мамо млечице, мамо млечице… Като компютър. Тя му казва: Няма 
млечице! Обръща се към мене: Тати млечице, тати млечице… Нека майка ти да даде. 
Мамо млечице… Няма млечице! – тросва се тя. В три часа посред нощ. Страхотна па-
уза направи това дете. И след малко: Мамо, махай се! То не може да разбере какво 
става, а стомашните сокове действат. И казва на най-скъпото същество, майка си, да 
се маха.
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Мина време, отиваме в столицата при професор. След каишите бяхме стиг-
нали последния етап – пранги. На година и два месеца вече си окован в пранги. 
Две железа, ей така, не може да направи стъпчица. След облъчвания, рентгенови 
снимки, контролни прегледи, стигнахме до прангите. Видя ни професорът, прегледа 
снимките, пипна тук-там и каза: Тия тъпотии веднага да ги махате! Докато не съм ви 
почнал с тях по главите! Кой ви сложи тия пранги? Нашият доктор. Той е мой ученик. 
Значи, не той, а учителят е виновен. Щото му е дал диплома. А, нека не избързаме 
с обобщенията. На детето му няма нищо. Педиатърката, която беше с нас, се обади: 
Няма ли да кажете нещо на родителите? Да вземат успокоителни и да си заминават 
в Пловдив.

Девет месеца това дете беше в пранги!
Ей такова е положението и с нас. Надянаха ни прангите и отиде, та се не 

виде. 
Нищо друго не ни остава, освен да вземаме успокоителни и да си седим вкъ-

щи. И да смятаме, че всичко ни е наред. Е, може да е наред и ние да не го знаем. 
Беше ни гъдел, докато ни надяваха прангите. Тая безпричинна веселост пос-

ле ни излезе през носа. Ние се смяхме, смеем се и някои продължават да се смеят. 
След като прангите ни стегнаха, взехме да плачем. Ама няма кой да чуе.

/Бърка в чантата. Вади някакви хапове./
За кръвно. От много размишления ми се вдига кръвното. 
/Пие./ 
Моят брат ходи в Индия. И разказа следното. Пълна измама е това, дето змията 

се клати по музиката на змиесвиреца. Кошчето стои затворено. Змиесвирецът ведна-
га усеща от кого може да изкрънка нещо. Минаваме трима души, а той избира мене. 
Ноздрите му долавят, че аз съм неговия човек. Той вдига капачето и кобрата – о-о-п 
– излиза на светло. И започва да се клати. Свири змиесвирецът, но не змията се клати 
в ритъма на музиката, а той нагажда музиката по нея. И ако не му дадеш нещо, виж-
даш как ти тегли една майна, удря змията със свирката по главата и тя се прибира в 
кошчето.

Чудна прилика има между българския народ и индийската кобра. Щото жи-
вее също като индийска кобра. След като го видяха политиците, че е добродушен, 
дащен и много работлив, те му отвориха кошчето. Отвориха го с музиката на думата 
демокрация. Българският народ се показа и се захласна по тази дума. Захласна се и 
взе да гласува неистово. Не може българският народ да си даде сметка, че змиесви-
рецът всъщност е змиеядец. Че ще използва индийската кобра, докато може да пе-

чели от нея. После – майната ѝ.
Ами ако змиесвирецът отвори кошчето и бъгарският народ, тази индийска 

кобра, го ухапе? Къде отива той тогава, а? 
/Играе танца на змията./
Едно време летях насън. Сега вече не летя. Сега все някой ме гони. И аз бягам. 

Все аз съм дивеча. А някой друг е ловецът. 
Много исках да стана ловец. А в ония времена трудно се ставаше. Трябваше 

да си проверено лице, за да носиш оръжие. Сега не можеш да станеш, щото не мо-
жеш да си платиш. 

Та, мои приятели от Хисар ме поканиха да ида с тях на лов.
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Хисарският авджия е голяма работа. Той всеки ден излиза. Средна гора на 
пръсти я знае. Умира да е сред природата. Какъвто и дивеч да му падне, с поглед ще 
го одере, такъв майстор е. Особено на масалите… Пък какъв стрелец е… Бръмбар 
да бръмне той ще го застреля и ще го одере. Ама иначе е милозлив. Чувал съм да 
казва: Аз по сърничка не стрелям. По бременно животно също. Никога. 

Заведе ме дружинката в стопанския двор. И казаха: Ей ти пушката, дай да ви-
дим как стреляш. А там разпиляно зърно – жито, царевица, слънчоглед, всичко. 
Фрашкано с гугутки. Я опитай да убиеш ей онази гугутка. Вдигам пушката и гюм! 
Към тази гугутка, която ми посочиха. Сачмите хвърчат като букет. Паднаха 4-5 гугут-
ки. Вземете си пушката, аз авджия няма да стана, взех да се дърпам аз. А не, може да 
не станеш авджия, но сега ще отидеш да прибереш пърхащите гугутки. Щото ти го 
направи това. Няма да ти ги събираме ние. Как да хванеш пърхаща гугутка? Живо-

тът още трепери в нея, кръвта тече, сърчицето ѝ тупка… Дружинката вика: Откъсни 

ѝ глата и те правим авджия още сега. Откъсни ѝ главата! Никога няма да го направя, 
викам. Да, ама ръцете ми се изцапаха с кръв. И ми се прииска да стрелям. 

Отидохме на чакало. Дружинката ме инструктира: Няма да пушиш. Няма да 
мърдаш. Само ще си въртиш главата. Излезе ли дивеч, ей ти 13 нули за голям, ей ти 
2 нули за заек. Пушката е двуцевка. Единият чакмак е за едро, другият за дребно жи-
вотно. Но няма да пушиш, ей! И се пръснаха. Аз съм на чакалото. Между два клона 
е направен чардак някакъв. И седя. Озъртам се като маймуна. На другия ден ме бо-
леше врата – мускулна треска. Ама като пропяха птиците при залез слънце… Прек-
расно! Небесен хор! Запалих си цигара. Много важно. Ако ще и африкански слон да 
беше излязъл, не ми пукаше. 

Като разказах на хисарския авджия за птиците, само дето не умря прав от 
смях. Гледай го, нищо не става от него. Ние го сложихме там да дебне за прасета и 
сърни, той птиците слушал…

На другия ден пак ме сложиха на чакало. Над една пътека. Излезе един заек. 
Баш на пътеката. Мене вече ръцете ме сърбят. А-ха-а-ха да дръпна спусъка. Викам 
п-ш-ш-ъ-т. Оня изчезна. По едно време гледам, заекът се връща. Спря пред мене и 
започна да се чеше зад ухото. Чеше се. Ближе се. Мие се пред мене. Чудя се какво да 
правя. Един път вече го изгоних. Дадох му шанс. Вдигнах пушката и бум! С 13 нули. 
Отнесох му главата. В тоя момент чувам виковете на дружинката: Стефан уби пра-
се-е-е…Хукнаха от три страни към мене. И като видяха… А бе тъпанар! Как може за 
един заек да хабиш джепането! Това са 13 нули бе! 

Отдавна ме мъчи един въпрос. Търся му отговора. 
От какво зависи решението да убия или да не убия? Ту би ор нот ту би? 
Първият път в мен заговори великото чувство да не убивам. Ето защо го про-

пъдих. А в мен бушуват две сили. Едната – желанието да пощадя живота. И другата – 
да убия. Ловците очакват да проявя мъжество. В мене се борят хуманността и соци-
алната жестокост. Ей това е конфликтът, който всеки от нас носи. Втори път се връща 
заекът. Втори път ме подлага на изпитание. И вече надделява социалното. Социал-
ното в човека е по-силно. Свободата да избираш. И ти избираш да бъдеш животно. 
Т.е. човек. Законът за оцеляването. Убий, или ще бъдеш убит. Защото ако не убиеш 
заека, ти ще бъдеш убит от ловците. Тяхната ирония ще те убие. Ако не ставаш за ло-
вец, значи ще си жертва. 

Но понякога не се ли обръщат нещата? Не става ли ловецът жертва? 
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Тази пътека, на която излиза заекът, е много особена пътека. Защото има две 
посоки. По нея или отиваш, или се връщаш. Тя е като пътеката на демокрацията. А 
този заек е българинът. Той като се озова на пътеката на демокрацията, спря на едно 
място и чешейки се зад ухото, се чуди накъде да върви. Защото пътеката има две по-
соки. Проблемът е, че не знае дали отива или се връща. 

Коя посока води към демокрацията? 
Той в коя посока върви сега? 
Оказа се, че точно на тази пътека, горе, високо над нея, има едно чакало. И 

там дебне ловецът с двуцевката. 
Номерът е да измамим ловеца. 
Този заек на пътеката, дето се чеше зад ухото, не съм ли аз? А ловецът горе на 

чакалото не е ли Папаза? Аз не подуших примамката. И сега нямам изход. Отпред е 
мушката. Отзад капана. 

Или както казват: Отпред пропаст, отзад вълци… 
Жилището… Това е цената, която трябва да платя на ловеца. Иначе ще ми от-

несе главата. С 13 номер сачми. 
Като стана дума за капана на демокрацията, този случай ме подсеща за една 

друга история.
Синът ми намери едно куче. Помияр. И го прибра. Кръстихме го Джони. То 

стана хубаво, домашно куче. Домашно, ама като го пуснеш на улицата, да видиш как-
ва гонитба пада с неговите събратя. Щото това е свободата. Имаше обаче един не-
достатък – не искаше да влезе в банята. Как ли не го мъчихме. И храна му слагахме, 
за да го примамим. Обаче то не влиза. Задните му крака са по-здрави и по-силни. Ку-
чето е със задно предаване. То си позволяваше да пристъпи само с предните кра-
ка в банята. Със задните никога не пристъпи. Явно е яло голям бой някъде, в баня. 
Няма друго обяснение. 

Така и ние, като Джони, пристъпваме само с предните крака в банята на де-
мокрацията. Защото надушваме капана. А капанът е банята, в която кучето е яло 
бой. И в която и ние сме яли бой. Петдесет години ядохме бой в тая баня. И сега се 
съмняваме, че в същата тая баня е и демокрацията. Затова пристъпваме плахо, само 
с предните крака.

И никакви обещания за свобода, хляб и благополучие не могат да ни съблаз-
нят. 

Хм, пари и свобода. Не звучи зле, майка му стара. Откъдето и да погледнеш.
Парите. Винаги са ми липсвали. Кой казваше: Въпросът не е в парите, но не 

е и в това да нямаш пари. А, Станислав Стратиев, лека му пръст. Как не можах да се 
видя с пари. Цял живот. Да имаш, значи да се чувстваш свободен. Свободата е пари. 
Преди не мислех така. 

Завчера получих заплата. Аз бях свободен човек. Отбих се в арменското ка-
фене. Изядох една шкембе чорба. Което ще рече: свободата е шкембе чорба. 

Нашите несбъднати мечти за свобода не струват повече от шкембе чорба. 
Бях на турне в града, където съм играл три години след театралната акаде-

мия. Отивам да пия кафе. Мой ученик от онова време, се оказа собственик на заве-
дението. Води ме в друга кръчма, тя пак негова. Където влезем го гледат като господ, 
а той мене гледа като господ. Защо? 
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Ние бяхме излъгани от собствената си суета. Че сме родени за изкуство. Не 
беше от значение колко ще получаваме. И сега един приятел все ме бъзика, щото от 
деца още съм му казал, че искам да бъда артист. Още ли не ти трябват пари? Още. Е, 
ти си неспасяем. И е така. Неспасяем съм. Прагматичният ум избира материалната 
свобода. Ние, търсейки духовната, загубихме материалната. И се утешаваме: Добре, 
че имаме поне изкуството. То ни спасява… От какво те спасява? От оскотяване? 

Човекът е социално животно, бедността го прави самотен. А най-страшното 
е самотата. 

Ние, артистите, сме бедни, но не сме самотни. Защото имаме изкуството. Ето 
това ни държи. 

Кое е по-важно за артиста? Да е беден, но свободен? Или да е богат и свобо-
ден?

Да, изкуството се прави от богати хора. Но не всеки от богатите може да пра-
ви изкуство. 

Кое накара Папаза да стане художник? Неговият стремеж към парите. Той 
пробва: къде, какво. Лавира. Постоянно търси, опипва какво ще му донесе печалба 
– икони, накити, църковна утвар. Ще прави фалшификати… 

Но парите са власт, ще каже някой. А властта дава свобода. 
Дава! Но и отнема! 
Много хора се стремят към политиката. Защото е пари. Чрез властта той си 

осигурява свободата. Политиката не се крепи на мъдростта. А на партийността. В 
народното събрание мъдрост не щат. Искат послушание. Аз не мога да бъда пос-
лушен. Или трябва да сменя начина си на мислене, или да забравя сълзите, когато 
правя изкуство. 

А в сълзите е разликата между политиката и свободата. 
Ти ще се изненадаш ли, ако на следващите избори Папаза се кандидатира за 

президент?
Ш-ш-ш-ш-т! Какво беше това? Глас ли беше? Или нещо изтрополя? Има някой 

зад вратата. Ето пак… Някой слухти. Кой си ти? Който и да си. Заключено е. Никого 
няма да пусна. Оставете ме. Репетирам. За голямата роля. За най-голямата. Махай се. 
Я по-тихо. Май няма никой. Сторило ми се е. Кой чука? Нещо в главата ми чука. Моя-
та съвест. Моя си е. Не я давам. Има хора и това нямат. 

Майка му стара, що няма сега една камера! Ей там, горе. И аз в светлината на 
прожекторите. Леле, какво кино става. Луд съм за кино. Какво ли не съм правил, 
само и само да снимам. Какви ли не етюди съм разигравал. Какво искало изкуство-
то? Жертви? Аз мисля, че киното иска всичко. Всичко! И сега съм готов на всичко, за-
ради една единствена дума: Камера! 

Авантюризъм, да. Но си заслужава. По-друга бира е. Отвсякъде… 
Получих покана да снимам в първия български анимационно-игрален филм 

„Близката далечина“. А в театъра репетирам главна роля с Леон Даниел. Тогава при 
него играеха Йозко, Меглена, една шепа артисти. Леон беше категоричен – никакво 
кино, никакви отсъствия от репетиции. Как никакви? Кино е това! Вдигнах се и зами-
нах. Първия ден Леон пита: Къде е Стефан? Няма го. Настъпва брожение. Втория ден 
Леон пак пита: Къде е Стефан? Настава паника. На третия ден мой агент се обажда по 
телефона: Оставяй филма и се връщай, работата е напечена. Снимките вървят. Имам 
главната роля. Отивам и намирам едно гадже от Пирогов. Вкарват ме в хирургията. 
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Лежа сред умиращи хора. През деня снимам, вечерта обличам пижамата. Ония хора 
пъшкат, плачат, стенат. Мелница. Сутринта обличам цивилните дрехи, снимам цял 
ден, вечерта хакам една ракия и пак лягам при болните. Още една роля играх, пара-
лелно с тая в киното. Изписват ме с една диагноза, жив човек с такова нещо няма. По 
документи. Снимките свършват. От Пазарджик ми съобщават, че едва ли не съм обя-
вен за национално издирване. Кой съм аз, че ще се гавря с държавни институции? 
Хич не е смешно. Беше 84-та. Връщам се с оная диагноза в джоба и не ми пука. Ма-
кар че ме няма десет дена. Трупата стои, чака и псува. Отива директорът при шефа 
на Киноцентъра, и пита: А бе тука има един пазарджишки артист, ако снима искаме 
да му увеличим заплатата. Оня вика: Да, главна роля в „Близката далечина“. Връща 
се той, а аз имам вечерта представление – Капулети в „Ромео и Жулиета“. Целият 
състав е настръхнал срещу мене. Ще ме линчуват. Представлението върви, а дирек-
торът гледа да не ме изпусне. Скрил се като Полоний зад една завеса, дето Хамлет 
го намушква с шпагата. Замириса ми на изгоряло. Свършва представлението. Аз се 
промъквам натам, където директорът го няма. Обаче той ме хваща за врата: Ела, че 
ми трябваш. И ме води в кабинета. Заключва вратата. И вади една сопа. Сега ще те 
убия! Кажи истината: Болен ли си? Болен съм. Ти ме съсипа! Провали театъра. Ще те 
убия. И всеки момент такъв ще ми изпращи! Чакай! И вадя документите с диагноза-
та. Защо лъжеш! Ти снимаш кино бе… Е, добре, удряй. Исках наистина да ме удари. 
За дисциплинарно уволнение си, обаче няма да те уволня. Ще оставя състава да ти 
го върне. Затова ще стоиш тук. Унижен. 

Прибрах се в квартирата. И почнах да рева. Вече съжалявах за всичко. По-
търсих въже. Рових, рових по мазетата, намерих. В този момент дойде един колега. 
Усетил ме какво кроя. Ще остана при тебе, каза. Може и да спя, но с едното око те 
гледам. 

На другия ден съм на ТЕЛК, т.е. комисия, трябва да потвърди диагнозата от 
Пирогов. И аз цяла нощ пия кафе, наливам се с водка, за да бъда с торби под очите. 
Само от вида ми да почустват, че съм много зле. В 9 часа като отидох – кукуряк! По-
здрав и по– хубав не съм бил. С червени устни, гладко лице и светъл поглед. Мане-
кен. Седем души комисия. Председателят като прочете диагнозата и зяпна: Две го-
дини ви освобождаваме от театъра. Даваме ви карти за почивка в Балчик, Вършец, 
Варна, Велинград… През две седмици трябва да сменяте курортите и въздуха. Чудя 
се как сте жив още. Имате ли родители? Имам. Уведомете ги. Ние ще ги предупредим 
да очакват най-лошото. 

И аз се уплаших. Дали наистина не съм болен? Хората от комисията ме гле-
даха така, все едно утре щяха да ми купуват цветя. Обзе ме отчаяние. Отивам при 
директора, давам му документите. Като се развика: Сега вече ти разказах играта! Не 
стига, че отърва сопата, ами си и нагъл! Той вече като ме види и крейзи. По-нахално 
копеле от теб не съм виждал! Направо се гипсира от ярост. И реших да спра: Стоп, 
шефе! Не съм болен. Ако имаш ей толкова желание, прости ми. Прегърна ме. Оста-
ваш портиер по заплата. Благодаря ти, казах. И си тръгнах. 

Моето поведение има отношение към един важен проблем: проблемът за ис-
тината и лъжата. 

Решението как да постъпя не е случайно. Питам се, ако още в началото бях 
казал истината, щях ли да преживея всичко това? Директорът знаеше, че аз лъжа. За 
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него този случай също е бил изпитание. Десет дена да спре да работи един театър, 
това е престъпление. И накрая, като му разкрих истината, вече бе туширан негови-
ят гняв да ме накаже, да ме убие. Положително е стигал и до там в мислите си. Ис-
тината предизвика неговото психологическо освобождение. Предизвика прошката. 
Пречистването. 

Той можеше да ме изпрати в Белене. Онези хора, които са били там, са изпра-
щани за много по-малки провинения.

Този човек беше творец. 
Дали аз самият не усложнявам излишно нещата? 
Дали не ги усложних така и с Папаза? 
Ама и аз все ги забърквам едни… Да се чуди човек да се смее или да ми съ-

чувства.
Репетираме „Олимпий или реквием за приятеля“. За първи път Стамболов на 

българска сцена. Генералната наближава. Става все по-хубаво. Я има седмица до 
премиерата, я няма. В този момент жената на мой приятел е пред раждане. Той има 
вече дъщеря и чакат син. Видяло се на скенер, че нещо стърчи, мърда. Подготвят 
се много стабилно. Гледам у тях едни кашони с уиски, да ти изтекат очите. Тичърс, 
Джони уокър, Балантайн. Една вечер той се обажда: Ела с мене. Лекарите казаха или 
детето, или майката. Отиваме в болницата. Седим, а на него сълзите му на носа. Ча-
каме. Беше късно, към 22 часа. Чухме, че бебето изплака. Излезе една сестра. Стори 
ми се показва, че има пишка. И аз викам: Момче! Момче! Как е майката? Добре. Бебе-
то? И то добре. Прегръдки, целувки. Извадихме бутилките. Мина половин час, изле-
зе лекарят: Честита дъщеря! И бащата се гипсира: Как така дъщеря? Да не сте сбър-
кали? Отиваме у тях. Майка му стара, едно момче не можах да направя в тоя живот, 
мърмори той. Хайде, майната му. Наздраве. Обади се друг колега и като разбра, вед-
нага довтаса. Той също с две дъщери. Щастлив до козирката: Мъж, а? На мъж! О-ха, 
ще ти събира семето… О-ха-а… Вече не е само той женски баща. Напи се като казак. 
Не може да си си тръгне. Свалихме го долу, качихме го в такси. След малко се звъ-
ни на вратата. Шофьорът. Елате да приберете вашия човек. Не ще да слезе от кола-
та. С тоя идиот не мога да се оправям повече. Уредихме нещата. Аз продължавам да 
пихтуня. А на другия ден имам генерална репетиция. Към четири сутринта се при-
бирам. Навивам часовника. И си правя програмата: в седем ставам, в осем хващам 
рейса, девет и половина съм в Пазарджик. Събуждам се в единайсет и половина. И 
изтръпвам. Хвърча до пощата и звъня: Предайте на режисьора, че ме блъсна кола. 
И-и-и-и! Отсреща изстинаха. Утре е премиерата. Ще се оправя, бързам да ги успо-
коя, не е толкова страшно. Ще дойда на следобедната репетиция. Пияна кокошка. То 
от уискито много държи. Пия хапчета, седалгини, лед… В четири отивам в театъра. 
Едни бинтове съм си омотал, като ранен партизанин. И куцам. Два часа и половина 
Стамболов куца. Куцам, ама провеждам репетицията блестящо. Накрая, режисьо-
рът се обажда отдолу: Стефчо, престани да куцаш. Всички знаем, че Ачо има дъщеря. 
Срам. Колегите се смеят, на мене ми се плаче. Отиваме да пием, аз продължавам да 
куцам. По инерция. Скъсаха ме от кодош… 

/Съблича се./ 
Колко е крехка кариерата на актьора. Като украшение за коледна елха. Чук-

неш го с нокът и стане на сол. 
/Отива да вземе душ. Чува се шумът на водата./
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Разпределиха ме в „Комедия от грешки“ на Шекспир – Антифол от Сиракуза. 
От ложата беше пусната въжена стълба. По нея трябваше да сляза под музиката на 
Пинк флойд „Тухла в стената“. Дум-ду-дум. В началото идваме с хеликоптер. Слизам 
аз отгоре и стъпвайки на сцената трябва да кажа: Коя е таз земя? В смисъл, попадаме 
в пустиня. Като извънземни пристигаме. А стълбата долепена до стената, няма къде 
да стъпиш, само на пръсти можеш. Не „тухла в стената“, а стълба до стената. Тази сце-
на съм я минавал над 100 пъти. Като катерица бях. На премиерата фрашкано с пуб-
лика. Усещаш на салона дъха. На третото стъпало изпускам въжето. Хващам се за 
платното, то се раздра, и аз от 4 метра падам на пътеката. На сантиметри от зрител 
на 5-я ред. И чух само: хряс! Ей сега си еба майката. Помъчих се да стана, не мога. Пе-
тата. Страшна болка. А в това време публиката си мисли ега ти майстора. 

/Спира душа. Излиза от банята с хавлия. Подсушава се. После, разказвайки, 
се облича./

Кракът ми е така, настрани. Действието върви. Аз не мога да се изправя. Изка-
рах си първия текст и излизам от сцената. Имам няколко минути. Дойде директорът 
с един доктор. Предложиха да спрем представлението. Колегите гледат с ей такива 
очи. Умирам от болка, но казвам: Шефе, на премиера, когато Господ ми дава шанс 
да продължа, аз не мога да спра представлението. Мина и второ действие. Лекарят 
чака отзад. На трето действие от напрежението и болката устата ми пресъхна. Нап-
равя така с езика, все едно шкурка минава по устните. А следва един хубав диалог. 
С една колежка, гадже на режисьора. Аз съм в една вана, тя се кипри около мене… 
Тука вече ако мога да кажа нещо – добре. Ако не – ще стана, ще се поклоня и ще из-
ляза. Обаче и това изкарах. Идва финалът. Накрая свършваме с една песен – „Навън 
вали, вали“. И си мисля: Навън вали, а аз слизам от върха. Слизам от сцената. Оттук 
нататък следва надолу, надолу… 

/Вече се е облякъл. С бяла риза. Жилетка./ 
Просто една ножица каза: щрак! И край! А ме очакваше друга главна роля. Ка-

лигула. Калигула, моята мечта…
И така, изпраща ме цялата трупа. Аз съм облечен в театралния костюм още. 

Отиваме в хирургиите. Идва докторът: Петата ти е счупена. Станала е на чаталче. 
Гипсират ме. Дойде ортопедът и взе да ме бъзика: Опа, геройчето, видя ли? Ще игра-
еш, а! Ей така си разтворен долу. И кво сега, нещо ще дадат ли? Я орденче, я парички, 
а?… Публика не се връща, тъй знам аз. Ами сега девет месеца кво ше прайш? Няма 
ли да играйш с гипса, а? Те, докторите, са такива. Циници, но готини. Дават ти някои 
уроци за живота. 

Един приятел ме остави с колата на уличката до Античния театър. Отиде да 
прибере това-онова от гримьорната. Аз затворих прозорците. И като рукнаха едни 
сълзи. Ама рев, очите ми като чучури на чешма. Не мога да се спра. И точно в тоя мо-
мент, когато не исках никой да ме вижда, чувам: чук-чук-чук-чук! Някой чука на стък-
лото. Шофьорът на театъра. Той сега продава пуканки. Беше с жена си. Моля ти се, 
дръж се. Отвори вратата. Няма да отворя. Отвори вратата, ще счупя стъклото, ядоса 
се той. Отварям. Ей, няма да се даваш! Я иди до вкъщи и донеси, ти знаеш какво, каза 
на жена си. Те живеят точно отсреща. След малко пристига тя. И какво носи, милата? 
Една краставичка и една чаша ракия. Кисела краставичка. Оп, обърнах я аз. Донеси 
му още една, казва той. Тя пак отиде. Никога няма да го забравя… 
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Прибрах се вкъщи. Беше ми мъчно. Но пък можах да обърна внимание на се-
мейството. Особено на сина си. Наслаждавах му се как расте. Всяка секунда бях с 
него. Тати, сега няма да ходиш всеки ден на работа, нали? – радваше се той. Прекра-
сен период. Като ми свалиха гипса, всички колеги ми написаха нещо на него. И сега, 
като се сетя, го вземам в ръце и препрочитам написаното. 

Вярно е, че загубих много с падането от стълбата. Но се питам, дали и не спе-
челих много? 

 Пак този шум зад вратата. Кой шуми там, по дяволите! Струва ми се, че някой 
слухти. Ето, чух стъпки. Избяга. Какво е това? Писмо? Писмо под вратата. Не е пис-
мо. Телеграма. От кого ли е? Няма да я отворя. Ще я хвърля. Ами ако е нещо важно? 
Нещо лошо… Ще я отворя. /Чете телеграмата./ А стига бе! Това не може да е вяр-
но. Прекалено е хубаво. Нима има такива приятели? Милите ми Епеци. Така викаме 
на двама колеги. Епеците. Заклети табладжии. Свързали се с моя ученик от Кърджа-
ли. Бизнесменът. С многото кръчми. Ето какво пишат: 

“Той внесе дължимата вноска за погасяване на кредита. Жилището отново е 
твое. Поздрави. Изпратихме телеграма и на жена ти. Епек Първи. Епек Втори.“ 

Зашеметен съм. Направо ми се врътна чивията. Не вярвам. Та кой днес е спо-
собен на такъв жест? Не, не заслужавам това. Милите ми Епеци… 

Много готини пичове. Постоянно жулят табла. В 7 започва представлението. 
Те до 7 без две минути – джор-джар, дю-се, пенджю-ек… Търкалят заровете. Резул-
татът е 270 на 256. Играят на вързано. Ние сме на палци вече, а тях ги няма. Пред-
ставяме „Жените в народното събрание“ от Аристофан. Облечени сме в ризници, 
копия… Почва представлението. Ония дяволи на всеки 3-4 минути промеждутък 
бягат в гримьорната и хвърлят заровете. Там работи клюкаря и те следят как се дви-
жи действието. В последната секунда се явяват. И ние, трима зевзеци, решихме да 
им погодим номер. Чуваме ги отвътре как пердашат – дю-се, ду-бари, пенджу-шен-
джу… Завързахме вратата с тел. Да не могат да излязат. За бой сме. Казваме на пом.-
режисьорката да ги вика. По клюкаря. И те хукват, обаче заключено. Пънат се, пънат 
се, не става. Отварят прозорците откъм двора. На първия етаж са. Скачат и с при-
пълзяване тичат на сцената. Обаче нямат никакъв реквизит, те си хвърлили ризни-
ците. И бягат голи голенички. Излизат двамата, ама като диви прасета разярени. Аз 
викам: Лайкът! Един вид начало. А другият зевзек вика: Епек! Третият: Джор-джар! 
270 на 256! Ако имаха възможност, щяха да ни разкъсат още там, на сцената. Не пом-
нят ни текст, ни нищо, само мислят как да ни отмъстят. Така сме се смяли… А с нас и 
публиката… Остави, ами отнесоха и наказание. Не ни говориха доста време. Сдоб-
рихме се. Разбира се, продължиха да играят в гримьорната. Само че на отворена 
врата… 

И сега този жест на приятелство. 
Не съм предполагал. 
Поглеждаш към небето, а то е по-синьо, отколкото си очаквал. Сякаш ти си го 

рисувал. И ти, с палитрата и четката, имаш всичко онова, за което не можеш да не 
мислиш. Цветовете – наркотик за светлите ти душевни абсурди. Ти си наркобарон на 
цветни видения. Друсан си с цветове. Когато вече те няма, ще си само цвят. Вече си 
само цвят. Дори цветът го няма. Вече си само. Вече си. Няма те… 

/Телефонът звъни./ 
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Ало? /Изненадан, с ръка на слушалката./ Жена ми! Здравей миличка! Радвам 
се да те чуя. Видя ли как се подредиха нещата? Какво не знаеш? Как така не знаеш? 
Не си ли получила телеграма? Къде си била? Взеха ли го…/Затваря./ 

Не мога да повярвам… Скроили са ми номер.
Ха-ха… Майтап… Ха-ха-ха-ха… Изгаврили са се… Ха-ха-ха-ха… Не вярвам… 

Ха… Не мога… 
/Седи неподвижно. Известно време мълчи./ 
И по-зле съм бил. 
Гримьорната е моят дом. Моята килия. Затворен съм в себе си. И няма отва-

ряне. Само навивам и развивам лентата на живота си. Екранът свети. Черен. Рулонът 
се върти. Змията на лентата съска. И няма никой. Дори и сенки. Дупка от светлина, в 
която съм изтекъл. И сега съм тук. 

По-нещастен съм бил само веднъж. 
Елена.
Тя е една много интимна история. 
След сватбата с Маргарита, три месеца по-късно бях вече влюбeн. В Елена. 
Бяхме приятели от Академията. Колеги. Бохемски нощи, но без сексуални за-

качки. 
Не познавам по-прекрасен и по-труден човек от Елена. 

Голямата ѝ душа се разкъсваше от противоречия. Тя ходеше между небето и 

земята. Буйната ѝ, необуздана природа, нямаше задръжки. Пожар! Налиташе на бой. 
Чупеше чаши. Ставаше арогантна. На другия ден казваше: Не, не съм била аз. Това са 
някакви дяволи в мен. И нищо не помнеше. 

Една вечер в Кърджали останахме сами. Пихме. Любихме се. За първи път. 
Сутринта, гузни и двамата… Аз – младоженец. Тя имаше гадже, също актьор. Изп-
ращаме се. Тъпи кодоши, някаква неловкост… Нищо не е станало. Песен на телата. 
Еднодневка някаква… 

Не се оказа така работата. 
Репетирахме „Екзекуция с тъп меч“. Изведнъж чувствам, едни очи ми тежат 

отзад. Обръщам се: Елена. Гледа ме. До обяд разбрахме, че сме влюбени. 
“Екзекуцията“ излезе, почнахме „Княз Мишкин“ по Достоевски. Аз – Рогожин, 

Елена – Настася Филиповна, Маргарита – Аглая, и Иля Добрев – княз Мишкин. На-
шата любов започна да се развива вътре в пиесата. Театър в театъра. Расте, набъб-
ва пламъка в камината и все по-горещо става. Марга ме привика: Стефане, много си 
променен, какво има? Няма нищо, шикалкавя аз… И преставам да спя с нея. Не мога 
да бъда с две жени… 

Ели имаше страхотно главоболие. Неутрализираше го със седалгин и алкохол. 
Викат ме на снимки в „Авантаж“. Някъде бяхме на турне, трябваше да замина-

вам. И Елена полудя. Киноартист ще го раздаваш! А пък ние тука в дълбоката про-
винция, а? Така ли, шибалко смешен? Иди ми купи бутилка водка! Няма да ти купя! 
Аз ще си купя, нещастник! Отиде и купи. Грабнах бутилката и бам! –счупих я в едно 
дърво. И стана една… 

Тури му пепел. 
Отивам пак на снимки. Този път тя идва с мене. В Ловеч. Имаше страхотни 

звезди. Да протегнеш ръка ще ги хванеш. На другия ден снимам в затвора. Ключал-

Димитър Атанасов • Куче в банята

217алманах • Ϛвета гора • 2005



ките след мен щрак-щрак-щрак. Щом влезеш и заключват. Решетки. По тях се кате-
рят едни гологлави бичмета и викат: Къде си, при нас ли си! Ела тука, ела… Точно 
тогава бяха докарали дечица от ТВУ. И ги стрижеха. Имаше едно синеоко, сламено-
русата му коса падаше върху дрешките, а ония зверове реват. То се озърташе с бе-
зумни, уплашени очи. В този ден аз трябваше да се опозная с дузина пандизчии, осъ-
дени по на 12, 15, 20 години. Те ме гледат подозрително. Не ме приемат. Моите думи, 
интонацията ми, коренно се отличава от тяхната. Очите им през цялото време ша-
рят, преценяват те за секунда и ти гледат сеира. Въпреки всичко епизодът стана. 

И вечерта, аз с Елена в хотела. Обезумяхме от любов. Пълно отдаване. Хармо-
ния. Пак го правим. И пак става. Цяла нощ. 

След това вече нямахме спиране. Луда любов… 
 „Княз Мишкин“ стана. Играеше се с голям успех. Звездни мигове. Рогожин 

обича Настася, Аглая страда, князът гледа да успокои нещата…
Една вечер Елена дойде вкъщи и изпя всичко. Маргарита каза: Покани лю-

бовницата си да си ходи. Ако ти обърша един ще видиш каква съм, отвръща ѝ Елена. 
Аз съм му любовта, не съм му любовница. Ще отида да я изпратя, намесих се. Няма 
да я изпращаш, тя ще си отиде сама. Аз пък няма да си тръгна, запъна се Ели. Куку-
вича прежда, не можеш да я разплетеш. По едно време реши да тръгне. Маргарита 
се облече и излизаме тримата. Изпращаме я. Елена вика: Какво става копеле, няма 
ли да влезеш вкъщи! Като я нямаше жена ти идваше, а сега не влизаш, до вратата ме 
изпращаш. Другата ме дърпа… Цирк. 

Животът ни стана ад. Ситуацията в театъра – нетърпима. Решиха да ни разде-
лят. Изпратиха Елена в Димитровград. Едни очи като не се виждат, се забравят. 

Един ден Елена внезапно пристигна и каза: Аз ти изневерих! 
Ами сега! Да биеш ли, да плачеш ли… Не зная какво да кажа. Естествено въп-

росът на всеки мъж е: С кого? Като че ли има някакво значение… Ей така, случи се, 
какво да правя? И къде, на леглото, дето се любим ли? Не, не, другаде. Въздъхнах об-
лекчено… 

Един, два, три дена седи. Аз я гоня, тя не си отива. 
Нашата италианска любов продължи. 
/Клюкарят: Добър вечер, уважаеми колеги! Първи звънец за влизане на 

публика. До началото на представлението остават 15 минути. Моля никой 

да не минава през сцената. /

Изкарахме си разпределението и ни взеха с Маргарита в Ямбол. Тя стана из-
вестна актриса. Получи национални награди. Сравняваха я с Грета Гарбо и Джулиета 

Мазина. Накрая ѝ писна: Не мога повече да издържам с теб. Не мога. Търпях те три 
години. Готова съм на развод. И аз съм готов, казвам. Вземай всичко, прибери какво-
то смяташ за необходимо. Ще се върна след два дни. Хайде да хапнем преди да тръг-
неш. Беше голяма домакиня. Преди това ще ме подстрижеш ли? – помолих я. Само 
тя ме подстригваше. Тогава имах какво да подстригвам. Седнах аз на стола, тя с но-
жицата зад мене. Плаче и ме подстригва. Викам си, да не вземе с тая ножица… Не че 
ще го направи, но си го помислих. Заслужавам си го, с пълна сила си го заслужавам. 
Поне ще свърши всичко, тая настасяфилиповска история, всичко… Мълчи, подст-
ригва ме и хлипа. По едно време като хвърли ножицата, като хвана една възглавни-
ца и като почна да ме удря с нея… Защо бе, говедо? Защо бе, идиот такъв? Какво не 
ти дадох в тоя живот? Пат! Пат! Кютек… Хвърли възглавницата. Взе пак ножицата: 
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фик-фик-фик-фик! – фъка по главата ми и нарежда. Пак хвърли ножицата. Хвана ня-
какъв килим, пътека ли беше. Пум! Пум! С килима пердаши. Аз мълча. Седя на стола. 
Не мърдам. Бях доволен. Тя си изля цялата горчилка. 

Подстрига ме. После хапнахме. И аз си заминах. Оставих я да реве.
Като се върнах, апартаментът беше празен. 
Така се разделихме с Грета Гарбо и Джулиета Мазина.

Аз отидох в Пазарджик. Елена я поканиха в Пловдив. Дадоха ѝ квартира в об-
щежитието на театъра. Там е много уютно. Гредоред. Като забиеш един пирон и съ-
седът изпищява, влиза му едва ли не в главата. Толкова тънки стени. Всичко се чува, 
всичко се знае. Всяка вечер аз пътувам до Пловдив. 

Живеем с Елена. Играем. Аз вече имам две национални награди. Тя става ста-
ва първа актриса на Пловдив… 

Ефектна жена! Звезда! Държи се и живее като звезда. Магнетична. Не можеш 
да отделиш поглед от нея. Където и да се появи мъжете настръхват. Състезателна ко-
била. Красива, силна и буйна. Само да я зърнеш и усещаш, че е родена да побежда-

ва. Много жребци опитаха зъбите ѝ. 
През лятото отивам с тати на лозето. Искам да му кажа нещо. Белеше бадеми. 

Било е есенно време, септември. Много съм влюбен… Какво, ще се жениш ли? Бих 
искал. Елена е красива жена, аз я харесвам. Но внимавай, не бързай. А мама беше 
против. Забелязала нашата връзка още като гледала „Княз Мишкин“. 

Оженихме се. Бях тоя път без перука. 
Макар и проблемно, взеха ме и мене в Пловдив. 
Тя продължаваше със седалгина и пиенето. 
След едно спречкване аз изчезнах от квартирата. Спах у приятел. Сутринта 

се прибирам – полиция. Един колега ме дръпна настрани. Знаеш ли къде е Елена? 
Не, мене ме нямаше. Знаем, че те нямаше. Защо, какво стана? Елена подпали обще-
житието. 

На пияна глава да вземе да му драсне клечката. И крещяла: Всичко искам да 
гори тука! Да гори, да се изпепели! Като някоя магьосница. Пожарната пристигнала. 
Угасили го. 

Спасиха ни и от тази каша. 
От скандалите обаче нямаше спасение. 
Веднъж се прибирам, гледам – пердетата пуснати, музика долавям някаква. 

Едно особено осветление свети. Тука има мъж. Ще вляза и… По мъжки… Звъня. Ни-
кой не отваря. Чукам. Никой не отваря. Два ритника. Разбих вратата и влизам. Тя 
слуша музика. Искаше да ме хванеш с някого ли? Аз съм твоя жена. Докато съм твоя 
жена с друг няма да ме видиш.

Ами сега? Пък и вратата изкъртих. Айде хванах се да я оправя. Тя работата 
отиде. Пак се сдобрихме. 

И забременя. 
Все едно с нож отряза. Няма алкохол. По една-две цигари на ден да изпуши. 

А пушеше като комин. Седалгините спря. Радост… Навсякъде около себе си пръс-
каше радост. 

Влезе в болница за задържане. Нося в болницата сокове. Родителите ѝ прис-
тигат с портокали, банани… Един ден отивам, тя горе в манипулационната. Всички 
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се изпокриха. Усещам, че има нещо криво. Много криво. Пристига старшата: Елена 
спонтанно абортира! 

Удари ме дамла. 
Трябваше още ден-два да лежи. Отидох да я взема. Седнахме на една пейка. 

В градината. 
Ей, колко е хубав животът навънка, възкликна тя. Беше октомври.
Излезе и на третия ден започна да пие. Три пъти повече.
/Клюкарят: Втори звънец за влизане на публика, уважаеми колеги. До на-

чалото на представлението остават 10 минути. Моля никой да не минава 

през сцената./

Дадоха ни апартамент. На седмия етаж. 
Бях на някаква литературна вечер. И се прибирам. Вкъщи няма никой. Чувам 

глъчка у съседа. Позвъних. Купон. Айде бе, откога те чакаме. Елена е тука. А-а-а, връ-
щаш ли се, неудачнико! Вкисна ме. След малко изля чаша водка в лицето на един от 
гостите. Ей така, без нищо. Още не съм влязъл, тя предизвика скандал. Издърпах я в 
асансьора. С голям зор я прибрах. Затвори се в спалнята. Аз на тебе ще ти разгоня фа-
милията! Ти, ти ме откъсна от моя свят! Ти ме сложи да стъпя на земята. Аз имам очи и 
за нещо друго… Вие не виждате. Аз съм друг човек… По едно време се усмири. 

Свалих венчалната халка. Седнах и написах: Не мога повече. Не издържам. 
Оставих халката на листа. Облякох си якето и излязох. 
Върнах се в общежитието. Гола пружина. Чешмичка. Четка за зъби. Цигари… 

Толкоз. 
Няколко дни след това срещам съседката. Стори ми се превъзбудена. Разбра 

ли какво стана с Елена? Изтръпнах. Направила е нещо страшно, помислих си. Тя се 
усети: Ама ти не знаеш ли? Те ще ти кажат. В болница ли е? Иди, иди. Ще ти кажат. 

Вцепених се. Къде да отида? Кой ще ми каже? 
Появи се един приятел. И ме хвана. Какво има? – питам. Снощи се е хвърлила. 

От седмия етаж. Но има малка надежда… И ме влече. Оправи ми пръстите, помолих 
го. Пръстите на ръката. Стоят ей така, разперени. Не мога да ги събера. Дай ми една 
цигара. Той ми я пъхна в устата. Трябва да пийнеш нещо. Ела. Отиваме в най-близка-
та кръчма. Седнахме. Даде ми алкохол. 

Беше на третия ден, откакто се разделихме.
В живота ми настъпи пауза. Наситена с отчаяние. Със страшно отчаяние. 
И разговори с плъховете. Плъзнаха грамадни плъхове из общежитието. Ей та-

кива чудовища. Сякаш се размножаваха пред очите ми. Общуваме си нощем. Бяха 
ми отдушник. Говоря им, те слушат. Щъкат около мене. Не ме изпускат от очи. А очи-
те им големи, бакърени. Разтопен кехлибар. Нещо страшно. Дълбоки огнени безд-
ни. И аз потъвам, потъвам в тях. 

Един приятел ме прибра за шест месеца. Само дето не ме осинови. Друг после 
ме взе. Предаваха ме щафетно. Видеха ли да приближам някое по-високо прозорче, 
ме придърпваха: Я ела, ела насам. Искам да видя светлините. Оттук ще ги гледаш. 

Не смееха да ме оставят сам. 
Взех да закусвам с алкохол. Намирах самагони, какви ли не гадости, за да мога 

да си умъртвя сетивата. Алкохолът започна да не ми действа. 
Един режисьор ме напипа в кръчмата. Ти сега артист ли искаш да бъдеш, или 
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алкохолик? Просто си избери. Чак тогава си дадох сметка какво става с мене. Така се 
уплаших… Никога няма да забравя този разговор. 

Спрях пиенето. 
На другия ден плъховете изчезнаха. 
Викат ме за разпит. В полицията. Какво ще кажете за това? – пита следовате-

лят. И вади един бележник. През последните си дни Елена рисувала извънземни. Ня-
какви страховити човечета… Като скални рисунки. Мога ли да го взема? – попитах. 

Имам го и днес. Никога не съм го отварял. 
След всичко това станах по-мъдър. По-уталожен. Вече не съм така див. 
Казват, времето лекува, всичко ще мине. Грънци. Нищо не лекува. Черна дуп-

ка има в мене. Празно пространство. Неизследвано. 
Коя е истината за Елена? Моят разказ? Или вашата представа?
Като че ли всичко останало оттече, разми се в годините, отиде някъде. Оста-

на вината. 
Вината е по-силна от любовта. 
Как се превъзмогва ли? Не може. Вината надживява човека. Единственият на-

чин е да се научиш да живееш с нея. На някой му стига Господ да му опрости, друг 
сам си прощава. Но аз не мога.

Мама като беше жива, казваше: Хайде, заведи ме при баща ти. Отиваме на 
гробищата. Тя една такава, неспокойна… Прелеем гроба, напоим цветята, запалим 
свещичка. И тя става друг човек. Напрежението изтича. Така и аз. Мина през църква-
та, запаля свещица… Мисля, че помага. 

Навярно всичко това е изпитание. То е в мене. Не ме напуска. Може би аз пог-
решно го тълкувам и вземам вината върху себе си. А не е така. 

Изпитанието не е вина. Напротив, би трябвало да го приемам с благодар-
ност.

Аз още съм в изпитание. 
Ние също сме в изпитание. 
И Господ е в нашето изпитание. 
Нещо повече: Господ също е в изпитание. Чрез нас.
/Силно думкане по вратата. И гласове. Глъчка. Ясно се долавят две-три думи: 

Отваряй… Полиция…/
Махайте се! Няма да отворя. Никого няма да пусна. Ще разбиете врата ли? 

/Сочи образа си в огледалото./ Те искат теб, разбираш ли? Ти си смачкан. Безпомо-
щен. Беден. Талантлив неудачник. Такъв те харесват. Такъв те искат. Такъв си удобен 
на всички. Без мен. 

/Рязко отваря прозореца. Отвън вали силен дъжд. Шумът на дъжда изведнъж 
нахлува и се смесва с думкането по вратата. Зад отворения прозорец струи мека 
светлина. Сякаш го иска. Той се качва на прозореца./ 

С полиция ще ме плашите. Къде беше тая полиция досега? Защо няма поли-
ция за хора като Папаза, а? И за мене няма. Защо той не се бои от полиция? И аз не се 
боя. И от смъртта не се боя. Аз вече я виждам. Там долу, свита под чадърите на зри-
телите, идващи на представление. Смъртта е навсякъде. Оттук до хоризонта. /Вече 
е луд./ Спи под езика ми… Прави се, че спи. Ето я. Зад гърба ми. На метър от лявото 
рамо. Потупва ме приятелски…
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Смъртта е всичко, от което се нуждае човек… 
/Преди да скочи думкането по вратата спира. Настъпва тишина, в която 

всичко застива. Чува се дъждът, макар и по-слабо. Шумът от дъжда преминава в 
шум от салона със зрителите. Достига до нас от клюкаря. Глас на помощник режи-
сьора: Трети звънец. Три минути до началото на спектакъла. Стефан Стам-

болов на сцената. Стефан Стамболов на сцената. На добър час!/

/Той скача от прозореца. Скача вътре, в гримьорната./ 
Хубав дъжд. Така плющи… 
Като почина тати… Беше лято. Прекрасно време, никакво облаче на хоризон-

та. Изведнъж се стъмни. Започнаха кански гръмотевици. Такъв дъжд не съм виждал. 
Нашата къща е строена от баща ми. Не е нещо особено, но е здрава.. Заваля и къ-
щата сякаш се пропука. Шурна вода. Порой, ще ни отнесе. Тече отвсякъде. А подът 
е паркет. В кухнята дюшеме. Втурнахме се с парцали, легени, каквото можем да изг-
ребем, да спасим. Един час дъжд. Откъде тече, не знам. Имало е големи дъждове, но 
такова нещо нито преди, нито след това се е случвало. А тогава цялата къща плувна 
във вода. Беше страшно, бога ми. Обичам дъжд, но това беше страшно. 

Бяха сълзите на къщата. Тя плачеше. Прощаваше се с баща ми. 
Къщата… Пак си живеем в нея. Уж всичко е по старому. А пък сякаш няма ни-

кой. Дъждът никакъв го няма. Даже паркетът, дето се намокри, така си седи, нищо 
му няма. Нито пък тече отнякъде. Повече никога не протече. Само стопанинът дето 
го няма. Къщата опустя…

Къщите са като нас, хората. Идват и си отиват…
Театърът е всичко за мене. Спасение. Убежище. Дом. Бягство от агресията на 

този свят, в който не можах да се науча да живея. 
Моят свят не е този свят. 
Моят свят е изкуството. Там няма готови рецепти. Има език, който трябва да 

владееш. Език, който не се научава. Той е даден. Владеят го само посветени. 
Аз съм посветен. И посвещавам вас. 
/Отваря вратата и излиза. Отива на сцената. От клюкаря се чуват апло-

дисментите на зрителите за началото на спектакъла. /
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IN MEMORIAM

Стоян Илиев
02.05.1932–04.02.2004

К ато преподавател в Шуменс-
кия университет имах възмож-

ност да се запозная и да общувам с про-
фесор Стоян Илиев. Едва ли има негов 
студент или колега, който да не си спом-
ня за изключителния човек, обединяващ 
в себе си ерудиция и доброта. Без хора 
като него светът би изглеждал безцве-
тен и излишно суетен. Той имаше дарба-
та да превръща дребния битов разговор 
в откровение за литературата. Думите му 
съдържаха тъжни прозрения и неподп-
равена болка, особено когато диреше от-
говор на въпроса защо реалността е от-
далечена от литературата. Той превърна 
професията си в съдба, в начин на живот. 
Думи като нравствен максимализъм, чес-
тност и добротворство не бяха украше-
ния, а същност. Вълнуваше се за съдбата 
на всеки колега, преживяваше успехите и 
неуспехите на студентите си. Споделяше 
творческите си планове. Вярваше, че за-
ниманието с литература е мисия и се въз-
приемаше като един от многото, които 
служат на изкуството. Може би затова до-
пускаше непринудени обръщения като 
„чичо Стояне“, „скъпи професоре“. Беше 
надмогнал суетата на титлите, ценеше 
добротата и трудолюбието на по-млади-
те. Вярваше, че словото е живот. За него 
спомените за приятелите, които беше из-
губил, не бяха разкази в минало време, а 
преживявания тук и сега. Споделяше, че 
със смъртта човек не може да се шегува, 
но я възприемаше с вярата, че „на бити-
ето вихъра не спира“. Вероятно затова в 
книгите му активно присъства интерпре-
тацията на мотива за смъртта в българс-

ката литература и култура (от книгата му 
„Противоречивият свят на Яворов“, 1976, 
до последната „Лице в лице със смъртта“, 
2004). Дали по този начин нашият Учи-
тел, Приятел и Колега не се е подготвял 
за своето завръщане, защото „Пътят към 
върха и надолу е един и същ“.

Къде е сега Стоян Илиев?! При БОГА 
или е частица от Любовта, от космическа-
та сила, която е в основата на Сътворени-
ето, Радостта и Хармонията. Преглеждам 
последната му книга, виждам усмивката 
му, добротата в очите, спокойствието, ко-
ето го обгръща, докато говори за смърт-
та. Може би се е подготвял за този „уре-
чен за човека, последен час“, може би е 
подготвял самите нас. Чрез страниците 
си за самоубийствата на Димитър Боя-
джиев, Пейо Яворов, Пеньо Пенев, Мин-
ко Николов и Андрей Германов… Къде е 
сега Стоян Илиев? При нас, или при тях? 
Границата е невъзможна. „Има ли разли-
ка между живота и смъртта“, щом наши-
ят уважаван приятел и колега се усмихва 
от високото и ни отговаря: „Само любов-
та може да обедини разнородното и раз-
деленото, тя води към обединение, към 
единение и доброта“.

Благодарим ти, Учителю!

Валя Попова

ПАМЕТ ЗА СТОЯН ИЛИЕВ
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Дни след внезапната кончина на 
проф. Стоян Илиев (четвърти февруари 
2004) излезе посмъртно неговото пос-
ледно хуманистично послание към бъл-
гарската култура – книгата му „Лице в 
лице със смъртта“. Книга, която за първи 
път се опитва да разкаже самоубийствата 
на едни от големите имена в национал-
ната литература. Навярно в пространс-
твата на метафизичната родина и в из-
меренията на отвъдната солидарност 
С. Илиев вече се е срещнал и вслушал в 
автентичните post mortem изповеди на 
своите духовни братя от интелигентс-
ката „компания“, търсеща разгадките на 
доброволно пожеланата смърт – Д. Боя-
джиев, П. Яворов, П. Пенев, М. Николов, 
А. Германов. А за отсамните той остави 
трагическите биографични и фикцио-
нални истории, написани с телата и сло-
вата на българските художници в гра-
ничната зона между живота и смъртта.

 „Лице в лице със смъртта“ е компо-
зирана от пет очерка, посветени на мис-
териозните живото-смъртни патимии на 
упоменатите творци. Отварят я встъпи-
телните думи на професора, където той 
излага различни концептуални станови-
ща от първите десетилетия на 20 в. до 
днес, свързани с черния феномен на са-
моубийствената воля. Оригинално ре-
шение е и финалът, в който „хващат за 
гърлото“ смразяващо-безпощадните, но 
и самоиронични откровения на Далче-
вия лирически герой от „Дяволско“: „И 
аз ще се изплезя на света,/ обесен вър-

ху черния прозо-
рец“.

Книгата на С. Илиев е опит да обясни 
ужасяващите, но съкровени, енигматич-
ните, но болезнено-травматични кри-
волици на самоубийственото живеене. 
Според литературоведски разиграните 
драматични наративи в „Лице в лице със 
смъртта“ телос-ът на творческото житие 
е предопределен от мистичните диктов-
ки на „проклетия самоубийствен инс-
тинкт“.

Всяка култура притежава собствен 
„реквизит“ от истории. Част от тях са 
тези за прекрачването по личен избор в 
смъртта. Разказвайки ги, Стоян Илиев ги 
прави разбираеми: „Ние ще се натъкнем 
– пише авторът – не само на житейски и 
нравствени, но и на метафизически тай-
ни, които са трудно достижими за нас, 
все още живите“.

Между началото и края „Лице в лице 
със смъртта“ заплита сложната мрежа от 
екзистенциални страхове и дръзки жес-
тове, от интимни споделености и депре-
сивни самоти, от обсесивни укривания 
и промислени завещания, от тревожни 
молитви и непукистки богохулства, от 
нирванни успокоения в срещите с Бога 
и зловещи прокоби на диаболично чо-
вешкото, от интелектуални рационали-
зации и ирационални видения... В този 
смисъл високият патос на книгата, поме-
нуваща мъртвите и разказваща техните 
трагически жития, е че се превръща във 
философски рефлектиращ, но и непре-

САМОУБИЙСТВЕНО ЖИВЕЛИТЕ

(Лице в лице със смъртта. Стоян Илиев. 

Издателство „Карина – Мариана Тодорова“, С., 2004)
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тенциозно човешки разказ за онези, ко-
ито не са усвоили изкуството да умират 
„добре“, но затова пък достойно са през-
рели низкото на света. Така че трудът 
на С. Илиев по своеобразен начин опи-
томява, окултурява самоубийствените 
опити на художниците, представяйки ги 
като повествования за неповторимото и 
необяснимото на творческия инстинкт. 
Макар и твърде различни като биогра-
фична и социокултурна реализация, и 
Д. Бояджиев, и П. Яворов, и П. Пенев, и 
М. Николов, и А. Германов още тук, на зе-
мята са обитавали отвъдността. С други 
думи, така както са визирани в книгата, те 
заедно представляват едно тайно „окул-
тно“ съобщество от хора, които приживе 
пишат смъртта, артикулирайки, всеки 
по своему, оня яворовски сън-прокоба 
– сънуването на гроба. Жертви, но и ав-
тори на трагичните дилематични избори 
в земното, те решително открехват в ту-
кашното тежките порти на смъртта.

Едва ли е случайно, че някои модер-
ни руски изследователи определят са-
моубийството като културен институт 
(И. Паперно). Действително самоубийс-
твото на твореца е особен артефакт, 
симптоматичен със зловещността си, 
показателен за хармоничността или 
нездравето на една култура. Самоубийс-
твото е сякаш най-страшният, най-вся-
ващият ужас език, поставящ под въпрос 
смисъла да съществуваш.

От петимата герои в тази книга може 
би Д. Бояджиев и М. Николов въобще не 
се колебаят, че тук в земното липсват ос-
нования да бъдеш; че да живееш е не-
заслужаваща си авантюра. Те двамата 
персонифицират два различни почерка 
на самоубийствената воля, на обсесията 
от смъртта, на неумолимото да не бъдеш. 
Единият е този на ранимата поетическа 
чувствителност, а другият – на „хирур-
гическите игли на интелекта“. Единият 

въплъщава крехко човешкото, „скритите 
вопли“, „тихия крясък“ на безутешност-
та. Другият представя „студения скеп-
тицизъм“ на „изчерпания интелект“, по-
паднал в зоната на цивилизационните 
абсурди. Оттук и тъжният епилог в биог-
рафичния път на литературоведа М. Ни-
колов: „А от Ницше знаем, че ако човек 
има основание за живот, той ще понесе 
всяко негово страдание. Минко Нико-
лов не намираше никакви „основания за 
живот“ и затова сам реши да го прекра-
ти преждевременно“ – с болка поантира 
очерка авторът, за когото М. Николов е 
от най-ярките интелектуални персони-
фикации на патоса да не бъдеш.

Един до друг в структурата на книгата 
са разположени текстовете за поетите Д. 
Бояджиев и П. Яворов. Тези две фигури 
в модерната българска поезия по разли-
чен, но генеалогически родствен начин 
артикулират тайнствените метафизич-
ни регистри на самоубийствения нагон, 
който кара да изплуват на белия лист 
неврозите на душата, прекомерните от-
чаяния от света. Неслучайно С. Илиев в 
съпоставителен план размишлява вър-
ху двата „подписа“ на самоубийственото 
живеене и творене. Знаем и от предход-
ните му трудове проникновенията по 
повод Яворовата поезия. И тук почти ак-
сиоматично прозвучават проблематиза-
циите около Яворовия живот-смърт.

Смъртта, казва Левинас, е най-непоз-
натото измежду всички непознати; тя 
дори е другояче непозната в сравнение 
с всяко друго непознато. Както подчер-
тава С. Илиев, Д. Бояджиев е роден със 
страха от живота и от смъртта. Смъртта е 
направила пробив в сърцевината на жи-
вота му, тя е живяла в него, отслабвала 
го е, изтощавала го е. Докато накрая тази 
непосредствена близост с нея стига пре-
дела в самото задъхване без дъх пред 
прага на отвъдното. За разлика от Яво-



ровия метафизически и реторичен ужас 
пред пределите на битието, Бояджиеви-
ят е много по-камерен, интимизиран и 
примирен. Яворовата раздяла с живота 
не е носталгична, още по-малко санти-
ментална. Той сякаш е преживял и пре-
жалил живота в името на смъртта. Яворо-
вият куршум спира тясната очевидност 
на живота, куршумът на Бояджиев сякаш 
иска да прогони неутешимата скръб от 
живота и уплаха от смъртта. Яворов знае 
защо напуска живота и защо умира, Боя-
джиев изповядва наближаващата смърт 
без да разгадае нейната бездна. Затова и 
лириката му не е философска рефлексия 
върху смъртта, а поетическа вибрация 
на желанието да умреш. Яворовото би-
ографическо житие също свършва със 
самоубийство, но Яворовото поетичес-
ко битие сякаш започва и завършва с ме-
тафизиката на смъртта. Там, накъдето е 
упътен Бояджиев, но така и не успява да 
достигне. Яворовата увличаща мълние-
носност като че ли не познава плахостта 
на бояджиевските вечерни трепети на 
ръката и самоубийствени гърчове на ду-
шата. Тя, въпреки биографичното самоу-
бийство на поета, е поезия на проглеж-
дането „отвъд сребровъздушните стени 
на кръгозора“. Бояджиевата поезия, об-
ратно, е заровена в смъртоносно отча-
яние, в самоубийствени кошмари. Нито 
за миг тя не успява да излезе на пътя на 
метафизичното дирене „подир сенките 
на облаците“.

С дружеска интимност е проникнат 
и драматичният разказ за П.-Пеневото 
битие-грижа, просмукано от натрапли-
вите мисли за смъртта. Личен приятел и 
често пъти благодетел на младия поет, С. 
Илиев настоятелно търси да разгадае в 
психобиографичните пози, в поетичес-
ките откровения, в металитературни-
те жестове изворите на некрофилските 
настроения у този иначе дръзновен тво-

рец-бригадир. Причините, както винаги, 
са комплексни. Но така или иначе само-
убийството при П. Пенев се превръща в 
„хронична болест“, в структура на съз-
нанието, в „суицидно състояние“, пре-
допределящо отношението към света и 
дори, по примера на Маяковски – в мо-
дел за поведение: „Следвайки Маяковс-
ки, за него самоубийството се превръща 
в своеобразно изкуство, нещо повече – 
в потресаващо, особено ефектно, особе-
но впечатляващо, особено драматично 
произведение на изкуството“.

Вълнуващи са авторовите размис-
ли по повод плахия и колеблив опит на 
А. Германов за самубийство. С. Илиев 
проследява все по-напрегнатия, „невро-
зен“ синтаксис на една след друга изли-
защите му стихосбирки, последните от 
които утаяващи погребални интонации 
и траурни предчувствия. Именно в тази 
насока е разтълкувана и поетическата 
книга „Самоубийствено живеем“. Тя е са-
мата среща със смъртта, мигновено пре-
живяното отвъдно, мистерията, която 
поставя въпроси. С предизвикваща ува-
жение ангажираност към посмъртното 
битие на ближния, без никакви интона-
ции на жълта пикантерийност, С. Илиев 
пресъздава Германовата самоубийстве-
на среща със смъртта, за която научава 
впоследствие от лекуващия лекар на по-
ета: „Навярно той се докосва до това „от-
въд“, когато поглъща голямо количество 
сънотворни през 1980 г. Оставя бележка 
на ближните си, в която ги моли преди 
да го погребат да проверят да не би да 
е още жив. Спасява го проф. д-р Ал. Мо-
нов, специалист по отравянията... След 
като Андрей излиза от кома, продължи-
ла 54 часа, той извиква братята му Петър 
и Георги, жена му Римма, неговия прия-
тел Слав Хр. Караславов и изрича своя-
та „словесна терапия“: от опит зная, каз-
ва той, че случаят може да се повтори, 
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както стана навремето с Минко Нико-
лов, когото първия път отървах, но след 
това жестоко наряза вените си и нямаше 
как да бъде спасен. Искам да зная какво 
мисли по този въпрос болният. Андрей 
му отговаря, че е селски човек с корава 
душа, състоянието, в което е изпаднал, е 
временно и обещава заради децата по-
вече да не посяга на живота си“. И все 
пак, въпреки изповяданата здрава уко-
рененост във всичко българско и род-
но, последните две стихосбирки на вече 
болния поет изговарят самия преход, 
самата противоречивост на битийно-
то в онези мигове, „додето дойде краят“. 
„Душа незащитена“ и „Златна светлина“ 
са граничният разказ за примирението 
и покоя на вселената, но и за разтърсва-
щата напрегнатост, за величествената и 
буреносна човешка печал.

През Средновековието грозна, нис-
ка, заслужаваща презрение е не само 
внезапната самоубийствена смърт, но и 
потайната кончина без свидетели и ри-
туали – тя се заклеймява с вечно прок-
лятие. В модерните общества, обратно, 
за перипетиите на самоубиеца почти не 
се говори, не се разисква. Даже се бяга, 
както се бяга от проказа. В съвремен-
ните култури смъртта на самоубиеца се 
вербализира най-вече в регистрите на 
сензационното, пикантерийното, плач-
ливо-сантименталното. Стоян Илиев, 
напротив, без да знае смъртта, не оста-
ва професионално и човешки дистан-
циран спрямо самоубийствените жесто-
ве на българските интелектуалци, някои 
от които негови близки приятели. Нещо 
повече: в крайната самота на тяхното из-
чезване от света, в болезненото и трав-
матично угасване на твореца той разчи-
та беззащитната голота на човека пред 
насилието на смъртта.

“Лице в лице със смъртта“ е дълбоко 
етическа книга, защото откликва на не-

понятните, плашещи с мистериозността 
си самоубийствени трепети на ръката и 
душата. И защото авторът ѝ знае, че ако 
си днес жив, утре би могъл да бъдеш по-
редният обитател на „мястото, обречено 
на тишина“. Всичките герои на С.-Илие-
вата книга не само че приживе размиш-
ляват и пишат смъртта, но и сътворяват 
собствените си епитафии в погранични-
те мигове между онова, „що иде тук и що 
отива там“.

Трагическата вест за смъртта на проф. 
С. Илиев ме застигна на път за Бургас, ко-
гато заедно с акад. Ив. Радев и доц. С. Ва-
силев отивахме на национална конфе-
ренция, посветена на Владимир Василев, 
оставил на българското интелигентско 
хуманитарно мислене един от херме-
невтично най-промислените срезове на 
родната литература, разчитайки я през 
метафизичните мрежи на критическата 
митологема „живот в смъртта“. Смъртта 
е най-неумолимото и непосилно лице, с 
което човек се сблъсква в хаоса на све-
товните неволи. Но именно в чувстви-
телността около смъртта на ближния, 
в загрижеността за неговото отсамно и 
отвъдно битие, се проявява онова, кое-
то се нарича човечност у човека (Леви-
нас). Може би тъкмо в размислите око-
ло смъртта на другия засиява светостта 
на простосмъртните. Още повече, кога-
то този друг е национален творец. Такъв 
беше и проф. С. Илиев, който, след като 
написа тази книга, поемайки към отвъд-
ния бряг, пое най-фундаменталния риск 
на екзистенцията.

 

Антония Велкова-Гайдаржиева

Стоян Илиев • In Memoriam
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ÑËÎ ÂÎ ÒÎ  Í À  ÕÓÄÎ ÆÍ ÈÊÀ

ПИСМО ХХIII
Драгий ми N. *
.... Твърде е интересно състоянието на изящните изкуства в Бълга-

рия, разбира се, доколкото може да се каже, че там има такива, както и на 
самите художници, доколкото те се намират в онази благословена земя. 
Ако има страна в цяла Европа, за да не кажем, в цял свят, толкова неми-
лостиво лишена от всичките свои слоеве на обществото, от най-елемен-
тарни понятия за пластическите изкуства, то тази страна е Балканския 
полуостров, и в него преимуществено България. Никакви древни паметни-
ци на изкуствата там не съществуват, и още по-малко каквито и да било 
сбирки или музеи на художествени произведения. За всичко там можете да 
чуете да ви говорят или можете да четете из списанията и вестниците 
им: и за Манджурия като конституционна държава, и за Четивано като 
непобедим пълководец, и за мантията на китайския император, и за таба-
керата на Папата, и за вкарването на цялото человечество в рая посред-
ством новите муски на социализма, и за жителите на луната, и за астро-
номията и инженерите на Марка, и за социолозите на Сириуса, и най-вече 
за правоспособността и скромността на всеки българин да бъде най-малко 
председател на американските щати. Обаче за изящните изкуства не само 
че никой нищо не споменава, но даже, ако някой се осмели да попита за тях, 
то непременно ще му се насмеят на ума, а ще го обявят за несвоевремен-
ния глупец, понеже гърнето, в което вари фасул, ще му забележат високо-
мерно, е по-полезно от Медицейска Верена или от Лаокоона, от които по-
ложително няма никаква полза за „свободата“ на изборите например или за 
възтържествуванието на нашата партия.

Иконопиството в онази благодатна страна се намира десет степени 
по-надолу, отколкото беше у нас в най-варварския период на отпадване-
то на изкуствата в средните векове. Иконите на тамкашните майстори, 

Антон Митов
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лишени от най-елементарните съображения със законите на перспекти-
вата и рисуванието, са повечето грозни, светотатствени карикатури, с 
отчаяни гримаси, в много напомнювающи примитивните изображения на 
дивите народи. В стенните живописи (afreschi) на някои манастири тези 
неподражаеми майстори са имали гениалността да представят сцени от 
житията на светии и из страшния съд, с такава карикатурна и наивна 
циничност, щото тяхната нецензурност не ми позволява да ти ги опи-
ша подробно. На особени порнографски изтезания в онези афрески са изло-
жени някои грешници, а най-вече магьосниците и гледачките, и при всич-
ко това целомудрените поклонници и набожните, непорочни монахини ни 
най-малко не се скандализират от тяхното присъствие по самите стени 
на божиите храмове.

При такова едно състояние на естетическите чувства, което поз-
волява да се считат за свещени образи най-наивните карикатури и нецен-
зурните изображения, ще разбереш лесно до колко е възможно съществу-
ванието на истински художници в страната. И действително, малкото 
нещастни живописци, за скулптори и дума не може да бъде, които проз-
обяват (vegettano) в България, са принудени да бъдат или учители по ри-
суванието или да пишат надписи за дюкените и да боядисват къщи, ако 
не желаят да умрат от глад. Там от тия картини да се прехранват е аб-
солютно невъзможно. Един от тези български герои решил веднъж да на-
пусне службата и да се занимава с изкуство. Обявил че пише портрети за 
смешната цена 25 лева, като мислил, че неговите съотечественици, които 
толкова обичат да се фотографират, непременно ще го затрупат с поръч-
ки. Обаче излязло, че в две години време той получил с мъки и пазарлъци 40 
поръчки и, ако да не биле пак надписи по дюкените и друга писарска съвсем 
не художествена работа, той не би издържал и толкова време след което 
пак бил принуден да стане учител. Най-много възмущава българите голя-
мата, според тях, цена на художествените произведения. Един портрет, 
натурална величина, с креда, за който художникът би поискал най-ниска-
та цена от 25–30 лева, турга в недоумение онези хорица, които с особен 
апломб и с още по-особено чувство на собствено достойнство ще ви раз-
правят, че те за тези пари ще си направят у придворния даже фотограф 
3-4 дузини портрети, и то цели фигури с дечурлигата заедно и ще има да 
подарят по един на всички роднини и приятели. Когато обаче им говори-
те за портрети с маслени краски, които струват от 100 лева и до 1000 и 
повече, те просто ви изгледват иронически, като да ви казват; хайде де, не 
се шегувайте, не се подигравайте с нас! Ако ли пък им споменете, че в Ев-
ропа картините на майсторите художници се оценяват и купуват с де-
сетки и със стотина хиляди, то едвам се задържат да не ви изпсуват, че 
ги лъжите безбожно. В последно време един иностранец художник продал 
на българското правителоство една картина из българския живот за 3500 
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лева! Когато обаче се явил в ковчежничеството с платежната заповед, то 
целия чиновнически персонал бил смаян и възмутен: – Как така, една кар-
тина за 3500 лева! – Не, това не може да бъде; подобни работи до сега не сме 
имали, нито сме чули и видели. Трябва да е погрешка: 35 лева може, да речем 
че може и 350 лева, но три хиляди и петстотин лева за една картина е аб-
солютно невъзможно. – Грешка трябва да има казали чиновниците и едвам 
след дълги и широки справки и допитвания, решили се, със съкрушено сърце, 
и с убит дух, да заплатят 3500 лева за една картина.

Българите най-много ги възмущават още и превеждат в негодувание 
сенките по лицето в портретите: те с удивление питат какви са тези 
черни петна по образа, най-вече под носа, когато в действителност по-
добно нещо не забелязват; напротив техните лица постоянно им се стру-
ват необикновено бели, без никакви петна, особено на дамите. Защо ви са 
сенки, казват не на художника, когато загрозяват лицето; и най-после, дип 
ако са те неизбежно нужни, турете ги негде, гдето да се невиждат напр. 
зад врата. Но което довежда до ужас и изстъпление тези добри хорица то 
е отражението на светлината в очите. Как нима в очите ми има белмо 
(бяло перде)? – питат смаени те. Това вече е безобразие – да се прави кьо-
рав человек, когато очите му са по-чисти и от кристал, когато той нико-
ги не е забелязвал най-малката бяла точка в тях. Отражение! – там ли пък 
намери мястото – тамам насред окото. Аз не желая подобни отражения 
и глупости, които ми правят очите с перде, казва самодоволно най-после 
човека и по никакъв не иска да се успокои догдето се не махне проклетото 
бяло от очите. По тази причина всичките фотографи в България са при-
нудени да изпълнят с черно отражението на очите, с което ги превръщат 
на едни черни, пусти дупки и аз държа бас, ако ми намерите фотографиче-
ски портрет в България с отражение в очите.

Освен това, при такова положение на работите, можеш сам да се 
представиш някои забавни сцени и какви комичности се случват с там-
кашните живописци. Веднъж един от тях работил портрета на един 
стар чиновник, който бил цял сбръчкан и лицето му приличало на печена 
ябълка. Чиновникът дохаждал да позира и живописеца се мъчил доволно над 
неговите бръчки, но почтения човек не останал особено доволен. По също-
то време същия художник бил почнал и почти довършил портрета на един 
хубавец, млад господин, известен по своята напетост и красота. Един ден 
ненадейно влиза стария чиновник и заварва художника че работи на порт-
рета на хубавеца. – Стига, стига брате! – не го барай вече, да не го разва-
лиш, защото сега съвсем ми прилича; виждам се като в огледалото, повече 
прилика, здравие! – Такъв портрет аз исках; – много си бил майстор мом-
че, не се надявах толкова да ме сполучиш. И дядото самодоволно гледало на 
портрета на младия хубавец, който считал че изображава него. С големи 
мъки художника можал да го разубеди, че не е той и че това е портретът 
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на Г-на П *, а че неговия още не е свършен. Старчето въздъхнало и казало, че 
непременно желае и неговия да стане като на П*.

Друго. Бил направен по фотография портрета на една доволно въз-
растна дама. Дамата се явява да го види, и за удивление на автора, му ка-
зала че на портрета е направена много млада и много по-красива отколко-
то е. Художникът не се усетил, но намерил че действително има право и 
помолил да позира та да поправи работата. Бутнал оттук-оттам, при-
бавил някои бръчки характерни, усилил някои сенки и портретът станал 
вече съвсем приличен. Обаче дамата останала сега наистина незадоволна, 
като обявила, че портретът бил развален, и че тя съвсем не се виждала в 
него. Не искала даже да го плати. И много, много подобни интересни рабо-
ти се случват, но то би нямало край писмото ми ако седнех да ти описван 
разни куриози на наши, които взимат изписани конски глави за замкове, на 
офицери, които уверяват публиката, че морската вълна е кит, на висши 
чиновници, които вземат сенките на портрети с маслени бои за пукната 
и обляна с кръв глава...

ПИСМО ХХIV
Драгий ми * Н *
В миналото писмо ми се струва, че свършвах с любопитните взгля-

дове и понятия на добрите обитатели на българската земя върху изку-
ствата, но от после пак ми се случи да видя и чуя такива интересни неща 
по този въпрос, щото моля да ме извиниш ако и този път пак ще те поза-
нимая с тях. В София преди няколко дена се откри най-тържествено един 
паметник, издигнат в чест на великия български апостол-революционер 
Василия Левски, на самото място, гдето той е бил обесен от турците. 
Паметникът се състои от един обелиск върху една кубическа основа, на 
която по страните се намират: портрета на Левски в медалион, алторе-
леф от бронз, и няколко надписи. Самото раждане на великодушната идея, 
да се овековечи паметта на народните герои и велики хора и в България, за-
служава пълна похвала, и означава, че и там хората от малко-малко почват 
да чувствуват какво голямо възпитателно и културно значение имат 
за народа въобще паметниците на заслужилите хора. Обаче интересно е 
тука, как именно става удовлетворението на това чувство, на това съз-
нание, от страна на онези, които са били натоварвани с подобни работи, 
които впрочем се считат още за голяма рядкост в онази страна.

Както казах, устройството и формата на паметника е просто, и 
чисто архитектоническо, и освен портрета на Левски друга скулптур-
на работа няма; материала също е прост местен сив гранит и цялата по-
стройка е съставена от малки части, а не от цял монолит напр. за обелиска. 
Височината не е по-голяма от 15 метра и цялата работа може прекрасно да 
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се свърши в една година време. А ти можеш ли да си въобразиш, че този па-
метник се е работил цели 16 години, т.е. два пъти повече години от колко-
то беше нужно да се свърши фасада на флорентинската катедрална черква 
Santa Maria del Fiore, който е образцово творение на архитектурата, със-
тавен само от разноцветен мрамор, съдържащ многобройни статуи, реле-
фи и обширни мозаични картини, костува повече от седем милиона и е бил 
свършен в седем години. А паметника на Левски освен дето се работил 16 
год., но уверяват, че бил костувал 70 000 лева! Като го сравним с обелиска, 
който се намира във Флоренция близо до станцията, въздигнат за памет 
на освобождението ни от австрийците, който е много по-висок от Со-
фийския, като при това е съставен от цял монолит из червен полирован 
гранит, и който е костувал само 11 000 лева, то человек неволно дохож-
да в ужас от скъпотията, или по-добре от икономическо финанциалните 
способности на хората, които са строили паметника на Левски. Неговата 
цена е най-много, най-много 10 000 лева – а другите 60 000 види се да са оти-
шли за лихва на първите, или кой знай, в София особено много са майстори 
в този вид фокуси, т.е. да ти построят здание точно условено и контра-
тено напр. за 100 000, а после да свършат зданието и да ти вземат 300 000. 
Обаче твърде забележително е, че подобни неподражаеми фокуси стават 
само с държавните или общински предприятия, с частните подобни гре-
хове не се случват. Така, че не мога положително нищо да ти кажа, защото 
в подобни случаи по-добре е человек да си плюе в пазвата, да се прекръсти 
и да каже: „тайна сiя велика есть“, както това твърде често се случава и у 
нас напр. по банковите работи. Едно само зная и то е, че за 50 000 лева във 
Флоренция професор Цоки направи колосалната статуя от бронз на Вик-
тор Емануела, която има съответствующ гранитен базимент с бронзови 
барелефи и сега се намира на Piazzza dell Independenza в същия град.

Един път, преди откриването на паметника на Левски, случайно за-
минах край него и видях, че платното до портрета беше снето и един ра-
ботник нещо работеше там. Заинтересуван, спрях се да видя, какво пра-
веше той и за мое голямо удивление забележих, че човека с всички сили се 
стараеше, с помощта на пясък и кезап, да очисти, да лъсне бронзовия ре-
леф, който от времето беше получил своята чудесна тъмнозелена боя. 
Когато го попитах що върши, той ми обясни, с особено самодоволство, че 
понеже скоро ще става официалното откриване, то поръчано му било да 
лустроса, да изтрие бронза на алторелефа, така щото да блести като по-
чистен самовар, инак било неприлично с тъмнозеленясъл цвят да се открие 
портрета. Можеш да си представиш моето възмущение, против подобна 
варварска постъпка, против подобна профанация на изкуството! – Беше и 
комично и печално: – у нас, и насякъде, хората даже изкуствено се мъчат да 
предадат на новия бронз онази чудесна тъмнозелена краска, която получа-
ва от времето, а в България трият този хубав цвят, за да блести метала, 
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както блестят изтритите от нови дръжки и звънци по пътните врата 
или самоварите! След големи мъки и по причина на неравността на повърх-
нините, на работника се отдаде да изтрие само най-изпъкналите части, 
а най-вече носа, който и сега отдалеч блещи на слънцето с особена сила, и 
протестира против това нечувано светотатство да се обезобразява по 
вандалски начин единственото хубаво нещо в този паметник. Има си хас 
от сега нататък всяка събота да гледаме как се трие с московска пръст 
този бронзов портрет, за да блести и да не би да зеленяса.

Въобще колкото се касае за паметници, българите са твърдо убеде-
ни, че тях трябва да ги прави или предприемач или фабрикант, или който 
и да е други, но никога и никак тази работа не бива да се оставя в ръцете на 
художници, на скулптори. Когато вий напр. им разправите, че паметници 
и въобще художествените произведения, нигде в света не се подлагат на 
търгове, на малонаддавания, че нигде не се оставят в ръцете на фабрикан-
ти и на спекулатори, а че навсякъде подобни произведения като творения 
на изкуството се подвъргат на конкурс и се оставят да бъдат изпълнени 
от оногова, който е направил най-добрия проект-модел, защото в худо-
жественото произведение се гледа не кой ще го направи по-евтено, а кой 
ще го направи най-хубаво: когато, казвам, им говорите тези най-елемен-
тарни работи, те скептически се усмихват и самодоволно ви възразяват 
с най-невъзмутителния апломб, че понеже чушките и армеята, фасула и 
цървулите на войската се отдават чрез търгове, то защо и паметници-
те, и творенията на изкуствата да се не отдават чрез търг по малонад-
давание, и най– после, понеже фабриката прави светилници, мастилници, 
камбани и самовари, фенери и маши, кревати и лампи, защо да не може да ни 
направи сама и една статуя; в този смисъл фабриката и фабрикантина са 
за българите нещо баснословно, нещо чудовищно, което всичко може най-
добре да направи стига да поискаш това от тях.

По тези причини паметникът, който биде издигнат, преди някол-
ко години във Враца на Христо Ботев, е бил поръчан, против мнението и 
съветите на един художник, който с цели послания напразно се е мъчил да 
убеди Врачанската Постоянна Комисия в истинските требования на из-
куствата, на един виенски фабрикант, и при всичко, че целия този памет-
ник е костувал около 40 000 лева, то в художествено отношение е такова 
пятно, такова блестящо отрицание на всяка художественост, щото ако 
възкръснеше великия поет – литератор, щеше да възнегодува от дълбочи-
ните на душата си против онези, които са се подиграли с неговата лич-
ност, като тъй мизерно и възпроизвели в бронз. Врачанският паметник 
ще остане вечен атестат за невежеството и упрямството, неизвестно 
по какви съображения, да се обезобрази една от исполинските фигури, кои-
то е раждала българската земя.

Подобна комедия, както с Врачанския паметник, се готви да се изи-
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грае и с друг един паметник, който тъкмят да издигнат на българските 
опълченци в Русе. За него имало събрани пари около 55 000 лева, с която сума 
прекрасно, художествено творение би могло да се създаде, ако би се обявил 
конкурс. Обаче това, както го наричат българите, предприятие се дава 
публично, без стеснение и без никакъв срам от официални учреждения на 
малонаддавателен търг. Значи и този прекрасен случай, да се направи нещо 
хубаво, ще пропадне пред българското понятие, че художествените про-
изведения са спекулантно-търговски предприятия. Българите са неколе-
бимо убедени, че един предприемач, един фабрикант сякоги могът да създа-
дат творения не по-долни от онези напр. на Микеладжела или на Мейсоние, 
стига да им изнася търга. Колко би било желателно да се позаинтересува 
в тези работи централното правителство, което би трябвало, чрез ми-
нистъра на Просвещението или онзи на Общите стради, да се постарае, 
щото за народни паметници в България да се не турят карикатурни фи-
гури от виенските фабрики или смешни архитектонически постройки. 
Обаче това надали ще е възможно, щом се има предвид, че в самата столи-
ца в най-главното място на тази улица, биде позволено да се построи една 
такава грозна къща, която развали с формата си всичките блестящи зда-
ния, и която стърчи натруфена, с всевъзможни шаблонни орнаменти, без 
стил и без вкус претрупани, и която ежеминутно ви напомня за високите 
естетически вкусове на онези, които са позволили, на най-видното място 
в града да се построи един пететажен кафез за кокошки.

Разбира се, че не може повече да се изисква от една страна, в която 
и образованите хора спорят и ви доказват, по най-убедителен начин, че е 
вде едно, или даже по-добре да видиш или да притежаваш напр. Дрезденска-
та Мадона на Рафаела в копие или на хромолитографическа репродукция за 
50 ст. нежели да видиш или да притежаваш самия оригинал. Тя ви убеждава 
по един неподражаем начин, че хромолитографиите, които „Нива“ (руски 
илюстр. журнал) дава като премии, в нищо не отстъпват от самите ори-
гинали, даже са и по-добри, защото са печатани, а не с ръка правени. По 
тази причина един български юрист, като гледал веднъж чудесната кар-
тина на отличния художник професора А. възхитил се до толкова, щото 
произнесъл в захласнатост, следующата високо художествена сентенция: 
„Колко е хубава тази картина, като че ли е печатана, а не с ръка работе-
на! – Зер от печатаното по-добро, по-съвършенно, по-художествено нещо 
може ли да има!... И с всичко това като те поздравявам оставам

      Tuo affezzionastissimo
      Тонино

Сп. Искуство, 1896, бр.2–3. с.12–16.
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ЗА АТАНАС ДАЛЧЕВ – С ОБИЧ
(спомен)

През 70-те години името на Атанас Далчев беше синоним на по-
езия, на висок дух и непоклатими нравствени устои. Неговите 

стихове бяха с почти осезаеми образи, те ни приобщаваха към световната 
лирика. За нас – неговите почитатели и бъдещи автори – тя беше открове-
ние и школа. Всред безбройните писаници на стихчета за партията и „тру-
довата класа“, за заводи и „засмени трактористки“, всред новоизлюпени-
те членове на Писателския съюз Далчев светеше като самотна лампада в 
тъмното. Неговото слово беше просто и разбираемо за всеки, без измъчено 
търсене на измислени метафори, но всяка дума беше като закотвена на мя-
стото си, всеки образ – така земен и свой, като че ли беше раждан от май-
чината ни утроба. Помня, как ние – група „млади“ от кръга „Атанас Ман-
чев“, между които поетът и публицистът Георги Райков и – вече покойният 
– Иван Апостолов, вървяхме из вечерните улици на Бургас и рецитирахме 
захласнати ту Далчев, ту Есенин, ту Лорка... Лично аз най-много харесвах 
от творчеството на Далчев стихотворението „Към Родината“ и го произна-
сях със занесени устни край морето и под сенките на дърветата в Морската 
градина – почти невярваща, че може да се каже така точно и красиво:

„Не съм те никога избирал на земята.
Родих се просто в теб на юнски ден във зноя.
Аз те обичам не защото си богата,
а само за това, че си родина моя.“

За всеки „млад“ беше нещо като „сверяване на часовника“ да вземеш 
влака до София, да позвъниш на вратата и да се запознаеш с Далчев. И... то 
се знае – да му покажеш новите си стихове, да чуеш мнението му... Разбра-
ли бяхме, че той е отзивчив към младите, че домът му е отворен за тях.

Юбилей

Атанас Далчев
100 ГОДИНИ  ОТ 

РОЖДЕНИЕТО
(12.06.1904–17.01.1978)



И така – през един прекрасен ден и аз застанах на входа му – сму-
тена и зачервена – като че ли отивах на изпит. Посрещна ме не много ви-
сок мъж, леко пълен, с побелели коси и очила като увеличителни стъкла 
– съвсем не поетът, както си го представях в моята момичешка фантазия. 
Покани ме в малка стая, седнах до скромна маса – цялата отрупана с книги. 
И веднага започна един от най-интересните разговори, които съм водила 
през живота си. Далчев говореше не само за поезия – макар че ми прочете 
стихове от испански поети. Неговият поглед се беше насочил към фило-
софите, които ми цитираше с увлечение. Спомена, че стиховете вече не го 
занимават толкова, интересите му са станали други, престанал е да пише...
Аз, разбира се, не му повярвах – нима можеше да се откаже от красотата? 
Едва след години проумях, какво е искал да ми внуши – Далчев търсеше 
у философите опора, смисъл на живота, верую, което да му помогне да 
върви изправен сред плесниците на тогавашното време... Търсеше и един 
по-широк диапазон на мисълта, за да види всичко, което ставаше на Бал-
каните от ъгъла на „страдащ наблюдател“.

На тази първа наша среща аз не посмях да му покажа своята свита 
на руло, изпотена от притеснение тетрадка със стихове. Измъкнах я едва 
при третото ми посещение, край същата проста, дървена маса, отрупана с 
книги. Очаквах, че ще ме разкритикува грозно, че ще започне да ме поуча-
ва... Но бях изненадана – Далчев не критикуваше – той само слушаше или 
четеше! Когато някой образ му харесваше, казваше кратко: „Да, хубаво е!“ 
Ако нещо не му допадаше, усмихваше се – и по тази му реакция разбирах, 
че образът не е точен.

Години по-късно, при посещението му в Клуба на културните дейци 
в Бургас, го чух да казва на един колега:

„Аз не обичам да хваля, дори да виждам талант – откъде да знам 
дали човекът ще издържи до край? Не обичам и да критикувам – кой знае 
– като в приказката на Андерсен – какъв прекрасен лебед може да се роди 
от някое грозно патенце?“

През 70-те години бях свидетелка на една от най-жестоките кампа-
нии, организирани срещу Далчев. Плюеха го по вестници и списания. Не-
говата независима душа не му позволяваше нито да се огъне пред власт-
ниците, нито да приеме привилегиите, с които беше отрупан писателския 
„елит“. Далчев продължаваше да живее с многобройната си челяд в също-
то малко апартаментче на улица „Солунска“ (преди тя се казваше „В. Ко-
ларов“), където го бях посетила три пъти.

Но властниците не обичат независимите. И – разбира се, той беше 
станал неудобен за тях. Стигна се дотам, че във в. “Отечествен фронт“ 
(1973 г.) един новоизлюпен критик го нарече „книжен плъх“.
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По това време аз живеех със семейството си в Бургас. Като проче-
тох въпросния памфил, възмутих се до дъното на сърцето си и написах на 
Далчев писмо, в което го уверявах, че ние, младите, го обичаме и ценим, че 
за нас той е най-големият от всички живи поети.

Далчев не закъсня да отговори. Ето текста на това писмо:

„Любезна Мария Кондакова,
Благодаря за сърдечното Ви писмо! Разбира се, че си спомням за Вас! 

Помня даже някои Ваши стихове и образи като „капката, родена от чеш-
мата“ и „звездите, излъскани от вятъра“.

Колкото до статията в „Отечествен фронт“, аз съм свикнал на 
„отечествените ласки“...

Приемете – Вие и семейството Ви – моите най-топли поздрави!
   Ат. Далчев“

Още няколко пъти бях на гости при Далчев и тези посещения ме 
изпълваха винаги с размисли... Но най-съкровен е за мен споменът от мо-
ето последно идване при него – малко преди смъртта му.

Заминавах за Германия с тежко чувство – имах предчувствието, че 
пътят ми ще бъде еднопосочен, че може би никога, никога вече няма да се 
върна в страната, която обичах – моя Родина, че няма да видя близките и 
приятелите си... Странно предчувствие – заминавах само за ГДР! Дори и не 
помислях да запраша на Запад...

Отидох при Далчев като при съдник. Исках да чуя какво ще ми каже, 
дали моето преместване в чужбина ще срещне одобрението му. Кой знае 
– спонтанна и с невероятно изострени нерви, каквато бях тогава – можеше 
и да се откажа да замина!

Влязох в дома му, казах му какво съм намислила и веднага – санти-
ментална като хлапачка – се разплаках.

Далчев се развълнува. Запита:
„За какво плачете?“
„Имам чувството, че заминавам завинаги.“ – през сълзи отвърнах аз.
И отново оная лека усмивка, която познавах отпреди, когато гово-

рехме за стихове, погали душата ми!
„Моето момиче, думата „завинаги“ не съществува в човешкия жи-

вот!“ – каза ми Далчев.

Години по-късно разбрах колко мъдър и прав е бил! 
След моите митарства и скитания по света пътят за Родината беше 

отново отворен... Години по-късно – много след смъртта на поета, отново 
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и неочаквано се срещнах с Далчев – с негово непознато досега, непублику-
вано в книгите му стихотворение. Баща ми, свещеник Иван Кондаков, го 
беше открил, отпечатано в един брой на „Църковен вестник“ от 1934 г. и 
ми го изпрати в Германия. Ето го:

Атанас Далчев

ВЕЧЕР
 
Разкъсано от зъберите черни,
озъбени като от зверска стръв,
издъхва слънцето и топла кръв
се лее низ полетата вечерни.
  Блатата зеят като тъмни рани,
  разстила се въздъхнала мъгла 
  и като стон над хиляди села
  звучи звънът на медните камбани.
И в тоя час на мъка и на горест,
във глухите вечерни равнини,
където никнат болки и злини
и зреят жътвите на злата орис,
  по стълбите на гаснещата вечер
  Христос низхожда в риза от звезди
  да сложи във ранените гърди
  на Страдната земя ръка предвечна!

(публикувано в „Църковен вестник“, 1934 г., бр. 5, стр. 47)

Заедно с това стихотворение в същия брой на „Църковен вестник“ 
Далчев бе отпечатал и свой превод – мисли на Паскал. Между другото там 
се казваше:

„Светците имат свое царство, свое сияние, свое величие, своя побе-
да, свой блясък и не се нуждаят от материални величия, или величията на 
ума, с които нямат никаква връзка, защото не прибавят към тях, нито от-
немат нещо. Те се виждат от Бога, а не от телата. На тях Бог им стига.“

Мислите на философа Паскал, преведени от Далчев, заедно с горно-
то му, неизвестно стихотворение внезапно ми откриха нова страница от 
душевността на поета. Разбрах защо той можеше да върви изправен и не 
се смущаваше от крясъците на придворната тълпа. И той – като светците 
– нямаше нужда нито от материални блага, нито от славата на ума. Далчев 
беше съзрян от Бога и Бог му стигаше.

Мария Кондакова
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Зорница Тодорова
ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ СРЕЩИ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПОЕТИ С КИТАРА

През 1972 година се ражда фестивалът на българската полити-
ческа песен „Ален мак“. Той възниква от неоспоримата идея, че 

политическата песен е художествен документ на епохата си. От идеята за 
дълбоката родствена връзка между музика и революция. И музиката, и ре-
волюцията според Луначарски се стремят да разрешат противоречията в 
природата и в човешкото общество.

„Знаме“ на мероприятието става мисълта му: „Музиката не е нещо 
друго, а партитура на реалния живот“.

Написаното послание не може да стигне до хората така, както изпя-
тото. То се въплъщава във вид на политическа песен. А тя, според П. Па-
рижков отрича блатното спокойствие и застой.

„Тя е територия на творческия риск и творческите открития – знак 
за съпричастие към времето и към всеки, който го нарича свое“.

(Парижков, 1989)

Не вид продължение, а по-скоро като алтернатива на фестивала идва 
творческата среща на поетите с китара „Поетични струни“. Пак под зна-
ка на съпричастие към времето, но вече в търсене на друго послание, цели 
седемнайсет години в началото на есента в Харманли се събират поети и 
поетеси с китари. Те пристигат от близки и далечни краища на България, 
за да обменят впечатления за нашия труден живот, да споделят тревожни 
мисли и безпокойства. За да изпеят новите си песни, да си припомнят ста-
рите и да се повеселят заедно!

В програмата шестват самостоятелни рецитали на бардовете в съче-
тание с истински „представления“ на нови книжки, защото действително 



се играе цял спектакъл. Възражда се добрата стара българска дума „пес-
нопойка“!

Тези вечери се отличават от т. нар. „премиери“ на книги по това, че 
там не самият автор, а друг човек, актьор, чете стиховете, а тук самият 
поет не ги чете, а изпълнява песен с китарен съпровод.

По същия начин се представят и новите албуми с автентични записи 
на песни. Понякога индивидуални, друг път – „в тандем“. Преплитат се и с 
изложби. Така например тази година се отличи с дървените си фигури бур-
гаският поет с китара Невен Кидеров. Дело на неговите ръце е и самата емб-
лема на творческата среща – „усмихната нота със забито в нея перо“. Името 
на това весело човече – ПОКИ, е абревиатура на словосъчетанието „поети 
с китара“. В този образ се появява то във въображението на русенския бард 
Мишо Миновски. И до днес всяка година дърводелецът Кидеров прави по 
една фигурка – наградата на поета, отличил се на творческите изяви.

Самата идея за срещата осенила варненеца Владимир Левков, но 
официално тя „принадлежи“ на поета от град Харманли Гриша Трифонов. 
Левков му я „продава“ за чаша ракия.

... И става Гриша организатор на творческата среща...
Поет и журналист, той съчетава работата си в редакцията на мест-

ния вестник, издаван от самия него, с писането на своеобразната комби-
нация между книжка и вестник на есенната среща – „Поетични струни“. 
Неговата личност е в основата на словесното и художествено оформле-
ние на този документ, заедно с „най-старшия“ бард Христо Карастоянов 
от Ямбол и с варненския поет Владимир Левков.

Ако изобщо е възможно вестник, който излиза на бял свят веднъж 
в годината, да бъде авторитетно издание, то този вестник е „Поетични 
струни“! Той сам по себе си е художествено произведение. Архивен брой 
сочи, че тези страници се посвещават „На мъртвите и живи поети с ки-
тара. На хората, които с музика и слово, с живота и гражданската си 
позиция движат напред човеческия дух и мислене. На светлата памет 
на Висоцки, Виктор Хара, Джон Ленън, Боб Дилън...

И още на десетките и стотици други, с чиято музика и поезия 
растат цели поколения.“

(„Поетични струни“ 1987)

На страниците на вестника се отразяват и не минават без шеговит 
коментар всички събития от творческата среща.

Само едно заглавие на статия, весело и самобитно:
„Фен фенува във земи незнайни. Бард бардува в кътища потайни“

А рубриката за рецензии на нови книжки, в която един поет „се про-
изнася“ за друг, и на шега, и на сериозно се усмихва със свежото „Халва-
джията за бозаджията“.
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Доброто настроение намигва дружески в квадратчетата на кръстос-
ловицата от последната страница, където трябва да се попълни заглавие на 
книжка, албум на някой от поетите или, обратно, името на самия автор, на 
някоя песен. При това описанието на „загадката“ е дадено в такъв вид, че 
не може да не се посмееш от сърце!

Само не мислете, че задълго ще ви оставят да се превивате от смях!
Съвсем сериозно на страниците на вестника като пламък горят ста-

тии за посланието на авторската песен, за мисията на поетите с китара. 
„Рицарите на тревогата“ предизвикват на двубой „служителите на при-
ятността“, „тези, на които спорът би развалил приятната компания“.

Автор на тези определения е Владимир Левков, който твърди, че по-
етът с китара се ражда от „невъзможността да не мисли проблемно и да не 
приема нещата пристрастно“. 

„Той се отличава и с талант (художествено-естетическо начало), и 
с характер (нравствено начало), и с отговорна мисъл за света (гражданс-
ко начало).

Накратко – неудобен човек.“ (Левков, 1986)
През 1987-ма година се възпламенява идеята за национален клуб на 

приятелите на авторската песен. Клуб с името на Висоцки. Инициатива-
та излиза заедно с безсмъртното интервю със самия поет „Хочу и буду“ 
(„Искам и ще бъда“).

А следващата година клубът става тесен за ентусиастите и идеята 
да се поддържа вечно жив огънят на Висоцки излиза вън от пределите на 
вече направеното и прераства в безумието да бъде поставен цял спекта-
къл! Днес тази мечта на Владимир Левков от години е реалност. Самият 
той, за съжаление, физически вече не е сред нашите поети, но те усещат 
духовното му присъствие...

Освен трибуна за нови идеи, освен мозайка от статии, интервюта и 
рецензии, весели и тъжни коментари, „Поетични струни“, верни на името 
си, остават преди всичко пъстра палитра от стихове, свеж букет от песни. 
Та нали, както казва Шарл Азнавур, „музиката е транспортно средство 
на поезията“ (Чернев, 2002).

По страница за всеки автор и ето, че вестникът се превръща в пес-
нопойка. Има място и за снимка на поета, и за песента му, няколко думи 
за интересите и подвизите на барда, и даже за рисунка на веселото човече 
ПОКИ – емблемата на творческата среща. 

От тези забележителни страници в навечерието на новото хилядоле-
тие се ражда малък сборник с причудливото и самобитно заглавие „Глут-
ница от единаци“.
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В него се усмихват през сълзи стихове на носителите на наградата 
ПОКИ – Асен Масларски и Асен Сираков от София, Валери Станков от Вар-
на, Христо Карастоянов от Ямбол, Красимир Йорданов от Пловдив, Иван и 
Живка Ненкови от Несебър, на наградените от творческата среща „Морски 
струни“ в Несебър Невен Кидеров, Славимир Генчев, Красимир Първанов, 
от БАРДФЕСТ-а в Ловеч Маргарита Друмева и Тодор Янкулов...

Не остават по-назад и поетесите – Светлана Комогорова (Комата) от 
София, Татяна Йотова от Айтос...

Тази година с дървено човече бе удостоен бардът от Кърджали Иво 
Георгиев.

Независимо от огромните трудности, в началото на есента и този 
път от всички краища на България отново долетяха в Харманли „птиците 
от бодливия храст“, за да продължат да пеят!

ЗА СЛОВЕСНОТО И МУЗИКАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО 
НА ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

Владимир Стоянов е роден на 11. Х. 1959 г. в гр. Варна. Завършва българска фи-
лология в Шуменския университет „Св. Константин Преславски“. В момен-
та работи като преподавател по български език и литература. Автор е 
на поетическите книги „Ако повярваш“ (1991), „Каменно хвърчило“ (1993), „На-
шествието на тревите“ (1998), на монографията „Защото съм избраник. 
Творчеството на Вен Тин в контекста на българската литература“ (2000). 
Съставител на първата книга с творби на символиста Стефан Тинтеров 
„Призраци. Събрани творби на Вен Тин“ (1994). Други авторски, съавторски 
и преводачески изяви: „Пеещо букварче“ (2001), „На крачка от ешафода. Сти-
хотворенията на Олег Чухно“ (билингва, 2003), „Небесен пчелин“ (билингва, 
2003), „Славянски венец“ (компактдиск с авторски песни – текст, музика, из-
пълнение, 2001), „Душа душе“ (аудиокасета с авторски песни, 2001). Носител 
на много награди за поезия и музика у нас и в чужбина.

Поетите с китара са мислени като музиканти сред поетите и като 
поети сред музикантите. За голяма част от тях браншовата иро-

ния е справедлива. Изключенията не са повече от пръстите на човека. По-
етът с китара е хибриден жанров продукт, извънбрачно дете на Музика-
та и на Словото. „Поети с китара“ от три десетилетия е наименование на 
културно движение, започнало като ъндърграунд реплика към фестива-
ла на политическата песен „Ален мак“. Тогава музикантите стихоплетци 
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(Васко Кръпката, рапърите и пр.) не бяха на мода. Макар много от поетите 
с китара да участваха и на „Ален мак“ (колко е нашенско!!!), движението 
обединяваше хора, които пееха доста чиста и политически неангажирана 
поезия, което беше вече дразнител. Текстовете им бяха част от „тихата“ 
поезия на 70-те и 80-те години, която от своя страна репликираше пло-
щадния патос на 60-те и участваше в превръщането на младите български 
хора в сърдити. Властта се опита да анулира подмолната енергия на дви-
жението, като пусна цяла поредица световна класика на поети с китара, за-
почнала с Джон Ленън и Владимир Висоцки. Поредицата май че не живя 
дълго. През втората половина на осемдесетте хората започнаха прекалено 
живо да се интересуват какво става у нас, а не по света. Поетите с китара 
не свиреха, нито пееха. Те говореха.

Словесно-музикалното творчество на Владимир Стоянов е доста 
представителна извадка за движението. За него безспорно ще трябва да 
се осигури пръст при преброяването. Музиката и текстовете са си него-
ви (много от поетите с китара отсвирват чужди текстове). Оркестрацията 
е доста пестелива, подложките с клавири и флейта (по всяка вероятност 
електронна версия) не се натрапват, не крият своята добавеност. Китара-
та си остава откровеният музикален инструмент, скелетът, който крепи 
музикалната плът. И макар опростената схема на акордите да е изцяло в 
симплификационната интонационна среда на движението като цяло, му-
зикалната плънка достатъчно добре носи текста към съзнанието на слу-
шателя (парадоксът на движението е, че то иска да съблазни много повече 
читателя, отколкото слушателя!).

Лично аз бих предпочел да видя стиховете на Владимир Стоянов в 
отделна стихосбирка, в самостоятелна книга. „Небесен пчелин“ е книжно 
тяло, където са поместени и негови стихотворения. Но там са струпани 
преводи на български и руски текстове в двете посоки, композирането им 
е почти безразборно, наложеният ритъм е външен, вътрешната логика на 
стихотворенията и на връзките между тях е изгубена.

Ако поетът беше издал тези свои текстове самостоятелно, стихот-
воренията щяха да направят стихосбирка. Щяха да направят книга, къде-
то гласът му щеше да бъде по-отчетлив, по-ясен, по-компактен. Владимир 
Стоянов има интересно образно мислене, достатъчно вглъбено мисли све-
та. Понякога стихът му е толкова натежал от смисъл, че няколкото опро-
сени акорда на песенния вариант просто не могат да го удържат. Най-фра-
пиращият случай е стихотворението „Харибда“.

Все пак много по-добре е слушателят да си купи касетата с тези стихо-
ве от пазара, защото той в книжарница отдавна не влиза. За много хора един-
ствената среща с поезията остава музиката. Но ако бъде издадена и самосто-
ятелна книга със стиховете на Владимир Стоянов, веднага ще си я купя.

Иван Станков
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Владимир Стоянов
СЕНКИ

Когато сенките се удължават
и неусетно пада мрак,
нощта е звездна катедрала,
студът – настръхнал единак.

Тогава отгоре се спуска баща ми,
присяда усмихнат до мене и пее.
После поема, оставил гласа си,
сам по небесната бяла алея.

Някъде в себе си мама се кръсти.
Вече преминал в света на бащите,
тъмните сенки до края разгръщам,
а вечерта си затваря очите.

НЕБЕСЕН ПЧЕЛИН

Бог не слуша
кавалите тъмни на сушата –
сам раздипля живота
с дивото си ручило.
Бели гайди
са едрите пухкави облаци
за хорото на мъртвите
и хорото на живите.

И – ха-ха! –
тропа разгърдено утрото.
И викът му белия хребет
към слънцето вече отива.
А по черния –
тежко се спуска звездната глутница, 
да причака поредната нощ
зад баира.
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Как е весело, Господи!
Колко е весело!
Зреят звуците
на душата във пустата нива.
А светът ни отровен и малък
небесен е.
И ти стига дори и това,
че го има.

Бог се спира доволен,
засуква навуща
и от бъклицата на утрото
жадно отпива.
После се впуска всеблаг
на небето от пруста,
да обходи земния си чифлик
със пчелина.

ВЪЛЧЕТО

Във старата бърлога на кръвта 
лежи настръхнало вълчето
и бавно по езика и лицето му
полазват лишеите на студа.
Вълчето е заслушано в гласа си,
когато нощем кривата луна
по сламения мост на думите минава.
Във пещерите на страстта
бащите му са вдигнали наздравица
и са звънели като хвърлени ножове
най-вълчите от вълчите им мисли.
Къде са днес душите им притихнали –
беззъби просяци пред неизвестен манастир?

Вълчето впива зъби в сухите си корени
и слуша как протяжно буквоядът,
разкъсва вече люлчината песен
на всякакво плешиво поколение.
Вълчето се ослушва с нетърпение
и дивото отново го зове.
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НАКРАЙ СВЕТА

Подивели от скука коват
със телата си глухите червеи
на живота подземния свод,
а домът ни е мравешки храм.
В него дядо изправя глава
като сянка от сън и трепери
още топлият хляб за децата
и разпъната ми душа.

А жена ми се движи напръсти.
Във очите ни кротко наднича
и не знае къде да прикрие
тъмната си тъга.
Няма други светци –
само ние живеем притихнали
под крилото на бялата зима,
край огнището на нощта.

Нова риза ще сложа навън,
вместо кръста с оловни ръкави,
да дочака далечния вятър
за почивка и дом зажаднял.
От калта на незнайния път
за дъжда ще направя сандали
и във прашните кърпи на мравките
ще оставя наново храна.
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Йордан Костурков
Йордан Костурков е роден на 3 юли 1948 г. в Пазарджик. Автор е на сборниците с раз-
кази и новели „Малка е Троя“, „Без условности“, „На другия бряг“, „Книгите на Амалтея“, 
„Откриването на сезона“. Работил е в издателство „Хр. Г. Данов“. Преводач на Г. Видал, 
Н. Мейлър, М. Спарк, Дж. Ървинг, Дж. К. Оутс, О. Манинг, Е. О’Брайън, Р. Хюз, Л. Стърн и 
други. С награди са отличени преводите му на Л. Стърн, Н. Мейлър и Гор Видал. Член на 
Съюза на българските писатели, Съюза на преводачите в България, Съюза на учените 
в България, Дружество на преводачите в Пловдив, Българска асоциация на преподава-
телите по английски език, Българско дружество за британски изследвания, Българс-
ка асоциация по американистика. От 1991 година е главен асистент по английска и 
американска литература в ПУ „Паисий Хилендарски“. Член е на Международната асо-
циация за съвременни езици, на Колегиума на Залцбургския семинар, стипедиант на 
Комисия „Фулбрайт“, член на Академия „Черноризец Храбър„. 

ЗИМНА ПРИКАЗКА В ПАРАНОЯ

Тази зимна и празнична история се беше започнала много отдав-
на, наистина отдавна, в едни митични времена, когато студът 

беше наистина студ и наистина се пукаше, ако не дърво и камък, то прос-
натото бельо, защото тогава нямаше центрофуги и други. Но тя така се 
и не довърши – било от голяма амбиция, било заради битови проблеми: 
знае се много добре как стават тези работи с амбициите и бита. Та тогава, в 
онзи свиреп студен ден вървеше един човек и плюеше – неприлично е, ама 
така беше, а плюнките му замръзваха и бяха като точките на едно огромно 
многоточие по заледената книга на зимната земя. Дали е било Рождество, 
дали Нова година, няма да се сетим сега повече, та нека речем, че този студ 
е бил по Йордановден и така да кръстим историята – йордановденска. Вед-
нага ще се извиним на мнозина, които цяла година чакат да празнуват Бо-
гоявление, и ще се оправдаем, че може да е било така, защото човекът може 
да се е казвал Йордан – и знае се тя как човек се впечатлява от съименни-
ци в добрия и в лошия смисъл. Бихме могли да предпочетем мъжът да е 
бил жена и да е Йорданка, Данче, но някак не върви красива млада жена да 
върви и да плюе, пък и не беше така.

А се налага да довършим историята, защото въпросният мъж, който 
нито беше (вече) млад, нито (някога) е бил красив, взе, че се яви пред нас 
някъде по Рождество тази година и ни погледна – естествено – с укор.

Дотук някак забавно вървяха нещата, но не така се стекоха те впос-
ледствие.

Защото той приседна кротко, поглади отдавна небръсната си брада и 
ми разказа историята на своя живот.

Бил някъде много далече след онез далечни, почти митични години, 
когато се бил мярнал бегло, за да остави спомена за многоточието си. Оказа 



се, че бил станал, без сам да желае това, герой на един разказ. И сега вървеше 
и го разказваше и смяташе, че това е неговият живот. Видя ми се страшно и 
странно, видя ми се ужасно и налудничаво. Но така беше. Той не ми разказ-
ваше историята на своя живот, а разказа, на който беше станал герой.

Пак така било по коледно-новогодишните празници, с цялата им су-
етня. Живеел сам, синът му се бил оженил, но снахата не държала особено 
на него и поне така му се струвало, пък и да не притеснява младите с мъд-
ри съвети и така нататък, само звънвал, като имало повод.

Тогава повод някак нямало конкретен, или по-добре да се каже ра-
достен, а имало сякаш проблем. Оттук-оттам бил чул, досетил се и се при-
теснил. Не било да звънка и дрънка, то и не можел кой знае какво да нап-
рави, не му идвало на ума, ум толкова нямал, а и в книгите тези работи не 
се обяснявали как да станат. И решил да отиде. На гости. У младите. При 
сина си, при детето си, и при чудно хубавото момиче, снахата, която си бил 
внушил, че не държи много-много на него.

Качил се пеш по стълбите, за пръв път отивал в жилището им и не 
знаел точно къде са, затова. Позвънил и вратата веднага се отворила, сеп-
нал се чак, сякаш го били чакали, както се чакат Дядо Коледа, Дядо Мраз 
и останалите. Както чакат децата гости. А той бил гост и момичето, което 
му отворило, но някак замръзнало на вратата като Ледената кралица, било 
едно весело дете, внезапно стъписано, разочаровано дете – не му носят по-
дарък, не него търсят, не него очакват: да би могъл, сълзи би различил по 
бузите и в светлите очи. Но прозорецът бил отворен, вътре прехвръквал 
сняг и можело и от това да е.

– Извинявай, че е хладно, реших да проветря. Не знаех... Заповядай.
Той си развързал и свалил обувките и така, по чорапи, не му предло-

жили пантофи, и с мокрия от снега балтон от тъмносиво-масленозелено 
флаконе, тежък и много на мода някога, след което преправян, седнал на 
масата. В ъгъла имало коледно дръвче, елхичка, неукрасена, напоследък ня-
кои така правели, и затова така младичка, фина, зелена-зелена и самотна.

Не попитал нищо, мълчал само, не заразпитвал като опитен душеп-
риказчик, не знаел и как, чуждо му било светското общуване, пък и всичко 
било ясно. Държал в ръцете си мократа скиорска шапка, изглеждал сигур-
но много смешно, като рапон с нея, не би могъл да е Дядо Мраз, нито Дядо 
Коледа. Не би могъл да изиграе такава роля, не бил такъв бодряк.

Лора си сипала някакъв плодов сок, а на него му предложила коняк, 
имал сигурно вид на човек, който пиел коняк. Стаята била доста разхвър-
ляна, били взели под наем само част от големия апартамент, а отоплявали 
едва една стая. Не бил питал никога защо и на кого била кръстена Лора, 
кога и дали празнувала имен ден, а и не знаел защо в разказа се наричала с 
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друго име. То всеки нещо си се нарича и го наричат. Вероятно нямало ни-
какво значение.

– За пръв път идваш тук? – почти го попитала Лора. А той почти бил 
сигурен, че е плакала, леглото цялото било затрупано с мръсни чаршафи, 
като преспа сняг в града. Мокетът отдавна не бил чистен. Нямало къде да 
си свали балтона и така и останал. За малко. 

– Виждам, че го няма... – чудел се как да продължи, но тя не му об-
ръщала много внимание. Пушела и се интересувала само от дима, който се 
виел към високия таван. Като в рисунките на зима с комини и пушек. През 
комините влизал Дядо Коледа, а Дядо Мраз през вратата. С подаръци, по-
даръци безброй, шейни и шоколади, красиви пуловери и кукли, и изобщо 
много, много битовизъм. Най-вече в описанията. Но той не бил писател, а 
герой и може би не много дълбок човек, на когото му се налагало да бъде 
герой, и затова бил особено склонен към битовизъм. Отдавна останал без 
жена, ако можело да се каже, че е имал жена.

– Сигурно ти е познато това.
– Не, ние не сме били много заедно. Съжалявам, че така се получава.
– Е, няма какво да си извиняваш от негово име. Излишно драматич-

ни ситуации. Не го оправдаваш, предполагам.
Чувствал се все по-неудобно, тя се скъсвала да пуши. Нито между 

думите, нито между мислите им имало връзка: той криел, тя криела, той 
не я познавал, тя още по-малко. Тя чакала нещо да стане, той не знаел как-
во ще стане. Нещо много важно, което да промени всичко? Кой ли не чака, 
кой ли не иска това!

Съзнавал само, че е герой в чужда история, че е попаднал в друго 
време и друго място.

Защо Лора, не трябваше ли да бъде друго име, питал се. Познавам ли 
тази млада жена – а аз кой съм? Някак си като че ли бил и синът си, и ба-
щата, и себе си, а „Лора“ не била това дребно момиченце със светли весе-
ли очи, пълни с мъка, не била изоставената съпруга на сина му, а някаква 
жена от спомен или от бъдеще – за какво се е било случило и какво щяло 
да се случи – защото сега нищо не се случвало... Той бил там, но не присъс-
твал, не можел да съчувства, сякаш не бил човек, нормален човек.

Само знаел, че малко по-късно трябвало да си е тръгнал, а тя да ос-
тане още по-сама и още по-нервна и да си звъни колкото си ще по влудява-
щия телефон, който стоял сега между тях на масата като реквизит.

И тогава – телефонът звъннал и странното било, че и той чувал и 
чувствал всичко, чувствал се като включен в конферентен разговор. Го-
ворели си тримата – „Лора“, синът му и той. В бъдещето. И не било вярно, 
че неговото момче се скита с приятели по кръчми в тази зимна празнична 
нощ, нито имало друга жена, нито жени, нито било Лора да не знае къде е 
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и какво ще стане. Синът му бил заминал в друга страна и много страдал 
за всички тях.

„Татко – попитал го бе, – как е мама, нищо не казваш за нея. Сякаш 
е умряла, или избягала, или не знам какво. Къде е тя, защо не е при вас? 
Нали Лора е прекрасна жена? Все чисти, подрежда – и живота си, и всичко. 
Тя ще бъде щастлива – на теб го обещавам, не на нея...“

„Студено е, страшно е студено тук – отговарял му той. – Зимни праз-
ници, Йордановден иде, а как е там, при вас? Аз често прескачам насам при 
Лора да я видя, нещо да ѝ помогна, ако има нужда. А майка ти... всичко е 
наред с нея, тя винаги си е вкъщи. Но си говорят само по телефона. Малко 
да се стопли, ще се пораздвижим, ще излезем от тази красива ледена обса-
да. Ще отидем на вилата и ще прекараме чудесно...“

„Разбира се, че страдам, но не е каквото си мислиш – вметвала се 
Лора. – Страдам и ме боли, но съм щастлива, гордея се с теб. Ти ще постиг-
неш много, но ще го постигнеш с мен и за мен, и за татко, и за мама, след 
малко ще ѝ се обадим, често-често се чуваме. А напролет, във вилата, ще 
бъдем пак заедно...“

И тримата говорели някак поетично, някак като в радиодрама, и се 
обичали, и имали най-светли чувства. Чудо било станало! Ето това бил не-
говият живот! Ето това бил животът! За който се пее в песните и пише в 
книгите. Сега било просто живот в радиодрама. Чудесна като живота ра-
диодрама в параноя. А всички пиели наздравица с плодови и зеленчукови 
сокове. По радиото съобщавали резултатите от тотото.

Но, така или иначе, това се било случило много отдавна. В митични 
времена, в които не бива да се съмняваме. Защото той си тръгнал оттам в 
мокрия си тежък балтон, обул поизсъхналите обувки, нахлупил скиорска-
та шапчица, но не приличал вече на рапон.

Това ми разказа този герой и аз нямах причина да се усъмня в исто-
рията му, нито да тръгна да я проверявам.

Вместо това, когато стана да си върви, отидох до прозореца да пог-
ледна онова прословуто ледено многоточие от плюнки, дали още го прави, 
да видя как се прави живот от многоточия и от плюнки.

Пред входа го чакаше луксозна нова кола, много скъп модел, и той 
се намести вътре, небръснат като всеки много заможен човек. На задната 
седалка – сигурен бях, – на топло, пушеше млада жена. Двамата бяха явно 
тръгнали на прием или коктейл, а може и на благотворителен бал, и не 
бързаха, та той се беше отбил, за да ми разказва истории, които приличаха 
на приказки, и това беше много забавно. Някои хора си живееха в приказ-
ките, това си беше. Други ги слушаха и друго не им оставаше. Най-важно-
то като че ли беше човек да е герой – от драма, без значение филмова, теат-
рална, мелодрама или радиодрама. За да има къде да играе и пред кого да 
играе, ако това се наложеше. 
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РОДИНАТА КАТО ЕЛЕМЕНТ 
НА ИЗКУСТВОТО

Изкуството като средство за самоусъвършенстване, крие три 
елемента: Бог, Мълчание и Родина...

Бог и мълчание в своята неразделност крият Родината – едничката и 
първа възможност за живот. И трите състояния можем нарече с едно име 
– красота на душата.

На света идем с плач, живеем в тъги, умираме с мъки – боим се 
от смъртта, а не се страхуваме от живота: – като че ли несъзнателно го 
залюбваме, поради страданията, които ни носи. Плачът на роденото дете е 
първата несъзнателна въздишка, с която се предугаждат бъдещите мъки и 
първата скръб за Родината. Без ничия поръчка то напуща Бога, за да преживее 
в изпитания и зло и наново иде при него; светлите моменти през живота, 
кога мъките престават и мълчанието донася празничност за душата, са ония 
мигновения, кога се почувства в своята Родина – но те са малко и нетрайни. 
Ние бързо ги изживяваме и наново започва плач. На света има само страдания 
и сълзи. Колкото по-обилно текат сълзите из очите ни, толкова и тъгата за 
предвечната Родина е по-голяма, а ние самите по-велики.

Не се наситиха хората на болки и плач, защото трябва да търсят Ро-
дината, а друг път към нея няма. И бъдещата култура ще бъде по-велика, 
колкото по-неспокоен живот роди за душата. Тогава ще мислим повече за 
самоусъвършенствие, както днес – за физическо самоопазвание. 

Родина е истината, към която се стреми човечеството. Всеки стига 
до нея чрез себе си, затуй и всекиму се различно открива. Но нейната цен-
ност не е в нееднаквостта на формата, а в степента на изчувствуванието. 
Истината е чувство от ирационален характер. Тя е според Ницше условие 
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за живот, според Исуса – безсмъртие, а в индийските книги е записана с 
името Нирвана. Ние ще я смятаме като условие за живот за да бъде и по-
ясен тезис за Родината като трети елемент в модерното изкуство.

Мисли се криво, че жреците на новото са особени няколко индиви-
дуалитети, които извън своята народност се обръщат към всички. Модер-
ността им е в туй, че сочат Родината и истини, които всички, гдето и да са, 
могат разбра и почувства. Всякой чрез емпиричните условности, в които 
е поставен, трябва да почувства не емпиричната същност на нещата – Ро-
дината или истината. Различните националитети по разни пътища и в раз-
лично време стигат това; на никоя страна не е изключена възможността да 
я намери – стига да изчувства живота в ония физични условия, които най-
добре спомагат за неговото развитие.

Родината е всъде: ясните звезди и затъмненият от облаци свод, зеле-
ната гора и каменистата пустош, приятелят ви и очите на неговото куче, 
розата в градината и паякът в ъгъла на стаята – всичко е носител на къс от 
вечността и смъртта; само геният вижда във всичко Бога, а художникът 
открива неговото величие. В нашата малка земя, гдето се раждаме и мрем, 
животът не е механизиран – никой не би казал кога е започнал, никой не 
знае кога ще свърши; пред мен е бил някой, преди хората друг живот, пре-
ди живота желанията на Бога. Вечността тук е толкова голяма и малка, 
колкото и другаде. Трябва да се вгледаме в нейните бездънни очи, за да ви-
дим Родината – и художникът няма друга задача. Трябва да престане чувс-
твото на отчужденост, да дойде мълчанието, а с него и любовта.

* * *
До днес у нас няма ни една обител, ни един храм. Никой не търси 

Родината и всеки живее: всички търгуват, желаят, правят сметки, очакват 
добрини и писателстват, всички са грешници и лъжци. Нима не е лъжа да 
мислиш себе си художник, а да не си шепнал молитви; колко страшна е из-
мамата да мислиш, че вярваш в себе си, че чувстваш своето аз, без да знаеш 
кой те е родил и кому дължиш своята душа, без да чувстваш, че тая земя, 
като част от вечността, е въплътила в тебе част от Бога! Какъв грях против 
безкрайното и любовта извършихте вие, български досегашни писатели, 
когато с малкото съзнание, що ви бе дадено да живеете, си послужихте за 
цели и създаване на литература... Утешението ви е, че трябваше да бъдете 
грешници, да станете тор и земя. Вие правите литература, а нам трябват 
молитви, трябват химни, казани на роден език.

В тази земя до днес имаше злини. Доброто го няма, защото всичко 
пречи на мълчанието, любовта липсва, тъй като никой съзнателно не чувс-
тва Родината, а бог е охулен и поруган. Не черквата или уличният държав-
ник поругаха бога, а вие български писачи, които пренебрегнахте душата, за 
да служите на цели, вие, всички писатели, лирици, драматурзи, публицисти 
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и критици. Време е като зверове, усетили смъртта, да се заврете в пустите 
ущелия на тая бедна страна и отровните ви кости нека останат там.

Ние търсим Родината, предвечния баща, на който Исус извика от 
кръста: Боже, в твоите ръце предавам духа си. Ние тъжим за тая Родина и 
ден, и нощ, и когато чуваме гърма на небесата, и когато звездите са мъдри 
и тихи – всякога и навсякъде. Затуй тъгите ни са в безредие и хаотичност; 
– но да разбираш с душата си, значи да премахваш всяка рамка, всяка сис-
темизация и накит. Само ординерната душа, която логизира нещата, търси 
ред и обикновеният ум, който не вижда вечността в гения, търси порядък 
и степенност.

Нашите тъги са пътят към Нирвана и изчувстване лекостта на абсо-
лютното освобождение и абсолютната истина.

август 1907 год.
Димо Кьорчев. Възпоменателен сборник по случай годишнината  

от смъртта му. 1928 – 21 декемврий – 1929
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ДЖАЗБАНДЪТ 
КАТО МИРОГЛЕД*

След голямата война светът бе залян от странната джазбандова 
музика. Онова, което френската революция извърши в социал-

но отношение, беше по-слабо или поне се наложи по-бавно от революци-
ята на джаз-банда в света на музиката. Вярвам, че на мнозина възвишени 
любители на музиката косите са побелели от ужас. Вестниците навремето 
съобщиха, че един прекалено сериозен италиански музикант, като чул джа-
зова музика, починал мигновено от „душевен разрив„. И не е чудно, защото 
напразно джаз(или джеиз)банд значи оркестър, който изплашва.

Джазбандът няма „прецедент“ в историята на музиката. Помислете си 
за многовековния тържествен и орфически ход на музиката и отведнаж – 
един странен, почти лудешки негърски оркестър, в който някои благород-
ни инструменти като пианото и цигулката са дръзко събрани с пискливи и 
ревящи инструменти, с вулгарни шумопроизводители. Фантастичните нег-
ри в един момент скачат от местата си, надават нечовешки викове, хвърлят 
инструментите във въздуха, кълчат се, скачат от пианото на пода, гърмят с 
оръжия и дрънкалки. Външна диагноза: пълна phisicofolie, по израза на фу-
туриста Маринети. Музиката – такава, какъвто и оркестърът: синкопи, ръм-
жене, вой, дивашки припеви. Но погледнете долу на дансинга: публиката се 
кълчи в съгласие с варварската музика – чарлстон, шими, блек-ботом, ди-
вашка ритмичност. Не само phisicofolie, но и пълна, всеобща psichofolie.

Юбилей

Кирил Кръстев
100 ГОДИНИ ОТ 

РОЖДЕНИЕТО  МУ
01.01.1904–02.09.1991
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Откъде това варварско нашествие? Лесно е да се заклейми, че то 
проституира благородната музика. Чакайте, ако е извряло от нашата собс-
твена психология, трябва да го приемем и разберем, да живеем с него и да 
го изживеем, както почти го изживяваме.

Че джазбандът не е само една мода, а белег на един мироглед, това не 
е мъчно да се разбере. Но, разбира се, не може да се твърди, че той е един 
истински, един желан мироглед. Като „изкуство“ (нека ми простят някои) 
той има достатъчно съвременници. Не напразно тук се споменава името 
на Маринети, с чийто футуризъм и особено с „изкуството на шумовете„, 
джазбандът има толкова родствени връзки. Но той е напълно равностой-
ностен с културно-естетичната идеология на дадаизма, която след войната 
също тъй зарази света. Слабо вече си спомняме, че и тия нови философии 
на културата търсеха да възвърнат първичните усещания у свръхцивили-
зования индивид.

Ето това е джазбандът. Той се роди в историчния момент, когато 
съвременникът, захвърлил одимените от барут дрехи, се завърна в града 
и потърси нови, остри, смайващи усещания за притъпените си и загрубе-
ли чувства. Но това беше само моментът на отдушване. Мене ми се ще да 
мисля, че появата на джазбанда или на нещо подобно на него, се подгот-
вяше от един дълъг вътрешен ход, от един неотстраним зигзаг в прекале-
но изтънчената психика на модерния човек. Вижте как още капризният 
Уайлд, един от естетите на времето около голямото Разложение, е открил 
„джазовия“ завой в развоя на сложната личност, каквато се явява него-
вият герой Дориан Грей: „Резките преходи и пискливи дисонанси на тази 
варварска музика възбуждаха Дориана, докато Шубертовата изтънченост, 
дивната скръб на Шопена и мощната хармония на Бетовена не му правеха 
вече никакво впечатление. Той събираше от всички страни на света най-
необикновени инструменти – из гробниците на умрели народи, между ди-
вите племена, опазили се от влиянието на западната цивилизация„.

Върху тая подготовка, преситен на канонична култура, на канонич-
но изкуство и на плясъците на „камшика на интелекта„, съвременникът 
простря ръце към не толкова изтънчените, но възторжено първобитни 
усещания на човека от далечните и непокварени земи. Тогава някъде от 
островите се донесе дивашкото „там-там„, дрезгавият напев на негърско-
то bandjo, ловджийският рог на индиеца; Адолф Сакс беше вече измислил 
саксофона, тая тръба с тъмнотрагичен човешки вой; към всичко това се 
прибавиха и нюанси от цивилизацията – пианото, автомобилната тръба, 
редица пищялки, дори револверът. Куриозен синтез на дивачество и ци-
вилизация!

В тоя си вид джазбандът нахлу вулгарно по всички естради и ги прев-
зе. Негри, които човек не може да различи един от друг, станаха световни 
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известности и милионери. Джаз-бандът беше изпърво музика и зрелище 
наведнаж, живо училище за нова ритмичност. Негърският и колониални-
ят въпрос си извоюваха най-големите симпатии на публиката, цветните 
раси си отмъщаваха духовно за потисничеството. Полека-лека джазбан-
дът се опитоми, стана дори прилично „изкуство“ и чрез него можеха да се 
чуят всички гами на индоевропейската мелодичност. Негърският звяр се 
укроти.

И все пак джазовата музика няма да се влее в корените на европейс-
ката музика, която е закърмена с други копнежи. Обаче пълна душевна са-
катост е да отричаме едната заради другата или изобщо да отричаме джа-
зовата музика като музика. Това значи да попаднем в Птоломеева грешка 
да поставяме европейската цивилизация в центъра на историята. Още 
по-голяма сакатост е, според мен, да не може човек, редом с Моцарта, да 
се наслади не, а да се покори понякога на джазовата музика. Обичам тия 
дрезгави напеви или тая анималистична сочност в джазбанда, която хвър-
лят в душата един неясен атавистичен смут. Това е оная странна тарзанов-
ска тъга, която ни обхваща внезапно от върха на нашето цивилизационно 
сияние, към далечната ни кръвна и духовна прародина, към джунглите и 
свободата. Но не мисля, че джазбандът означава направо варваризъм или 
„развързване на звяра“ у нас. Струва ми се, че неговите културно-естетич-
ни основи не са по-малко сложни и пречупени, отколкото тия на Бетове-
новата музика например. Не току-така джазбандът се роди във времето, 
което роди и един скептичен диагностик като Шпенглер – в залезния пе-
риод от културното развитие на западното човечество.

Джазбандът е типична рожба на западния човек: жаждата за човеш-
ка първичност би завела руснака в църква. Бленът към примитивизъм в 
джазбандовия мироглед не е чист. Той е нескрито наводнен с елементи на 
циничното разложение на свръхцивилизования човек. В него отчасти се 
изразява цинизмът на вроденото ни удоволствие в края на краищата да 
иронизираме културните си и морални постижения. Но джазбандът е из-
раз и на един чист трагизъм; в него звучи обезверяването на нормите, в 
законите, в божественото предназначение на човека. Тук се срещат плачът 
на възрастния с наивната радост на детето, цинизмът на уморения с жиз-
нено кипящите трепети на първичния човек. Така в зверски гротесктната 
джазова музика се издигат толкова много анималистично святи ноти.

Анималистичното „освежаване“ чрез джазбанда дойде съвсем ес-
тествено и неизбежно за европееца, но култът към първобитното е неп-
риложим в тая форма за неговата „далечно копнежна и безпокойна“ душа. 
Джазбандът е мироглед, от който са изхвърлени всички задължителни по-
ложения на един мироглед. Затова може би той допадна така елементарно 
на американската душа и на душата на някои семитски племена. Фаустов-
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ската душа на индоевропееца, която е свикнала на по-висока настройка, 
също изживя първобитния динамизъм на джазовата музика и джазовия 
мироглед. Може би, тъкмо така, този вихрен динамизъм на стремежи и 
идеи е най-благоприятният status nascendi – възроденото състояние, в ко-
ето западният човек много по-дълбоко може да бъде уязвен от стрелите на 
нови неведоми прозрения.

Кирил Кръстев • Джаз-бандът като мироглед

Худ. Цани Василев



Владимир Стоянов
РАЙЧО РАЙЧЕВ – ВИРСАВИЕВ 
и българското културно пространство 
от началото на ХХ век

Културното пространство на всеки 
народ е неговото истинско и последно 
убежище. Там няма малки и големи неща 
– всичко е значимо, защото е част от кти-
торския образ на българина в притвора 
на световния духовен храм.

Как тогава да си обясним премълча-
ването и отричането на живота и дело-
то на Райчо Райчев – Вирсавиев вече 54 
години? Въпреки активния си стаж като 
директор на Националната библиотека 
от 1934 до 1944 г., до ден днешен в архи-
вите не са съхранени нито снимка, нито 
дори читателски картон с неговото име. 
Дали все така дълго и занапред няма да 
можем честно да си отговорим на прин-
ципния въпрос „Кой кой е?“, без да вна-
сяме привкуса на социалната партизан-
щина.

За мястото и значението на писателя 
и културния деец говорят редица пис-
ма от Иван Шишманов, Тодор Влайков, 
Васил Пундев, от Димитър Михалчев, 
Боян Пенев, Любомир Милетич, Дими-
тър Шишманов, от Михаил Кремен, Пет-
ко Росен и др. Красноречив е и фактът, 
че през 1905 г. Яворов подарява на своя 
по-млад литературен събрат, милеещ за 
Македония, черновите на две от стихот-
воренията си – „Ще дойдеш ти“ и „Май-
чина любов“, озаглавени първоначално 
„Деньтъ“ и „Тайната“.

Райчо Райчев активно сътрудничи 
на периодичните издания „Летописи“, 
„Демократически преглед“, „Художник“, 
„Българска сбирка“, „Отечество“, „Ради-

кал“, „Пряпорец“ и др. Подписва творби-
те си с личното си име или с псевдоними-
те М. Вирсавиев, Р. Вирсавиев, Р. Горянин 
– Вирсавиев. Уточнението е важно, за да 
се избегнат очевидните неточности, до-
пуснати в „Периодика и литература“, том 
ІІІ, 1902–1910 г., изд. на БАН, С., 1994 г., къ-
дето Вирсавиев, М. и Райчо Райчев (Вир-
савиев, Горянин–Вирсавиев) са предс-
тавени като двама различни писатели, 
оценени по алтернативен начин.

Личност с широка европейска кул-
тура, той основно проучва и анализира 
възгледите на Артур Шопенхауер и Лев 
Толстой, чете трудовете на Томас Кар-
лайл и Ницше. В някои от творбите му, 
като „Дом и мъгла“, героите говорят за 
Ибсен. Запознат с индивидуалистична-
та философия и модернистичната лите-
ратура, като творец се включва според 
силите си в антиреалистичната линия на 
изкуството ни. Субективният психологи-
зъм и патологичното в живота на чове-
ка са основните доминанти в национал-
ната ни литература и проза от началото 
на века. Особено популярни и превеж-
дани по това време са произведенията 
на Станислав Пшибишевски, Михаил Ар-
цибашев, Метерлинг, Ибсен, Едгар По и 
др. В духа на декадентската проза твор-
бите на българските писатели се изпъс-
трят с кошмари, кървави сцени и садис-
тични изблици, фаталистични съдбовни 
жестове, нещастни любовни катаклиз-
ми и самоубийства. По-голяма част от 
разказите на Вирсавиев хармонично се 
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съотнасят към направената обща кон-
статация. Средищният герой е пропад-
налият (или пропадащ) човек, който се 
опитва да се улови за битието, изплъзва-
що се неусетно край него. Райчев е един 
от първите български прозаици, които 
тенденциозно привнасят модернистич-
ната проблематика в белетристиката ни. 
В творчеството му се забелязва трайна 
тенденция към озвучаване на индивиду-
алното преживяване и подсъзнателно-
то, на екстремното и апокалиптичното.

Като обем написаното от него е твър-
де скромно и художествено неизравне-
но. Често пъти философската вглъбеност 
и многоплановост, универсалната обоб-
щеност, пестеливостта на изказа и експ-
ресивността на словесния рисунък се ус-
поредяват или заместват в някои творби 
от морализаторстване, сантиментално-
наивистична еднопосочност и многосло-
вие. Жанровият обхват на творчеството 
на Вирсавиев варира от журналистичес-
ките дописки и кратките белетристични 
форми (определяни от самия автор като 
„стихотворение в проза“, „скица“, „импре-
сия“, „акварел“) през разказите и споме-
ните до романа. Творбите му говорят за 
осъвместяване на фрагментарното и мо-
нолитното повествование, при подчер-
тано преимущество на първото. Това е 
в съзвучие и с антиреалистичната насо-
ченост на новата ни литература от нача-
лото на века. Интересът към субективно-
то преживяване и душевната мимикрия 
превръща творбите в мозаечни кола-
жи, запечатващи различни състояния на 
многоликата човешка душа.

Разказите на Райчев поставят нед-
вусмислено в центъра на читателско-
то внимание проблемите на десакрали-
зацията и смъртта на дома, за войната 

и пораженията ѝ вътре и извън човека, 
за социалната власт и привилегиите, за 
убийството и самоубийството, за съп-

ричастността и отчуждението, за пок-
варата и чувствителността, за първата 
любов, за илюзиите и надеждите, за лич-
ностната оригиналност и унифицира-
ната посредственост. Голяма част от тях 
са изведени вербално като заглавия на 
творбите му: „Първо падане“, „Дом в мъг-
ла“, „Прокудени“, „Не търпи младост“, „Че-
репен мрак“, „Пропаст“, „Усмивка“ и т. н. 
Подобно на своя приятел и литературен 
събрат Стефан Тинтеров (Вен Тин), Рай-
чев повдига въпроса за личната свобода 
и духовна дълбочина: „Онези, които ис-
кат да живеят лесно и удобно, трябва да 
убият своята същина, да се приспособят 
към общото... посредствеността е мощен 
властелин, средата е по-силна от изоли-
раните личности...“. Подчертаната в тези 
думи трагичност на личността, противо-
поставяща се на уеднаквяването, влиза в 
съзвучие с една мисъл от писмо на Тин-
теров: „Само повърхностните ликуват на 
този свят.“ Но докато личността (избра-
никът) при Вен Тин е по-силна и устойчи-
ва, при Райчо Райчев тя достига често до 
самоубийство. Тук трябва да не забравя-
ме, че самоубийството е вид патологич-
на реакция, а патологичното е обект на 
творческо претворяване от страна на 
модернистите. Времето на войните, ко-
гато Вирсавиев работи като военен до-
писник, намира своето отражение в ня-
колко негови импресии – „Прокудени“, 
„Нощен лов“, „Горящият град“. В едно от 
писмата си до него Васил Пундев отбе-
лязва: „Няколко пъти вече чета твоя „Го-
рящ град“. Ти знаеш как се радвам, как 
съм горд от всяко наше хубаво произве-
дение и можеш да отгатнеш каква е ра-
достта ми за тая твоя отлична работа. 
Ако имаш вяра в моя вкус и разбиране, 
знай и това, че не другарството ме кара 

да пиша „отлична“. Ти и сам знаеш цената 
ѝ, но навярно аз повече я ценя, защото 
само нея знам... Пиши ми нещо за тия им-
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пресии!“. Още в „Прокудени“ проблемът 
за войната се озвучава от мотива за гра-
ницата, която често минава през дома и 
го унищожава (аналогично на Йовковия 
разказ „Вълкадин говори с бога“). Проку-
дените, бежанците, хората без подслон 
вълнуват творческата натура на Райчев. 
Войната веднъж в случая води до осиро-
тяване (напускане на родното огнище) и 
втори път се опитва да превърне хората 
в ловци и жертви на самите себе си. Си-
нонимична перифраза на Вирсавиев за 
война става „нощен лов на хора“. Интер-

претацията ѝ не е еднозначна, а включ-
ва много смисли – и на безпросветно за-
тъване (замръкване) на човешкото, и на 
трепета от непознатото и тайнствено-
авантюристичното. Освен архетипната 
си деструктивна същност, войната акти-
вира и силата на устойчивост на чове-
ка. Провокира неговото себедоказване: 
„самотно да върви срещу опасността“ 
(„Нощен лов“). За Райчев въпреки всич-
ко човечността и съпричастността ос-
тават. Човек за човека е брат, а не вълк. 
Макар че войната е превърнала хората 
във войници, тя е милитаризирала вън-
шния им вид, но не и душите им. А тези 
чувствени души, способни на катарзис, 
са ценността и смисълът на битието, не-
говата поредна зора и хоризонт. В уни-
сон с казаното е поведенческият жест на 
войника от „Прокудени“, който взема на 
ръце чуждото разплакано дете, вкопче-
но в престилката на майка си, и, спом-
няйки си за своето чедо, го успокоява и 
връща усмивката на лицето му.

Вирсавиев е от хората, които тър-
сят знаковата многоаспектност на все-
ки детайл, на всяка мимика, на всеки ек-
зистенциален акт. В разказа „Усмивка“ 
той достига до другия смислов профил 
– усмивката като сигнал за загадъчно от-
чуждение, за другост и за смърт: „такава 
тъпа, бодлива и спокойна“. Тази усмив-

ка ще улови в мрежите си и „загадъчно-
то спокойствие на мътната вода“, когато 
красивата годеница символно посяга на 
живота си. Така усмихната ще изглежда 
и „зъбатата, безобразно очупена скала“. 
С ужас и болка Райчев открива как жи-
вотът на семейство Динчеви постепен-
но се превръща в сив и скучен навик (т. 
е. в смърт). Но отново с невярващи очи 
търси и намира и живота в смъртта: „и 
в това, че мъртвият труп се разлагаше и 
човекът се губеше от очите – аз виждах 
живот..., все такъв живот, но скрит, зага-
дъчен, нов, какъвто е и в цъфтежа на ро-
зовата пъпка.“ („Усмивка“). В стремежа да 
улови особеното и различното Вирсави-
ев достига до преднамерено търсена и 
понякога психологически немотивира-
на екстатичност на природните карти-
ни и духовните състояния на героите си. 
Тази преднамереност се пренася и вър-
ху езика на повествованието, материа-
лизирайки се в изкуствени и нагласени 
фрази („Не търпи младост“, „Данко“). В 
по-късните творби външната преднаме-
реност и изкуствената патологичност се 
тушират до голяма степен. Изкуствено-
то, направеното се подменя от изживя-
ното. Неговите средищни персонажи ба-
лансират между две алтернативни сили 
в собствената им душа, между два бряга, 
между сигурност и несигурност, реал-
ност и метафизичност. Налага се предс-
тавата за еквилибриста, самотника, чуж-
денеца, „непознатия“ (заглавие на един 
от разказите), падналия човек. Героят от 
„Черепен мрак“ на Вирсавиев живее сам 
за себе си, презирайки всичко и всеки. 
Той не познава щастието. Обича самота-
та, пустотата и мечтата за „самостоятел-
ност и свобода: тогава ще върша всичко, 
каквото душата ми поще.“ За него няма 
граница между действителността и съня, 
живота и смъртта, доброто и злото, при-
ятеля и врага. Цялата сивота, мрачност и 
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неуютност на битието, маркирана още в 
заглавието на творбата, прави живота му 
по-мъртъв от смъртта и унищожава в за-
родиш всеки акт на милосърдие. „Нищо 
не може да ме трогне, да трогне моето 
каменно сърце. Нервите ми са чувст-
вителни и изтънчени и цял аз понякога 
приличам на цигулка със силно изопна-
ти струни, тъй че и най-малкото докос-
ване до тях е в състояние да ги пръсне. 
Но тази ми чувствителност е само когато 
се отнася за моята личност – към всич-
ко външно съм корав и безчувствен. Аз 
съм егоист. И такъв съм по убеждение, 
защото мисля, че зародишът на всеки 
организъм... е съзнателен или несъзна-
телен егоизъм.“ Аморалният егоцент-
ризъм тласка героя към убийството на 
най-близкия му приятел Петко Минчев. 
Но дори и това не разрешава житейска-
та му дилема, а само я изостря и задъл-
бочава. Отговорът за смисъла на собст-
веното съществуване е непостижим: „И 
както сам живях, ще умра сам... Защо жи-
веем ние... аз? Води ли към нещо всич-
ко това?“ Затова в контекста на казано-
то средищният персонаж ще сподели, че 
не знае причините за много неща в жи-
вота си, тъй както не знае нищо за сво-
ето и чуждото съществуване. Пълна-
та анихилация от света е отъждествена 
от Вирсавиев със самоубийство. И ако 
в „Черепен мрак“ отчуждението е пато-
логична самоцел на героя, превърнала 
се в смисъл на битието му, то в повече-
то му други творби алиенацията е резул-
тат не на самоизолация, а на житейски 
жребий. Такъв е случаят с Данко от ед-
ноименния разказ. Той незаслужено е 
осъден от другите на самота, заради не-
гативистичната остранностеност на ма-
лоумния. Алиенацията е доведена до 
гротескност чрез отказа на собствената 

му майка от него и брат му и стремежа 
ѝ да унищожи единствената стряха над 

главите им: „Майка ми, от яд дека остана 
къщата връз нас, хвърля камъни от ония 
дни връз керемидите, та... ни една не ос-
тана здрава.“ Но кой всъщност е човекът 
с умствена недостатъчност – този, който 
е наказан от природата, или онзи, който 
се е самонаказал да се превърне в без-
чувствен егоист? Нравствената амнезия, 
роботизацията и агресията според Рай-
чев са същностните маркери за човешка 
недостатъчност, докато Данко е една от-
ворена вибрираща вселена, подвластна 
на етичното, отрекла завинаги насилие-
то. За Вирсавиев алиенацията по прину-
да е достойна за милосърдие. Нейните 
жертви обикновено са поданици в дър-
жавата на нравствеността и красотата. 
Нееднозначно е отношението на писате-
ля към отчуждението. За героя от разка-
за „Черепен мрак“ то е интерпретирано 
като болестно състояние на безпаметст-
во и самоубийство, което води до съжа-
ление, но и до крайна нравствено-етич-
на присъда. В същото време съизмерно 
със Звездомир от „Непознатият“ само-
отчуждението може да се възприеме и 
като акт на духовно съзряване: „Усамо-
тението ми даваше моите най-щастливи 
часове. Тогава в главата ми кипяха мис-
ли, раждаха се идеи, бушуваха чувства! 
Тогава се чувствах силен, независим, 
горд!“ Така Райчев стига до същността 
на сянката и полутона, до задълбочения 
психологически анализ. Той с потрес 
вижда, осъзнава и доказва, че самотата 
ражда твореца и унищожителя еднов-
ременно. Установява, че тези алтерна-
тивни личности са еднакво драматични 
и трагични в битиен план. Не само „Че-
репен мрак“, но и разказите „Една нощ“, 
„Дом в мъгла“, „Русалка“, „Непознатият“ 
естетизират ужасното и кошмарното 
в човешкото съществуване, изоблича-
вайки по категоричен начин съвремие-
то. Те отреждат съвсем заслужено място 
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на Райчо Райчев–Вирсавиев като един 
от предходниците на нашата диаболис-
тична проза от 20-те години, достигаща 
своите ярки върхове в творчеството на 
такива органични таланти като Георги 
Райчев, Светослав Минков, Чавдар Му-
тафов. 

Основните екзистенциални въпроси, 
които центрират и индуцират повество-
ванието на Вирсавиев, често са директ-
но изказани от персонажите на творбите 
му. Така например Венко от „Първо пада-
не“ мисли: „Но кому ще служим ние?... За 
кого и за какво подготвяме живота си?“, 
„И какъв трябва да бъде той: стремление 
към неговите сладости и удоволствие 
ли?“, „Всичко в този тайнствен живот не е 
ли да си създаваме мъгливи идеали... да 
мине по-скоро и по-леко времето от люл-
ката до гроба?“ Или пък реторичната рав-
носметка на Звездомир от „Непознатият“ 
– „Какво бях?“, „Какво съм?“, „Какво е тряб-
вало да бъда?“ Тези въпроси вместо към 
просветление често отвеждат към „пус-
тота, страшна пустота“. Човекът, застанал 
пред нея, е изходна позиция за битийна-
та философия на дзенбудизма. Празнота-
та (ку) е словесен символ на универсал-
ната същност на света. Тя трябва да бъде 
постигната не чрез противопоставяне, 
а като се открие първичната генетична 
хармония в нея. И това се осъществява 
чрез интуицията. Героите на Вирсави-
ев също подхвърлят на тотално съмне-
ние логицизма и научното познание на 
живота: „Наука, дисертации, докторати... 
Към нещо истинско и трайно ли..., към 
нещо сигурно и вечно ли водят тези чо-
вешки измислици?“ („Първо падане“).

Средищният герой на Райчев стои 
пред мрака, здрача, мъглата, неизвес-
тността – все смислови синоними на 
представата за булото на битието (спо-
ред книгата „Светът като воля и предста-
ва“ на любимия му философ Шопенхау-

ер), което трябва да бъде повдигнато, за 
да се види истинската същност на неща-
та. Персонажът се опитва не да се про-
тивопостави, а да подири диалог със 
заобикалящия го свят. Той се усеща не-
разривна част от природата, от велико-
то вселенско тайнство: „Природата тога-
ва се вживява във всяко движение, във 
всяка вибрация на човешката душа... То-
гава напрегнатите, болезнено-раздраз-
нени чувства улавят във всичко околно 
– в най-незначителното, в най-неулови-
мото: в прозрачността на мрежовидното 
крилце на мухата, в кръвната червенина 
на вишнята, в тъпия и увехнал поглед на 
самоубиеца – ...нещо ново, което човек 
не е знаял и не е виждал по-рано, кое-
то говори за живота, за смъртта, за веч-
ността... тогава окото вижда неизвестен 
по-рано нему живот... – и в красотата на 
теменужката, и в онова, което я свързва 
със земята, със слънчевите лъчи и с чо-
вешкото съществуване: живее и в кръг-
лостта на луната, и в студенината на ка-
мъка... Оня, другия живот, който ние не 
виждаме всякога, който е скрит обик-
новено от нашите очи... А когато пък го 
видим, когато се разкрие пред нас, ние 
повече го чувстваме, отколкото разби-
раме.“ Тези думи на доктора от разказа 
„Усмивка“ илюстрират постигането на 

пустотата и побеждаването ѝ (открива-
нето на хармония в нея). За да се осъ-
ществи познанието, явно се вижда, че 
интуицията е движеща сила. Героят 
разгръща с вещина играта на мисълта си 
като ходене по ръба на рационалното, 
търсейки неговите извънрационални 
белези. Изложеният мисловно-поведен-
чески модел на средищния персонаж от 
творбите на Вирсавиев се доближава до 
представата на Стефан Тинтеров (Вен 
Тин) за „изтайване в отвъдното“, както и 
до медиативната практика за постигане 
на нирвана при Риндзай – една от две-
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те основни школи за японски дзенбуди-
зъм. Алюзивните успоредици в случая 
не преследват външна оригиналност, а 
се стремят да съдействат още по-аргу-
ментирано да се открои мястото на Рай-
чо Райчев сред общността на второто по-
коление български модернисти. Защото 
всеизвестен е фактът, че книгите на бу-
дистко-браминския изток получават не-
бивало разпространение в началото на 
ХХ век и ставата за поколението на евро-
пейските модернисти слово на неподп-
равена мъдрост и духовно спасение.

Особено място в личния архив на Р. 
Райчев заемат спомените му за П. Ю. То-
доров („С П. Ю. Тодоров в Цариград“), 
за Константин Величков („Старият поет 
и младите“), за Тодор Влайков („Влай-
ков като редактор и младият писател“). 
Впечатляваща е кореспонденцията му с 
най-значимите личности на българско-
то културно пространство в края на ХІХ 
и началото на ХХ век. В писмо до него 
проф. Иван Шишманов настоява: „... Ис-
крено бих желал да се освободите от 
всякакви мисли за материалното си съ-
ществуване, за да се предадете отново 
на своите любими литературни занима-
ния. Защото жал ще бъде да хлътне хуба-
вия ви талант... Вие имате една не съвсем 
обикновена дарба: дарбата на тънкия 
психологически анализ. Използвайте я.“ 
Истинско разбиране и висока оценка са 
писмата на Влайков от 1905 и 1907 г. до 
Вирсавиев: „Любезни г-н Райчев, имам 
намерение в последните книжки на „Де-
мократически преглед“ тази година да 
съобщя сътрудниците на списанието... 
Ще чакам Вашия утвърдителен отговор.“

Изключително интересна е и житейс-
ката одисея на писателя и културния 
деец, която потвърждава правилото, че 
интелект и култура не се градят само с 
пари, а с поколения. Райчо Константи-
нов Райчев е роден в София на 13 май 

1885 година. Произхожда от видно тър-
говско семейство, преселило се от Тулча 
след Освобождението. Баща му открива 
първия музикален магазин в столицата, 
но умира твърде млад. През ученически-
те си години Вирсавиев участва като чет-
ник в борбата за освобождение на Маке-
дония. От 1906 до 1910 г. следва в София 
и Женева. Дипломира се като юрист. От 
студентските му години датира дружба-
та му с Вен Тин, Михаил Кремен и Пет-
ко Росен. През 1911 г. Стефан Тинтеров 
(Вен Тин) се жени за по-голямата му сест-
ра Анета. А след трагичната му кончина, 
Райчев материално и морално подкрепя 
своя племенник, осигурявайки му въз-
можност за добро образование, въвеж-
дайки го в живота на културния елит в 
столицата. Така под неговите грижи Сте-
фан Стефанов Тинтеров се оформя като 
един от най-значимите български музи-
коведи. По време на Балканската война, 
заедно с Данаил Крапчев, Вирсавиев ре-
дактира нелегална македонска литера-
тура в Солун. След провал се укрива и 
живее в Цариград. Дебютира в сп. „Лето-
писи“ на 1 януари 1904 г. с краткия раз-
каз „Данко“. Владее перфектно френски 
и руски, използва немски език. Актив-
но се включва в литературния живот в 
навечерието на войните. Съпругата му 
Мария Петкова е дъщеря на съратника 
на Стефан Стамболов – Добри Петков, 
бивш министър и председател на На-
родното събрание. През Първата све-
товна война е дописник при щаба на 
VІІ Рилска дивизия. От 1919 г. постъп-
ва на работа в Националната библиоте-
ка – отначало като главен библиотекар, 
а после като помощник директор. Пре-
поръчан от големия български критик 
и бивш директор на библиотеката Бо-
жан Ангелов, той оглавява ведомството 
през 1934 г. На този пост остава до есен-
та на 1944 г. По време на посещенията на 
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цар Борис в книжовната хранителница, 
изтъквайки тежкото положение на по-
верената му институция, Райчев успява 
да убеди държавния глава да се разпо-
реди районът на царския манеж да бъде 
даден за постройка на ново библиотеч-
но здание. Незабавно започва и самият 
строеж. Вирсавиев не само унаследява, 
но съхранява и умножава книжовните 
фондове на националното ведомство. 
С гордост популяризира неговите при-
оритети и, използвайки личния си авто-
ритет и връзки, се бори за задоволяване 
на ежедневните му нужди. За успехи-
те и проблемите на библиотеката пише 
както в наши, така и в чужди периодич-
ни издания, с цел да намери обществен 
отклик и спомоществователи. Показа-
телна в това отношение е публикацията 
му на френски „LA BIBLIOTEQUE NATIONALE 

BULGARE“. Едно инсинуирано обвинение, 
плод на дългогодишна вражда и ком-
плекси за личностна малоценност, об-
ръща изцяло по-нататъшното битие на 
Райчев. Професор Тодор Боров го ули-
чава, че като директор не се е погрижил 
да спаси националното ни книжовно бо-
гатство и то изгаря в опожареното от 
бомбардировки здание на библиотека-
та през Втората световна война. Подсъ-
димият е изправен пред тесния състав 
на тъй наречения Народен съд (т. е. ек-
зекуторът на интелектуалците). Обвине-
нието се оказва безпочвено, но постига 
донякъде целта си. Поради липса на ар-
гументи Вирсавиев е официално оправ-
дан и освободен, но е принуден да отс-
тъпи поста си на автора на въпросния 
компромат. Следствието установява, че 
обвиняемият с рядко себеотрицание ус-
пява да се погрижи за книжния фонд на 
библиотеката, като го съхранява в под-
земните помещения на същата Съдебна 
палата, където е съден. Изгарят само ка-
талозите, които последно е трябвало да 

се евакуират. Парадокс, куриоз или иро-
ния на съдбата?! За да затворим оконча-
телно контекста на казаното, нека доба-
вим, че още преди започване на Втората 
световна война Райчев моли и настоява 
пред Министерството на просветата да 
се осигурят помещения извън града за 
евентуално евакуиране на книжовно-
то ни богатство. Министерството за съ-
жаление не предприема никакви мер-
ки и не се отзовава на повдигнатия апел. 
Въпреки категорично доказаната невин-
ност, Тодор Боров посредством партий-
ните си връзки успява след 2 години да 
уреди интернирането на писателя от 
1949 до 1954 г. в Ботевград. Едва след 
това, амнистиран, заедно със съпругата 
си Вирсавиев се премества при омъже-
ната си дъщеря в с. Бистрица, Софийско. 
След 5 години, на 30 май 1959 г., умира и 
е погребан там.

Райчо Райчев е човек на диалога, на 
разбирателството и културния плура-
лизъм. Казаното се илюстрира и от из-
бора му на собствен псевдоним, чиято 
етимологична семантика извежда лако-
нично житейската максима на писателя. 
Вирсавиев е производно от Вирсавия (в 
превод от еврейски „клетвен кладенец“). 
Ако се позовем на Библията (Битие 21:31) 
– място в пустинята, във филистимската 
земя, където Авраам и Авелямех се кле-
ли да живеят в мир и разбирателство. 

Съпричастие, но не съглашателство; 
добронамереност към чуждото стано-
вище, но не липса на лично мнение и по-
зиция; разумен компромис, но не и без-
характерност – това са едрите щрихи от 
образа на личността Райчо Райчев.

Особен акцент в културната му дей-
ност е планирането и организираната 
подготовка (1907 – 1908) за издаване на 
младежко литературно списание „Утри-
на“. Негови съмишленици и сподвижни-
ци в начинанието са Петко Росен, Миха-
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ил Кремен, Стефан Тинтеров (Вен Тин). 
Вирсавиев успява да привлече като сът-
рудници Иван и Димитър Шишманови, 
Вазов, Михайловски, Яворов, Т. Траянов, 
Д. Михалчев, Г. П. Стаматов, Вл. Василев, 
К. Константинов, В. Пундев и др. Въпре-
ки огромния труд, поради финансови 
проблеми списанието не успява да се 
превърне в действителен национален 
литературен факт. Малко е и запазената 
информация за него – едно посвещение 
на Вен Тин към статията „Литературата ни 
през 1907 г.“: „На тези, които в безприют-
ната нощ мечтаеха за своя утрина...“, как-
то и кореспонденцията на Райчев с ос-
таналите от четворката, а също и с част 
от привлечените сътрудници. Вирсавиев 
се налага като обединителят, културоло-
гът и редакторът на литературната група 
около списанието. Петко Росен се осмис-
ля като критикът, Вен Тин е поетът, а Ми-
хаил Кремен – белетристът. Всеки един 
работи и дава мнение и в сферата на дру-
гите, но указаната субординация се съб-
людава стриктно. Например в писмо до 
Райчев Кремен споделя: „Виж моето мне-
ние – в І. книжка да се поместят статии на 
Шишманов, Михалчев, Петко, Владю...“ 
А в кореспонденцията си до Росен, пак 
той съвсем директно подчертава: „Ти мо-
жеше да бъдеш най-големият български 
критик.“ Уважението към аналитичните 
способности на Петко Росен съвсем оба-
че не елиминира чувството на Кремен за 
глобална обективност: „за І. книжка Пет-
кови стихове няма да печатаме. От Тинте-
ров – само най-хубавото: нека към нази 
бъдем по-строги и взискателни, за да не 
ни упрекват, че издаваме списание един-
ствено да напечатаме „писанията си“.

Впечатляващо е желанието на чет-
ворката да има специфична и ярка физи-
ономия, а не да „служи като клоака, дето 
ще се срещат продуктите на нашите (бъл-
гарските!) писателствующи.“ Основният 

водещ принцип е да се избегне художес-
твеното и естетическо тесногръдие. Цел-
та е „изработване у читателите на вкус 
към хубавото.“ А хубавото според Вирса-
виев не е и не може да бъде само нечия 
персонална привилегия. То е континиум 
от различни поколения, течения, твор-
чества. Райчев като редактор, а и остана-
лите на дело се солидаризират с препо-
ръките на Иван Шишманов, начинанието 
им да бъде несъвместимо с профила на 
тогавашните списания, които приличат 
най-често „на примитивни селски дю-
кянчета, в които ще намерите размесе-
ни най-разнообразни стоки.“ Органично 
единство, а не еклектика – това е други-
ят водещ критерий в общата им работа. 
Цитираните по-горе откъси от писма на 
Кремен говорят и за самочувствие, но и 
за високи естетически критерии. Те отчи-
тат правото и достойнството на поезията 
на Вен Тин да се нареди до тази на Яво-
ров, критическите статии на Петко Росен 
да съжителстват професионално с тези 
на Иван Шишманов и Михалчев. Нещо 
повече, далеч от егоцентризма, кръгът 
„Утрина“ има сетива да оцени съвремен-
ниците от своето поколение като Вл. Ва-
силев, Константин Константинов, Дора 
Габе, Васил Пундев и др. И да осъщест-
ви творчески и приятелски контакти с 
тях. Впечатляващи са дипломатичност-
та и професионализмът на Вирсавиев да 
събере едни от най-значимите българс-
ки имена около проектираното списа-
ние, без да противопоставя „стари“ на 
„млади“, без да търси и унификацията. 
Ето защо съвсем закономерно и като мо-
рална награда трябва да звучат думите 
на Иван Шишманов и Димитър Михал-
чев: „Любезни г-н Райчев, Вашето писмо 
ме трогна. Вие знаете как охотно подк-
репям всяка добра инициатива, убедил 
сте се, че не съм от тия, които съглеждат 
нещо престъпно в желанието на млади-
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те да надминават своите предшествени-
ци, допущам дори, че има винаги полза 
за литературната еволюция от борбата 
на литературните школи или кръжоци, 
ето защо посрещам начинанието Ви с ра-
дост.“ (Иван Шишманов).

„... Ако мислите, че моето име би мог-
ло да краси кориците на вашето списа-
ние, можете да го поместите между име-
ната на сътрудниците Ви... Обещавам Ви 
пълна поддръжка.“ (Димитър Михалчев)

Сега, когато дописвам тези редове 
за Вирсавиев, вгледан и вслушан в за-

леза на ХХ век, повече от всякога раз-
бирам, че националната ни литература 
не е амбулантна сергийка за „Bulgarian 
curiosities“ на Чикагското изложение, а 
алея на духа. Едва ли сме толкова богати, 
че доброволно да се отречем от някои 
имена на личности и факти. Литература-
та ни дава сили, учи ни не как да прода-
ваме, а как да откупуваме, съхраняваме 
и отстояваме културната си родова па-
мет. Тя е откровението на живота ни, де-
нят на гнева, великият апокалипсис на 
плътта и духа.
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ПРИЗРАЧНА ПЕСЕН

Планина 
зад нея
неизвестност

може би огромен град
може би море
пустиня 
смърт 
екологична катастрофа

раят
адът
нищото
безкраят

не не вярвам
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но не вярвам

призрачните сини върхове
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скрижалите

не не вярвам
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а не вярвам

в призрачните сини върхове
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надеждата
краят на света
или началото

не не вярвам
искам
и не вярвам

има ли я
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Пламен Павлов • Стихове

СРЕДАТА НА ДЕНЯ

Дните някак си минават
минават 
преминават
дните

глобални катастрофи
невероятен ужас кръв
страдание на милиони

глобални лични катастрофи
и вътрешни цунами
делници

(сивото ежедневие
прашното ежедневие
страшното ежедневие...)

и

безразличие
от среден тип
причастност средна някак си
в средата
средни хора
в средата на деня

любов мечти страдания
и щастието
в осреднени стойности

разни осреднени изповеди
и средно хубави прилични думи

думи думи думи

живот в средата
истината
О
среднена
все някъде
в средата 
по средата

а истината сигурно 
се шляе – 
какво ли друго би могло
да бъде на истината 
всекидневието?

(така 
и в тази средно лоша чернова
на някаква поема
безумие
и вопъл
средна хубост)

и
няма как
да бъде по средата

истината
истината

размиват се значенията
не се размиват
ни най-малко

дните някак си минават
минават
преминават
дните

и как
да примиря
космическата скорост
и безвремието 
в тях

в средата на деня…



Данило Николич
ЦИГАНСКИ НОЖ

Събудиха ме в седем. Мони Мурет, ръководителят на сдружение-
то на ковачите, е полудял. Убил е две жени, албанки.Убил ги е с 

нож, при чешмата в циганската махала, пред своята къща.
Беше събота, пазарен ден в Пеща. Истинска суматоха. Прииждат 

коли, говеда, коне, овце, прасета, кози, отвсякъде, от всички страни. Пог-
леждам Дабетич и виждам, че трябва да ставам. А тъкмо се прибрах от ра-
бота, легнах си в три. Работих цяла нощ. 

Хм, идва време, когато не е необходимо да премълчаваш, можеш да 
кажеш всичко. Така е, защото, така както се изхвърлят ненужните и вече 
стари вещи, така и остарялата истина може да бъде захвърлена. Старата 
истина е никому ненужна, новата всекиму пречи.

Ковачът беше силно мой човек. Беше ми близък поради две причи-
ни. Първо, чисто формално, в компетенцията на работата ми. Моята дейс-
твителна длъжност беше замаскирана с поста на околийски управител за 
стопанството. Този ресор, разбира се, се ръководеше от друг човек – Ра-
дул Караматевич. Но той условно се водеше за мой помощник. С цел за-
пазване на пълна тайна, ние се опитвахме колкото се може по-често да се 
вживявам в ролята на човек, който се занимава с въпросите, свързани със 
стопанството в тази околия. Вземах участие като референт на областните 
съвещания в Призрен, където през четиридесет и пета бе назначен облас-
тен съвет за Косово и Метохия. Обикалях кооперациите на запад, селскос-
топанските имения, горските стопанства в Ругова. Едва сега забелязвам, че 
в цялата тази работа имаше престараване. Веднъж дори дадохме в Единс-
тво доклад с критически поглед върху работата на „моето“ представител-
ство. Оттук бяха моите познания за състоянието на стопанството в Пеща 
и околността. Следяхме работата на старите специалисти в предприятие-
то и начина на организация в кооперациите – ковашки, дърводелски, обу-
щарски, кожарски и тъкачните. 

Какво имаше Пеща тогава?

алманах • Ϛвета гора • 2005270



Малка хидроцентрала в Радавац, под водопада на Бели Дрим; две 
дъскорезници, които даваха материал за опожарените сръбски села; една 
тухлена фабрика и една парна мелница. Не броя десетте воденици на бен-
товете около Дрим, Източната река и Бистрица.

Залавяхме балистите, предимно главатари и престъпници. И общата 
представа, която имах за стопанските и географски точки от тази част на 
Метохия, ми позволяваше по-лесно да наблюдавам и по-добре да преценя-
вам докладите, пристигащи от този край. 

Планирахме акциите нощем, в каменната крепост на Исмет Люле, 
бивш бей, един от водачите на разбойническите отряди, които преслед-
вахме по Дреница.

Естествено имахме и една официална служебна сграда. Тя ни служе-
ше за параван, зад Сахат-кулата. В нея работят докладчиците, занимава-
щи се с архивната дейност и личната картотека. Знаехме, че вдъхва страх 
и трепет. Забавляваше ни това, че местните я заобикалят като нечестиво 
място. Набожните жени на местните сърби, пещенките в шарени димии, 
плюеха скришом встрани, когато минаваха край нея на път към Патриар-
шията.

Мони Мурет е задържан два пъти преди това убийство и двата пъти 
е освобождаван по мое искане. Помагах му поради две причини. Първо, 
той ни служеше като примамка и като водач, но това той самият не знаеше. 
Второ, беше опитен ръководител, ненадминат ковач, майстор и половина. 
Естествено не можеше да се отрече, че бе малко смахнат. Беше хубав мъж 
и обичаше жените. Правеше най-добрите ножове по долината на Ибър и 
най-добрите кирки в Метохия. И днес, там, където се товарят дънерите, 
може да се намери по някой от тези „железни клюнове“. 

Първият път е арестуван, когато на пътя се е опитал да разкрие лица-
та на две албанки. Тогава все още не бе приет законът за свалянето на фере-
джето и Пеща се чернееше от ходещи призраци, покрити с тъмна коприна 
от главата до петите, с прорез за очите на воала, с който скриват лицата си. 

Мурет се бранеше невещо. Повдигнал булото от лицата им, защото 
се усъмнил, че един негов голям длъжник се крие по този начин. А посе-
гателството над жена албанците възприемат като най-тежкото престъп-
ление срещу честта и подобни постъпки обикновено се заплащат сурово, 
с отрязване на главата. Мони плати със злато. Успя да се оправдае и да се 
разбере с техните братя и съпруг, файтонджия. 

Вторият път е заловен в Хвосан, зад жп гарата. Моите хора са извър-
швали проверка на всички лица, които слизат от влака. Сея Стругар, почи-
тайки строго обичаите, отклонява забулените жени встрани и леко повди-
га воалите им. Така се натъква на черноок мъж, който дори не съобразил 
да се обръсне. Това е Мони Мурет.
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– Защо се е маскирал?
– Неуморно търси онзи свой длъжник от времето на окупацията. 

– каза Кречко.
– Кой е този?
– Онзи, когото и ние търсим: Сефедин Кука.
– Защо в Хвосан?
– Сефедин там има сестра, омъжена за някакъв ходжа от Баран. 
Наредих да го пуснат. Не веднага, а на следващия ден. Кречко ми даде 

идея: следвайки Мони Мурет, ще се доберем до Сефедин. Каза ми още, че 
Муретович ще го надуши преди нас. Тук новините не се носят по улиците, 
а през градините, от врата до врата, през стените, които разделят къщите 
и дворовете.

Кречко, някогашен градски стражар, не искаше да признае новото и 
истинско презиме на нашия Мони. Казваше винаги: Муретович. С тази фа-
милия Мони фигурираше в основното училище и в данъчното управление. 
Но, като отстранихме разликите по вяра и народност, всеки взе да се пише 
на своя език, така и известният ковач Мони Муретович вече беше Мурет.

А този Кречко е чешит и половина. Незаменим доносник. Подобно 
на бояджия, през чиито ръце са минали всички кирливи ризи на пещани, 
така и той знаеше за всяко тъмно петънце на своите съграждани.

Беше нещо като доброволен агент. Сам ни намери и предложи услу-
гите си. Дълго се двоумих дали да го приема. Защо?! Ето защо. Нормално е 
на тази служба хората да не се доверяват един на друг и да не са предразпо-
ложени за по-близки отношения, но все пак и сред тях има такива, които 
по-лесно допускаш до себе си. А аз просто настръхвах от този човек, макар 
и да бях смятан за бог в околията. Може би защото знаех, че дебне всичко 
и всички, в това число и мен, и че знае някои неща. Това му беше в кръвта, 
така както някои имат навика да хващат летящата муха и да я размазват в 
ръката си. Но трябва да призная и то без никакви резерви, че си струваше 
да го приемем сред нас. Направи ни огромни услуги, за които все още не 
мога да говоря. Мога само да спомена, че благодарение на Кречко получих 
орден. Наистина не знам дали бихме могли да решим някои случаи, ако 
не беше неговото познание за вичко и всеки, познание, приело енцикло-
педични мащаби. Нямаше човек, за когото да не знае нещо лошо. Той тае-
ше толкова чужди тайни, че Караджич, моят помощник, превърна това в 
игра, с която се забавлявахме по време на спокойните дежурства.

Питаше: 
– Има ли поне един човек в Пеща и близката околия, за когото ти 

нищо, но наистина нищо лошо да не знаеш?
– Естествено, че има – кротко отговаряше той, пушейки, вперил пог-

лед в пода...

Съвременна сръбска проза • Данило Николич

алманах • Ϛвета гора • 2005272



Много пушеше. Палеше ги една след друга. Караджич продължаваше:
– Обзалагам се, че нищо лошо не можеш да кажеш за Тиранович?
Знаех защо Караджич избра Тиранович. Душан бе намерил при хо-

тела, в Баня, чанта с милиони и веднага я бе предал на милицията в Доб-
руша. А нашият Кречко ни оставя за миг да повярваме, че той наистина не 
знае нищо лошо за него, но след малко отговаря:

– Нищо… нищо лошо, освен че е подкупил Реджо да сече държавна 
собственост над Мали Дубов. Материала е пренесъл с кола, но не просто 
така, а покрит с царевична шума или, както се казва по други краища, ца-
ревичак, кочани.

Не зная как сме го погледнали, но бях сигурен, че е усетил омраза-
та ни. И така, колко и какво знае за народните врагове, вече имахме въз-
можност да разберем. Имаше списък с престъпленията на Сефедин Кука и 
то по място, време и начин на извършване. Освен това, всичко за неговия 
род, роднински връзки, предполагаеми ятаци, имотно състояние както и 
това на семейството му, броя на добитъка и децата в крепостта под Долна 
Витомирица, адресите на съмишлениците му, описания на входа, коридо-
ра, междинното помещение, стаите, двора, обора, на всичко.

Наистина всичко!
Разбира се постепенно свикнахме с него и дори се забавлявахме през 

нощите, когато дежурствата минаваха по-спокойно. Разделихме се на две 
групи. Аз бях с Кречко, а Караджич и Дебетич бяха от другата страна. Ре-
зултатът беше поразяващ, нямаше човек, който да не таи нещо в душата 
си. Позволихме си да отидем толкова далече, че започнахме да изваждаме 
кирливите ризи на най-изтъкнатите хора. Тършувахме из техните биог-
рафии и характеристики, търсейки не тъмно петно, а цял трън. А нашият 
Кречко без много усилия посочваше петното и не забравяше да забоде но-
кът в чуждите рани. Сред тези хора се оказа и самият Адунич, председате-
ля на Околийския съвет.

– Как така?!
– Така. Той умело забърсваше дактилографките, които викаше при-

вечер, уж, за да му напечатат спешен доклад.
Дебетич, бивш куриер на Адунич по време на войната, беше силно 

привързан към него, удари Кречо с юмрук по врата.
– Мамицата ти шпионска! Ти си един обикновен клеветник!
Едва успяхме да овладеем разбеснелия се Дебетич в ъгъла.
– За съжаление, не съм. Имам доказателства.
Кречко не се помръдна от стола, само дето клюмна, изведнъж стана 

тъжен. Дебетич междувременно се опитваше да се измъкне.
– Какво ще докажеш? Къде ще свърши тази работа, след като доклад-

чиците денонощно дежурят там.
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Кречко го погледна по възможно най-спокойния начин и каза: 
– За всяко нещо има лек. Искаш да знаеш как?! Адунич винаги оставя 

две-три страници за довършване на онази, която си е набелязал. Оставя я 
сама да довърши, по плана, а той тръгва по кабинетите, за да каже довиж-
дане на служителите си, но не напуска сградата. Там, на първия етаж, до 
стълбището, има едно помещение, не по-голямо от килия. Вратата е сто-
манена, бивш трезор на Търговската банка. Ключът от тази врата, единс-
твен екземпляр, подразбира се, че се предоставя на шефа. Ето там, както е 
по уговорка, се шмугва другарката, с която са нагласили работата. Първо 
се вмъква той и изчаква нейното появяване.Тя, тръгвайки за в къщи, след 
като е приключила с възложената задача, пожелава лека нощ на дежурните 
и отива на договореното място. 

Дебетич изкара яда си на ризата, набутвайки я здраво в кафевите си 
потури от здраво българско сукно. Аз поех неговата роля:

– Как разбра това?
– Не ме насилвайте, за да ви кажа, другарю Станко! Научих някак. 

Това всъщност е и основното правило на нашата служба. 
Да знаеш всичко за всекиго, та дори и за самия Кречко.
Несъмнено не можеше да понесе мисълта, че има нещо, което той не 

знае. Нещо от онази страна, на видимото. Но, както най-често се случва, 
най-жестокия удар ни нанася онова, което сме сътворили ние, най–висша-
та и единствена цел. Кречко бе шпионин по дух, човек с нечиста кръв. Деб-
неше от дълбините на някаква тъмна страст, търсеше черни знаци от страх 
да не се случи нещо на този, когото обича и за когото се грижи, около кого-
то се върти, опитвайки се да го опази. Контролираше и децата си. Ту жена-
та, ту сина, ту дъщерята – проследявайки нея, е разкрил Адунич. 

А тази обиграна лисица Адунич бе наредил да се направи нов план 
на работа на всички дактилографки в колектива. Сея Стругар категорично 
поиска да мине при мен, в секретариата, за да се заеме с общите дела. Оста-
на само Йока, съпругата на нашия Караджич. Добра душа, но твърда и кос-
телива като мъж. След промените Адунич, посочвайки като причина пре-
натовареността, отмени всички ангажименти извън работно време. Това 
му позволи да взема от време на време на смяна по една дактилографка от 
другия ресор, за да бъдат спешно размножени някои решения и доклади. 
Защо всичко това се върши вечер, през нощта, разбрах първо от Кречко, 
после от Сея и най-накрая от самия Адунич.

Един ден ме повика в хотел „Корзо“ на чай. Точно така, на чай, защо-
то на обществени места той никога не си е позволявал да пие нещо друго 
освен чай. Знаеше, че този, който е в челните редици, трябва да внимава за 
всеки свой жест и дума. Народът гледа, разнищва и съди. Не знаеше какво 
говорят хората – човек без пороци е опасен човек. Адунич беше нещо дру-
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го, той беше човек, който умее да крие всичко. Но това, което се крие дъл-
го, то се разпада. Той беше погребал всички свои чувства, мисли и дейст-
вия, всичко негово бе мъртво. Движенията му бяха неестествени, мислите 
му подчинени на някакъв ред. Ходеше схванато, а когато седнеше, беше 
като поставен в рамка. От всичко негово бе останала само мрачната страст 
и някаква неясна алчност. Постоянна жажда за чуждите богатства. 

Тогава не мислех по този начин. В сепарето, където никой не ни виж-
даше, нито чуваше, той започна да говори за Дабетич. Как се е оправил на 
работното място, как работи. Виждам, че не слуша онова, което му допада. 
Изведнъж каза: 

– Знам, че си чул за моя случай с Кречко. Махни ми го от очите. Нека 
отиде в някое имение. Уреди това с Карамитевич. Направи го управител. Не 
знам как да му запуша устата. 

Поисках да се наведа над масата с приятелска усмивка, но болката от 
вратното сухожилие не ми позволи, болката от онзи куршум в Дечани. За-
това държа главата си малко изкривена, сякаш гледам отдолу. А може би 
това е професионално изкривяване. Имах навика така да впивам поглед в 
онези типове, които ми водеха след залавяне.

Адунич направи същото. Навря се в лицето ми и със студен израз в 
очите каза:

– Не знам как е успял да влезе в сградата. Не посмях да разпитам. 
Знаел е паролата, от вас я получил. Но какво е казал, как е излъгал стра-
жара в приемното помещение? За щастие не е вдигал шум. Само яростно 
дърпаше бравата и хриптеше: „Смиляна, излизай, знам, че си вътре!“ Аз 
пък бях решил за нищо на света да не отварям вратата. Но той е хитър. 
Сети се, че ни е стреснал, затова си отиде, а бедното момиче получи нер-
вна криза.

Наистина две седмици лежа в треска. Веднага след като се посъвзе, 
Кречко я отведе в Крешин, при леля ѝ. Намери ѝ работа в общината и я 
омъжи. Чух, че няма деца и че мъжът ѝ я тормози за това. А беше като тре-
петлика. Винаги румена, чиста и блага. От такъв баща?!

Отидох твърде далеч, но ще споделя още едно признание, направено 
от Ада. Тъй като беше човек, който не забравя за направената му услуга, а 
именно за малката услуга, свързана с изпращането на Кречко в Джураковац 
като управител на държавен имот, Адунич скоро се отплати за нея. Веднага 
след като мина в Областния съвет, той се отплати. Да, и това искаше да запа-
зи в тайна, но не издържа. Един ден, едва започнал нова работа, телефонът 
ми зазвъня. Женски глас: „другарю Малишич?“ – „Да.“ – „Обаждаме се от 
кабинета на другаря Адунич. Един момент, ще ви свържа…“. А той от своя 
страна: „Какво става с теб? Забравяш старите си приятели? Или си се пре-
върнал в стиснат мислител? Е, няма да се измъкнеш този път, трябва да по-
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черпиш за повишението си, а и за новия апартамент и бога ми, за по-голя-
мата заплата… Не знаех нищо, докато Дабетич не ми каза тази сутрин“.

Не знаеше нищо! А всичко това беше негова работа. 
За съжаление не можех да го поканя у дома. Моята Сея не ми раз-

реши. Не искаше и да чуе. Затова празнувахме в клуба на посланика. Той, 
Дабетич и аз. 

Пихме и разговаряхме до полунощ. Говорихме за всичко. За появи-
лите се възможности в Косово и Метохия, за избиването на последните 
предатели, които искаха да затрият всичко, което е сръбско и югославско. 
Така се стигна до Кречко и ковача. 

Клетият ни Кречко, майстор в шпионажа, с черно палто подобно на 
фрак. Така дълбоко беше изрязано отзад, а толкова късо отпред, че едва 
стигаше до коленете му това палтенце. И тясно, защото Кречко имаше ко-
ремче като балон, поставен под пуловера му. Закопчаваше го с едно единс-
твено голямо копче, най-вероятно взето от юрган. Толкова голямо изглеж-
даше копчето в онази оскъдица, че сякаш се открояваше още по-синьо и 
блестящо. 

Така дойде и онзи ден, когато бе доведен Мони Мурет от Хвосан. По 
поведението му не можеше да се разбере с какво идва, какви вести носи. 
Лицето му изглеждаше някак тъмно и сиво, сякаш си бе надянал чорап на 
главата, а устните му сини, подобно на разпукана смокиня. 

Дабетич, все още ядосан заради Адунич, не искаше да го погледне. А 
на мен главата ми ще се пръсне, очите ми горят.

– Нищо?
Кречко не отговори веднага. Свали палтото си, сякаш свали криле-

те си. 
– Нищо, що се отнася до бея. Наблюдаваме денонощно.
Сефедин Кука имаше две резиденции по време на окупацията. Ед-

ната бе в Пеща, зад Бистрица, втората между Долна Витомирица и Накло.
Там всъщност беше къщата на неговия баща, каменна крепост на два ета-
жа, с малки прозорци, колкото да влезе тухла, подобно на отворите за тръ-
ба. Тези отвори в стената представляваха бойници. Направена е по моде-
ла на стари крепости, в които се е издържало на всякакви обсади, защото 
има всичко нужно – вода, храна и множество помещения. Такива крепос-
ти имаха по-заможните хора, бейове, турци и албанци. Около крепостта 
на сефединовия баща имаше каменна стена висока три метра, покрита с 
наръчи от черен трън и глог. Трудно е да се покачиш без стълба, а още по-
трудно – да я прескочиш, защото под тръните бе заложено стъкло. В пряс-
ната смес от вар и пясък, докато е зидана стената, са поставени парченца 
счупено стъкло. След като се втвърди, малтерът стяга тези остри сечива.

А ние на всяка цена искахме Сефедин жив. 
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Планът за залавянето му бе разработван нощи наред в крепостта на 
Исмет Люле и бе изпипан до най-малката подробност. Укреплението при 
Накло и цялото му имане бяха постоянно под наблюдение, естествено по 
незабележим за околните начин. Наблюдаваше се от короните на огром-
ните дъбове, на онези, вековните, от времето на Неманичите; от купища 
със слама и сено; от трапове, покрити с прясно изтръгнати коренища; от 
къщичката на пазача на линията; от църковната камбанария; зад надгроб-
ните плочи. Там бяха доверените ни хора от околността, онези, които биха 
могли да се оправдаят, ако случайно бъдат заловени. Подкупихме едно ци-
ганско семейство, което трябваше да застане сутринта над крепостта, да 
разпъне чергите си и да започне да майстори, да поправя казани и чадъри 
пред очите им. Жените им пък, една по-възрастна, суха като корен, и друга 
по-млада, сочна въртиопашка, трябваше да отидат в крепостта, да врачу-
ват, да гледат на ръка и на боб. Не ги пуснаха в двора. Не се интересуваха 
от дървените лъжици и черпаци, нито от плетените кошници.

Крепостта бе потънала в мълчание. През нощта не светеше нито 
един прозорец.

По този начин измина целият март и две трети от април. Изполича-
рите се връщаха от нивите и стоварваха чувалите на двора, веднага до вра-
тата, след което заминаваха. Дори и с най-добрия бинокъл не можеше да се 
види дали въртят нещо с домочадието. 

А вътре бяха три жени, осем деца, между които двама от синовете му, 
вече на възраст годна за войската, и Сефединовият баща. Човек на честта.

Не знаеше сръбски. Веднъж го доведоха. Онова, което Кречко ми пре-
веде, гласеше приблизително следното: „Аз не знам къде е моят Сефедин, 
но съм заръчал да не ми стъпва в къщата. Синът винаги или почти винаги 
предава бащата, а заедно с него и всичко, което му принадлежи, което го 
прави това, което е – житейската му философия, обичаите, каноните и пра-
вилата, проповядвани от него. Синът може да предаде баща си. Приемам 
това, макар и да не го одобрявам. Очаквах това да се случи, затова сега не 
страдам толкова, колкото останалите, които не са се подготвили за това. Но 
бащата не може да предаде сина си. Не, нищо не се предава предварител-
но. Предателството се извършва след това. Предателството не съществува 
в бъдещето, то принадлежи на миналото. Да, аз не се разбирам със сина си, 
но не мога да го предам, дори и да знам къде е и с какво се занимава.“

Необикновен разговор. „Мислеше си, – каза Кречко, – че ще го наси-
лим и затова се бе подготвил да издържи.“

Отстъпихме ние. Нашите наблюдатели започнаха да губят търпение. 
Наредих да ги сменят активистите ни. Изпратих там, с неспокойна душа, 
Сея и Дабетич. И именно тогава започна нещо да става около крепостта, 
задаваше се удобен случай.
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Бяха ясни нощи, но без месечина. Можеше да се види, че този силен 
човек със закръглени рамене и гъста коса не е Сефедин. Опита се да се по-
катери на стената. Само разлая кучетата в двора. Заобиколи, за да се опита 
от другата страна, при коша с царевицата. Кучетата, отвързани, се впусна-
ха още по-свирепо. Непознатият се отдръпна.

Не го задържаха.
Запъти се към Пеща и на самата жп гара успя да потули следите си. 

Може би е влязъл през тарабената ограда около дъскорезницата и се е про-
мъкнал между натрупаните бракувани материали и купищата стърготини.

Кречко каза: 
– Това е Мони Мурет. Ще дойде отново. 
Позна. Същият тип още два пъти се мярна около крепостта, винаги 

около десет вечерта. Този път хората ми организираха по-добре проследя-
ването му – през полето, до къщата в циганската махала.

Дабетич най-накрая проговори с Кречко. Каза му:
– Ти знаеш всичко. Ти не си нормален човек.
Кречко от своя страна отговори философски:
– Този, който е нормален, той не е човек.
Сея беше изморена и замислена. Все още не беше сигурна в това дали 

я обичам. Погледна ме, спомням си с поглед, пълен с болка, и промълви, 
сякаш нещо лично ми съобщава:

– Този ковач не знае що е това сън. Не е стъпвал в къщата си. Не, оти-
ва направо в ковачницата и започва да разпалва въглищата.

Кречко само добави:
– Така е всяка нощ, вече петнадесет дни.
Пушехме много, скадърски тютюн. Най–много пушеше моят космат 

помощник Караджа. Когато го мъчи нещо, с едната ръка държи цигарата, а 
с другата, подпрян на лакътя, играе с косите си. Хваща онзи гъст, вече пос-
ребрен перчем и скуби цели кичури. Така е и когато разпитва заловените. 
Сега тази роля бе заета от Кречко.

– Ти си мислиш, че Мурет кове нож за Сефедин?
– Сигурен съм.
– Тогава знае къде е беят?
– Все още не, но нещо е надушил. Нещо е дочул, след като се навър-

та около крепостта. Мони си има хора. Само в кооперацията са шестима 
– ковачът от Накло, налбантът от Клина, онези двамата от Хвосан, един 
майстор от Будисавац и онзи чирак от Долна Витомирица. Те му събират 
информацията, която се носи по селата. И изменникът е живо същество, и 
той трябва да яде, да пие и спи. 

– Защо се върти около крепостта?
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– Сефедин трябва веднъж да дойде при жените. Има ги три – по стар 
обичай. Най-младата е циганка, тази, която е отнел от Мони. Познавам я и 
затова не ми е чудно, че ковачът е полудял.

Усмихнах се. Кречко стана още по-сериозен и каза:
– Мони ще ни надхитри.
И за това позна. Можехме естествено да задържим Мурет, това ни 

предложи и Караджич. Да задържим ковача в затвора за известно време, 
под претекст, че посяга на жени, предимно на албанки. Но следата? Никой 
освен него не би могъл да надуши сефединовите дири. И така, десет дни 
след случилото се в Хвосан, ме събудиха по никое време, в седем сутринта.
Беше събота, пазарен ден.

От всички страни бяха надошли коли, файтони, волски впрягове и 
двуколки. По пътя от Дечани и Стрелац, край Ругова, до Баня, Добруша 
и Витомирице, от Баран и Гораждевац, отвсякъде се бяха стекли в топлта 
майска Пеща.

Дабетич ме закара в болницата. Пред просектурата ми съобщиха 
най-неприятната новина: Мони е убил Сефедин. Една от жените с фере-
дже, дошли с двуколката, е бил онзи злосторник. Другата беше Муретова-
та красива Езра, циганката.

Не влязох. Наредих вечерта след девет да прехвърлят ковача при 
мен, в крепостта на Исмет Люле, и отидох да си почина. 

А той, като го въведоха, изглеждаше като човек, извоювал голяма 
победа. Наредих да му свалят белезниците и да ни направят кафе. Подадох 
му и кутията с цигари. Той постави ръка на гърдите си в знак на благодар-
ност. Нито следа от онзи гърч, който по-рано бях прочел по лицето му. От-
ново беше красив. При нас иначе се казва: красив като циганин.

Каза това, което и очаквах да чуя:
– Страхувах се, че ще ме изпреварите.
– Знам.
– Не бих могъл да взема по друг начин дълга си. Ръката ми трябва-

ше да си го вземе.
Внесоха голям филджан, от онези, които побират по десет кафета.
Мони бръкна в пазвата си, под мръсната риза, и извади тютюневата 

кесия. След като си сви дебела цигара, прокара език по нея. Запали я. Вди-
ша дима и го изпусна като мех. През цялото това време усмивката не слезе 
от лицето му.

– Вземи кафето и говори, Мони.
Показанията му, накратко, гласяха следното: чакал нашето завръща-

не, нетърпелив, с притаен дъх. Поизоставил се е, разпуснал се. И всичко 
това от страх, че Сефединовите хора ще го затрият. Но не смъртта го е пла-
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шела толкова, колкото мисълта, че ще остане при бея онова, което му бе 
отнето някога с измама.

Сефедин бе силен и преди войната, но след нея бе станал ненадми-
нат. Водач на т.нар. черноризци, предводител на цяла орда от бели шапки и 
оваляно сукно, преследващ всичко, което не е мюсюлманско.Човек изпит-
ващ истинско удоволствие пред гледката от дим, кръв и пепелища. Насла-
да му носи и чуждото унижение, особено сръбското.

Съпругата на Мони, младата Езра, с открито лице и неспокойно тяло 
изнасяла всяка събота на пазара това, което ковачът направи през седми-
цата. Върху шарената бохча, която простирала на земята, блестели джобни 
ножчета, кухненски ножове, сърпове и онези видове ками, с черни нож-
ници, които в Метохия наричат шишове. Стои над сечивата с шалвари до 
петите, с елек от някакъв нашенски брокат, с бяла забрадка от коприна и 
подканва купувачите, не само викайки, но и с поглед. 

В гласа ѝ, казва Кречко, имаше нещо необичайно, сякаш дъхът ѝ сек-
ваше от удоволствие.

Наистина този обръснат тип с палто, приличащо на цирков фрак, беше 
виртуоз, чешит от класа. Знаеше дори и за дребните дразги в някои семейс-
тва. Знаеше, че Езра не живее с Мони в онази любов, с която бяха започнали 
някога. Беше от заможно, също ковашко семейство в Джаковица. Чула е, ко-
гато са я запросили,че Мурет добре печели в Пеща, че има собствена къща в 
циганската махала, че постът на цигански кмет утвърждава още повече ре-
путацията му, а и му носи някакви пари, че е ненадминат майстор за дома-
кински прибори и ножове. Всичко това беше наистина така, но нещата бър-
зо се промениха след като германците загазиха и ги замениха италианците. 
Вдигнаха се на крак балистите. Събори се сградата без основи, Югославия. 
Мони потъна в грижи, започнаха тежки дни. Главните му клиенти, сърби и 
черногорци, окаяни, с изпепелени домове, а и самите те пребивани, убивани 
и прогонвани, дори и да можеха, не смееха да купят нещо подобно на оръ-
жие. Тези, които бяха по петите им, имаха по-добро оръжие от ножа.

Да напуснеш семейството си. Няма по-добро оправдание за една 
млада и жизнена жена от това да живее в дом, в който вече нищо не ѝ при-
надлежи. А и някой вече бе подшушнал на алчния бей, че една млада ци-
ганка, мека и сочна като праскова, се носи из Пеща, често я виждат на па-
зара. Неговите две жени вече са започнали да вехнат. И какво тогава може 
да се направи? Това, което Адунич казва: „Ще те предаде без да му мигне 
окото, хладнокръвно, като жена. При това ще намери начин да те унижи и 
орезили, както никой друг.“

Аз разсъждавам по друг начин: да, жената е богатство, но както и 
всяка друга скъпоценност, така и тя набързо и лесно може да смени своя 
собственик. Към нея са протегнати толкова чужди ръце и жадни очи, кои-
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то са готови да я сграбчат. Нещо, което е до болка познато на мохамедани-
те. Затова я държат под ключ и със закрито лице. Държат далеч от чуждите 
погледи богатството, което нехае особено за това, в чии ръце е, достатъчно 
е те да направят така, че то да заблести още по-силно.

Сефедин доведе Езра в крепостта при Бистрица след като тя избяга 
от тази в Накло. Доведе я с двуколка, теглена от черен кон, който потре-
перваше от здраве и сила. Возеше се триумфално, с фередже от черна коп-
рина, с прозрачно вело на лицето, също от коприна, която призренските 
майстори превръщат в небесна синева, когато се развидели над Метохия. 
Не беше страшно, че са препускали през циганската махала, а че са се пос-
прели при чешмата, пред къщата на Мурет. Майка му, страдаща от болки 
в костите, през това време е навън и вижда всичко. 

– Остави, сине. Ние би трябвало да се срамуваме, ако ти направиш 
това на някой друг.

Кречко обичаше да бъде справедлив спрямо тези, които шпионира-
ше, затова каза:

– Това не беше неговото желание, не. Това бе нейната воля, на Езра. 
Нека бившият ѝ съпруг я види как тъне в разкош.

Мони разкъсваше собсвеното си сърце. И започна да майстори ножа. 
Двеста нощи кова кама за тях двамата. През деня неговият мех разпалва-
ше огъня за малките сечива, които майка му носеше в събота на пазара. От 
това преживяваха. Ножът, който ковеше, му даваше сила да продължи. Ко-
веше го сам, през нощта, като дявол. 

Каза ми: 
– Първо направих шиш, остър и от двете страни, като бръснач. След 

това касапски нож с шило. Веднъж направих малък меч. Направих нещо 
страшно, използвайки стара сабя, изтънена като стъкло, но твърда като 
кремък. Можеше да се обръснеш с нея. Преработих и стария байонет, 
прибран след заминаването на сръбската войска към Албания. Прерабо-
тих и парче коса. В един момент ми се стори, че най-доброто за това, кое-
то замислям, ще бъде парче трион с назъбени и изострени върхове. Така 
ще разкъсам месата им, за да умират бавно и мъчително. И едва минала-
та седмица, в сряда, два дни преди пазара, когато по-възрастната Сефеди-
нова жена ми каза, че онези двамата ще дойдат в събота в Пеща, направих 
това, което исках: нож подобен на сърп. Дълъг е, а при това остър и назъ-
бен. Малко е закривен отдолу, до дръжката… Но те не дойдоха в събота, 
а днес. 

Отново жената!
Аз чух, след като бях прехвърлен от двадесет и четвърта сръбска де-

визия в Командването на района за пещенската околия, че при албанците 
с повече съпруги най-възрастната поема ролята на майката и свекървата. 
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Да няма ревност, да е благосклонна към младите, да ги учи и подготвя за 
леглото на мъжа си. Така е било, но това е наложена роля, затова не е ли-
шена от лицемерие и преструвки. Първата съпруга, най-възрастната в къ-
щата, е дочакала деня на своето отмъщение.

Дълга е историята как е достигнала до Мони вестта за това как Се-
федин, преоблечен като жена, ще дойде с Езра в Пеща. Черен като сатана-
та, Мони две нощи подред в малката си ковачница се подготвя усърдно за 
този момент. Старата ковашка престилка от тежка волска кожа бе увита 
около един стълб, това за Мони бе тялото, което трябва да съсече. Скок, 
замах и пробождане, това трябваше да отрепетира до най-малката под-
робност. Беше левак и затова не бе проблем да мине от дясната страна на 
двуколката.

Всичко се разви така, както бе запланувано. Смело и бързо. Народът, 
който се бе насъбрал пред къщите в циганската махала, не се и помръдва-
ше, нито продума нещо. Дори Сефедин не каза нищо. Само Езра въздъхна:

– О, о, Мони, Мони…
Ковачът ми каза, че винаги е въздишала така, когато я е целувал.

Милисав Савич
МИНАВАТ ЛИ ВЛАКОВЕТЕ ПРЕЗ  
ДОЛИНАТА НА ИБЪР

Ти вещо разбъркваш картите. Така, както те е учил Йевто цига-
нина, комарджия сред комарджиите, изпечен лъжец. Плъзгат се 

под пръстите ти, лепят се за тях…„Само тази карта печели“ – казваш това 
изречение кой знае колко пъти повтаряно с един и същ монотонен глас. В 
купето всички следят ръцете ти. Грешат! Трябва да те гледат в очите, тогава 
биха видели – о, това е толкова ясно! – че си крадец, джебчия. “Ах, това лес-
но може да бъде отгатнато“ – казва една по-възрастна жена и изтегля асо 
каро, печелившата карта. “Хайде, кой е следващият?“ За по петдесетачка?! 
Непрекъснато въртиш и мачкаш в ръката си банкнотите – пет хиляди, тол-
кова, колкото си взел назаем. „Ако имах пари, хубавичко щях да ти одера 
кожата като на прасе, така щеше да стане, че нямаше да разбереш откъде 
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ти е дошло.“ – казва жената. Един албанец с кокалесто и сухо лице, с мръс-
на шапка, синя перлонска риза и евтини „борово“ обувки, неспокойно се 
примъкна така, сякаш нещо го дразнеше отзад. „Братко, може ли със сто-
динарови банкноти?“, попита той. „Може, защо да не може“ – отговаряш 
ти и заедно с това хвърляш картите така, сякаш за пръв път ги докосваш, 
нехаещо, с намерението да изгубиш тази игра. Албанецът изтегля асо каро. 
Лицето му грейва в усмивка, която разкрива жълтеникавите му зъби. Ся-
каш бе спечелил от лотарията. Ти му даваш пари, глупако. И играете, и 
ти отново губиш хилядарка. Аз, уж твой брат, дърпам те за ръкава и ви-
кам: „Недей! Всичко ще пропилееш!“ Сепваш ми се: „Млък, дърдорко та-
къв! Какво те засяга? Парите са си мои!“ На албанеца му се играе, изглежда 
като човек, който се е сгрял с едно и на когото още му се пие. След малко 
ще удари твоят час, твоите пет минути. Предлагаш: „Хайде да минем на по 
пет хиляди, да не се дразним само с тези хилядарки. Или ще изгубя всичко 
или ще спечеля.“ Албанецът приема. Слагаш пет хиляди в ръката ми. Ал-
банецът също. Правилото е – давам на този, който спечели. Разбъркваш 
картите. Този път вещо и бързо. Албанецът, без да се замисля много, из-
тегля дама купа. „Чудо! И аз бих изтеглил същата карта, залагам не пет хи-
ляди, а главата си“, казва работникът в купето. „Аз не бих изтеглила тази, а 
спатия, вие сякаш сте слепи“, перчи се жената. Албанецът вади нови банк-
ноти, нови хилядарки. Казва: „Разбъркай ги, братко, още веднъж“. Отново 
не познава и отново става жертва на евтиния ти трик. Аз ти давам парите, 
които държа. Албанецът вади две банкноти от по пет хиляди и ги поставя 
в ръката ми. Развълнуван е, трепери. Острият му нос почервенява. И ти си 
превъзбуден, но по-малко. Ти повече сякаш се замисляш за това как да се 
измъкнеш със спечелените пари. И аз съм обзет от тази мисъл. Казвам си: 
„Никога повече няма да тръгна с теб след като съм такъв страхливец. Ще 
пукна някои път, наистина.“

Албанецът отново губи. Притеснен е. Стои с нямо сгърчена уста. „Не 
ти върви, братко“, казваш ти и се приготвяш да излезеш от купето. Алба-
нецът вади от джоба си ръчен часовник. „Недей! Ще изгубиш! Картата, не-
щастнико, е курва“, казва работникът. Жената мълчи. И тя е притеснена. 
„Дарвил, нов е и струва двадесет и пет хиляди“, казва албанецът, набутвай-
ки часовника под носа ти. „Под ръката си имам за десет такива“, казваш 
спокойно и запазвайки самообладание. Албанецът слага часовника в ръ-
ката ми и казва: „Братко, не бягай от късмета си, така или иначе печелиш. 
Недей така. Заложи двадесет хиляди, а аз часовника. Или ми вземи всичко, 
или да си върна парите.“ Двоумиш се. Два пъти броиш банкнотите от по хи-
ляда и пет хиляди. Поставяш парите в ръката ми. Разбъркваш картите. Ал-
банецът взема крайната, тази откъм него. Още не успял да я види, а ти вече 
си взел парите и часовника и ги натъпкваш в дълбокия джоб на дънките си. 
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„Е, наистина е уличница! Сега зарадва мен“, казваш и тръгваш към вратата. 
„Върни парите!“, изкрещя изведнъж албанецът. „Мамицата ти крадлива!“ 
Тършува из полувинилската си чанта, помислих си: търси нож. Изскачам в 
коридора, ти след мен. Затваряш вратата на купето. Чува се звук от счупено 
стъкло. Събарям кошниците в коридора: яйца и глави зелки се разсипват 
по мокрия под. Една жена изпищя. „Дръжте крадците!“, вика с все сила ал-
банецът, който е на няколко крачки разстояние от нас. Блъскаш кондукто-
ра и той пада в краката на албанеца. Настъпи блъсканица, хаос. Ти скачаш 
пръв, а аз след теб – така, както си ме учил. Хвърлям се в посоката, в която 
се движи влакът и то колкото се може по встрани, с левия крак напред. Па-
дам върху ръцете си. Лежа върху купчина чакъл. Последните вагони про-
фучават край теб. Някой вика и псува от влака, сигурно е албанецът. Лежа 
без да се помръдна. Гледам голите рашчански хълмове, покрити със сняг. 

Снегът заскърца под краката ти. 
Пръстите на дясната ми ръка се обляха в кръв, гъста и гореща. 
„Размина ни се на косъм“, казваш ти. 
И след това вървим мълчешком, преминавайки през ниви, ливади и 

покрай овощни градини. Ти вървиш пред мен, а аз гледам стъпките, които 
оставят твоите обувки. Снегът скърца. Влажен е. Враните прелитат с крясъ-
ци, вдигайки понякога шум с крилата си. Забелязваме дима над овощната 
градина. Посрещат ни кучешки лай и ръмжене. Близо сме до някакво село. 

Пътят е тесен, криволичещ и неравен. Води до центъра на селото, до 
кръчмата. Вътре подът е мокър, подгизнал, дъските проскърцват под те-
жестта на краката ни. Няколко маси, покрити с мръсни чаршафи. Петима-
шестима селянина, кални и дрипави, играят на карти и табла. На едната 
стена виси портретът на президента с прашно и напукано стъкло. До него, 
пожълтяла диплома и разрешително за работа. 

Сядаме до пещта. Поръчваме на необръснатия сервитьор да ни доне-
се две големи ракии. „Измий си пръстите“, казваш, когато кръчмарят до-
нася ракията. Селяните ни гледат любопитно, нагло и малко странно. Гле-
дат ни, сякаш виждат същества от друга планета. 

Ти изваждаш измачкан и сплескан пакет „филтър 57“. Вземаш една 
цигара. Изкривена е. Оправяш я. Облизваш я и я поставяш на ъгъла на ус-
тните си. Банална филмова поза, но на теб ти отива. От една врата, вероят-
но от тази на кухнята, излиза едра жена, зачервена, с бели широки прасци. 
Умело кърши бедрата си, престъпвайки ситно, ситно като калугерка. Пра-
ви това едва забележимо, но съзнавайки какво причинява на гледащите я, 
сякаш под полата ѝ ври греяна ракия. „Опа, бате!“ Носи фасул на селяни-
те, горещ и ароматен. Викаш я и ̀и поръчваш печено пиле, каймак и погача. 
Казваш: „Горещо пиле, студен каймак и топла погача от подника.“ Докато 
изреждаш всичко това, не изваждаш цигарата от устата си. Жената се ус-
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михва. В очите ѝ играят пламъчета издигащи се високо като връх Копао-
ник. Фръцка се, сякаш по краката ѝ се гонят огромни мишки и белки. Не 
те изпуска от поглед. Селяните забелязват това и злобно те отмерват с очи. 
Жената сякаш иска да те прелъсти, макар и всичко в този момент да изг-
лежда толкова абсурдно, безсмислено. Необръснатият сервитьор, може би 
нейн съпруг, играе на карти със селяните. 

„Има хубав крак“, отбелязвам аз. 
Палиш цигара със скъпоценния за теб „ronson“, спечелен на игра на 

карти. Пламъкът облизва върха ̀и. Ти си дръпваш веднъж. Първия път сла-
бо, втория – по-силно, така че ти заиграва адамовата ябълка. Изпускаш 
кълбо дим. За миг димът закрива лицето ти. Не мога да те видя. 

Облизваш се. Сигурен знак, че това ти носи наслада. 
Пещта боботи, дървата пращят в нея, мокри са и затова се долавя 

слабо съскане. Навън е мрачно. Враните прелитат от време на време. 
„Наздраве“, намигвайки повдигаш чашата. 
„Наздраве“, намигам и също вдигам полупразна чаша. 
Изпиваш я жадно, на един дъх. 
Сваляш якето си. Оставаш по червената си тениска. Бледото ти лице, 

обрамчено от гъста, черна коса запламтява. Придърпваш един стол и пос-
тавяш върху него калните си крака. 

„Човек трябва да се подготви за ядене“, казваш. 
Жената отново излиза от кухнята. Забелязвам, че се е сресала на-

бързо и е успяла да прибере кичурите, които преди това стърчаха под заб-
радката ѝ. Разхожда се из кръчмата и подкача картоиграчите. От време на 
време хвърля по един поглед към нас, към теб. Тази жена успя да ме заин-
тригува по някакъв начин. И особено, когато знам, че никога или поне не 
днес, няма да можеш да я докоснеш, а камо ли да ѝ се „порадваш“ истинс-
ки, така, както и тя самата би желала. 

Навън е мрачно. От време на време прелитат врани, а ние сме в едно 
приибърско село. Цемерно, така се нарича селото. Селото, в което една се-
лянка прегоркиня, два пъти по-възрастна от теб, върти лукаво очи и се 
опитва да те съблазни с фръцкане и белотата на прасците си. 

„Наистина има хубав крак.“
В Биляновец те хванаха полицаите. Изведнъж, отзад, за яката на яке-

то. „Тръгвай, пиленце, върви“, каза полицаят. Опитваш се да се измъкнеш, 
въртиш се… Викаш с все сила, крещиш, питаш защо постъпват така… Ми-
лиционерът изважда палката. Пристига и негов приятел. Аз безпомощно 
тичам наоколо. На гарата е пусто и мрачно. Един милиционер ме забеляза 
и аз побягнах към хълма над линията. Наблюдавам какво се случва, но без 
да мога да направя нещо. Повеждат те към дървените тоалетни, в непрог-
ледния мрак. 
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„Спомняш ли си за мен, пиленце?“, пита те милиционерът, който те 
е хванал. 

„Не. Въобще. Никога не съм ви виждал.“ казваш ти. 
„Наистина ли не си спомняш? Защо ти е тогава тази тиква, само за 

да я подстригваш?“, пита полицаят. Приятелят му ти извива ръката. „Не!“, 
крещиш и плачеш. Ръката наистина те боли. Милиционерът те удря с пал-
ката. Удря те по гърба, по задника. Приятелят му те удря с юмрук по врата. 
Ти се свличаш. Лицето ти заорава в мократа, покрита със сняг земя. 

„Нямате право да го биете! Така е според закона и конституцията“, 
крещя бясно. 

Милиционерът отново тръгва към мен. Покатерих се двадесетина 
метра нагоре. 

„Ще ти дам аз един закон, ти дръглив нехранимайко!“, заплаши ме 
той. Продължават да те бият. Удрят те в ребрата и стомаха. Ти стенеш и пла-
чеш с все сила. Не знам дали наистина те боли или просто се преструваш. 

„Пиленце, спомняш ли си как онзи ден, провиквайки се от влака, ме 
нарече главорез?“

„Не съм бил аз“, казваш ти, но аз се съмнявам, че казваш истината. 
„Ти беше, пиленце, ти! Това беше в понеделник и то тъкмо три пъти 

ме нарече главорез. Не се забравя лесно тази физиономия. Разклати малко 
тази тиква, че да се сетиш.“ И отново те удрят. 

Милиционерите забързано се отдалечиха. По линията, говорейки на 
висок глас, се зададоха някакви железничари. Най-вероятно заради тях си 
тръгнаха полицаите. 

Ти се повдигна и силно изкрещя: „Главорези! Глупави и тъпи главо-
рези!“, каза и се втурна към реката, към храсталака. Милиционерите изти-
чаха след теб, спряха се в тъмнината, псувайки и заплашвайки. 

„Главорези такива!“, извика в мрака, гласът ти долиташе от храсталака. 
Навън е студена, мразовита нощ. 
Въргалям се в стаята на твоя приятел, взводния командир, който 

сега е на маршировка. 
Ти си на гарата или в „Мотела“. 
Появяваш се по някое време. С теб е и едно момиче с черна пола и 

червена блузка. Носи поливинилова чанта. Такива как ли не ги наричат в 
рашчанския край. Най-често ги наричат „мангали“, „шофьорски сестри“, 
„труженички“ и „певици“. Всичките са от далечните пещенски села и всич-
ки те са тръгнали да дирят своето щастие по този свят. 

„О, тук има някой!“, каза момичето. 
„Това е един мой приятел, неуспял студент. Не се притеснявай, спи 

като пън.“
Угасяш лампата. Чува се шумолене от полата и блузата на момичето. 

Издрънча токата на колана ти. Леглото проскърца. 
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По-късно, буден, слушам какво си говорите. 
Интересува те кога е започнала. 
Отдавна, преди пет години. Имало е някакъв полковников син, а тя е 

била дете на бедно работническо семейство. Повярвала му е. Вярвала му е 
като на роден брат. Ако трябва, с него би отишла и на другия край на света; 
през огън и вода минава заради него; стига да поиска и в Америка би отишла. 
Била е пияна, когато се е случило това. Изоставил я. Искала е да му хвърли 
сода в очите, да го убие, да го разчекне, но той се преселил на друго място. 

Според теб всички жени разказват една и съща история. Всички са 
имали по един полковников или директорски син и всички са били пияни, 
когато се е случило това. 

„А ти, кога си започнал ти?“, пита те, смеейки се. 
В трети курс, в гимназията. Дори помниш датата – петнадесети ап-

рил. Тя е била работничка, по-възрастна от теб, ненаситна за мъже, толко-
ва ненаситна, че никога не би казала достатъчно…Ти веднага си ѝ налетял. 
Тя ти е казала: „Чакай, трябва първо да се целуваме.“ И веднага след това 
е набутала смрадливия си език, подаващ се от вмирисаните ѝ уста. След 
като си преминал към действие, прошепнал си: „Намести го!“ Бил си лош, 
като петле. Може би защото е било през деня и защото си се отвращавал 
от пъпчивото лице на работничката. 

И тя не обича през деня, няма го очарованието на нощта. 
После си станал вещ в това, подобно на плоча, която се пуска мно-

гократно. 
„Всичко си идва от само себе си“, казва тя. 
„Добре“, казваш ти и я питаш дали често я „напомпват“. 
Веднъж е абортирала. Повече не би го направила за нищо на света. 

По-добре е да роди и да проси заедно с бебето, отколкото да преживее от-
ново онези мъки. А и е прочела в „ЧИК“, че може да се случи така, че ако 
още веднъж абортира, може никога повече да няма деца. Това никак не би 
ѝ харесало, защото жената е жена, когато ражда. 

„Добре, но как успяваш да се предпазиш?“, питаш ти. 
Използват ли презервативи. 
Не обича презервативите. Това ѝ изглежда като да целунеш някого 

през целофан. Самата мисъл за това ѝ разваля удоволствието. 
На теб също не ти допада. 
Внимава с дните. Ето днес е третият ден и няма никакви проблеми. 

Два дни в месеца, които тя определя, два дни, през които не чува и не хае 
и за самия Бог. 

А таблетките?!
Таблетки?! И тях е използвала. Стедирил? Какви бяха? Няма значение. 

Онези сините, в станиола, като шоколад са. От тях я боли глава и стомах. 

Съвременна сръбска проза • Милисав Савич

287алманах • Ϛвета гора • 2005



Замълчавате и двамата. 
Навън е студена, мразовита нощ. Чува се как силно брули вятърът 

по голите клони на тополите. И влаковете прогърмяват, чуват се свирките 
им понякога. 

„Влаковете минават“, каза момичето. 
„Три пътнически, два експресни, пет бързи влака за двадесет и чети-

ри часа. И безброй пътнически“, добавяш ти. 
И отново вятърът, монотонно бучи. 
Говорите за Рашка. 
„Харесва ми мястото“, казва тя. 
„Аз съм роден там“, отговаряш. 
Познавам Рашка като пръстите на ръката си. Всяко кътче, всяка ули-

ца. В цяла Сърбия няма по-хубаво място от Рашка. Няма по-хубаво място 
от нея в цял свят. Където и да си бил, винаги си се връщал в Рашка. Има 
една поговорка: „Който веднъж пие вода от Матовата чешма, той винаги 
ще носи Рашка в сърцето си и никога няма да я забрави.“ Казва ти, че пре-
каляваш. „Всеки обича своя роден край. Не прекалявам“, казваш ти. Стру-
ва ми се че ще заплачеш от умиление и превъзбуда, докато разказваш за 
нея. Казваш ̀и, че тя не знае какво е Рашка, че никога не се е къпала през ля-
тото в Саставци и зеления Ибър. И никога не е стояла на моста, в полунощ, 
докато всичко наоколо вече спи. Никога не е виждала Рашка през есента, 
когато планините и горите ѝ са позлатени. Тогава Рашка е по-красива, от 
който и да е пейзаж от картичка. 

В цял свят няма нищо по-красиво от нея. 
„Не знам“, казва тя. „Може би си прав и всичко е точно така, както 

го описваш.“ 
„Така е“, отговаряш ѝ ти. Така е. Ти обичаш Рашка. 
Отдавна би отишъл в Германия, за да работиш, но не искаш. Не ис-

каш нито чуждите хора, нито техните земи. По-добре е да си бездомник 
или безработен в Рашка, отколкото богаташ в някоя от Бога забравена да-
лечна страна. 

Отново замълчавате. Вятърът свири. 
На мен ми се спи. 
В просъница чувам:
„Обичам повече сладко от череши“, казва тя. 
„А аз от диня“, казваш ти. Веднъж при леля ти си изял цял буркан 

със сладко от диня. Взел си лъжицата и си ял, ял… Леля ти се е кръстела, 
но ти не си ѝ обръщал вниманние. Макар и да ти е леля и да ти мисли доб-
рото, не е останала за един буркан сладко. А сладкото дава сила. 

„И сладкото от вишни не е лошо“, казва момичето. 
Сутринта се обличаме бързо. Измиваме се. 
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Бързаме. Имаш уговорена партия айнц в Градац. 
Момичето спи. 
„Хайде, мацо!“, казваш ти. „Ставай!“ 
Хващаш я за рамото и я разтърсваш. 
Момичето отваря очите си, имам време да погледна лицето ѝ. Измъ-

чено и бледо, като лицето на грешниците, които ни гледат от сопотчански-
те фрески. 

„Тръгваме, мацо!“, добавяш грубо. 
„Така ми се спи“, глези се тя. 
„Трябва да се изнасяме от стаята. Не е наша.“
Момичето разтърква очите си. Облича се под чаршафа. 
Става и отива в банята. 
Вземаш чантата ѝ и ровиш из нея. 
На масата поставяш полусчупено огледалце, стар прибор за нокти, 

изпочупен молив за устни, хартийки, шишенце „Chat de noir“, гребен, ня-
колко снимки на един войник и лична карта. Отваряш личната карта и в 
бележника вписваш данните ѝ: име, презиме, година и месец на раждане, 
номер на личната карта. 

Момичето излиза от банята. Спира изненадана. По лицето ѝ се чете 
тъга, като тази от сопотчанските фрески. 

„Мацо, взех ти данните, за всеки случай…“
„Не ти ли казах, че не съм…“
„Мацо, не ти пише на челото дали си болна от трипер… Никога не 

се знае.“
Момичето, ядосано, връща извадените неща в чантата. 
Ти я докосваш по рамото и казваш: 
„Мацо, не се ядосвай. Чисти сметки, дълга любов“
Някъде от Казнович се дочу дългото и продължително пропищява-

не на влак.
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Юбилей

Невероятно, но факт – Николай Даска-
лов чукна цели 65. Ей така, на шега, 

докато деканстваше, пееше родопски пес-
тни, правеше хубаво вино (мавруд), съ-
бираше приятели в дома си, другаруваше 
с асистенти и студенти и разказваше на 
маса бивали и небивали истории. Меж-
ду другото, намери време да се погрижи 
и за поета Радко Радков, останал без жи-
лище и заплата. И всичко това с преда-
ност към славянските литератури, към 
българското слово. Не сме привържени-
ци на статистическите факти, но вероят-
но Н. Даскалов изговори за писатели и 
книги десетки пъти повече, отколкото на-
писа. Освен увлекателен лектор е и вдъх-
новяващ събеседник. С него времето ми-
нава незабелязано и има какво да научиш. 
Критическият му стил също носи белези-
те на лекотата и увлекателността. Той е от 
поколението, преживяващо литературата 
като вдъхновяващ писателски опит. Нес-
лучайно негови приятели бяха литерату-
роведи като Т. Жечев и Кр. Куюмджиев. 
Той е от „кръвната им група“ – допълва по 
своему техния артистизъм, философска 

Николай 
Даскалов

 НА 65 ГОДИНИ
ПРОФ. Д. Ф. Н. НИКОЛАЙ ДАСКА-
ЛОВ е първият професор по славянс-
ки литератури във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, един от първите докто-
ри на филологическите науки по съща-
та специалност в България. Повече от 
три десетилетия е преподавател във 
Филологическия факултет на Универ-
ситета. Издал е над петдесет научни 
труда – монографии, студии, статии в 
областта на славянските литератури 
и сравнителното славянско литерату-
рознание. Автор на два филмови сце-
нария за Велико Търново, за юбилея на 
Университета и за Летния семинар. Ос-
новател на катедра Славистика, декан 
на Филологическия факултет, един от 
основателите на Международния летен 
семинар за чуждестранни българисти 
и слависти, негов заместник-директор 
и директор. Преподавател в престиж-
ни средноевропейски университети 
– Карловски университет (Прага), Уни-
верситета „Коменски“ (Братислава). 
Специализирал е в Чехословакия (Прага, 
Бърно) и в Полша (Краков, Варшава). За 
книгата си „Сюжетите на историята и 
реваншът на духа“ е награден с полска-
та правителствена награда – Орден за 
заслуги към полската култура.
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промисленост и загриженост за толкова немодерните напослъдък морал-
ни императиви на литературата. В него живее цяла книга от сериозни и 
анекдотични разкази за знаменити личности. Настоятелно го приканваме 
да ги напише. Ние веднага ще ги отпечатаме. За да се посмеят и други, из-
вън широкия приятелски кръг.

Да почерпи !

Писмо на Тончо Жечев до Н. Даскалов

20. 04. 1987
Мили Кольо,
Бях в Шумен, като се върнах намерих писмото ти, което ме стопли 

с хубавите думи и красивите мисли. Благодаря ти. Още в Търново аз раз-
брах, че се разбираме дори и като мълчим.

Иначе какво да ти кажа? Цялата дандания мина, това ми е за седми 
или осми път в живота. Може би сега за пръв път толкова бързо и ясно се 
разбира цялата далавера и дори се очерта нещо като победа, победени и т. 
н. И сега разбирам едва какво е казал Уелингтън, изправен пред Ватерлоо и 
труповете – най-тъжната гледка след една изгубена битка е гледката на 
една спечелена битка.

Остави тия работи! Не съм ги преживявал дълбоко. Дори казах на 
приятелите си, че ако трябва да избирам – още 2 статии като тия на 
Пенчо (става дума за Пенчо Данчев, литературен критик, взел активно 
участие в атаките срещу „Мита за Одисей“ – б. р.) – или хрема на деца-
та, ще избера първото. Човек свиква, обръгва. Но важното е, че в такива 
моменти има хора като тебе. Може да се заблудят общества и народи, но 
има някъде едно чисто сърце, което не може да бъде излъгано.

За такива сърца си заслужава да се живее и работи.
Прати ми нещо за Литмисъл!
И се обаждайте.
Прегръщам те
       Тончо

* * *
Книгата „Оспорвани шедьоври“ на познатия наш славист от Велико-

търновския университет Николай Даскалов, посветна на трите шедьовъра 
на полската историческа романистика „Quo vadis“, „Фараон“ и „Пепелища“, е 
първото достойно за популярността на авторите и техните романи изследва-
не в българската литературна наука, с което авторът отлично се е справил. 

       Тончо Жечев
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* * *

В книгата „Сюжетите на историята и реваншът на духа“ Даскалов 
осъществява една любопитна самоабстракция на тази романова трилогия, 
за да види в дълбочина народностната спойка, сходствата в националната 
психологическа аура, протичането на времето през психологически струк-
тури, които остават привидно неподвластни на него. Авторът се докос-
ва до големи тънкости на полския национален характер, отразени според 
окото и душевността му и претопени вторично през спецификата на вре-
мето и художествения стил. От друга страна той има богата памет и буден 
рефлекс да ползва ерудицията си, което осигурява на анализа една посто-
янна ситуираност в европейското литературознание... И проникването в 
детайла, и синтезът му в по-мащабна концепция са подчинени на ясното 
съзнание за скачения съд на европейската култура и литература.

Изследването „Естетът срещу диктатора“ не е парафраза на „Геният 
и неговият наставник“. Това е дълбок анализ на властта и таланта като не-
юридическа власт на духовното, изведени и като историческо проникно-
вение на Сенкевич в реалната римска история, и като всезначима опози-
ция в летоброенето след Христа. 

      Боян Биолчев

* * *

Изследването на романа „Фараон“ е амбициозна и превъзходно из-
пълнена задача. Проблеми, които са само набелязани или отминати от из-
следователите на Пруст, са разгърнати и анализирани с висока култура на 
мисълта и изискан стил, със завидно познаване на европейската литера-
турна традиция. Даскалов свободно и смело се движи в противоречивия 
свят на полския прозаик, между науката и религията, позитивисткото зна-
ние и акцентите на „метафизичния оптимизъм“, между интелектуалното и 
сакралното; прави интересни паралели и конфронтация между „Фараон“ 
и „Йосиф и неговите братя“ открояващи специфичната – индивидуална и 
национална – философско-литературна интерпретация на библейско-еги-
петската тема.

      Иван Павлов
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Проф. Николай Даскалов
(Из „Сюжетите на историята и реваншът 
на духа“. В. Търново, 2002.)

Не случайно Сенкевич е избрал опозицията Петроний – Нерон, 
а не да речем Сенека – Нерон.1 В този художествен контраст е 

заключен дълбок смисъл. Нравствената поквара на едноличния земен бог 
е стигнала такива чудовищни размери, че не се нуждае от наблюденията и 
коментара на моралиста. /…/

Естетът и диктаторът – два образа на един умиращ свят: единият 
– на поезията и красотата, другият – на неговата уродливост. Романът за-
почва с първия и завърщва с втория – началото и краят, животът и смърт-
та, красотата и нейното разрушение. Петроний сякаш няма смърт, а едно 
вечно прощаване с хармонията, един красив, морен и безкраен залез на 
античния свят с неговите бликащи от жизнерадост форми: смъртта на Не-
рон е разруха, гибел, отсъствие край. И… вяра. Вяра в необозримата нрав-
ствена сила и мощ на човешкия дух, в победата на доброто над злото, на 
красотата и хуманизма на уродливостта и варварството – най-универсал-
ната, най-простата и най-съвършената идея за смисъла на човешкия жи-
вот. В това до голяма степен се заключава вечната актуалност на Сенкеви-
чевия роман – този колкото оспорван, толкова и безспорен шедьовър.

* * *

И така – ако приемем, че структурата на Прусовия роман2 се изграж-
да на пирамидалния принцип, а обелискът е неговата основна светлинна 
колона, то романът на Томас Ман, образно казано, напомня сфинкса, него-
вата протяжност във времето. Вярно е, че сфинксът като философска ка-
тегория занимава и полския писател. И князът, както Йосиф, застава пред 
сфинкса, полузатрупан от времето и от пясъците на пустинята, но вкаме-
нената му усмивка, пред която „като сенки са преминали деветнадесет ди-
настии“, за него си остава неразгадаема и неизменна загадка, вкаменена 

1 Написаното се отнася до романа „Quo vadis“.
2 Става дума за „Фараон“.
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енигма на вечността. А за Томас Ман, тази протегната във времето и прос-
транството лъвска фигура с човешка глава, като йероглиф на познанието 
символизира  п р о д ъ л ж и т е л н о с т, а н е в е ч н о с т. И именно тази 
протяжност на време и пространство се оказва протяжност и на неговия 
роман. Цялото повествование на „Йосиф и неговите братя“ е щудиране на 
древни богословски концепции от вавилонско-египетско-еврейски кос-
могонии, навлизане в сакралния и интелектуален живот на светилищата, 
развиване на идеята за Бога, който обаче не може да бъде независим от 
вярващия в него човек и от неговата мисъл.

* * *

Една чувствителна, нервна, изтънчена до болезненост мисъл прев-
ръща историята на Полша в драма на духа и затова фактите, събитията в 
романа носят епическата тежест на историческата реалност от миналото, 
но героите със своята лирико-драматична и философско-екзистенциална 
същност издават усложнената психология на съвремието. Чудно ли е то-
гава, че тези герои „прекалено медитират, мислят, разсъждават“, че твърде 
често същността им се изявява в една драматично-експресивна вибрация 
на чувствата, в елементарната, но живописна мощ на инстинкта и волята 
за действие, след като е ясно, че това не са модерни прищевки, които слагат 
на романа „печата на анахронизма“ (В. Витт), а мисли дълбоки, изгарящи, 
неспокойни, свързани с необходимостта да се извърши другото „психи-
ческото чудо“ – възкресението на духа и вярата – тази мощна, висока при-
вилегия на неговия народ. И тук естествено излиза на преден план другото 
лице на писателя: Жеромски, чувствуваш тази опасност от духовна смърт 
по-болезнено от удара на бич върху живото сърце; съзнаващ, че милосър-
дието и състраданието сами по себе си са като капки, паднала от небето 
роса върху пясъчна пустиня; разбиращ, че въздишката, изтръгната от сър-
цето и оставена без действие е по-тежка и по-безплодна от камък – този 
Жеромски ще възпее култа към силата, но ще го възпее не така, както го 
възпява омирическият гений на Сенкевич.3 

3 Идеята касае романа „Пепелища“.
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Марко Грамини

Джузепе Д’Амброзио Анджелило – любовта 
и големия град

„Джузепе Д’Амброзио Анджели-
ло е беден и неизвестен поет, който поз-
нава хората. Написал е повече от 50 сти-
хосбирки, харесва си ги и ги нарича свои 
деца (…) младежта е историческа епо-
ха, която почти никога не се преподава 
в университета, тъй като всички имат в 
главите си срещи, изпълнени с мисли за 
това какво ще има днес за вечеря, с бля-
нове за празната Америка, объркана с 
рая, предсказания за безумия, оценени 
в скъпа валута, и така Анджелило върви 
из градовете да събира скритите между 
ледовете и жегите на голите си чувства 
любови, и говори за топлите си ръце, за 
меките си устни, за ценностите си, пок-
рити с черен прах като нощния сняг.

Милано е свещен камък в езеро-
то на градските съдби, дава хляб на ми-
лиони жители, лукс на крадците, цвето-
ве на художниците, поезия на гениите, 
лустро на курвите, чисти мисли на оне-
зи, които вярват в сладките пътешествия 
на забързания живот. Така, Анджелило е 
общия луд, който наистина живее в уни-
калното си съществуване и се чувства 
добре, защото това е истината за всеки 
непрокопсаник, който иска да бъде себе 
си. Джузепе е също народен писател и 
философ, защото, казано с две думи, е 
също един проклет супер откачен.“

Философът Джузепе
„Из звездните небеса на хуманис-

тичната философия, думата на Джузепе 
се оказва пламенна звезда, запалена от 

спазмите на Господ и Историята. Зад гъс-
тата му брада се забелязва страданието 
му от един все по-изостанал свят, стра-
данието му на емигрант, който на 19 го-
дишна възраст се преселва от Пулия в 
Милано без нито една стотинка в джо-
ба си. Джузепе не е от философите, ко-
ито в удобството на креслата си медити-
рат върху мъките на света. Изстрадал е 
раните на Христос върху собствената си 
кожа и е знаел как да „възкръсне“ чрез 
мисълта на Достоевски и Блох. Благода-
рение на тези автори, успява да накара 
дори и най-твърдите камъни да загово-
рят. Ако някой талантлив авторитет по 
морална или теоретична философия по-
дискутира два, три часа с Джузепе, вед-
нага би сменил професията си. След два 
дни на дълга медитация, той би му изп-
ратил предложение за работа към изда-
телска къща „Acquaviva“. 

Преди около 20 години, Джузепе 
основава собствена издателска къща, на 
която дава името „Acquaviva“, малко град-
че близо до Бари, където е роден. Него-
вата издателска къща публикува, освен 
все още „зелените“ поети, също и неиз-
давани или малко познати международ-
ни автори. Според него да създаваш кул-
тура е начин да научиш света на любов, 
приятелство и солидарност. И ако за да 
повярваш трябва да видиш задължител-
но гвоздея на Христос в Желязната Коро-
на, съхранявана в катедралата в Монца, 
той ни учи на един по-кратък път. Доста-
тъчно е да гледаш на света с усмивка.“



Джузепе Д’Амброзио Анджелило

Светът е човек с душа

Светът е човек с душа 
две очи 
една уста 
два крака 
две ръце,  
едно голямо сърце в гърдите. 
 
Светът си пуши цигарата  
като един хулиган, 
летейки като луд в черното пространство. 
Изпива чаша вино 
и никога не заспива. 
 
Светът е свободен човек, 
който прави каквото му скимне, 
като всеки един сомнамбул. 
 
Светът се отнася добре към всичките си деца 
и ги обича, 
въпреки че ги затрупва с работа. 
 
Светът е човек, който отива 
в голямата вселена 
без да има намерение да се върне, 
защото се живее в една безкрайност 
и винаги има нещо ново за откриване. 
 
Светът е човек с вдигнат юмрук, 
който вика към целия космос: 
„ДА ЖИВЕЕ ЖИВОТЪТ!“, 
въпреки че около него няма 
никой, който да го чуе. 
 
Светът е един обикновен човек, 
който не търси слава, 
защото всяко име е красиво 
и с дълга история пред себе си. 
 
Светът сме ние всички, 
въпреки че не сме вечни. 
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Светът е неповторим човек, 
защото фантазията му 
е една тълпа от нации, 
някои красиви, 
други – опасни. 
 
Светът е чудо на чудесата, 
защото да се пръкнеш си е щастие 
и нищо не е по-велико 
от съществуването. 
 
Светът е човек, който бяга 
във времето и пространството 
със страстните си желания. 
 
Светът е човек, който се върти около себе си 
по веднъж всеки ден 
за да гледа с удивление 
цялата красота на сътворението.

Всеки бяга след лудостта си

Всеки бяга след лудостта си
с перфектно завързана вратовръзка.
Кой след жените
кой след бара
кой след чашката
кой след поезията
кой след най-лудия на земята – 
самия себе си.

Всеки има по една неприлична балерина
която бясно му танцува степ в мозъка.
Зала за карнавал,
където всички се провикват: “Ура!”
Където птичките летят,
а госпожиците гушват
първия преминал.
Игра на карти, на която печелиш една съблазън,
а губиш сърцето си.

Худ. Цани Василев

Джузепе Д‘Амброзио Анджелило • Стихове
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Всеки има един нов ден,
заключен с ключ в последната му мечта,
където има нощ, изпълнена с любов
и лимон, изпълнен с удивление.
Където земята е рай
и всяка дума е молба
за вечно благосъстояние.

Всеки бяга след лудостта си
с ококорени от терор очи,
но с перфектно лъснати обувки…
Кой след някоя кауза
кой след известна личност
кой след футбола
кой след някой роман
кой след най-лудия на земята – 
самия себе си.

Котарак на покрива

Има един котарак на покрива на моя блок.
Това е един луд котарак
и аз много го обичам.
Вечер е винаги там
и гледа паяжините на звездите,
ако трябва пропъжда някоя сова
и се вълнува на кръглата луната.
Неговите котки го търсят на двора
и по тротоарите претъпкани с коли,
и даже из мазетата широко отворени.
Но той е нависоко,
на върха на покрива на моя блок
и фиксира неподвижен
безмълвния паяк на вселената.

Джузепе Д‘Амброзио Анджелило • Стихове
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Звонко Танески 
Звонко Танески, роден на 12. 03. 1980 г. в Кичево, Република Македония. Основно и 
средно образование завършва в родния си град. Дипломира се във Филологическия 
факултет „Блаже Конески“, Скопие.

Продължава образованието си в Италия, в Университета за чужденци - гр. Перуджа 
(2003). Специализира в Братислава. Докторант по “Теория и история на словашката ли-
тература” в катедра “Словашка литература и литературна наука” (университета “Ян Ко-
менски”). От 2004 г. е лектор по македонски език и литература, а от 2005 г. преподава 
дисциплината “Преглед на южнославянските литератури”. Преводач, носител на различ-
ни литературни награди за поезия и проза.

СЪБЛИЧАМ СЕ

Събличам се, за да почувствам нежността
на звука от грамофонната плоча.
Събличам се, за да оправдая пред това тяло
трапезата, неудостоена от деца, защото
тяхната врява старците нервирала.
Събличам се, за да мога в земята да ударя
будилника, един час по-рано иззвънял.
Събличам се, за думата недостоен да остана,
изречена при раждането сутринта в 6 преди ХУ години.
Събличам се, заговора против себе си да победя, 
в полза на лъжливо нечие признание,
представено в 11.55 на миналата нощ, изпълнена с ветрове.
Събличам се, за да съм невинен пред съда на парцаливите,
когато ми изпратят заседатели по черните полета 
на шахматната дъска.
Събличам се, същността да схвана на виковете УАААА
по спортните стадиони.
Събличам се, за да съм играч равнопоставен пред стомаха ти,
от пясъчни зрънца покрит и пред езерцето малко, пълно сол.

Събличам се, в твоите дойки изгрева на слънцето да върна,
защото, заради него, без да искаш - събличаш се и Ти.
Събличам се, бунта си да изразя към израстването на малките хора.
Събличам се, за да оправдая
внимателното разлистване на чупливите вестници.
Събличам се, защото знам, че и в най-близкия магазин
няма вече хляб и няма нужда да слизам да купувам.
Събличам се, за да видя дали четката за зъби
може още няколко дни да се използва
без да стискам много пастата с влакната си пластични.
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Събличам се, че ме стопи горещината на мъртвия мрак, 
в който чистех с боя черните обувки на леглото в спалнята.
Събличам се, за да изрежа ноктите на краката си,
понеже нокторезачката съм взел на заем 
и на приятелите трябва да я върна днес.
Събличам се, за да се изтрия с алкохол,
тъй като до късно снощи при съседката останах
и хапчета забравих да си купя.
Събличам се да помириша кожата,
която на червено вино сигурно мирише.
Събличам се да видя разцепения в цялост дървен скелет
на моя ум за стоманени зърна с информации преситен.
Събличам се, за да си представя, че на палубата се намирам
на плуващия в плитките морета кораб -Призрак,
а моряците от страх разкъсват му платната.
Събличам се, себе си за да попитам защо реките притоци си имат,
изхвърлени от памет колективна.
Събличам се, защото да ми тежи започна официалният костюм,
в който си почивам по тържества надути, където безволево присъствам.
Събличам се, защото дрехите ще ме накарат
и постелята от леглото да раздигна.
Събличам се, за да избегна тежестта на пожълтелите листа,
на които в екземпляр единствен пишех репортажи,
понеже нямах индиго-хартия.
Събличам се, защото иначе
компютърът със своите данни равновесието би ми нарушил.
Събличам се, за да кажа на компютъра в лицето,
че не ми е нужен електричен цвят за ритуала ми телесен.
Събличам се, пижамите на мястото им да оставя,
а тениските шарени, с „Ред ривър“ надпис, в кошчето за отпадъци да хвърля. 
Събличам се, оголения кабел на телефона да докосна,
който нарочно съм изключил, за да не ме безпокоят.
Събличам се, за да разбера защо младата келнерка в нощния бар
три пъти идва да ме почерпи с усмивка, вместо с уиски.

Събличам се, за да Ти начертая карта на гърдите
с низини, плата и обем планински,
та и Рене Магрит да ми завиди.
Събличам се, защото знам, че съблечена и Ти си,
и приличаш на жената в песните на Бретон и Сенгор.
Събличам се, тялото си да измия
от всички довчерашни чужди караници.
Събличам се, понеже знам, че само обикновено борово дърво съм,
чиито иглички в стъпалата се забождат на пътниците горски,
търсещи сигурно, а и дълбоко късче сянка,
без разяденост наоколо.

  Представянето подготви: Иван Тоипалски

Звонко Танески • Стихове
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Живодар Душков
РУСЕНСКИ РОМЕОВЦИ И ЖУЛИЕТИ

Дамян от улица „Доростол„

Дамян Дамянов от русенската улица „Доростол“ бил арестуван в 
края на 1933 година. Всъщност него май никой не го знаел, но познавали 
младата му съпруга Димитринка. Припомнили си, че през есента на три-
десет и втора била сгодена, но Дамян я бил придумал да развали годежа 
си и наскоро след това енорийският свещеник ги венчал. След ареста по-
хлевоусите взели да наслагват по нещо към биографията на Дамян, а кое 
било вярно, кое – не, не можело да се разбере. Бил сирак и като такъв във 
военния приют пребивавал, казвали едни. В Столарското училище бил 
учил, добавяли втори. Трети пък си спомняли, че Дамян бил кондуктор 
„по трамваите„, но го уволнили заради някаква кражба...

В това време полицаите си вършели работата. Като капак на всичко 
дошло съобщението от село Хайдар, Поповско, че разрешението, което мес-
тният свещеник бил издал за женитбата на Дамян, всъщност било използва-
но от мним Дамян... Истинският Дамян Дамянов и хабер си нямал от сватби, 
защото точно в този момент служел в специалната морска школа във Варна. 
Полицаите побързали да го разпитат. Разкрило се, че преди месеци си бил 
изгубил гражданските документи някъде из Морската градина...



Разплитало се кълбото, а междувременно „Дамян“ извършил краж-
би и в Севлиевско. Обрал и жена си. А когато го заловили, узнали истинс-
кото му име: Георги Христов Садъков, 23-годишен, габровец. Полицейско-
то досие посочило, че бил задигнал 15 000 лева в Габровско. Бил търсен и 
за множество кражби в родния си град...

Шарлантанин

Димитър Петков, млад красив софиянец, дошъл в Русе на гости на 
свой приятел. Оглеждал се той внимателно в лицата и фигурите на девой-
ките. За всички станало ясно, че нещо си имал наум. За студент в Софийс-
кия държавен университет се представял пред младите русенки. И все на 
нежни чувства избивал – ръката на госпожицата ще позадържи, любовен 
стих ще поднесе вместо цвете, комплимент ще направи... Казвал, че бил 
готов веднага да се сгоди, но... седем хиляди лева му трябвали, за да довър-
шел следването си. И въпреки че бил хубавец, две момичета му отказали 
– в нещо се усъмнили. Третата по ред, Албена Тодорова обаче се хванала 
на въдицата му. И не само тя, но и баща ѝ. 

Набързо бил обявен годежът, а в джоба на Димитър влезли шест хи-
лядарки зестра. Ден след сгодяването полицията го арестувала. Бащата на 
Тодорова веднага дошъл в участъка и гарантирал почтенността на бъде-
щия си зет. Полицията освободила Димитър и той тихомълком си плюл на 
петите. Заминал за столицата, но не забравил да вземе със себе си и шестте 
хиляди лева.

Разгневеният г-н Тодоров изтичал отново в полицията. Този път 
забравил, че малко преди това говорил за почтенността на кандидат-зетя 
си. Друга песен заредил: „Открийте измамника!... Намерете лъжеца!... На-
кажете мошеника!...„

Разшетали се полицаите. Открили приятеля на Димитър и той приз-
нал, че софиянецът не бил никакъв студент, а пройдоха. Споменал и сто-
личния му адрес. За полицаите не било трудно да открият годеника. Око-
шарили го веднага.

Няколко пъти вече бил осъждан за подобни измами. Все лъжливи 
имена и лъжливи биографии използвал. В София се бил саморекламирал 
като инженер, а в Търново – като съдия от Старозагорския областен съд. 
На всичко отгоре се разбрало, че бил и... женен.
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Измамената годеница

Три ли, четири ли години се познавали Тинка Илиева и Иван Христов. 
Тя работела във фабриката на братя Разпопови, а той – във фабрика „Труд„. 
След работа двамата се разхождали край Дунав. Празниците заедно посре-
щали. И в някои от нощите пак били ведно. Първият мъж в живота на Тин-
ка бил Иван и тя много искала да свият гнездо. Бедно можело да бъде, но да 
знаела, че мъж до себе си има, доброто и злото с него да посреща.

След година обаче разбрала, че била мамена. Потресена, направи-
ла опит да се самоотрови със син камък, но лекарите успели да я спасят. 
Иван отново се върнал при нея. За годеж дори заговорил, но кратко време 
траяло разнежването му. През пролетта на 1933 година пак продължил с 
кръшкането.

На 30 май Тинка му насрочила среща в градската градина. Седели 
си на пейка двамата и всеки, който минел край тях, си мислел, че влюбена 
двойка любовно мълчи. По едно време Тинка станала, бързо бръкнала в 
чантичката си, нож извадила и... право в гърлото на Иван го забила... Пос-
ле отишла в намиращия се наблизо I участък и се предала. 

Когато полицаите огледали трупа, ахнали от изненада: острието било 
забито чак до дръжката.

Отвличането

Юсуф Джефер Божиченоолу си имал закачка с Гюлбиш Халимова. 
Младо, едва 17-годишно било момичето. Може би затова то се отдръпнало 
от Юсуф. А той не можел да се примири, че е изоставен. Мъжката му чест 
била засегната. Посъветвал се с приятеля си Али Мехмедов как да постъ-
пи. В една ноемврийска вечер на 1936 година двамата застанали пред пор-
тала на фабриката за копринени платове на Аведисян. Там работела Гюл-
биш. Били си наумили да отвлекат девойчето и затова наели автомобил. С 
другарка излязла Гюлбиш, но това не попречило на младежите да изпъл-
нят намерението си. Не се смутили от виковете за помощ, а безцеремонно 
натикали момата в колата...

Похитителите се отправили към Божичен, понеже Юсуф бил от там. 
Към 23 часа влезли в селото и нали идването на автомобил се възприема-
ло като събитие, а още повече, че моторът изръмжал в тъмнината подобно 
звяр, кметът се позаитересувал кои са пристигналите. Като го видяла, Гюл-
биш тоз час поискала закрилата му. Домакинът незабавно изпълнил дълга 
си и дълбокомислено отсякъл: „Силом се сърце не взема!„
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Минути след изясняването на случая пристигнали родителите и 
вуйчото на Гюлбиш. Другарката ѝ от фабриката им известила какво е спо-
ходило Гюлбиш веднага след отвличането, а и знаела, че Юсуф е родом от 
Божичен...

Гюлбиш си тръгнала с роднините, а двамата похитители по етапен 
ред били отведени в Русе.

Имала си място

За 15-годишната Ана Хачикян заговорили русенци през март 1934 го-
дина, тъй като изчезнала от къщи. Три дни я нямало, баща ѝ вдигнал на 
крак цялата полиция и накрая я открили в Тракцията. Била заключена в 
къща със съмнителна репутация, собственост на Пенка Максимова. Нев-
ръстната мома била разпитана в участъка и признала, че секретарят на Ин-
спекцията на труда Борис Банков я бил завел насила там. Първоначално 
ѝ бил предложил да отидат в локал и тя лекомислено склонила да му бъде 
дама за вечерта. По мръкнало пък любезно ѝ предложил да я заведе на гос-
ти на своя позната. Тя пак се съгласила. Спрели файтон и потеглили за дома 
на Максимова. Когато влезли в къщата, Банков бил извадил пищов и с него 
заплашил и нея, и домакинята, че ако гъкнат, без да му мигнело окото, щял 
да им види сметката... Разказвала девойката всичко това и, нали в гърлото ̀и 
някаква топка се била образувала, дала воля на сълзите си.

Бащата прибрал щерка си вкъщи, а на другия ден завел дело срещу 
прелъстителя. И комай скоро всичко било забравено. 

След две години Ана Хачикян се омъжила за 30-годишния арменец 
Артюнян. Месец подир сватбата младата булка избягала с циганин в Селе-
метя. Върнал я съпругът ѝ, тя горчиво се разридала и той ѝ простил.

 След още един месец обаче Ана пак изчезнала от къщи. Този път в 
един хан я открил мъжът ѝ – с пътуващ търговец се развличала. Разяре-
ният съпруг тозчас поискал развод. „Баш за къщата на Максимова си била 
дъщеря ти – казал ядно на баща ѝ. – Там трябваше да я оставиш!„

Страст

В първия съботен ден на септември 1937 година Спас Казаков, сес-
тра му Божана и племенницата им Йорданка Пачаджиева се прибирали 
вкъщи. В близост до Захарната фабрика срещу им изкочил Стефан Мари-
нов. И тримата го познавали добре, защото от две години ухажвал Йор-
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данка. Любовта му към нея пламнала още когато учел в Шумен. Бил на 
квартира при бабата на момичето и при едно гостуване на Йорданка Сте-
фан я видял, запознал се с нея и, както казват старите, „влюбил се до уши„. 
Заради буйния му нрав обаче го изключили от училище през 1935 година 
и това се знаело от Казакови.

Стефан продължил ученето си в Горна Оряховица. Искал да бъде 
сравнително по-близко до Йорданка. С любовни писма я обсипал. А ко-
гато през лятото на 1937 година тя заминала на курорт във Вършец, пос-
ледвал я. После се изместил в Русе. Живял първоначално в пансион „Зак-
рила„, а след това си намерил квартира в Мария Миленкова. Уж бил близо 
до Йорданка, а любовта му нещо не вървяла. На 2 септември ѝ насрочил 
среща в Ловния парк, но тя не се отделяла от вуйчо си и леля си. Затова ги 
пресрещнал Стефан. Иззад храстите излязъл. В ръката си пистолет дър-
жал. Насочил го веднага към Йорданка. Вуйчо ѝ се хвърлил към младежа. 
Прогърмели няколко изстрела и Спас Казаков паднал смъртоносно про-
низан.

Заради извършеното убийство Стефан Маринов бил осъден на 6 годи-
ни и 8 месеца строг затвор и за 8 години от граждански права бил лишен. 

Харесали се

15-годишната Зехра, дъщеря на сладкаря Азис Мустафов, се влюби-
ла в младия русенски търговец Тодор С. Божилов. Две години романтич-
ната им история оставала тайна за всички. Зехра излизала през прозоре-
ца след като домашните ѝ заспели, отивала при Тодор, а на разсъмване 
се прибирала в дома си на улица „Всех светих„. В една януарска нощ на 
1936 година бащата на Зехра не открил дъщеря си в стаята ѝ. Някой ли бил 
му пошепнал нещо, сам ли се усъмнил, случайността ли си изиграла шега, 
не се узнало. Чакал я обаче цялата нощ. Когато Зехра съзряла светлината, 
разбрала, че е разкрита и се върнала при Тодор. Пристанала му.

– Никога няма да ѝ простя! – заканил се бай Азис.
– Щом се харесват, нека де се вземат! – философски отсъдил Симе-

он, бащата на Тодор.
Зехра веднага поискала да се прекръсти. Лично митрополит Михаил 

я посетил, за да се увери, че момичето доброволно иска да смени вярата. 
Разбрал, че причината за това ̀и решение била голямата ̀и любов към Тодор 
и благословил постъпката. 

На 8 февруари 1936 година отец Марин Райков покръстил момичето 
в храма „Света Троица“ и тя приела името Здравка. На другия ден в цър-
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квата „Св. Никола“ пък се състояла венчавката. Много народ се стекъл да 
види русенските Ромео и Жулиета. А от църквата до фото „Либих„, къде-
то младоженците увековечили щастливия си ден, зяпачите образували ис-
тински шпалир.

Кавалерство

Застоял се Тодор Й. Чорбаджиев в кръчмата на Слави Великов. Сту-
дена била нощта на 3 декември 1937 година, а уютно – в помещението. А и 
компанията на Тодор била приятна – две млади жени красели масата му. 
Срещу им пък седял Тодор З. Хубенов. И той си имал две компаньонки. 
Поръчките валели една след друга. Вино се ляло, песни звучали. А приказ-
ките край нямали. И шегите...

Някъде към 23 часа градусът на веселието достигнал своя връх. Една 
от жените, с които бил Тодор Чорбаджиев, започнала да псува приятелките 
на Тодор Хубенов. Той – като кавалер – отвърнал с още по-звучни попър-
жни. Чорбаджиев не можел да изтърпи подобни словоизлияния. Включил 
се и той. А след словото дошли и делата. Мъжете се нахвърлили с юмруци 
един срещу друг. Жените пък ги поощрявали с крясъци. Тозчас се намесил 
кръчмарят и изгонил скандалджиите.

На улицата Хубенов извадил нож и замахнал към адаша си. Потъна-
ло острието в тялото и дори на две се поломило – толкова силен бил уда-
рът. И се оказал фатален за Тодор Й. Чорбаджиев...

След три месеца убиецът бил осъден на 10 години строг затвор и за 
още две години след това бил лишен от граждански права.

В нощ, пълна с любов

На сбора в Средна кула решили да отидат Ангел Диков, Димитър За-
хариев, Васил Маринов и Борис Христов. Със себе си поканили и своята 
позната Елена Йонова. Гостуването се проточило от 10 часа на 27 октомв-
ри 1936 година до след полунощ. Тогава отново седнали на файтона и по-
теглили към Русе. Когато достигнали жп моста при Пивоварната фабрика 
„Св. Петка„, спрели конете, а мъжете и жената слезли. В храстите се скри-
ли, за да потушат огньовете на лумналите страсти. Единствено Ангел ос-
танал във файтона.

Нощта била изпълнена с любов. По едно време Ангел започнал да 
пее, че последният му час е настанал. Другарите му се изсмели и му викна-

Живодар Душкав • Русенски Ромеовци и Жулиети

алманах • Ϛвета гора • 2005306



ли, че и други нощи ще има с подобни радостни изживявания, но той ся-
каш нищо не чувал. Извадил револвер и стрелял с него във въздуха. Коне-
те изпръхтели уплашено. Останалите от компанията спрели любовните си 
ласки, втурнали се към файтона, но пристигнали късно – Ангел бил вече 
прострелял главата си. 

В Държавната болница лекарите констатирали смъртта му. А поли-
цията разпитала Димитър, Васил, Борис и Елена, но не могла да установи 
причините, които накарали Ангел да се отправи от рая направо в ада.

Болни от обич

Ангел Стаменов и Фотина Гарабетова се запознали през пролетта на 
1935 година. Той бил полицейски агент, улегнал човек, че и женен, с дете, 
ала пред хубостта на девойката забравил и дълг, и служба, и семейство. 
За 18 месеца време, в което двамата се завъртели на въртележката на лю-
бовта, разбрали, че не могат един без друг. Побързал Ангел да се разведе 
с жена си, за да може час по-скоро да се свърже с Фотина. Родителите ѝ 
обаче се възпротивили и с това поставили непреодолима преграда. Малко 
трябвало на Ангел, за да изпадне в депресия. Намерил утеха в ракията, но 
колкото и люта да била тя, не можела да изгори болката му. След като не му 
разрешили приживе да бъде с Фотина, решил в смъртта да бъдат заедно.

На 28 септември 1936 година бил откаран в III полицейски участък 
заради буйното си пиянство. Стражарите забравили да приберат пистоле-
та му или пък погледнали на Ангел като на колега, който не можел да бъде 
приравняван с просяците и крадците. Мъжът се възползвал от случая, на-
лапал дулото, натиснал спусъка и... приключил с дилемата.

Фатима научила за случилото се. Решила да последва любимия си. 
Усамотила се в горичката при Левента и погълнала сода каустик. Намери-
ли я, отнесли я в Държавната болница и там лекарите успели да я спасят. 

Видяла веднъж в очите Смъртта, Фотина не се решила да ѝ се изпре-
чи втори път.

Отмъщение

През есента на 1933 година Дянко Чардаклиев се запознал с 21-го-
дишната Денка Василева. Съжалила го тя, че бил парясник. Пък и време ѝ 
било гнездо да свие. Проточила се обаче работата чак до лятото на 1936-а. 
Дянко живеел с Денка, но не продумвал за сватба, а съседите гледали с 
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лошо око на съжителстването им. Тогава старата ѝ леля се заела да оправи 
работата. И скоро денкиният баща посрещнал кандидат-зетя. Дори 2000 
лева броил, за да може Дянко да се подготви по-добре за сватбата. 

Наближила тържествената дата – 30 август, но Дянко пак шикалка-
вил. Уж в митрополията му отказали вула. Кръстникът на Денка, отишъл 
да провери и разбрал, че нямало нищо подобно. Друга била истината и тя 
боднала Денка право в сърцето. Сийка Одисеева, първата изгора на Дян-
ко, ходела из целия град и разправяла, че нея бил излъгал Дянко, че дете ѝ 
бил направил... Уплашил се младият мъж и капитулирал. Набързо се вен-
чал за Сийка.

Измамената Денка го издебнала, когато на 23 септември отишъл да 
си прибере дрехите от дома ѝ, ливнала сода каустик в лицето му. И понеже 
лявата му половина изгорила, злорадно процедила: „Така му се пада!„

Смъртта можела да почака

Запознали се Сийка Стоянова и Райко Николов в началото на зимата 
на 1922 година. Дванадесетгодишна била тя. Казала „Той ще бъде!“ и два-
мата заживели като мъж и жена. Не получили родителска благословия, а 
нямали и пари да направят подобаваща сватба. Това не пречело на щасти-
ето им. Надявали се, че ще бъдат щастливи през всичките си съвместни го-
дини. Едно обаче иска човек, съвсем друго му поднася животът.

Изтъркулила се зимата. В лъжовния април нещо сякаш се преобър-
нало в малката им къщурка на улица „Дъскарна„. Все по-често разприте ги 
спохождали. Не издържала Сийка и в утрото на 9 май 1923 година, когато 
Райко заминал на работа, сварила листа от зюмбюл. От стари жени била 
чувала, че отварата им е отровна. Себе си да погубела, намислила. Про-
щално писмо до Райко написала. Изпратила му го по комшийско дете, а 
след това чисти дрехи си облякла, от отровната течност отпила и легнала 
в очакване на смъртта.

В същото това време пратеничето намерило Райко в Пивоварната 
фабрика „Света Петка„, където работел. Когато той прочел думите „Пия 
отрова, защото не мога без теб!„, хукнал презглава към дома си. Намерил 
Сийка да бере душа. Грабнал я и веднага потърсил медицинска помощ. Ня-
колко часа лекарите се борили за живота ѝ и успели да я спасят.

Скоро след случката Сийка и Райко се изправили пред църковния 
олтар, за да се врекат в обвързаност до гроб.
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Снежана Иванова
30 години на литературната сцена

Балада за варварите

  „Не ме интересува
  дали варварите идат –
  гърците си отиват от нас.„
    Любомир Левчев

Щом тръгнат варварите да ни покоряват
земята ще обърне свойта кожа.
Ще помири небето хляба с ножа
и греховете стари ще забрави.

Ще закали телата ни прозрачни.
Ще рукне дъжд – във кръв да се превърне.
И разрушили къщите си мъртвите
ще скочат – приживе да ни оплачат...

А варварите ще настъпват дръзки.
Вятър черен камъка ще смели.
И живи ли сме или оцелели
ще разберем едва като възкръснем

Кабала

От времето, когато мракът беше мрак,
а не лице с обърнати очи,
които го поглъщат,
когато мъжът превръщаше духа си във жена
и никой не потръпваше от новия му образ,
когато знаехме небесния език
и не страхът ни караше да го говорим,
когато думите изпълваха единствените си значения
и се изкачваха по стъпалата вавилонски
без да се объркат,
когато главата на човека се съизмерваше
със тялото му седем пъти,
а бог избираше призваните



да го заместят,
когато Ние бяхме Аз,
неразчленени органи на първия човек
и съгласувахме живота си
като движенията на влечуго,
от времето остана само знак,
      число,
в което времето не съществува.

Манастир

кога пресякоха черните деви
равния път на сълзата?

по-долу от божиите колена
под любовните си коруби
застъпват
     настъпват
         навързват
горещата сянка на хълмите

накрай възела

хранениче ги разпознава:
мамо

Летен пейзаж

нищо повече

мараня над селенията
на щурците
другаруват врабчета
край последното зърно

що да видиш –

жали Герман
пръска му се сърцето:

ако мръкнеш мома
ще осъмнеш старица

България

1.
щом заплаках

Опази ни Господи!

господ умря

отъмня лилавото на дъгата
червеното дебне зад вълчи храст

небесна е дрехата на покаяните
земьо бездънна
пее гарванът
бродникът
съгледвачът

Възкресни Господи възкресни!

заснала съм
три метра
под себе си

2.
тяло ли е да го ожалиш
да го ожалиш

съмнѝ се дяволе съмнѝ!
Не ни подирвай камъка
мръкне ли – слънце е

огън ли е
да го издухаш

сълзѝ въглене сълзѝ!
не ни подхващай чергата
стара е – задушница

вятър ли е
да го обяздиш

стъпѝ ангеле стъпѝ!
Не ни разхвърляй семето
дето къ̀лне – затрива
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душа ли е
да я извадиш

запрѝ изворе запрѝ!
из дъно сме се пръкнало

водите ни – да кръстим мъртвите

Петдесетница

чужбините на странстващото тяло
лисича папрат
ще ни отвяват ветрове оттатък
престол и жалост

ще ни засипват снегове и пясък
от скръб по-черни
и гарваните дето ни намерят
ще ни разнасят

ще ни погребват майките сред мрака
в греха си страшен
камъкът върховният побащим
ще ни оплаква

гробарите ще пият до премала
за бог да про̀сти
душите ни безпътни и безкостни
чужбинско тяло

Щях да прогоня 
  червения вятър
навръх Сирница

щях да го нарисувам

пламнали са му ушите
от много песни
кръвясал му езикът
от много вино

издул му се е коремът
от много лой

откъде толкова имане
у моя беден народец

хлябът му – тричасал
виното му – скомина
агнето – на кръста

бърза бърза червеният вятър
отгоре иде
сгърчило се небето на суграшица
брадясало докъм сълзата си
по всеки косъм
чучело-богоборец

Преди да порасна

ножът козиняса
в сънищата на скопците
и замириса на мъж

дядо отсече голямата дюля
върху момината сълза
а сълзата ми пусна филизи
чак до ноздрите
до венците

замириса на мъж

откъде да знам
как се опва ножът
гологлав и разгърден
как се люшва кръвта
сред дим на съчки
и босилек
замирисва на мъж

откъде да знам

що за студ по Гергьовден
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През 1902 г. Лев Самойлович Бакст, 
един от основателите на обединението 
„Мир искусства“, завършва своята карти-
на „Вечеря или Дама с портокали“. Обра-
зът на почти сладострастно посегналата 
към плодовете жена, във вечерна черна 
рокля и със загадъчна усмивка, се прев-
ръща в емблематичен образ за естети-
ческите търсения на границата между 
ХІХ и ХХ век. Василий Розанов ще я оп-
редели като „стилна декадентка in du 
siecle, черно-бяла, тънка като хермелин, 
с тайнствена усмивка  à la Джоконда...“1 

Това е жената интрига, у която първич-
ната сила на красотата и темперамента 
е някак дискретна, приглушена, но сред 
изисканата обстановка на стаята фигу-
рата излъчва нещо гъвкаво животинско.

С отминаването на „мъжкия“ ХІХ век 
са рухнали патерналистичните устои на 
една огромна империя (след множество 
исторически и литературни цареубийст-
ва и отцеубийства) и руският човек пос-
реща новия век осиротял, без илюзии и 
без упование. В културата се появява ин-
терес към камерното, към нюанса, към 
всички „неизконсумирани“ средства, 
чрез които може да се създава красота 
– звук, цвят, светлосянка.

Отровните пари на безнадеждната 
руска действителност, желанието „да се 
избяга“ от душните прегръдки на „безв-

Наталия Няголова

Цветовите драматургични решения 
на А. П. Чехов в контекста на естетическите 
търсения на границата между 19. и 20. век

В памет на доц. д-р Радка Кърпачева– Даскалова

ремието“, превръщат отминалите десе-
тилетия в лелеян пристан за мисълта.

Погледът към света се пречупва през 
призмата на една златна тъга, пронизва-
ща зрелите Чехови пиеси, Левитановите 
„пейзажи на настроението“ и реквием-
ните за дворянската култура платна на 
Борисов – Мусатов. Тревожното пред-
чувствие за идващи с новото столетие 
социални трусове ражда необходимост-
та от събиране в едно на разнопосочни 
начала в изкуството като смирена ком-
пенсация за все по–задълбочаващата се 
обществено–идейна нетърпимост. Този 
междувековен еклектизъм е и естети-
чески израз на едно гранично психично 
състояние, при която миналото и пред-
стоящото са желани и същевременно 
пораждащи страх. В различните сфери 
на руския духовен живот – философия, 
литература, живопис, театър – тези тен-
денции търсят форми, в които да „отле-
ят“ енергиите на създадената културна 
ситуация. 

Границата между двата века е вре-
ме и на повишен интерес към връзка-
та между пола и характера. Появата на 
едноименната книга на Ото Вайнингер 
предизвиква бурна реакция в руските 
културни среди (В. Розанов, З. Гипиус, Н.  
Бердяев и др.) Нововъзникналият стре-
меж в духовните процеси към примиря-

алманах • Ϛвета гора • 2005312



ване на полюсите и обединяване на раз-
нородното, личи в теориите за любовта 
и пола: „...живият мъж не е само мъж: той 
е и жена и живата жена не е само жена: в 
нея присъства в определена доза и мъж-
кото начало.“2

Наложилият господството си в изкус-
твото стил модерн е носталгично свър-
зан с миналото, цени отвлечения сюжет, 
изпълнен в декоративна форма с интен-
зивни цветове, далеч от напрежението на 
социалните трактовки. Времето на перед-
вижниците е свършило, сиво–кафявите 
тоналности на платната им, колоритен 
израз на потреса от съдбата на „унижени-
те и оскърбените“, са вече демоде.

Руската литература е изоставила ряз-
ко формулираните въпроси „Кто вино-
ват?“, „Что делать?“ и се стреми към бо-
гата живописност на изображението с 
максимално скриване на авторовото 
присъствие.

Многослойността на „новата драма“ 
превръща режисьорските инвенции на 
Станиславски в четене на Чеховите пи-
еси като сложни партитури, предлага-
щи множество възможности за интерп-
ретация. Двойнствеността на жанровите 
формулировки, които дава на творбите 
си самият Чехов, свидетелства за нас-
тъпването на нова епоха в руската дра-
матургия, епоха на „четвъртата стена“, 
в която монотонният ход на живота се 
превръща в значим художествен език, а 
комичното и трагичното са се смесили в 
една ужасяващо достоверна осмоза.

В това калейдоскопско преплитане 
на противоположности, в това „наслаг-
ване“ на голямото и малкото, на вечно-
то и мига „човекът е декоративният еле-
мент на фона на чудовището вечност, 
обсипано с цветя и диаманти, на което 
под формата на изкупителна жертва е 
отдадена за изяждане „Андромеда“ на 
Одийон Редон.“3

Светът като вальорна плетеница е 
предаден две десетилетия по-рано с 
изящния колорит на импресионизма – 
светловъздушен, пронизан от лъчи. Мо-
дернът прави следващата крачка и на-
товарва цвета със силно декоративно 
звучене, отдалечавайки го още от власт-
та на натурата. Новото колоритно „зре-
ние“, съчетано с промененото разби-
ране за женската природа, събираща в 
себе си получерти и полусъстояния, са 
основата на естетическия катехизис на 
границата между двете столетия.

И в четирите зрели пиеси на Че-
хов (“Чайка“, „Вуйчо Ваньо“, „Три сест-
ри“ и „Вишнева градина“) в актантната 
схема по–„действени “ се оказват жен-
ските персонажи.Те изглеждат твърде 
динамични в сравнение с болнавите, 
хленчещи и самоубиващи се мъже. Тези 
женски образи въплъщават двете основ-
ни тенденции на граничното време – фи-
лософските дефиниции на пола и стила 
модерн.

Връщайки се към „Дамата с портока-
ли“ на Бакст, която изкуствоведите ще 
оприличат на „грациозна котка, прив-
лечена от лакомство“4, си спомняме за 
репликата на д-р Астров към Елена Ан-
дреевна: „Хищница мила, не ме гледайте 
така... Красиво, пухкаво порче!“ В прево-
да на пиесата А. Далчев предава думата 
„хорек“ като „невестулка“, а в осемтом-
ното издание на Чеховите пиеси бъл-
гарските преводачи използват именно 
„котка“.5 В обръщението на Войницки 
към съпругата на професора с „Hélène“ в 
текста на Чехов са активизирани харак-
терни за междувековната естетика ин-
тертекстуални паралели (отпратка към 
античната култура, а също и към опере-
тата на Офенбах „Хубавата Елена“), т.е.ге-
роинята „представлява сама по себе си 
естетизма, песимизма, елинизма, l’art 
pour l’art, in – du – siécle.“6
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Пак в духа на „Вуйчо Ваньо“ може да се 
интерпретира и друга картина на Бакст 
– „Портрет на С. П. Дягилев с бавачката“. 
Приглушените тоналности на творбата 
се „пропукват“ от зелените „избухвания“ 
на картините на стената. Полусумрачна-
та стая, поугасналият енергичен поглед 
на Дягилев и пълната, отпусната фигу-
ра на старата жена – това е атмосферата 
на стария аристократичен дом, с праш-
ни завеси и изхабени мебели, чийто ис-
тински обитател е миналото. Не носи ли 
тази творба и лъх от къщата на Войниц-
ки, в която единственото цветно петно е 
„живописта“ на д-р Астров, представяща 
чрез губещатата интензитета си тонал-
ност обедняването на руската духовна 
„флора и фауна„? 

В критическите текстове цветовите 
решения на Чехов се свързват най-вече 
с импресионизма, което е безусловно 
вярно за природните картини в негова-
та проза, но в късната му драматургия е 
нахлула колоритната визия на гранич-
ната епоха. В нея се променят два важ-
ни принципа, съществени за импреси-
онизма: драматургът Чехов проявява 
особено пристрастие към черния цвят, 
отречен от импресионистите като несъ-
ществуващ в природата; в пиесите му из-
чезва слънчевата светлина, която ражда 
цветовете в творбите на импресиониз-
ма.

Неутралните цветови контрасти са 
важна част от Чеховата колоритна хар-
мония – носещата траур по младостта 
си Маша от „Чайка“ и облечената цялата 
в бяло Нина Заречная или ахроматично-
то трио на Олга, Маша и Ирина в начал-
ната ремарка на „Три сестри“. Л. Димит-
ров определя този Чехов афинитет към 
черно–белите съчетания като цветови 
израз на лутането между „живота – чер-
нова“ и „живота – белова“7, но в „Чайка“ 
те ще станат белег за тотално изгубено-

то усещане за възраст, като между Маша 
и Нина ще се разположи младеещата, но 
„безцветна“ Аркадина с нейните светли 
блузки, която остава непроменена на 
фона на погубващата се младост, красо-
та, талант. В „Три сестри“ срещу прозо-
ровското черно – синьо – бяло ще зас-
тане крещящо хроматичната Наташа, 
завоевателката еснафка, говореща неп-
равилен френски и движеща се из къща-
та à la лейди Макбет.8 Зеленият колан на 
Наталия Ивановна, освен като черта на 
дамския костюмен етикет и символ от 
православната традиция, е разгледан от 
изследвачите като отпратка към външ-
ността на фуриите, препасани със зеле-
ни хидри, опитващи се да убият Данте в 
„Божествена комедия“.9

Строгото облекло на трите сестри на-
помня за портретите на Валентин Серов 
от началото на ХХ век, най-вече за порт-
рета на М. Н. Ермолова, за „строгите цве-
тове на платното, сред които определя-
ща роля има черният цвят на роклята и 
които получават напрегнато, трагедий-
но звучене.“10

„Цветните“ чеховски жени са все още 
„движещите се“ персонажи /макар и чес-
то безпосочно и фатално/ във всеобщия 
обществен и екзистенциален застой.

В последната пиеса на умиращия от 
туберкулоза д-р Чехов – „Вишнева гра-
дина“ – средствата на колорита са из-
ползвани не само в характеристиката на 
персонажите, но и като тотално решение 
на драматургичната атмосфера.Цветът е 
„потопил“, „удавил“ героите. Бялата пара 
на цъфналите вишневи дървета е всъщ-
ност лепкава мъгла, опиатно изпарение, 
сред което героите не живеят, а сънуват 
своето детство, любов, щастие. Традици-
онната символика на белия цвят, свър-
зана с младост, невинност и красота, тук 
е разширила обема си, приемайки и ре-
ципрочни значения – ‘спомен‘, ‘забрава‘, 

Наталия Няголова • Цветовите драматургични решения...

алманах • Ϛвета гора • 2005314



дори ‘смърт‘. Бялото като цветови израз 
на смъртта при Чехов е разчетено от В. 
Я. Звяницковски още в „Чайка“: „...под 
лунната светлина на големия камък седи 
Нина Заречная „цялата в бяло“, но това е 
„модул“ не на живота, а на смъртта.“11

Във „Вишнева градина“, според нас, 
семантичната ориентираност на белия 
цвят към значение ‘смърт‘ е още по-ка-
тегорична. С изгубването на имението, 
с отсичането на „нашата мила вишне-
ва градина“, с умирането на спомените 
настъпва и онази духовна покруса, зас-
видетелствана в репликата на Петя Тро-
фимов: „Русия е нашата градина...“,която 
интерпретативно може да бъде продъл-
жена: „и ние я губим, превръщаме я в не-
чия вилна зона, в куп мъртви дървета„. 
Защото отминаващият ХІХ век е век на 
руския антропоцентризъм, на борбата 
за правото на щастие, на дълбоко рус-
ката любов към Родината. И бездомната, 
разорена Любов Андреевна поема към 
Париж, т. е. към „никъде“, заплашена да 
бъде заразена от родовата амнезия на 
гувернантката Шарлота Ивановна: „Ня-
мам истински паспорт, не зная на колко 
съм години... А откъде съм и коя съм – не 
зная... Кои са моите родители – не зная...
Нищо не зная.“12 Не случайно Шарлота е 
подчертано „безцветна“, дори в една от 
ремарките е назована просто „фигура в 
сив цилиндър и карирани панталони“. Тя 
е Никой, защото е лишена от памет.

Във „Вишнева градина“ за първи път в 
късните Чехови пиеси се появява мъжки 
персонаж – носител на колоритна харак-
теристика. Това е Ермолай Алексеевич 
Лопахин – търговецът – бивш крепос-
тен, добронамереният съветник на Ра-
невская, новият собственик на вишнева-
та градина. Жълтите му обувки и бялата 
му жилетка са белег за нов обществен 
статус, за предприемчива, динамична 
природа, но и носят намек за непреме-

реност, за лош тон, напомнящ превзети-
те маниери на лакея – „парижанин“ Яша.

Драмата на разорението на стара-
та аристокрация е сюжет, който не е Че-
хово откритие. Да си спомним комедия-
та „Свети, но не грее“ на А. Н. Островски 
и Н. Я. Соловьов или картината „Новите 
стопани“ на Н. П. Богданов–Белски. Но 
историческите катаклизми като драма 
и фарс, в които са въвлечени героите, са 
представени именно от Чехов. Сънят–
съществуване се превръща в сън–смърт 
чрез фигурата на умиращия Фирс, който 
забравен от всички примирено заклю-
чава: „Мина си животът, сякаш че не съм 
живял... Все едно...“

Н. И. Ищук–Фадеева смята, че цве-
тът в драматургията на А. П. Чехов не 
само създава определено настроение и 
„цветови образ“, но се изпълва и с тол-
кова важната за Чеховия театър симво-
лика.“13 Към този извод можем да допъл-
ним: цветът в драматургията на Чехов е 
силен характеризиращ маркер за персо-
нажите, чрез него те се противопоставят 
и обединяват, допълва се тяхната нрав-
ствена или социална характеристика по 
един достатъчно дискретен начин, кой-
то е Чехово откритие в поетиката на дра-
мата. Цветът живописно реализира ония 
„подводни идеи“, които дълбинно „подп-
латяват“ драматургичния конфликт. Той 
невербално предава внушения, кои-
то изречени със слово биха били твър-
де директни за фината драматургична 
структура на Чеховите творби. Цветът 
като пластично–символен похват в къс-
ните пиеси на А. П. Чехов отвежда към 
общите тенденции в развитието на рус-
ката живопис на вододела между двата 
века, към така желания синтез на изкуст-
вата, жадуван от творците от руския мо-
дерн и към колоритната дързост на дра-
матурзите от „сребърния“ културен век 
на Русия.
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Лотар Герике, Клаус Шьоне
ОТ ДЬОЛАКРОА ДО 20 ВЕК*

Теориите на художниците за цвета. 
Личността на творците, техните палитри и методи.

През ХІХ и ХХ век живописта се обвързва във все по-голяма степен с 
формулирани теории и манифести. Много творци вземат отношение преди 
всичко по елементарните проблеми на цвета. Откритите от учени и худож-
ници закономерности и разработените от тях теории се подлагат на про-
верка, проучват се нови възможности за цветово изображение. Интерес за 
художниците представляват най-вече цветовите контрасти, симултанният, 
последователният, допълнителният контраст, възможностите на цветовите 
композиции и цветовия ефект. В различни аспекти се изпробват засилва-
нето и намаляването на цвета, както и всички промени на цвета чрез вари-
ране на комбинациите. Преди всичко обаче става въпрос за това, да се на-
мерят общи принципи за цветната композиция на картината.

Началото на тези занимания поставя Дьолакроа, който, повлиян от 
английските художници Констабъл и Търнър, се занимава предимно с фи-
зиологичното и психическо въздействие на цвета. Но и подреждането на 
цветовете играе важна роля за него, тъй като едва с помощта на една смис-
лена класификация той се научава да открива и разбира постепенно нат-
рупания в процеса на рисуване опит.

Така той стига до убеждението, че съществуват постоянно повтаря-
щи се закономерности, които трябва да се спазват при полагането на цве-
товете, за да се постигне желаното въздействие.

Сьора и Синяк, които формулират своите теории около 1885 годи-
на, се позовават на Дьолакроа, но голямо значение за тях има и влиянието 
на Гьоте, Шеврьол и Хелмхолц, тъй като техните съображения все повече 
навлизат в художническата практика.

Размислите на Ван Гог върху проблемите на цветовото оформление, 
за които научаваме преди всичко от писмата му, са особено ценни с произ-
хождащите конкретно от собствените му картини описания на изобрази-

1 Откъсът е от книгата „Феномен и цвят“, Берлин, 1970. Той, както и продълже-
нията в следващите броеве, ще бъдат предмет на коментар в книгата „Цвят и хармо-
ния в живописта“ от проф. Г. Костов, която предстои да излезе. 



телния процес. Те изясняват връзката между теоретичните усилия и тях-
ното превъплъщение в картините, разясняват ни най-важните моменти на 
неговия метод. В писмата му, в които се говори за живописта, цветът вина-
ги стои на преден план. Следователно теорията на Дьолакроа за цветовете 
и новите познания на импресионистите и неоимпресионистите трябва да 
са от особено значение за него и да го стимулират за нови занимания. 

В Германия Хьолцел е този, който, търсейки елементарните закони 
за оформянето на една картина, създава цялостно учение за хармонията. 
Теорията му за цветовете, изградена върху размислите на Гьоте, е продъл-
жена от неговия ученик Итън. Кандински, Марк, Клее и Мондриан също 
са изследвали цвета и са разработили различни теории за подреждането 
на цветовете. Други художници като Писаро, Сезан, Матис и Делони също 
са се занимавали с тези проблеми и разказват за тях предимно в писма и 
дневници.

Джон Констабъл (1776–1837)

Голям брой писма и преди всичко докладите на Констабъл за живо-
писта свидетелстват, че той е изучавал различните художници и теориите 
им и на първо място произведенията на Леонардо, на който отделя вни-
мание в изложенията си. Констабъл достига до забележителни познания, 
наблюдавайки светлинните и цветовите ефекти и настроения в природа-
та. Най-важен за него е контрастът светло-тъмно, в рамките на който се 
движат модулациите на цветовете в качеството си „светло-тъмно“. Тези 
отношения светло-тъмно (светлина-мрак, бяло-черно), които художници-
те често използват като изходна точка за подреждането на цветовете, не са 
причина за появата на даден цвят, както често се разбира погрешно, а имат 
значение само за модулациите на цветовете в природата и в картината, чи-
ето качество може да бъде подобрено или влошено чрез светлина и сянка, 
светло и тъмно. Правилното разпределение на светло и тъмно е важно не 
само за тъмни, но и за светли картини. То е „силата, създаваща простран-
ство; в природата я намираме навсякъде; контраст и хармония, светлина и 
сянка, отражение и пречупване на лъчите: всичко участва в нея. С помощ-
та на тази сила, прекрачвайки прага на дадена стая, определяме относител-
ната дистанция на всички предмети от пръв поглед, независимо от това, 
дали най-светлият или най-тъмният от тях е най-отдалечен от нас.“ 

Констабъл ясно вижда разликата между цветовете в природата и 
възможностите на художника с неговия материал, багрилното вещество 
(пигмента). Той пише: „Защото, когато говорим за съвършенство в изкус-
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твото, не бива да забравяме какъв е материалът, с който художникът влиза 
в двубой с природата. За слънчевата светлина той разполага само с жълто 
и оловно бяло, за най-тъмните сенки само с умбра и черно от сажди.“

Йожен Дьолакроа (1798–1863)

Подтикнат от начина на рисуване и теоретичните занимания на ан-
глийските художници Констабъл и Търнър, както и от ориенталското из-
куство, от което бил силно впечатлен по време на пътуването си в Мароко, 
особено що се отнася до ярката, но особено хармонична цветност, Дьолак-
роа внимателно следва закономерностите на цветовото въздействие и сис-
тематично прилага знанията си в живописта. Като теоретик на цвета той 
става неприкосновен авторитет.

Най-много го интересуват физиологичните и психологични закони 
на цвета, неговата изразителна стойност. Той се стреми да подобри не само 
цветната си палитра, а и процеса на рисуване, разпределянето и полагане-
то на различните цветове един до друг върху картината. 

Дьолакроа стига до извода, че цветовете, които виждаме като един 
единсвен тон в природата, всъщност са съставени от много различни то-
нове, които окото ни смесва, когато се намираме на съответното разстоя-
ние от обекта. И той използва това познание в своята живопис. Така, чрез 
щриховане и подходящи вилатури, той постепенно превръща цветовете 
във вибриращи. И нанасянето на боите става все по-плътно.

Преживяванията от пътуването на Дьолакроа в Мароко съвсем оче-
видно оказват силно влияние върху развитието на палитрата му, защо-
то под въздействието на палещото слънце, на светлината на африканския 
бряг цветовете се променят и придобиват невиждана дотогава яркост. Ху-
дожникът открива, че и сенките не са обикновени тъмни повърхности, а 
съдържат допълнителните тонове в най-прекрасните им модулации. Въз-
гледите му за композицията на цветовете се утвърждават при изучаване-
то на ориенталските килими и платове, където отделните цветове са упот-
ребени интензивно и почти крещящо, но като цяло се обединяват в една 
изключително фина хармония. Оттогава Дьолакроа съчетава най-силни-
те цветови контрасти. Той изучава великите майстори Тициан, Веронезе, 
Рембранд и Рубенс и открива, че Веронезе много добре е познавал закони-
те на ориенталската цветност и пристигащите по онова време по търговс-
кия път от Азия и Африка във Венеция ценни предмети на изкуството.

Когато научава за работите на Шеврьол, Дьолакроа установява, че 
собствените му прозрения съвпадат с тези на учените. Към 1850 година 
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той иска лично да се срещне с Шеврьол, но е принуден да се откаже по 
здравословни причини. Следователно директната връзка с учени не може 
да бъде доказана.

За работата на Дьолакроа от голямо значение са два фактора: от една 
страна това е цветната палитра, подготвена с най-голяма точност и вари-
раща според изискванията на обекта; от друга страна това са феномени-
те, предизвикани от структурата на човешкото око, т.е. начинът, по който 
окото реагира на цветните дразнения (едновременен, постепенен и допъл-
нителен контраст), а именно: а) въздействието на близки и подобни цвето-
ве, б) въздействието на контрастиращи цветове, в) оптическото смесване 
на цветовете и г) постигането на вибриране на цветовете чрез положени 
една до друга щрихи с четката в едва забележим нюанс, в много близък ню-
анс, в далечен нюанс, в контрастиращ нюанс. За да може постоянно да си 
представя най-важните връзки между цветовете, Дьолакроа създава раз-
лични схеми и помощни средства и подрежда цветовете си в определена 
закономерна последователност. От тях са известни четири вида:

1. Цветният триъгълник на Дьолакроа, който се намира в един от 
скицниците му в музея в Шантий. Схемата показва съотношенията при 
смесване и допълнителния ефект на трите основни цвята.

От едно писмо до брат му Тео става ясно, че по-късно Винсент ван 
Гог усърдно се занимава с тази схема на Дьолакроа: „Когато се смесят два 
основни цвята, например жълто и червено, за да се създаде от тях бинарен 
цвят – оранжево, този бинарен цвят ще развие най-силно яркостта си, ако 
бъде поставен до третия основен цвят, който не участва в смесването. Съ-
щото се получава, когато се смесят червено и синьо, за да се добие виоле-
тово – този бинарен цвят виолетово се засилва в непосредствена близост 
до жълтото. И накрая, когато се смесят синьо и жълто, за да се получи зе-
лено, това зелено ще се засили, поставено непосредствено до червеното.  
Съвсем основателно всеки от трите основни цвята се нарича допълните-
лен по отношение на бинарния цвят, който му съответства. Така синьото 
се явява допълнителен цвят на оранжевото, жълтото е допълнителният 
цвят на виолетовото, а червеното е допълнителният цвят на зеленото. Об-
ратно, всеки от съставните цветове е допълнителен към основния, неучас-
тващ в смесването цвят. Взаимното засилване на цветовете представлява 
така нареченият закон за симултанния контраст.

Ако се вземат допълнителни цветове с еднакви стойности, т.е. с ед-
наква степен на светлост и яркост, тогава, положени един до друг, те стават 
толкова интензивни, че човешкото око едва понася гледката.

И същите тези цветове, които поставени един до друг, взаимно се под-
силват, вследствие на странно явление, се разрушават взаимно, когато биват 
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смесени. Следователно ако се смесят синьо и оранжево в еднакви пропор-
ции, когато оранжевото вече не е оранжево и синьото не е синьо, смесването 
разваля двата тона и се получава едно напълно безцветно сиво.

Но ако се смесят два допълнителни цвята в различни части, те се 
разрушават взаимно само отчасти и се получава убит тон, който е вари-
ант на сивото. Така чрез полагането на два допълнителни цвята един до 
друг, от които единият е чист, а другият убит, се постигат нови контрасти. 
Тъй като това е неравностойна борба, единият от цветовете побеждава, а 
интензивността на преобладаващия цвят не пречи на хармонията между 
двата цвята.

Ако се положат един до друг същите цветове в несмесено състояние, 
но с различна степен на светлост, например тъмно и светло синьо, се полу-
чава друг ефект, т.е. контраст, породен от различната интензивност, и хар-
мония, вследствие близостта на цветовете. И накрая ако имаме два близки 
цвята, положени един до друг, единият без примеси, а другият убит, нап-
ример чисто синьо и синьосиво, се получава друг вид контраст, който се 
омекотява от аналогичността. Виждаме, че съществуват различни, но ед-
накво безпогрешни средства за засилване, поддържане, омекотяване или 
неутрализиране ефекта на цвета, а именно, чрез въздействие върху съсед-
ния цвят, променяйки в него това, което той самият не е. 

За да засили интензивността или хармонизира цветовете си, Дьолак-
роа използва едновременно както контраста на допълнителните цветове, 
така и съзвучието на аналогичните, с други думи: повторението на един 
светъл тон чрез същия убит.“ 

2. Картонен диск, „вид циферблат от картон..., който може да бъде 
наречен уред за измерване на цветовете. Върху всеки градус, в кръг са под-
редени цветовете като палитра с непосредствените им съседни цветове и 
диаметрални контрасти... Междинните тонове се разлагат по-нататък на 
по-малки части, като половини от часа, четвъртини, минути и т.н.“

3. Като друго помощно средство Дьолакроа си набавя „големи ле-
пенки“ във всички възможни цветове и използва някои от тях, когато ски-
цира картините си; и тъй като рисува винаги прав, за да може всеки мо-
мент да отстъпи назад и да не губи поглед върху картината като цяло, той 
бързо нанася с навлажнен пръст поредица от тонове, които наблюдава от 
разстояние, затваряйки едното си око, и които решава да използва едва то-
гава, след като е проверил цвета, нюанса и съзвучието.“ 

4. Специално подготвена палитра, върху която преди да започне да ри-
сува, „систематизира голям брой тонове, които старателно съпоставя един с 
друг така, че след това да може да рисува свободно“. За нея Бодлер казва, че 
„никога не е виждал толкова прецизна и толкова целесъобразно подготве-
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на палитра като тази на Дьолакроа. Тя прилича на изкусно аранжиран букет 
цветя. При такъв, в най-дълбоката си същност логически метод, всички фи-
гури, разположението им една спрямо друга, ландшафтът или вътрешното 
пространство, които им служат като фон или хоризонт, облеклото им, нак-
ратко, всичко трябва да служи за осветляване на общата идея и всичко тряб-
ва да носи собствения ѝ цвят, така да се каже нейната ливрея. Както една 
мечта има своята собствена цветна атмосфера, така всяка идея, превърнала 
се в художествено произведение, трябва да се движи в типичното ѝ цветно 
обкръжение. Съвсем очевидно съществува специфичен, присъщ на някоя 
част от картината тон, който става ключов и владее останалите. Всеки знае, 
че жълтото, оранжевото и червеното събуждат представи и напомнят за ра-
дост, изобилие, възхвала и любов; но има хиляди случаи на жълта и червена 
атмосфера, а всички останали цветове се определят логически в съответно-
то съотношение от доминиращата атмосфера.

В известен смисъл изкуството на колориста очевидно граничи в оп-
ределени пунктове с математиката и музиката...“

Цветовете върху палитрата на Дьолакроа (систематизирани според 
дневника му):

Бяло Бяло
Черно Гарваново черно
Жълто Неаполитанско жълто, цинково жълто
Оранжево Оранжево жълто, умбра, охра, сиена
Червено Цинобър, кадмий, железен окис
Пурпурно Брош лак, печена умбра
Виолетово Виолетово
Синьо Кобалт, ултрамарин
Тюркоаз
Зелено Смарагд, грюне ерде

Дьолакроа с успех прилага в творбите си законите, на които е подчи-
нено систематизирането на цветовете. Учението му за съзвучието на всич-
ки равностойни и контрастиращи цветове и доказателството, че цветът 
може да се модифицира без да се помътнява чрез смесване върху палит-
рата, са важни изходни точки за импресионистите и неоимпресионистите. 
Дьолакроа открива за всички тях нови възможности за засилване ефекта 
на една картина чрез полагането на цветовете; той отново връща на цвета 
значението му в живописта.

В работата на Дьолакроа прави впечатление, че той, в сравнение с 
други живописци, живели преди или по негово време, систематично след-
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ва определен метод. И Дьолакроа процедира като Леонардо и Дюрер, кои-
то изучавали законите на цвета и пренасяли теориите в изкуството си, без 
да пречат на спонтанността му – напротив, те стимулирали вдъхновени-
ето им, помагали им да избегнат произвола и вредните влияния. Както се 
доверява на дневника си, той счита за „най-важна дарба на гения умение-
то ... да подрежда, систематизира, да колекционира връзките, да ги вижда 
по-вярно и по-широко.“

За да се запознаем с впечетляващата преданост и перфекционизма, с 
които Дьолакроа се посвещава на проблемите на живописта, е достатъчен 
един поглед в дневника, от който цитираме още няколко пасажа.

„Всяко петно в сянката или още повече в светлосянката – пише той – 
трябва да има своеобразен рефлекс, например: всички петна, обърнати към 
небето, трябва да са синкави, тези, обърнати към земята – топли; те трябва 
внимателно да се променят в зависимост от това как се завъртат. Странич-
ните площи трябва да рефлектират сиво или зелено. При Веронезе дрехи-
те на сянка са студени, на светлина – топли... Къпещата се жена: за плътта 
– тривиален локален тон, за светлината – венецианско червено и бяло, към 
това – в зависимост от положението на светлините – неаполитанско жъл-
то, бяло и гарваново черно. Сенките – грундирани с оранжевожълти реф-
лектиращи тонове, възможно най-топли, тук-там сиви тонове – сенки като 
бяло, неаполитанско жълто, умбра и т.н.

Художниците, които не са колористи, не рисуват, а изтеглят с туш. 
В същинския си смисъл живописта, ако не говорим за живописта „сиво в 
сиво“, включва понятието за цвета като една от необходимите бази, така 
както и светлосянката, пропорциите и перспективата. Пропорциите тряб-
ва да се наблюдават в пластиката, както и в живописта. Перспективата оп-
ределя контура, светлосянката – предния и заден план чрез разпределение 
на сенките и светлините по отношение на фона. Цветът дава блясъка на 
живота и т.н. – скулпторът не започва работата си с контур. Той строи с ма-
териала си копие на предмета, което, ако и първоначално да е в груб вид, 
още от самото начало притежава главните предпоставки, а именно дейст-
вителната заобленост и твърдост. Колористите, които обединяват всички 
части на живописта, трябва едновременно с това, и то още в самото нача-
ло, да определят всичко, което е присъщо и съществено за тяхното изкус-
тво. Те трябва да изградят масата (количествата) с цвят, както скулпторът 
я изгражда с глина, мрамор или камък. Тяхната композиция, както и тази 
на скулптора, трябва да представя пропорцията, перспективата, въздейст-
вието и цвета.“ 

Както вече споменахме, познанията на Дьолакроа представляват 
важна основа за художниците след него. Синяк го нарича „родоначалник 
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на неоимпресионизма“, а Сезан твърди: „Ние всички сме вътре в този Дьо-
лакроа!“ 

В писмо до брат си Ван Гог нарича законите за цвета „великите исти-
ни, в които вярваше Дьолакроа“. 

За придобиването на нови знания за живописта всички помощ-
ни средства са правилни според Дьолакроа. Чрез систематизация той се 
опитва да постигне по-добра прегледност на всички фактори на изобра-
жението. Тя трябвало да го улесни в създаването на точен нюанс в настро-
ението и изразителността на картината и в обединяването на идея, цвят и 
форма в едно цяло.

Дьолакроа изисква от всеки художник да познава законите за цвета. 
Той ги счита за основни закони, каквито има в музиката, математиката и 
всички други науки и изкуства. Правилата за цветната композиция му се 
струват по принцип изучаеми. Лично на него точното познаване на симул-
танния и сукцесивен контраст му дава сигурност при повишаване интен-
зивността на цветовете и едновременното им обединяване в хармония. Не 
случайно цял живот той се занимава със законите за цвета и отново и от-
ново изследва ефекта на допълнителните цветове, ефектите на контраста 
и промените, настъпващи под влияние на светлината.

Л. Герике, К. Шьоне • От Дьолакроа до ХХ век
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Христо Демирев

ИЗ „ПОСВЕЩЕНИЯ“

Видение

 На Йордан Кушев

Дали е, че навън снегът сияе
и скреж в косите ни е заблестял
или че сме на сънищата в края,
но в тази бяла нощ те виждам бял.

След радости и грешки, и обиди,
след горести и светнала печал
една звездица там навярно бди над
прозореца ти – и те виждам бял.

И бял те виждам пак, дори когато
политат сенките ти настрана
от младите тополчици – в стъклата –
с потръпващите бели рамена.

Красиви птици кацат по перваза –
и твоят ден да бъде бял и лек.
Насън или наяве ти ми каза:
„И в мен живее черният котак!„

Среща

 На Янислав Янков

Не е последна тази среща
пред четвъртития ти трон.
Едно девойченце отсреща
издува дъвката-балон.

Плете тютюнев дим камшика
на илюзорния безкрай.
И ти ощастливен извикваш:
„Горчивата напитка дай!„

Кой този божи дар ти прати
и докога, и докога
ще срещаш дяволи крилати
и бели ангели с рога?

От небесата е доброто,
а словото е земен знак.
И ставаш по-богат, защото
похарчваш сетния петак.

Не знам, послушници ли бяхме,
но идва изпитния час.
В едно безвремие живяхме
и все пак времето е в нас.

И нови чувства се преплитат,
и райска музика ечи,
и ронят златен прах звездите...
И аз съм птица без очи.



И пак е пролет – цъфтят дървета.
Трепти просторът в сребърна пяна.
Припряно слънце грее в небето.
Писука пиле... Но теб те няма.

Ах, само болка и горест има
в гнездо без птица, в дом без постеля.
С върбова клонка и черно вино
ще ти прелея венче в неделя.

Наяве ли е или сънувам:
в бистра сълзица – благост голяма –
божествен празник ще се празнува –
иде Великден... Но теб те няма.

Ще ли открием тайната свята –
споменът нейде в мрака изгубен.
Самотен щъркел крачи в житата:
и недолюбил, и недолюбен.

В нощта ми капят звезди и свещи.
Луната пълна свети за двама.
Буден пак чакам в утрото среща.
Но теб те няма! Но теб те няма!

22. 03. 2004 г.

Но теб те няма

 На Милка

Христо Демирев • Стихове
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Валентин Стоянов
ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО 
И ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА 

В художествената литература езикът на тялото не е самостоятелен елемент 

от архитектониката на творбата; той е частно проявление на художестве-

ния детайл. В критическата литература липсва пълно и задълбочено изследване на 

функциите и същността на художествения детайл. Тези разработки, които го анали-

зират, не търсят жестовете като част от него, съответно не могат да открият и кому-

никативнта им същност:

„Другият, характерен за авторизирания повествователен текст тип описание 

е портретното описание, направено от гледна точка на разказвача…/…/ Обикно-

вено външният вид е свързан с представяния поведенчески тип. Начин за индиви-

дуализация е, а понякога и за психологическа характеристика, доколкото сложните 

психически процеси имат своето външно проявление„. [3]

Елементите от езика на тялото не се отделят от „физическите белези“ и от об-

щия вид на тялото, не се търси опит за декодиране на словесното послание. Но цен-

ното в подобни изследвания е, че свързват художествения детайл с типа повествова-

ние, а това е един от ключовите фактори за присъствието или отсъствието на езика на 

тялото в художествената литература.

Така подчиненото, опосредствано положение на невербалните проявления 

на човека ги извежда извън обектите за литературен анализ. Но не бива да се заб-

равя, че във всяка система, независимо колко е сложна тя, отделните елементи са 

пряко свързани помежду си. По-висшите елементи снемат в себе си съдържанието 

на по-нисшите, и обратното – по-нисшите са своеобразен начин на съществуване на 

по-висшите. В такъв случай в системата художествен детайл – литературна творба 

– творчески път на автора ѝ – национален литературен живот – световна литература 

– литературен процес анализирането дори на най-малкия елемент би подпомогна-

ло не само изучаването на останалите, но и разрешаване на някои методологически 

и терминологически проблеми на самата система.

В тази връзка най-благодатна творба по отношение на тълкуване на упот-

ребените невербални средства е „Бай Ганьо“ на Ал. Константинов *. В нея героят е 

поставен в необичайна ситуация – далеч е от пространството, което обитава, в ко-

ето се чувства сигурен; знае съвсем слабо чуждия език; непознати му са обичаите 

и културните особености на новата среда; често остава без преводач. Всичко това 

изисква от него да мобилизира всички свои способности, за да постигне комуника-

* По-пълно темата е разработена в [4, 11].
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тивните си намерения и да приключи успешно търговията си. Жестовете на героя 

показват не само душевния му свят, културата и манталитета му, но и пряко насочват 

към авторовото отношение към Бай Ганьо. Изключително показателно е непропор-

ционалното разпределение на жестовете в книгата и това, че невербалното общу-

ване е характерно най-вече за главния герой – разказвачите го използват само два 

пъти в целия текст [11]. От останалите герой към него прибягват само Асланов (уни-

зителното прегръщане на коленете) и Бодков (и то при общуване с българи).:

„От разказите на студента, акомпанирани с разни жестове, с които той укра-

шаваше и даваше повече сила и значение на думите си, Бай Ганю узна, че младият 

момък /…/ атакира с една неотразима настойчивост дъщерята на своята хазайка 

вдовица„.

Тук езикът на тялото е свързан повече със смисъла на казаното (който отпра-

вя към нечестното поведение на Бодков), а не толкова с чувствата на говорещия. Този 

факт би изглеждал необичаен, ако не го свържем с качествата на студента и с нежела-

нието на разказвачите лично да използват жестове. Бодков е единственият индиви-

дуализиран, откроен отрицателен герой измежду българските студенти. Той е „лика-

прилика“ с Бай Ганьо, стремежите и личните им качества съвпадат почти напълно. 

Може би и чрез неговото поведение разказвачите внушават идеята, че езикът на тя-

лото е сякаш несвързан с културата, с интелигентността, с духовността. Според непря-

ко изразеното им мнение езикът на тялото е за парвенюта като Бай Ганьо, за духовно 

мерзки хора като Бодков, но не и за личности, вписали се в културна Европа!

Подобни разсъждения могат да се доразвият и чрез сравнение между упот-

ребите на езика на тялото в „Бай Ганьо“ и в друго произведение на А. Константинов 

– „До Чикаго и назад„. Такъв сравнителен анализ има поне две сериозни основания. 

И в двата случая героите са поставени в непозната обстановка, сблъскват се с нови 

явления и нрави. Освен това повествователят в пътеписа (който в случая е и автор) 

може да се приеме като част от групата разказвачи, забавляващи се със случките 

около Бай Ганьо – той е със същата степен на интелигентност, култура, чувство за ху-

мор и т. н. Така възниква въпросът: как ще се държи човек, присмиващ се на неуме-

нието на Бай Ганьо да общува, когато сам попадне в подобна ситуация? Кои канали 

за общуване ще използва и как ще се отнася към тях?

Преди всичко прави впечатление, че в пътеписа езикът на тялото се използ-

ва изключително рядко. Явно е, че българите се затрудняват при общуването и при 

обяснението на някои факти от американския начин на живот, но самите те почти не 

прибягват до жестове и мимики. Показателен е и следният епизод:
„Казват, че нюйоркските моми били кокетни. В какво им се състои ко-

кетството – господ ги знае! Гледаш две животни – виждат се, срещнат се, без да 
чуеш някой нежен звук или за видиш някое нежно движение, или да забеле-
жиш някое приятно изменение в образите им, току видиш заобиколят се, пог-
леднат се и хоп! … сприятелили се. Аз не намерих някоя разлика и в срещата 
на американец с американка: срещнат се, мъжът излае нещо с дебел глас, же-
ната излае с тънък и не трепва ни един мускул на лицата им.“
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И по-надолу:
„… а пък и като погледнеш и физиономиите им, не знаеш какво да мис-

лиш: във всеки случай, аз при пръв поглед не бях в състояние да реша тия 
групи моми, които срещнахме в парка, почтени момичета ли са или от „оне-
зи моми.„

Пътеписецът е наблюдателен, старае се да открива и тълкува различните 

жестове и пози на тялото. Но не успява да разчете тези сигнали или ги разчита прев-

ратно и така попада в напълно същата ситуация, в която е и Бай Ганьо – дори думи-

те по отношение на леките жени са почти едни и същи. Но коренно променено е 

отношението на разказвачите към участниците в двете ситуации. В книгата ирони-

ята е насочена към този, който не умее да чете невербалните послания. В пътеписа 

обаче обектът на критиката е променен – тук липсва самоирония, недостатъците 

не са у чужденеца, който се опитва да разбере непознатия свят, а в представители-

те на този нов свят; пътеписецът дори „обвинява“ студените американци! Получава 

се парадоксална ситуация – в единия случай се осмива този, който жестикулира, а в 

другия случай – този, който използва недостатъчни като количество и качество не-

вербални средства. В единия случай симпатиите са на страната на немците, които са 

„окаменели“ по местата си, а в другия – на страната на този, който трябва да чете по 

окаменелите физиономии.

Това противоречие може да се обясни с мнението на разказвача за връзките 

между качествата на личността и канала за общуване, който тя експлоатира. 

В „Бай Ганю“ разказвачът внушава, че езикът на жестовете се използва преди 

всичко от некултурните хора, от парвенютата. Чрез него те се стараят да компенси-

рат пропуските в своите знания и култура. Тази теза непряко се развива и в пътепи-

са. Но тук героите са интелигентни, образовани хора; те не преследват търговски, 

материални интереси, нещо повече – интересуват се от общественото устройство, 

от напредничавите порядки. И от тях обаче ситуацията изисква да използват актив-

но и двата начина за общуване. Но тъй като за разказвача езикът на тялото е белег 

на нецивилизованост, той намира нов обект за присмех – критикуван е не чуждене-

цът, а представителят на непознатата културна среда. Така разказвачът се конститу-

ира в единствения достоверен авторитет по отношение на комуникацията, като при 

това самият той не използва активно езика на тялото. Това нежелание е доста сму-

щаващо предвид и на друг факт – разказвачите винаги демонстрират своята емоци-

оналност, а жестовете са продукт точно на подобна първичност, емоционалност.

Подобен поглед към книгата на Ал. Константинов, освен че дава по-пълна 

представа за героя, подчертава и аристократичното пренебрежение на разказва-

чите към неговото поведение. Така се доказва доказва и идеята, че общуването е 

най-ефективно тогава, когато се владеят и двата канала за връзка между хората – 

вербалният и невербалният. Всяко подценяване на един от тези канали и фаворизи-

ране на другия ще доведе или до комични ситуации (както е при Бай Ганьо), или до 

аристократично преувеличаване на собствената цивилизованост и известно при-

небрежително отношение към другите (както е при разказвачите).
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329алманах • Ϛвета гора • 2005



Може да се обобщи, че мястото на езика на тялото в художествената творба 

може да се търси на няколко нива:

1. Езикът на тялото като художествен детайл, насочващ към психологически-

те измерения на героя;

2. Обусловеността на елементите на невербалното общуване от типа повест-

вование;

3. Езикът на тялото като белег на комуникативните умения на героя;

4. Елементите на езика на тялото като следствие от авторовото отношение 

към героя.
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Юбилей

Георги Гърдев

 НА 60 ГОДИНИ

ДОЦЕНТ Д-Р ГЕОРГИ ГЪРДЕВ е роден на 09.11.1944 г. в с. Сър-
негор, обл. Пловдивска. Възпитаник е на Великотърновския уни-
верситет, където през 1969 г. завършва Българска филология. 
От 1976 г. е преподавател по Руска литература на ХХ век във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Специализира в Москва, Петер-
бург, Лвов, Краков. Две години преподава в Белоруския държавен 
университет в гр. Минск. Автор е на десетки рецензии, ста-
тии и студии за творчеството на руски и български писате-
ли. Участва в национални и международни (Минск, Ниш) науч-
ни конференции. През 1996 г. защитава докторска дисертация 
на тема „Прозата на Михаил Алексеев и руската „селска про-
за“. Неговият хабилитационен труд е монографията „Литера-
тура въпреки модела (Михаил Алексеев, Чингиз Айтматов, Ва-
лентин Распутин)“. Съавтор е на енциклопедичния справочник 
„Писатели на народите на Съветския съюз“. Както и на многок-
ратно преиздаваните от 1996 г. до днес учебни помагала „Ръ-
ководство за ученика по литература за 6 клас“, „Ръководство 
за ученика по литература за 7 клас“, „Ново ръководство за уче-
ника по литература за 8 клас“, „Есета (за ученици и кандидат-
студенти)“, „Нови есета (за ученици и кандидат-студенти)“.

В периода 1999-2003 г. доц. Гърдев е заместник-декан на Фи-
лологическия факултет. От 2002 до 2004 г е член на комисията 
за лекторатите по Български език и култура в чужбина към Ми-
нистерството на образованието и науката. От 2003 до 2004 г. 
е ръководител на катедра „Обща и сравнителна литературна 
история“ във филологическия факултет на ВТУ.



Георгий Гачев – човекът, читател на 
най-великата книга на битието – природата, кой-
то все търси пътя към бога*

Уважаеми г-н Ректор, уважаеми гости, госпожи и господа колеги,

На мене се падна високата чест и изключителната отговорност да ви предста-
вя заслугите на проф. дфн Георгий Дм. Гачев за развитието на литературната наука и 
културологията, тъй като от нашата катедра тръгна предложението за удостояване 
му с почетното звание „доктор хонорис кау за“, то бе радушно подкрепено от всички 
преподаватели от катедра „Бъл гар ска литература“, от всички членове на Факултетс-
кия съвет при Фило логичес кия Факултет. И, разбира се, от членовете на Академич-
ния съвет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Как да се представи учен, който непрекъснато търси корените на соб ст вения 
си КОСМО-ПСИХО-ЛОГОС в генетичните лабиринти на два дре в  ни народа – българ-
ския и еврейския – и в необятните духовни прос транства на великата руска култу-
ра. (Случайно ли е, че в голямата наука той влиза с едно изследване на ускореното 
развитие именно на българската литература през Възраждането?) Учен, който не 
обучава, защото не си по ставя за цел да внушава идеите си, а задава въпроси? Учен, 
който гледа оча  рован и уди вен човека и света около себе си, а в микрокосмоса на ду-
ша та търси изме ре нията на Абсолюта? Литературовед и езиковед (между дру го то – 
поли глот!), естет и философ, културолог и есеист, художник на мисъл та и пок лонник 
на хармонията, музиковед и историк. Звучи някак странно това за днешния човек, 
но уверявам ви – Г. Дмитриевич би могъл във всяка от изброените области да защи-
ти блестящо своя голям докторат. Освен то ва е и изявен документалист. Книгата му 
„Воспамятование об от цах. Доку мен тальное повествование“ (Обърнете внимание: 
не „Воспо ми нание“, а „Вос памятование“, сиреч, не просто спомен, а ПАМЯТ!) не е 
само поклон пред подвига на ба ща та, загинал трагично в един от най-чудо вищните 
лагери на сталинския ре жим в печал но известната Колыма. Тя е вълнуващ разказ за 
величието на Духа, проявен от изтънчения естет и му зи кант Димитър Га чев в годи-
ните на Ве ликия терор. Тя е повествование за извечния конфликт между Творе ца и 
Ти ранина. Тя е памет, а паметта е единственото засега доказателство че „няма смърт, 
не може и да има“, както е казал нашият поет.

* Слово, произнесено на 09. 11. 2004 г. пред академичната общост по случай 
удостояването на Г. Гачев с почитното звание „Доктор хонорис кауза“ на Великотър-

новския университет
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Започва, както сам се изразява в своето „Самопредставяне към съб раните съ-
чинения в Интернет“, като „нормален филолог-литературовед с фи  лософски интере-
си“. Първите му книги са по теория на литературата и по естетика. В тях се стреми 
да разбере закономерностите на литературния процес и особената устроеност на 
художественото мислене, различно от разсъдъчното. По-късно определя първата 
си книга „Ускореното развитие на литературата“ (1964) като „своего рода теория на 
относителността, при ложена в хуманитарната област“. И пояснява: „като онтогенеза, 
инди ви ду ално развитие на отделния историко-културен организъм, възпроиз веж-
да ща филогенезата на своя род и вид в стегнат, съкратен във времето ва ри ант“. По-
късно идеята е разгъната в обхватното и задълбочено изследване „Ускореното раз-
витие на културата“ и проверена още веднъж в анализите на една само повест на 
киргизкия писател Ч. Айтматов – „Джамиля“. И за главието е показателно: „Световна-
та литература в едно произведение“. Иде я та неусетно е прераснала в теория, която 
се доказва с процесите и в други литератури и култури на страните от Азия, Африка, 
Латинска Аме рика. А за Айтматов последователно ще напише: „Чингиз Айтматов и 
све тов ната литература“ и по-късно: „Чингиз Айтматов и световната култура“.

Заглавието на едно от следващите му изследвания само на пръв пог лед е чис-
то литературно-теоретическо: „Съдържателност на художест вени те форми. Епос. Ли-
рика. Театър“ (1968). Културологът вече е заявил за себе си и в тълкуването на съдър-
жанието на художествените форми започва да се проявява историкът. Проявява се 
Георги-Гачевата индивидуална, най-ха рактерна черта – изключителната свобода на 
мисълта. Не случайно един от неговите началници в годините на съветска власт го оп-
ределил като „не управляем“. А в онези години, когато господства деспотизмът, тако-
ва оп ре деление бе синоним на „опасен“, почти враг. Та си позволява Г. Дмит риевич в 
чисто литературоведчески анализи най-неочакваната асоциация с политиката. И сам 
цитира този пасаж в „Самопредставянето“ си, защото е показателен за характеристи-
ката на времето, в което се случва всичко: „За епопеята е нужна война, за да може си-
туацията на смърт, пред която зас та ва само смъртният индивид (…), да застане и пред 
държавата, за да почув ства и тя себе си като единична смъртна индивидуалност в без-
края на би тието. Тогава държавата прави поклон, обръща се с възвание към народа и 
назовава своите членове вече не „граждани“ и „поданици“, а „скъпи съо те чественици“, 
„братя и сестри“, „приятели мои“, т.е. използва понятия от ес тественото патриархално 
общество.“ Тогава излиза на сцената Великият Цензор и разгневен уволнява директо-
ра на издателство „Просвещение“, позволил си да публикува хулни думи за Системата. 
И редактора уволнява, и ръкописа на следващата книга на Гачев унищожават. А сами-
ят той ос тава задълго изолиран от редакциите и издателствата.

Но изолиран само от редакциите, не и от идеите.
Напротив. Тъкмо периодът на изолация се оказва особено ползо тво рен за 

него. Като в огромна мозайка неусетно се събират множеството раз съждения за ли-
тература и изкуство, народопсихология и история, музика и език, за да прераснат 
в една цялостна своеобразна научна епопея, която сам той нарича „Екзистенциал-
на културология“. Целият многогодишен труд се възприема и сега от него като едно 
необикновено пътешествие на Духа из непознати земи и цивилизации, постижи-
ми единствено чрез пр о никване в пластовете на литературата, изкуството (танци, 
музика, театър), историята, бита. Чете и изучава всичко: литературата, историята, 
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геогра фията, музиката, митовете, обичаите, ритуалите, медицината, религията, даже 
храната или подредбата на дома. А резултатът е единствената по рода си огром-
на серия от изследвания под общото название „Национални обра зи на света“. Ето 
къде е бродил неуморимият му Дух: България, Англия, Франция, Германия, Италия, 
Древна Елада, Полша, Литва, Естония, Гру зия, Армения, Азербейджан, Киргизия, Ка-
захстан, Индия… В много от те зи земи кракът му не е стъпвал. Освен това е писал 
за космоса на Исляма, за еврейския образ на света… И едно солидно изследване – 
„Панорама на световната литература. История на художествения образ“.

И все нанякъде е устремен духът му, и все се лута в подземията на смислите, 
за да се завърне пак в лоното на делника, където разумът и чув ствата умеят да отк-
риват необятното и в най-тясното пространство на вре менното, преходното, тлен-
ното. Защото Г. Дмитриевич е убеден, че „Ве щи те вещаят, а образите мислят“ (така 
е озаглавено едно от неговите най-ин тересни изследвания) и защото умее даже в 
миговете на съзерцание или телесна леност да намери отново поводи, за да зап-
рати нанякъде винаги го товата да литне мисъл, сиреч да превърне съзерцанието 
в напрегната, но осо бено приятна работа за интелекта. Затова не иска да обучава и 
да вну шава собствените си истини, защото знае, че всъщност мисълта лети подир 
Духа из Великия безкрай и всяка днешна истина утре може да се окаже за блуда. И 
знае още, че само Паметта може да спре времето и заедно с Въоб ражението да пре-
върнат мига във вечност.

Впрочем въображението! Ако си позволим неговата метафорична стилисти-
ка, можем да кажем, че то е онзи капсул-детонатор, който взри вява мисълта и разк-
рива пред нея безкрайно множество от посоки. И всич ките неочаквани, непредви-
дими. Ето един случай. („Случай“ и „случай ност“ са от един корен би казал Г. Гачев, но 
ние само ще добавим, че слу чайността се изчерпва в мига, в който случаят е станал 
известен на уче ния.) Имали грузинските князе обичай, строго спазван през векове-
те: да да ват синовете си за възпитаване в селско семейство, а синовете на селя нина 
– в дома на аристократа. Майката селянка е и кърмилница, но по-важното е, че де-
цата на аристократа и децата на селянина стават млечни братя. И когато кня жес кият 
син стане владетел, той никога не може да бъ де жесток със сино вете на селянина, с 
братята си. А обикновеният гру зи нец от планината гле да гордо, без унизително чи-
нопочитание. Авторитет е не благородството на кръвта, а благородството на Духа и 
характера. А разсъжденията неочак вано стават някак митологизирано-поетически: 
„Пла нината (князът) добро волно отива да се поклони на долината, приема това сми-
рение-отъж дест в ление-сродяване с нея, с низините на обществото, като доверява 
на доли ната най-скъпото си – наследника.“ И всичко някак артистично се пре пли та 
в тази мозайка от обичаи, география, психология, етика… За да дойде още по-нео-
чаквано мисълта-сравнение с руската кул тура на взаимоот но ше нията, където пора-
ди липса на високи и горди пла нини, се налага из куствено да се създават съсловни 
прегради и бариери, които благород ството да преодолява, а тесногръдието да се 
крие зад тях.

Или друг пример: разсъжденията за свободата. За американеца Сво бо дата 
е най-висша ценност. Защото той е напуснал родината си, за да се засели в чужда 
земя. „Освободил“ се е не само от родния край, но и от ро да, от социума, от минало-
то си, от обичаите, т. е. – от ПАМЕТТА си. Затова и отношението му към земята не е 
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да речем като на Йовковския селянин, който разговаря с нея ка то равен с равен, а 
като към нещо, от което може да се извлече полза, за да се оцелее в чуждия свят. И 
добитъкът няма име, душа и характер, а е само стока, прехрана, отново оцеляване. 
И постепенно ще се възстановяват ко рен ните ценности, за да се одухотвори света 
на аме риканеца. Толкова по-бързо, колкото по-трайни следи са останали в ата вис-
тичната памет на по ко ленията.

„Господин Възхищение“ така е наричала в детството бащата на Г. Дми т риевич 
– Д. Гачев – неговата по-голяма сестра. „Господин възхи ще ние“ е и заглавието на по-
вестта за бащата. Но това заглавие би прилегнало и на книга за самия Г. Дмитриевич. 
Наследил е той тази необикновена спо соб ност да се възхищава и учудва на света 
във всички възрасти като дете. И една от най-интересните си книги даже е озагла-
вил така: „Книга удивле ний, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы 
в науке“. Чуй те, звучи сякаш ученик се оправдава, че се е отклонил, че е избягал 
от час: „Случи се така, че (…) аз филологът се засрамих от хуманитарната едно ст-
ранчивост на занятията си и страстно се заинтересувах: а какво правят ре дом в на-
уките за природата, как там разбират света и всичко?“ И започва да чете учебници и 
книги по естествени науки и математика и да записва съ ображения и асоциации и 
да превежда новите познания на познатия му език на хуманитарната култура, за да 
стигне до извода, че новите знания му дали възможност да се докосне до Божията 
промисъл за устройството на света.

 Още много неща трябва да кажа.
И за удивителната способност на Г. Гачев да прониква в смисловите пластове 

на думите и там да открива нови смисли. И те винаги са неочаквани, изненадващи и 
като че ли някак пак по детски весели, духовити, като невинна шега с истините, ся-
каш за да има право после сам да създаде свои нови думи. Който иска, нека ги възп-
риема сериозно. Само че за това е необходима доза мъдрост.

И за най-интересните разсъждения, които някога съм чел, за необик новената 
обвързаност между природата и фонетиката в езика на хората, де то живеят през хи-
лядолетията в нейното лоно. И музиката, и танците, и ми то вете, и поетическите об-
рази, и мисленето – всичко някак странно е по родено от майката Природа. Тя, При-
родата, според него, е изначалната Книга на Битието, която всички трябва да четем 
и изучаваме, за да раз берем себе си, народа си, Бита и Битието си. От тук се е поя-
вила и Гачевата дума „При ро дина“ = Природа и Родина. А човекът е само цветно ка-
мъче в мозайката на единния и неделим Космос. Та, ако той не приеме, че ко шутата, 
борът, ска лата са му равновелики в единния Космос, то неизбежно ще се задуши в 
своето високомерие. Така твърди Г. Гачев.

И за онази странна Гачевска кръстоска трябва да кажа – между ми съл та и въ-
ображението, съпружеска двойка, чиито чеда са умонепостижим кентавър, наре-
чен пак по Гачевски – мислеобраз. И за благородството на мисълта и идеите. И за 
„Музиката и цветовата цивилизация“ – заглавие на едно от неговите изследвания. И 
за анализите на литературата през приз ма та на „Руският ерос“ – друго заглавие. И за 
„Дневник жизнемыслителя“ или „Индивидуальная газета“ – засега последно според 
мен заглавие на една незавършваща книга с есета, реферати, размисли и какво ли 
още не в пъстрия калейдоскоп от жанрови, стилови и тематични смешения.

И пак няма да успея даже да спомена всичко, камо ли да го тълкувам.
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Какъв е смисълът на този ритуално-тържествен словесен портрет, щом пред 
нас е живият, мъдрият, неизчерпаемият Георгий Дмитриевич Гачев?

Ще си позволя да завърша с един личен спомен. Преди двайсетина години 
проф. Га чев пак беше гост на нашия Университет. Струва ми се, че бе поканен да из-
несе лекция пред участниците в летния семинар. Колегата – доц. Николай Звезда-
нов, който беше гостувал в Москва на Георгий Дмитриевич, ме запозна с него и аз 
мо ментално се възползвах от случая да задам един въпрос, който ме измъч ваше, 
докато пишех дисертацията си. Въпросът: „Георгий Дмит риевич, четох Вашата книга 
за Ч. Айтматов и не доумявам: за кратките по вести на киргизкия писател Вие пред-
лагате обс тойни, изчерпателни ана ли зи, понякога по-големи като обем от самите 
твор би, а за романа му „Денят по-дълъг е от век“ – само 6–7 страници. За що? Къде 
е причината?“ И отго во рът: „В книгата действително са само 6–7 страници. А целият 
ми текст е над 200 страници, но в тях сти гам до извода, че Айтматов търси Бога. Кой 
ще публикува такъв ана лиз?“ Забележете, в романа никъде не се споменава Божи-
ето име, а проф. Гачев е толкова убе ден в собственото си тълкуване, че ми прозву-
ча като предсказание, почти пророчедство. Само след година Айтматов публикува 
романа си „Голгота“, в кой то темата за Христос е водеща, откровено изведена, почти 
като мора лен императив.

Ето ви един малък цитат от книгите на самия Георгий Дмитриевич Гачев. Отна-
ся се за самия него: „През цялото многообразие от относителни явления в при родата 
и културата духът на автора се е насочил към по стигане на Абсо люта, Единното цяло, 
Истината, има за цел да проникне до равнището на първоидеите и свръхценности-
те, да разбере тяхното вари ан тно изражение на езика на науките – хуманитарни и 
естествени; в образите на изкуството, в представите и символите на религията.“ Зву-
чи като изпо вед. Какво по-ясно доказателство от това, че освен корените на собст-
вения си Космо-Психо-Логос проф. Г. Гачев се е устремил да търси Бога.
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НАПРЕД – КЪМ ТРАДИЦИЯТА!
Тончо Жечев – балканският мислител

Размисли от дневника
15. 7. 88

В българската литература днес, според мен, 
има две най-крупни, на световно ниво, фи-

гури: писателят-прозаик Йордан Радичков и мислите-
лят-литературовед, критик и есеист Тончо Жечев.

В тях българският дух се оглежда: да осмисли и 
себе си, и света. И в тази работа за само– и светопоз-
нание се създават произведения общоценни и се добиват мисли оригинал-
ни, засягащи всички и по-конкретно нас: СССР и Русия, съветската и рус-
ката култура. 

Наскоро в издателство „Радуга“ излезе книга с избрани статии на 
Тончо Жечев „Съдбата на народа – съдба на литературата“.

Широтата и дълбочината – ето проблем за всеки народ и неговия ху-
дожник. Да бъдеш „на ниво“ и „в крак“ със съвремието на земните жители, 
на световната цивилизация, на нейните проблеми и език (широта на кръго-
зора и образованието) – това е необходимо не само за хоризонта на светог-
леда и обобщенията, но и за да оцениш своето, домашното, регионалното, 
да се отърсиш от „комплекса за непълноценност“ на малкия и „изостанал“ 
народ пред големите и развитите, да престанеш, трескаво и задъхано, да 
„догонваш“, а да спреш, да се успокоиш и да вникнеш – в своето, местното, 
в почвата и корените, разбирайки, че ръчното изделие на местния майстор 
е несравнимо по-ценно от фабрично-конвейерното, а плодовете от собст-
вената градина са по-сладки от отгледаните с химически торове...

Но ние едва сега узряхме да разбираме това – екологията, Байкал, 
народните занаяти, отровената храна и лоното на жените, раждащо деби-
ли; родоотстъпникът като „нов човек“, израстващ без „отживелиците“ на 
„проклетото минало: на дома-семейството, на частния честен живот (а в 
общественото учреждение на детския дом); ужасите на Чернобил, ГУЛАГ 
като плод на „социалистическото“ единодушие – цялото това изтрезнява-
не от култа към широтата-всемирността-модерността и към „прогресив-
ното“ (било то техника или „единствено правилна идеология“) ни учи днес 
не просто със закъсняла горчивина и с грях да се обърнем назад в ностал-
гията, но и спасително и самосъхранително да възраждаме почти оконча-



телно изкривения Вертикал: почвата, корените, своя личен труд на своята 
земя и достойнството на различното мнение...

Това е равносметката от развитието на човечеството към края на два-
десети век и от общото помъдряване. Ние сме притиснати от фактите – „упо-
рито нещо“ – към такова преосмисляне на ценностите (“перестройка“!).

Но какво ли е било на онези, които са прозрявали това – в разгара не 
само на СТРОИТЕЛСТВОТО и във времето на упоението и на илюзиите 
за абсолютните „успехи“? А именно такава е ролята на МИСЛИТЕЛЯ във 
всяка страна-култура и неговата функция-мисия е именно НАРОДНА: да 
бъде нещо като РЕЛЕ – чувствителен прибор, в зародиш отчитащ тенден-
циите и векторите, и изкривяванията, и всичко да осмисля-свързва, като 
привлича опита на историята на своята и на другите страни и на светов-
ната култура.

Точно такава е фигурата на Тончо Жечев и неговият труд-подвиг за 
осмислянето на света вече няколко десетилетия в следвоенна България. 
Роден е през 1929 година. Както и Радичков. Както Айтматов (декември 
1928). Както и аз... Той е брат по опитите на живота, на фазите на истори-
ята и по проблемите на Духа.

/.../

Само че ако за оня, юношата* (макар че е на тридесет и е „дебел“, но 
се помни като „юноша бледен с блестящ поглед...“), светът се е разцепил 
веднъж, то за нас катастрофални промени в начина на живот и в системата 
на мирогледа имаше няколко пъти – и всичките тези пропасти трябваше 
да ги носим-преживяваме-премисляме в душата си – и да търсим синтез и 
да се издигаме към такъв обзор, че умът-дух мъдро да може всичко да раз-
бере-прости (макар и с ужасно страдание) и да съобщи изработения син-
тез –urbi et orbi – на своя град-народ и на света-човечеството.

Ето Тончо Жечев. Коренен българин, израснал на село, на земята, 
слушайки майка си и баба си, „преданья старины глубокой“. И ето го вече 
– секретар на българския комсомол, деен и енергичен. После – директор 
на Института за българска литература. Това съчетание на мечтателност-
чувствителност с интелектуално съсредоточоване и полет на умозрението 
– при това със стремеж към практическа реализация; отвращение от аб-
страктната онанистическа логистика и самоудовлетвореност само в това, 
което аз разбирам, а към близките – пълно безразличие (както неволно 
се получи при мен); горещо сърце, стремящо се да внедри постигнатите 
важни разбирания – представлява и трогателна и героична черта на Тон-
чо Жечев. Защото той се е бил, понасял е удари, падал е и отново е ставал, 
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като Антей, усещайки в своите интелектуални търсения не лично-егоис-
тична, а именно селски-народна правота.

Какви са пластовете на битието и скалите на ценностите, които пре-
минават през живота-душата на Тончо Жечев цели 60 години и които му 
се налага, като многократен Хамлет, да сплете в единство в своята душа, в 
ума и поведението си (защото човекът е патриархално-цялостна натура, 
той не може да съществува в разногласие и в механизма на скептицизма: 
когато човек плюе на Ерос на Единното и се посвещава на удоволствието 
от дребните радости и понятия)?

Това е патриархалната, селски-родова идилия в детството. Може и 
да не е била чак такава идилия, но от далечината на времето, след жесто-
ките пертурбации в Социума, тя свети в ореола на златно утро и слънчев 
ден. Това е начинът на живот във вечна България, който цяло хилядолетие, 
може да се каже, е един и същ; и точно него е събрал в себе си през 30-те 
години на нашия век Тончо Жечев. После, през юношеството му – война, 
въпроси, съмнения: от широтата се надвесва чужд свят и разбутва кълбо-
то-кръг на дома-семейството, тази балканска елинско-българска Сфера...

Не случайно вече втори път използвам елински митове и идеи за ха-
рактеристиката на Тончо Жечев. Той е балкански мислител и усеща дъл-
бинно-интимно родство не само с българската, но и с древногръцката 
традиция, чувствайки себе си и ума си, и проблемите си като тяхно про-
дължение и нов живот. Не случайно той така пластично умее да изразява 
проблемите на съвременното човечество и на българите на езика на елин-
ските модели. „Митът за Одисей“, „Историята и теориите на един Пигма-
лион“ са върховни негови произведения от последните години.

В същото време той е повлиян и от християнската, православно-ви-
зантийската система от идеи и тя му служи за матрица на фундаменталния 
труд „Българският Великден или Страстите български“ (с Димитровска 
награда от социалистическата държава е удостоен за тази книга).

Той е и убеден социалист-правдолюбец; а и социализмът в България 
съвсем не е привнесен от съветските войни през 1944 година, а органич-
но, народно-кооперативно се развива още през 20-30-те години и така ес-
тествено се сраства с българския общинен модел на „задругата“ и обхваща 
четвърт от българското население...

1944 година, Девети септември, радостното освобождение на Бълга-
рия от Русия – и възторг и упоение от всичко съветско, желание по-скоро 
да се пренесе това, което е натрупал по-напредналият в социализма „го-
лям брат“, наивно преклонение, заимстване, вяра в непогрешимия автори-
тет и правилността на идващото от Съветския съюз, и забрава, и подценя-
ване на своето, на мъдростта на традициите.

И това упоение изцяло възприема младият Тончо Жечев и активно 
въвежда в българския комсомол съветските модели. После и учи в Моск-
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ва, като аспирант в Академията за обществени науки... Но тук ново упое-
ние получават чувствителната му душа и разумът му: Русия, великата руска 
литература, Толстой и Достоевски, Тютчев и Чехов... Проницателно нав-
лизат те в неговото същество, напоявайки и насищайки неговата сърдеч-
но-нравствена дълбочина... Така че когато той в своето бъдещо (в книгата 
„Българският Великден...“) противопоставяне на Цариград – като център 
на българската култура през епохата на Възраждането и революционно-
кървавите тенденции, идващи от Север, които монополно се превъзнасят 
от официалната история – всъщност работи за отслабване на руското вли-
яние, това не е външна полемика, а полемика в самия него, в дълбочина-
та на неговия дух, оспорване на нещо скъпо!... А може да се разбере и ина-
че: просто той се обръща към друга традиция – хуманно-просветителската 
линия, насочена към преобразяването на вътрешния човек (Толстой, Дос-
тоевски, Чехов...), за разлика от твърде едностранно по това време (40-60-
те години на ХХ век) възприеманата у нас и в България традиция на рево-
люционното насилие и преобразуването на външните условия (Белински, 
Чернишевски): да изменим външното – и човекът автоматично ще стане 
добър, като се съобразява с обстоятелствата... Тук се гледа на човека като 
на механизъм: без свобода на волята и вътрешно самоопределяне. А Тончо 
Жечев, както и славната плеяда талантливи литератори около него: Кръстю 
Куюмджиев, Здравко Петров и други – издигат ценността на личността, на 
етичното и естетичното начало, защитават пътя на интензивното развитие 
на вътрешния човек – даже и за сметка на забавянето на скоростта на вън-
шните преобразования: икономически, политически, идеологически...

Но тогава упоението от държавно-административното насаждане 
на социализма: да изпреварим даже „големия брат“! – се стоварва и върху 
идеите и произведенията на Тончо Жечев и неговия кръг. Обвиняват ги в 
идеологически престъпления срещу марксизма-ленинизма. Отначало – в 
естетство и елитарност. По-късно – в национализъм и идеализиране на 
патриархалността...

Нелепо е да се чува това от устата на догматични, необразовани хора, 
зубрещи последните резолюции; и точно те се представят като интернаци-
оналисти и радетели за най-съвременен социализъм – и поучават тези пи-
сатели, дълбоко и широко образовани и в древната, и в новата литература 
– при това не външно (както недоучилите), а дълбинно-творчески разби-
ращи всичко...

Но да продължа изброяването-преглед на онези катаклизми и пери-
оди от историята и идеите на културата, които разсичат живота и духа на 
Тончо Жечев и нашето поколение. След първите възторзи от второто Ос-
вобождение на България от Русия настъпва строг догматизъм и „култ към 
личността“ (краят на 40-те – първата половина на 50-те години) и в Бълга-
рия започват репресии, телесни и идеологически.
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И ето ХХ конгрес у нас – и Априлският пленум през 1956 година там. 
Оздравяване, пробуждане на живите творчески сили – и на тази вълна се 
формират и Йордан Радичков, и Тончо Жечев, и така нареченото „априлс-
ко поколение“ дейци на културата...

Обаче „застоят“ не подминава и България – и започва разделение сред 
предишните млади... Отначало бъдещите разлики са скрити: всички се рад-
ват на творческата свобода и на развитието. Но скоро се очертават и линии.

Едни са за истински, революционен социализъм, с ориентация към 
чистата традиция, до „култ към личността“: против репресиите, но за 
идейна „чистота“ и строгост и почти сектантски догматизъм.

Други се ориентират към модерния Запад и модерните там течения 
и сладкия живот.

Трети избират чиновническо-прагматичното нагаждане около власт-
та, каквато и да е тя в даден момент, това е центърът на „застоя“. 

Четвърти са за възраждане на националната субстанция в битието 
на страната и в културата.

Радичков и Тончо Жечев съчетават в себе си всичко: и съвременното 
европейство, и съветското, и руското – но го преработват по своему.

И точно затова техните произведения се оказват това, което и наци-
оналната култура развива-придвижва, и ново-оригинално внася в светов-
ната култура, те са интересни и на другите народи.

Особено сега, в епохата на „перестройката“ и на оценяването на ин-
дивидуалния труд на мисълта и почвата, на органичното развитие в сто-
панството, политиката и културата, – това, което е изработил-измислил 
Тончо Жечев, – точно в целта идва и за нас.

И ще се опитам да представя някои от неговите идеи и как те са раз-
вити.

Ще започна направо от нашите руско-съветски проблеми: в прос-
трация лежи земята, изоставена, отровена и пустееща. Как да се възро-
ди? Да разорем Нечерноземието? (Но също и Украйна, и Бялата Рус, и Си-
бир...) Чрез любовта! – отговаря мислителят.

Ето веригата на любовта: майката, семейството, домът-двор, родно-
то място (село-град), родината. Когато е още запазен органичният живот 
в страната, нейният поет възкликва: „О майко моя, родино мила!“ (Ботев). 
Също и Вазов: гледа България, а вижда своето градче Сопот, двора на къ-
щата и майка си.

Цивилизацията чрез механизма на отчуждението, на разширяване-
то на кръга на живота (и по-конкретно, интернационализма на пролета-
риата) прекъсва тази верига...

„Изглежда диалектиката на отчуждението е особена, тя е направила 
най-слабо средното звено от веригата и отпечатъкът на родното място в 
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езика, манталитета, чувствата е сравнително най-лесно преодолим и зали-
чим. Освен на всичко останало тази диалектика е отражение преди всич-
ко на един реален процес – родното място е най-податливо на промените 
и подвластно на времето. Капиталистическата стопанска формация пося-
га най-напред върху феодалната затвореност на градовете и селата. Живо-
тът става неоседлив. Изравняващата и стандартизираща сила на модерния 
начин на производство неусетно са ни лишавали от родни места, защото 
всички те започват да си приличат едно на друго и имат отлики само в ню-
ансите, а не и в духа си. Развитието на комуникациите ни е създавало все 
по-широки връзки с все по-големи общности. Но само стандартният чо-
век, продукт на това време, може да смята, че придобива толкова много в 
замяна на толкова малко. Той напомня човека, който смята, че познава лю-
бовта само защото обича жените, а не е обичал жена.“*

Да, изглежда толкова малко. Като си помислиш – изселил се е, из-
гонен е „духът на мястото“, не можеш да кажеш: „Вот моя деревня, вот 
мой дом родной...“ Но нали се губи онова лично чувство, за което Пушкин 
пише: „Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам“. А заед-
но с това – и диалектът, и езикът, и извивките на мисълта, и образите, и 
местният колорит...

Но освен това – и производството, икономиката запада! Наемник 
трови земята с химия, идеологически чиновник дрънка на абстрактен 
език; а децата от разпадащото се семейство – дебили в детските домове. 
Откъде да дойде любовта към родината? И как да се възроди нейната ико-
номика, селското стопанство, битът и културата?

Основното звено е „геният на мястото“: отново да се върнем към зе-
мята, да завъдим дом и двор, където раждането на деца да стане необходи-
мост (да има кой да работи), а чрез това земята да получи любящи я орачи 
(не оратори).

Подобно на това как рушихме всички тези свети неща, цялата тази 
естествена верига на любовта, изхождайки от всеобщото: вселенския иде-
ал за по-добро бъдеще за всички, комунизма, човечеството, любовта към 
чуждия (и унищожавахме любовта към ближния), а строихме, изхождай-
ки от тази идеология и тези чувства, така и перестройката (като въз-ражда-
не) трябва да се извършва в обратна последователност: семейството-гнез-
до, домът-двор-наследство (като памет на рода и на труда на семейството, 
като синовна почтителност, не-простащина), своята земя, съседите, стра-
ната. Няма защо да се грижим най-напред за тях: тяхното благоденствие 
ще дойде от тази верига само по себе си.

/.../
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ОДИСЕЙ – ето тук има модел: отплуване към широкия свят, борби-
изпитания, разширение на кръгозора, страдания – и оценяване на родно-
то огнище. И както с безгрижна лекота човекът в историята на цивилиза-
цията се откъсва от патриархалното гнездо – с пропорционално адекватни 
трудности ще му се наложи да преодолява препятствията по пътя към 
дома. Тук са и съблазните на лекия живот (сирените, и Калипсо, и Цирце-
ите), и изкушенията за ума и творчеството (феаките)...

/.../

Одисей прераства в символ на човешкия път в цялата история – и в 
образец за нас. Тончо Жечев пише вдъхновения „Мит за Одисей“ (както 
Камю – „Митът за Сизиф“), където развива главната мисъл: „НАПРЕД – 
КЪМ ТРАДИЦИЯТА!“ Защото Итака – родината, след всички изкушения, 
опити и терзанията на душата и ума, след потресенията и страданията на 
човека, народа, епохата (включително и на нашите, съветските 75 години 
и на техните, българските 40–50) – не е някъде назад, не към същото и не 
за същите е обратният път, а пристигане-завръщане в Бащиния дом, при 
Пенелопа.

Но лесно им е било на Фолкнер, и на Шолохов, и на Томас Ман: има-
ло е къде да се връщат, домът е запазен и Пенелопа чака. А на нас, които 
унищожихме всичко това в безпаметство, сега ни предстои да възсъздадем 
Бащата, на сина – да роди Майката и Бащата. 

Ама тази идея май вече е изказана-предсказана от някого? А! Че това 
е Николай Фьодорович Фьодоров! Неговата „безумна“ историософска 
идея: „Възкресяване на бащите от синовете“ – е митологичен израз точно 
на тази тенденция и задача, която точно сега при ПЕРЕСТРОЙКАТА стои 
пред нас: възраждане – като възкресение – на плодородието на земята, и 
на лоното женско, и на вкуса на труда за себе си, и на живия вкус на плода 
– на домашния, а не на този, който е създаден изкуствено, как да е...

И така, Одисей, Блудният Син, Фьодоров, Покаянието, Перестрой-
ката... По различни пътища се тръгва към сходно деяние. И ето Регионал-
ността: не случайно тя е царска – по корен (чех, regina), не е робска. Нап-
ротив, когато се срамуват от своя „провинциализъм“.

/.../

И така, и НАПРЕД КЪМ ПРОВИНЦИЯТА!
Но това сега за нас ще означава новото. Няма защо да се отричаме от 

пътя на борби и страдания, по който сме вървяли 70 години макар че той, 
след промяната на курса и посоката, в много отношения се оказва пресъх-
нало русло, страничен път, даже задънена улица... Според древната фор-
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мула: „и ще бъдат първите последни и последните ще станат първи“. Ние 
бяхме първи и най-далеч стигнахме по този път – и сега, на завоя, се оказ-
ваме далеч назад, изостанали, „последни“ – и провинция, в сравнение с 
нивото на съвременната цивилизация. И какво: пак ли панически да зах-
върляме, да бягаме – да се хващаме за чуждото, за техните мана и майя?

Но нали както „мои года – мое богатство“, така и мъките-опити на 
страданията и изводите на нашата история – са наше богатство и златно 
дъно за покаяние, размишления и творчество.

Ох, аз ще взема черния ти срам
И той ще стане мойто вдъхновенье...
Ето думи за любовта към родината на Иван Вазов; и тази формула 

откликва в нашето сърце с болка и любов – източници на живото творчес-
тво и познанието.

Поглед към широтата на битието – ами това е вариант на ЗАВИСТ-
ТА: цени се чуждото и различното и ослепява взорът на коренното. Затова 
векторът на изправящия се взор трябва да бъде вертикален – навътре: към 
себе си (да виждаме своя грях и своите недостатъци) и към почвата. 

/.../

Задълбочаването на любовта спасява, възражда.
Сърдечност = коренност = личност. Абстрактност (пристрастие към 

разсъдъчни, прекалено всеобщи идеи) = повърхностност, плоскост (пло-
щадност-публичност), студенина, механичност на съществуването. Така и 
живеехме... А не трябва... Иначе трябва...

16. 7. 88

В мислите на Тончо Жечев постоянна тема е Русия, а събеседник – 
руската литература. Тук има любовно-ревниво отношение. Нали великият 
голям брат, превъзхождащ и по големина, и по духовен авторитет, вина-
ги е бил учител, пред който българинът благоговее. Обаче точно този пие-
тет е бил и гигантско препятствие за получаване на духовно-творческа са-
мостоятелност, можел е и да потиска вярата на българските творци в себе 
си, в своята способност да създадат нещо световно-първокласно. И зато-
ва особено внимателно се вглежда Българският Ум чрез мисълта на Тон-
чо Жечев в безусловно „святата руска литература“ и в руския човек и пи-
сател със заветния въпрос: а за нас в световния Дух каква работа остава? 
Или всичко е открила тази литература и за нас, българите, ни остава само 
да се учим от нея?

Като резултат от това вглеждане се появяват няколко превъзходни 
работи за руските писатели, по-конкретно за Толстой и Чехов, където се 
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развива такава оригинална гледна точка, каквато отвътре на руското са-
мосъзнание ние нямаме.

Изобщо се смята, че французинът най-добре разбира французина, а 
руснакът – руснака... Разбира се, навсякъде своето от своите се изучава по-
обемно и по-подробно, отколкото всички чуждоземни опити. Но откъм 
гледни точки тук може да бъде по-бедно и монотонно. Погледът отстрани 
улавя такива особености, за които своите не се и сещат.

Ето защо аз бих предложил направо в програмите за изучаване на 
руската история и литература да се включи раздел: „чужденците за Русия 
и нейното изкуство“, където да се занимаваме не с натрупване на хвалебни 
цитати (такива и днес имаме предостатъчно!), а с търсене на възприема-
нето ни като странни. Като своеобразна „игра на мнения“ – само че не за 
личността, а за страната-народа и за националния Дух: да разберем – как-
ва е миризмата му за чувствителните ноздри? Защото какво се случва и в 
семейството-жилището? Самият ти си свикнал с миризмата и по инерция 
вече не я забелязваш. А ако влезе някой от чистия въздух или свикнал с 
други миризми – може да се замае от аромата или да му се повдигне...

Идвало ли ви е на ум да си зададете следния въпрос за Лев Толстой: 
може ли да седнеш с него в кафенето на чаша вино? – и веднага: „Какво го-
вориш?! Опомни се, грешнико!...“

А точно такъв въпрос си задава българинът – и, естествено, се вце-
пенява от отговора: „

А всъщност веднага получаваме ново и странно разбиране за Тол-
стой: наистина – Толстой даже не познава ХУМОРА, няма го в неговите 
произведения. А това е кардинална черта, която обяснява много от особе-
ностите на неговия ум и светоусещане...

Безкрайна сериозност – това всъщност е и недостатък, и даже глу-
пост у човека. Такъв твърде много си въобразява и си придава важност 
– жалък смъртен е и песъчинка, а не си знае мярката! Тук има антично ви-
сокомерие, възгордяване, което е вина на трагическия герой. И Толстой в 
най-голяма степен е виновен за това: поема на плещите си грижи и проб-
леми, които може да носи само Бог, Битието като цяло.

„Безкрайността!“ – за нас, в Русия, тя е понятие-усещане привично-
домашно и ние даже не се замисляме за нейната свръхчовечност – и жес-
токост. А българинът е от малка страна, която е по мярката и по ръста на 
среден човек, където по неговия мащаб е всичко: и количеството собстве-
на земя, и домът-семейството, и държавата, и нуждите... – но затова пък 
успява да се справя с всичко това, а не затъва в мързел и водка, целейки се 
във велики неща или като „излишен човек“, любимец на девойките и да-
мите, прекарва живота си. За българите Протагоровият принцип: „Чове-
кът е мярка за всички неща: на съществуващите – че те съществуват, на 
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несъществуващите – че те НЕ съществуват“. А руският дух – както се чуди 
Жечев – е склонен към метафизика и да вижда несъществуващото – като 
реалност и да се стреми към нея (идеализъм, максимализъм, увличане от 
свръхидеи и свръхцели: Китеж, царството небесно, комунизмът, световна-
та революция – и то веднага, иначе ще те застрелям!.. – и теб, и себе си!..). 
И това го има при великите светци на руския Дух: и при Толстой, и при 
Достоевски – насаме с безкрайността, тет-а-тет. Затова и мръзне обикно-
веният среден човек, топлокръвният българин, в негово присъствие: Как 
да се мериш с него?! Грамаден! Отгоре на това – Лъв! Колко е голям и стра-
шен! По-голям от самия Бог. Или е човекобог? Молох?.. Самосътворен ку-
мир?.. 

Така определена фамилиарност, която е амплоа-маска-роля за бъл-
гарина (той се чувства среден, със звездите не се мери, но в тези свои гра-
ници – на здравия смисъл и своята правота се опира и смее да съди) – му 
дава архимедова опорна точка, за да преобръща даже святата руска лите-
ратура и да вижда в нея не толкова видимото за самата нея.

Същият Толстой не може да си го представи като млад безделник, а 
само като старец или младенец, какъвто той, наивникът, е и в старостта... 
Ето още една черта: българинът пък е вечно зрял, той е на средна възраст 
от детството до края... Също мярка и здравомислие е – с хумор да гледа на 
себе си и с някакъв светъл скептицизъм – на света... Без големи претен-
ции... Така е и в любовта: вижда я в родство с раждането, а не със смъртта, 
както става автоматично и в романтизма, и в Русия, където не Рождество, 
а Великден (Смъртта-Възкресение) е най-големият празник. И това е и чо-
вешка, и също християнска позиция: с-мирение = умение да живееш в мир 
със света и със себе си.

А руснакът – ето Толстой – е във вечно и безкрайно съмнение (и пак 
– не е ли еманация на пространството тук, не е ли воля на Космоса?..)

И затова толкова специално и състрадателно внимание събужда у 
българина Чехов, при когото родният и симпатичен принцип на МЯРКА-
ТА, хуманно-човешки – след руския безпредел, невъздържаност и невъз-
питаност – става принцип и на поведението, и на мисълта, и на творчество-
то. Но пък с какъв максимализъм към себе си, като кантовски категоричен 
императив, прилага Чехов този принцип, като довежда слабото си тяло до 
изтощение! С безмерно усилие постига – Мярката! По руски самопожерт-
вувателно, заради нея!...

Първо, ЗДРАВИЯТ СМИСЪЛ! Кой в Русия не се подиграва с него? 
От Пушкин („тьмы низких истин...“) до Горки. А всъщност това е божест-
вена способност, дадена на хомо сапиенса за оцеляване в света, сред Кос-
моса: човекът е облечен не с козина, а със здрав смисъл и с него е защитен. 
Е, ако иска да живее. Ако пък го привлича Безкрайният идеал, всъщност 
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Смъртта, тогава здравият смисъл не е нужен: той ограничава-очертава-
охранява живото къщество(вание). Да оцелееш – това е закон и дълг за 
българина (школата на петстотингодишното робство). А за руснака Жи-
вотът е – къде да го захвърля по-скоро? Под каква цел-идеал-идея?...

Скорее жизнь свою в заботах истощи!
Разлей отравленный напиток!... (Лермонтов)

И как один умрем
В борьбе за ЭТО! („Песен от гражданската война“)
И ето намира се такава натура и в Русия, момче от провинцията, ко-

ето осмисля-оценява и възпява мярката – посред и на фона на привичния 
култ към руската широта и безразмерност (и узаконен, и осветен от вели-
ките авторитети на Духа), който става вече разрушителен автоматизъм на 
самонастроението (по-точно: на саморазрушението и разрушението на 
страната), се нагърбва с мисия – да, на същата тази „умереност и акурат-
ност“ да вдигне цената, и с немски педантизъм започва да се преработва-
превъзпитава, изцеждайки по капка роба (а нашият „роб“ не е какъв да е, 
той е смелчага, „луда глава“, който беснее из ледената пустиня...), съзнавай-
ки и изпълнявайки свещения ДЪЛГ – не великия (към Родината или Рево-
люцията), а към безпомощните си роднини: да ги издържа с труда си...

Но и това при него се получава не спокойно-умерено, а като мисия: 
и тай на нея, като Месия, се разпъва накрая. Той сякаш се опитва по руски 
атлантово да издигне принципа на българското (и изобщо европейското, 
на цивилизоваността-възпитаността) – и се пречупва. Защо отново и той 
– уж хуморист! – към себе си не може с мярка-хумор да се отнесе, а е също 
така жесток-безпощаден-сериозен, като Лев Толстой, с когото радикално 
се разминава идейно?...

И тук страничният поглед вижда – дълбинно тъждество: в „типико-
на“ на душата и в принципа, в структурата-маниера-формата, която е съ-
държание от първа степен и първи смисъл, по отношение на който сами-
те изразявани идеи и позиции – са смисъл вторичен и повърхностен, и не 
толкова важен.

Същият този Толстой казва за него едно и също, когато през 1859 
година с Дружинин се подписва под принципа „изкуство за изкуството“, 
а през 80-90-те години разобличава изкуството и се отрича от художест-
веността.

А това, че в единия случай обект на неговия тероризъм е естетиката, 
а в другия – етиката, това вече е производно и не толкова важно. Съдържа-
телност на самата форма, на структурата – ето какво вижда страничният 
поглед, което своите хора, руснаци или французи, осъзнавайки своето, на-
мирайки се в самата тази структура и форма, не могат да видят, а откриват 
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разлики едва на етажа на „идеите“ и на формулираните изказвания-цита-
ти. А онези са на нивото на щурците – самото цвърчене на чуждия глас и 
неговия тембър усещат. 

/.../

Обзалагам се: невъзможно е в руския Логос такова утвърждение, не 
може да го има в руските текстове, даже Маяковски предизвикателно се хва-
ли, че никога няма да го посети „позорното благоразумие“. А тук има Мета-
физично (тоест превъзвишено, божествено) значение на Благоразумието!.. 
А виж елинът и българинът могат така да кажат, да разберат-усетят...

/.../

„Черното слънце на меланхолията“ издебна в нашия век и Зошчен-
ко... И навсякъде „през сълзи“ и през печал-депресия: като някакъв гонен 
и безправен пришълец – смехът-хумор, и то сред ледената сериозност.

А всъщност това е просто функция на организма – на хомо сапиен-
са – естествено-пречистваща, помагаща му да живее и да оцелява, лекарс-
тво, което се взема колективно (минимум от двама: не можеш безумно да 
се смееш сам; затова пък да плачеш и да мислиш-страдаш – може) и задъл-
жително. Хуморът е задължителен като етикет и вежливост при срещите и 
разговорите на българите. А при нас – държавно отговорна работа! И Ме-
тафизически опасна... Мирогледна!..

Хората от Балканите от векове са захранвали Русия (Григорий Цам-
блак и Теофан Грек...), имали са особен поглед и ум, начин на мислене и на 
представяне на нещата. Днес не им се налага физически да се местят-пъту-
ват, за да влязат в нашата култура, а трансмисията на превода удобно дос-
тавя духовната храна в нашето време и място – без тяхното откъсване от 
своето. Затова да се възползваме от тези идеи, които за всички нас е пос-
тигнал през живота си балканският мислител Тончо Жечев.

В качеството на Постскриптум – справка за името. „Тон-чо“ – това 
е от „Антон“: звателен падеж и с умалително-ласкателен суфикс. В така-
ва форма името в България се смята пълно, както и „Милка“, „Здравка“, 
„Кръстю“: към човека сякаш се обръщат фамилиарно, (семейно). И това 
също свидетелства за човешки-домашната мярка и близкодействието – 
като за свойства на българския Космо-Психо-Логос.

Новоселки, юли 1988 
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349

Пенка Бангова
УБИЙЦИТЕ

Днес Матей Димков, сервитьор в ресторант „Роял„, си обеща да 
не надписва. Вече имаше всичко и затова можеше да си разреши 

да се покипри с ореола на честността. Да, не само в неговите, а и в очите на 
околните благоденствието разлистваше клони в задружния му дом.

– Добри пари печели – споделяше майка му с жените от село и по 
изтънелите ѝ устни се разливаше спокойна усмивка.

– По-нареден в града от нашия Матьо няма – след втората ракия 
започваше да се хвали баща му.

Е, това с две-три крачки се разминаваше от истината, но Матей ня-
маше право и да се оплаква. Живееше в просторен апартамент, разполага-
ше със западна кола, на дъщеря си успя да осигури още по-хубаво жили-
ще. Обзаведе го. Наскоро ѝ купи „Мерцедес„. За двете семейства построи 
триетажна вила в най-красивата местност край града. Всичко това по него 
време трудно се постигаше с директорска заплата, а той го извоюва с бе-
лия хангал.

За първи път го преметна преди двадесет и пет години. Ех, какви 
прекрасни времена бяха! Заведенията на новия курорт още през май се 
пълнеха с жизнерадостни французи, германци, шведи, които за чаша 
кафе оставяха десетачка, а тогава с тези пари можеше да се изкара цяла 
седмица. Дълбоко в паметта му, до спомена за несподелената любов към 
свенливата Магда, се бе врязъл жълто-червеният октомврийски ден, в 
който след като се върна от служебния банкет по случай изпращането на 
последните гости, превъртя ключа на стаичката. Извади от неизползвания 
комин картонено куфарче и започна да брои: едно,… хиляда,… десет 
хиляди. После внимателно подреди парите. След всяка пачка квартирата 
му се виждаше не толкова жалка, а лицето му придобиваше все по-уверен 
израз на победител.

През следващата пролет, точно в кръщелния му ден като сервитьор, 
купи от свой колега почти неизползвана „Волга„. Смени калъфите с по-
скъпи. Лъсна я като джам и полетя към село. Майка му така се изненада, 
че отначало не го позна, а после в очите му запламтяха весели искри. Този 
огън, като бумеранг, нахлу в душата на Матей. За първи път през своя 
живот изпита ликуващото чувство, което носи съзнанието, че си дарил с 
радост хората, които са най-близко до сърцето ти. През следващия сезон и 
изобщо през така бързо отлетелите двадесет и пет години, когато поемеше 



в ръце шумящите банкноти, пред него оживяваха разширените от приятна 
изненада зеници на възрастната жена и настроението му се устремяваше 
към върховете на блаженството. Прекрасни мигове! Но с всяка година 
щедрите туристи намаляваха. Цените на храни и удоволствия растяха, 
а месечните възнаграждения стояха като заковани и Матей започна да 
надписва. Отначало сам се спасяваше, но с времето той и колегите му се 
обединиха. Преди да влязат в смяна уточняваха кое ястие каква цена ще има, 
кое питие по колко ще го продават. Тази колективна кражба ги изпълваше 
със самочувствие: Матей спокойно държеше главата си изправена, така, 
както е с хора, отдадени на честен труд. А в действителност мисълта и 
способностите му не бяха насочени към това как по-добре да работи, а 
единствено към това каква хитрост да измисли, с която да измъкне повече 
двайсетачки от претъпканите джобове на чужденците и непрекъснато 
в съзнанието му грееха погледите на неговите родители. Още като дете 
копнееше да ги направи честити, но така и не му се отдаваше: или прозорец 
ще счупи, или клон, отрупан с череши, ще откърши. И в училище не му 
провървя. Нямаше кой да му покаже как и колко да учи и в бележника му 
повече от тройка не се появи. А не беше глупав: леко усвои немския, бързо 
напредна в професията. Обаятелен като киноартист, той привличаше 
новите клиенти; редовните посетители знаеха, че когато седнат на неговата 
маса, няма да чакат и го предпочитаха пред другите сервитьори, така че 
имаше работа в изобилие, но, колкото и виртуозно да обслужваше, било 
то германец или най-богатия българин, все по-рядко получаваше бакшиш, 
а заплатите бяха толкова мизерни, че не само не позволяваха да пестиш 
за къща, а дори семейството си бе невъзможно да изхраниш. Матьо се 
чудеше какво име да даде на този факт: несправедливост, подигравка 
или безмълвно узаконяване на масова кражба. Когато беше по-млад, 
пелерината на мечтите забулваше подобни въпроси, но след смъртта на 
родителите му, уж животът външно не се промени, а защо започна да го 
спохожда сивкава тъга и упорито да го гложди въпросът какъв е смисълът 
на всичко това: вили, мебели, дрехи. Покупките като пролетен дъжд се 
сипеха в техния дом, но за съжаление не го огряваха с радост. Единствено 
лъчите, трепкащи върху лицата на побелелите старци, озаряваха душата 
му със светлина. А сега, след като ги няма…

Сега, след като смъртта на два пъти оживява в телата на близките 
му, все по-ясно осъзнаваше, че всичко е безсмислица. И нещо друго, сякаш 
девствените им зеници къпеха съвестта му и той не изпитваше ни угризение, 
ни боязън. А в последно време тези чувства, подобно голи охлюви, оставяха 
в душата му лепкави следи от напрежение и страх. Пък си и беше за страх, 
тъй като преди години я влезе, я не влезе контрола, а миналото лято на 
няколко пъти ги изненадваха. И все по-често, когато надпишеше с по-
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внушителна сумичка, чувствуваше бодеж в гърдите, толкова силен, та 
въздухът му секваше. Болката, събуждаща образа на черния ковчег, започна 
да прокарва пътечка към мислите, че си има всичко и дъщеря си нареди и 
сега му трябва здраве, здраве и спокойствие, затова край!

С особено вълнение Матей си спомни, че днес се навършват двадесет 
и пет години откакто за първи път облече сервитьорския костюм. Беше му 
станало традиция да си купува скъпа вещ, но този път реши да ознаменува 
юбилея като пререже лентата на безчестията. Изпълнен с най-светли 
намерения, влезе в огромната зала. Остъклена към изток, тя разкриваше 
величественото око на морето. При видението на тази безбрежна повърхност 
у него заискри желание да бъде и той такъв голям, извикващ възторг, 
уважение. О, така му се прииска да работи като лекар, но не обикновен 
лекар, каквито безброй ги има из болниците, а да се ползва със слава и от 
цялата страна да се стичат за помощ, да му плащат скъпо и прескъпо, а 
той ще си оставя само за хляб и всичко друго ще им връща… Или да бъде 
всепризнат художник!… Матьо си представи как картините му се продават 
по цял свят, как колкото известността му става по-голяма, толкова по-малко 
се интересува от това, което го заобикаля. Видя се облечен като Толстой с 
рубашка и панталон от евтин плат, а наоколо легло и маса…

С бавна, лъкатушеща походка излезе на терасата. Отпусна се в 
плетения стол. Притвори клепачи и започна да строи кули от мечти за 
възможността да стане друг. Спомни си обичните думи на своята майка, че е 
по-добре да се запали и най-тъничката свещичка, отколкото непрекъснато 
да се проклина мрака. Да, трябва да опита, дори и съвсем дребна стъпка 
да направи, ще е по-спокоен, отколкото постоянно да го гризе мисълта, 
че е крадец. Мъжът впи поглед в морето и за миг му се стори напълно 
възможно да задуши тази изпепеляваща страст към парите.

С уверена походка обиколи офиса. Нареди на момчетата от неговата 
бригада да полират огромната камара чинии. После влезе в залата и 
му стана приятно при вида на района си, най-бързо запълнен с фини 
чужденци. Почувства се поласкан, че управителят му прехвърли масите 
на отсъстващата колежка. А най-голямо удоволствие изпита, когато в 
заведението влезе генералният директор и без да потърси шефа тръгна 
към него.

– Матьо, кои места ще ми предложиш?
– Естествено, най-хубавите – сърдечно му се усмихна.
Без излишно суетене нареди на двете пикола да сменят покривките, 

да поставят свежи цветя. Тази вечер бе решил да мисли само за това как 
по-добре да работи и не се ядоса, че разни началства ще му пилеят времето. 
Изпълнен с искрена вежливост, застана до високопоставения човек. Записа 
поръчката. После с бързината на пантера се озова в кухнята и уведоми 
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майстор Катьо за идването на Лефтер Въжаров. В очите на младия мъж 
пламнаха гневни огънчета.

– Мамка им шефове! На нас яйце ни се пече на задника. А те тръгнали 
да си правят кефа – колегите му яростно запсуваха.

И с право бяха недоволни, но до един се разтичаха да му угодят: 
бюфетчикът – с най-хубавите си питиета, готвачите – с най-пикантните си 
специалитети, управителят – с най-раболепното си поведение, защото като 
бял ден им бе ясно, че са му в ръцете. Я работа за сина ще тръгнат да търсят, 
я квартира за дъщерята, а недай си боже някакъв фал да направят: от него 
зависи дали разкритата злоупотреба ще бъде облечена в грозната дреха на 
закономерни нарушения или в балетната рокличка на неволна грешка.

Когато сметката понабъбна, Матей тръгна към записващата машина, 
но почувства стоманения поглед на управителя.

– Да маркирам ли? — очите им се срещнаха.
– Изчакай!
И Матьо отново застана до масата на богопомазания гост. Със зеници 

и кратки думи дирижираше действията на момчетата, не изпускаше от 
очи и Въжаров. А той така внушително бе пуснал котва на стола, сякаш 
бе американска подводница: въпреки че обилно се наливаше с алкохол и 
разговаряше шумно, жестовете му бяха властни; леката пълнота придаваше 
дори на смеха му известна тежест.

Матей наблюдаваше хранещите се и най-вече Въжаров, а срещу 
тях беше огледалото и несъзнателно се взираше и в оживяващите 
силуети. Но тук, върху лицето на безпристрастния гледец, не чувстваше 
превъзходството, което лъхаше от шефа, а съзираше тясната глава, малките 
очички и до тях неговото чело, изпъкнало като на математик и започна да 
си мисли, че ако не бе израсъл на село, а в град и имаше по-добри учители, 
а и родителите му, ако не бяха така сляпо честни и не вярваха, че всичко се 
постига само с труд и отвреме навреме обикаляха техникума я с кокошка, 
я с пуйка, тогава би извоювал висока диплома. С тази диплома би успял 
да се вмъкне в някой институт и ето ти открит пътя към големия свят. А 
той си остана прост сервитьор! Хубаво бе, че поне дъщеря му взе сносна 
професия. Тя завърши фелдшерство, а внука си бе решил да направи лекар. 
Ако трябва, в западна валута щеше да плаща на частни преподаватели, 
само и само в неделя сутринта да излезе по главната с внук доктор.

След час, малко неочаквано, компанията си тръгна. Въжаров благодари 
първо на управителя, после лично на Матьо и с високо вдигната глава поведе 
сътрапезниците си през изхода, водещ към плажната ивица, явно бяха 
решили да поплуват или да продължат хубавата вечер край морето.

Матей гледаше изправения гръб и уверената походка на своя най-
голям началник и чувстваше, че устата му се изприщва – как спокойно и 
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гордо се изниза без дори да направи намек за плащане! Въжаров, в чийто 
джоб всеки месец изсипваха заплата, равна на заплатите на две сервитьорски 
бригади, Въжаров, чиито родители преди Девети бяха забягнали в Балкана, 
за да воюват за общество без използвачи и използвани, същият този 
Въжаров как величествено заплува към изхода, сякаш бе извършил най-
благородното дело. А той, Матей Димков, се дави в угризения! – отправи 
очи към сервитьорския тефтер, после преброи бакшиша от другите маси. 
Не, не се равняваше дори на четвъртинка от тлъстата сметка и то след като 
бе на крак половин денонощие, след като бе пренесъл тон храна, след като 
си налагаше да бъде усмихнат, въпреки тъгата, която го душеше. Не, Матьо 
също има право да разполага с пари. За този труд той заслужава много 
пари, а в бъдеще ще му трябват все повече и повече – в неговото съзнание 
изплува пухкавата главичка на мъничкия Мариян и топла светлина озари 
душата му. От дъщеря си с всеки ден се отдалечаваше. Не че преставаше да 
я обича, но някак инстинктивно я отбягваше, тъй като общите им вечери 
бяха непрекъснато просене на хилядарки за палто, за пералня, за екскурзия, 
докато нейното дете, ех, поне засега, бе съвсем друго. Той осезаемо живо 
усети доверчивите му ръчички, сякаш наистина го бе прегърнал и изпита 
омайваща наслада, която като балсам се стече по тялото и го накара да 
почувства радост от живота.

В този миг зърна двама клиенти: висок швед гальовно бе прихванал 
малко по-възрастна от него жена. Матьо обгърна с възхитен поглед 
косите ѝ: тежка коприна, която на вълни покриваше загорелите рамене и 
въпреки че ходилата му туптяха от умора, забърза към тях. С усмивка ги 
покани на масата до прозореца. Взе поръчката. Смени пепелника. Избра 
най-лъскавите прибори и изобщо се стараеше, защото още когато ги 
видя, с очи обърнати един към друг, бе наясно, че от тези хора можеше 
да вземе „голям гювеч„. И най-важното, колкото и да поиска, никога 
нямаше да направят скандал и наистина, чукна ги с внушителна сумичка, 
а лъчезарният кавалер му наброи още толкова. Матьо отсервира и излезе 
на терасата. Страхът, подобно на вода, превръщаща скали в пясък, загриза 
до болка душата му. Облегна се на парапета. Бавно обърна лице на ляво, 
на дясно, сякаш го измиваше с прохладната влага на въздуха. Гърбът му 
тръпнеше, а краката, горе в прасците, пулсираха. Той докосна смачканите 
банкноти и се опита да се успокои, че не е възможно да са разбрали колко 
в повече е надписал. Ако бяха разбрали, нямаше да му дадат бакшиш. 
Уморено се отпусна върху плетения стол и потърси морето. Тази нощ то 
бе особено красиво, сякаш в чест на неговия празник си бе наметнало 
най-омайния воал от кадифени светлини. Да, днес преди двадесет и пет 
години за първи път облече сервитьорската униформа. После се бе женил, 
бе имал дъщеря, внук, бе построил две къщи, купил две коли, бе обиколил 
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на кръст Европа и все се надяваше, че сърцето му ще започне радостно да 
тупти, но уви, щастието оставаше винаги там, зад недостъпна преграда и 
сякаш само в онзи ден, когато за първи път си отиде на село с „Волгата“ 
успя да надникне, но само него ден и само надникна, а никога не можа да 
я прекрачи. И той отново почувства как му става тъжно, черно и побърза 
да се върне при колегите.

Когато изпратиха и последния гост, мудно се преоблече и въпреки 
болката в краката, не тръгна по познатия път за вкъщи, а закрачи към 
морето. Имаше желание бризът да го облива със студените си струи, сякаш 
така щеше да измие отвращението, което изпитваше от себе си, че не можа 
да устои на магнетизма на кражбата. Пред очите му ставаше все по-черно, 
но инстинктът за самосъхранение му поднесе образа на гордата Въжарова 
осанка (в комплекса се носеше слух, че през вечер посещавал с компании 
някой от поверените му ресторанти и почти никога не плащал). Излъчването 
на този авторитет поразреди угризенията. После съзнанието му се насочи 
към готвачите, които слагаха все по-хилави порции, към сервитьорите, които 
надписваха с все по-големи суми, към началниците, които влагаха все по-
малко жар в работата и примирено изпъшка колко много си приличаха. „И 
докъде! Докъде ще стигнем!“ – спря, трескаво се замисли някой някога задал 
ли му е подобен въпрос и имаше ли някой от неговите връстници или от по-
младите, с когото можеше да си поговори за разочарованието, за страха. Не, 
нямаше, колегите му се бяха устремили да живеят и не се замисляха, може би 
защото до един смятаха, че от тях нищо не зависи, може би защото никой не 
бе достатъчно смел да изкрещи: „Стига!“ Да, никой не бе достатъчно силен, за 
да напусне общия път, въпреки че ставаше все по-нечист. Ех, Матьо Димков 
копнееше поне днес да е различен, но пак нещо го спъна.

Впи поглед напред и с болка осъзна, че на морето му е леко, защото 
по рождение си е такова, величествено, а и той, и всички други, трябваше 
да полагат мъчителни усилия, за да бъдат по-съвършени и не се знаеше 
дали щяха да успеят.

Отпусна се върху топлия пясък и зарови ръце. Насреща водната 
повърхност се простираше спокойна, безкрайна. Как му се искаше да бъде 
голям като нея...

Въпреки че откриващата по-светли хоризонти стъпка се обеси върху 
примката на грозното влияние, този ден остави следа в душата на Матьо: 
край морския бряг у него покълна чувството, че ще дойде миг на промяна. 
И наистина мигът дойде! Свалиха Въжаров. Изгониха партийния секретар. 
Сърцето на сервитьора преливаше от вяра в края на беззаконията, от 
надежда, че и той ще стане друг, но...

Започна сезонът и Димков с изненада установи, че всичко се търкаля 
по старому. И някак при това положение му беше трудно да стъпи на нов 
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бряг. Хубавите неща бързо не разцъфват, а когато започнат промените 
и той ще започне да плеви бурените, избуяли в душата му — твърдо си 
обеща, но ето, от тогава изтекоха две години и пак назначаваха не според 
способностите, а според това имаш ли вуйчо владика. И пак получаваше 
смешно малко възнаграждение и, за да можеше да свързва двата края, 
трябваше да краде.

И нещо по-тъжно: не само си стояха старите неправди, а се трупаха 
по-големи и по-големи. Например, безкрайна беше изненадата му, когато 
разбра, че ресторантът им е взет под аренда от Стилян Ченчеджията. 
Преди месец ръководството на комплекса провело търг. На него се 
явили двама с управителя. Стилян, който дълги години държеше бара, 
едновременно с това се занимаваше с незаконна обмяна на валута, та 
от тези си дейности явно бе натрупал доста пари и смело наддавал. И 
наистина, ден след спечелването на търга, със спокойно изражение на 
лицето, внесъл необходимата първоначална вноска и то без да тегли 
стотинка кредит. Докато слушаше тези новини, Матьо имаше чувство, че 
го шибат с коприва. Опита се да потъне в работата си, но въпросът откъде 
е изкопал такава огромна сума, продължаваше да го пари: петнадесет 
години работеха в един и същ ресторант, получаваха едни и същи заплати, 
следователно е крал стократно повече. И що за правителство царува, щом 
дава зелена улица на мошениците! И защо няма да му поискат документ, 
посочващ откъде е натрупал тези милиони! Матьо гледаше със съчувствие 
управителя, който пак изпълняваше същата длъжност, но вече погледът 
му не беше стоманен, а на пионка, тъй като играта се дирижираше от 
Ченчеджията и имаше чувство, че гол е попаднал на поляна с фекалии и 
от никъде няма пътека, която да го изведе на чисто. Понякога си спомняше 
за екстаза, обхванал го през осемдесет и девета. Цяла зима плува в море от 
изненади, обърканост и щастие, състояние подобно на това, което изпитва 
човек, когато му се падне печалба от лотарията. Но днес беше наясно, че 
не е изтеглил билета, който носи щастие, защото докато преди години се 
чувстваше заможен, сега непрекъснато се бореше с гадното усещане, че ден 
след ден се приближава към ямата на бедността. И нещо по-смъртоносно 
– увереността, че ресторантите, накацали край най-слънчевия залив, 
през пролетта пак гостоприемно ще разтворят врати (ох, как съвсем не 
ценеше тази увереност!), започна да се стапя и това пораждаше болезнено 
предчувствие на сгромолясване в пропаст. И може би защото умът му не 
виждаше друга вселена, то той, мълчаливецът, бе станал разговорлив и 
току спираше близки и далечни познати да си поговорят за безизходицата, 
която като епидемия обхващаше честните хора. Дори веднъж заговори 
милата Магда, омайваща и до днес сърцето му. Винаги вежлива, тя надълго 
и нашироко му разказа как благодарение на реституцията върнали голямата 
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къща на свекъра, но Кинарови били много деца, така че на Емануил се 
паднали само две стаи. Да вземат висок наем? Не, съвсем не, защото синът 
на приятелско семейство наскоро се оженил и му ги предоставили почти 
без пари.

Димков я гледаше учудено, а тя, сякаш за да избегне въпроса да не би 
мъжът ̀и да е побъркан, сподели, че се възмущава от това самозабравяне на 
собствениците. Усмихвайки се загадъчно, продължи, че е във възторг от 
Емануил и ако всички поне мъничко му подражаваха, не само социализмът, 
но и капитализмът, който сега сме хукнали да строим, ще бъде по-
съвършен. На Матьо не му беше ясно как може да имаш възможност да 
печелиш и да не използваш тази възможност. Гледаше чистия ѝ поглед. 
Чувствуваше, че лакомите очи на законната половинка му бяха по-близки 
и побърза да си тръгне.

Да, разказът на Магда се оказа семе, хвърлено в пустиня, и тъжно бе, че 
той нито за секунда не открехна дверите към чудния свят на Кинаров. Още 
по-тъжно, че имаше години, когато Димков си задаваше въпроса, какъв е 
смисълът на живота, който води (въпрос, създаващ благодатна почва за 
желанието да се промени). А сега като помия се разливаше мисълта, че е 
трябвало по-майсторски да използва своето положение. Матьо се смяташе 
онеправдан от съдбата за това, че си остана сервитьор. Пред очите му 
постоянно се мержелееше късокраката фигура на арендатора и този 
крадец, вместо наказание, получил такава примамлива позиция, отваряше 
най-черните врати в неговата душа. Той, който правеше път и на мравките, 
все по-често сънуваше как разбива хазна, открадва жълтъци, много 
жълтъци и с тях купува ресторант. На следващата нощ удушаваше богат 
старец, задигаше парите му и спечелваше търг за бар. Матьовите сънища 
винаги започваха с грабеж, с убийство и завършваха с изкачване върху 
примамливия пиедестал: собственик на заведение! Сутрин се събуждаше 
с главоболие. При мисълта, че осем часа трябва да изпълнява тъпите 
заповеди на новия господар, му се повдигаше. Без желание тръгваше 
към любимото, само преди една година, работно място. Вървеше бавно, 
изпълнен с усещането, че е натоварен с непосилно бреме от несигурност и 
отчаяние. На връщане се чувстваше още по-смазан. Кафявото излъчване 
на Стилян Ченчеджията тровеше душата му до такава степен, че нямаше 
желание дори да празнува.

И ето, отново имаше юбилей, цели тридесет години, но Матьо не само 
не го отбеляза с желана покупка. Не само не зарадва душата си с красива 
постъпка, а изобщо не си спомни за буйната младежка пролет. Надписва по-
безогледно от обикновено и едва през нощта, когато излезе от ресторанта 
и вятърът погали лицето му, в неговото съзнание оживя разходката 
преди пет лета – за съжаление от светлината, която тогава го озаряваше, 
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нямаше следа. Вървеше бавно и най-голямото желание, което изпитваше 
бе да се освободи от страха, че наесен ще остане без заплата, да сложи 
край на усещането, че е върху последното стъпало на живота. В сравнение 
с новобогаташите, които си играеха с милиони, неговият четирицифрен 
влог вече изглеждаше смешно малък. По-рано добрите пари, които си 
набавяше, потулваха неприятното чувство, че е без образование. А сега! 
Какво трябваше да направи, за да е сред първите — да заложи къщата си и 
да отвори заведение?! Но ако не успее да се издължи към банката...

Ледени капки покриха челото му.
Тътреше крака и с болка си мислеше, че двадесет и девет пъти бе 

ознаменувал тази дата, а ето днес, едва сега си спомни. Пред първото 
примамливо светещо бистро поспря. Искаше нещо да направи, но какво: 
да се напие, да наеме стая и да се потопи в ласките на проститутка. Не, кух 
орех бяха за него подобни изживявания. Но виж, ако отиде при Вена и си 
плати за „линийка”. Преброи левовете, с които разполагаше, и се повлече с 
наведена, сякаш отсечена глава към квартирата на своята колежка. За първи 
път влезе в бърлогата ѝ след ужасния ден, в който Ченчеджията го хвана 
да надписва и пред всички сервитьори го нахока като говедо, крещейки че 
вече е ново време и трябва да се откаже от комунистическите си навици. 
Матей кипеше от желание да изреве, че един мошеник няма право да го 
учи на морал. Прегаряше от желание да се изплюе върху мазното му лице, 
но здраво стискаше езика зад зъбите си, тъй като, ако тук му изстинеше 
мястото, кой щеше го вземе на работа! Неговите, започнали вече да 
побеляват, коси съвсем не бяха добър атестат, въпреки всепризнатите му 
качества. А не му се ставаше бояджия. През зимата ги караха да освежават 
хотели, ресторанти, базари и ще, не ще усвои тънкостите на професията. Но 
бе наясно, че с този занаят ще припечелва само за хляб, а и разредителите 
така гадно дразнеха дробовете му. Пък и защо след като некадърникът 
Стилян може да заеме такова царско положение, защо той трябва да се 
трови с разни химикали. Защо! Нима няма право да живее като бял човек! 
А вярваше, че е роден за син на Рокфелер и след като в момента този 
светофар свети само за разбойниците и той ще стане разбойник!

Повлече се като пребито куче, но не му се затваряше в ковчега на 
празните стаи. Любимата му половинка от известно време все си намира-
ше повод да бъде за по-дълго извън къщи. Преди седмица замина на по-
чивка в Пампорово. А на кой друг да изплаче болката си...

В този миг го настигна Вена, салонната им управителка. Между мно-
гото приказки, които размениха, красивата жена му спомена, че вкъщи 
разполага с вълшебен прах. Не, съвсем не е наркотик. Предписан ѝ е про-
тив депресия. Тя го е вземала по време на развода и благодарение на него 
вече се чувства прекрасно.
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Душата на Матей бе паднала в такава черна дупка, че ако му бяха 
предложили мухоморка и нея щеше да погълне, само и само да види свет-
лина пред себе си. И той си купи от белия прашец. Твърдо вярваше, че 
няма да повтори, но уви! Все по-често смъркваше кока. На другия ден жес-
токо се терзаеше, но пак и пак повтаряше, тъй като единствено тогава се 
освобождаваше от съсипващите го мисли: как щеше да свързва двата края! 
Дали щеше да успее да даде добро образование на внука си! Дъщеря му и 
зет му получаваха нищожни възнаграждения. Как щяха да живеят, ако не 
можеше да им помага!

И този път излезе от претъпкания с непотребни вещи апартамент, 
освободен от въпросите-убийци. И нещо по-важно, бе изпълнен с блаже-
ното усещане, че морето му е до колене. Уверено тръгна към автобусната 
спирка, но възбуденият му поглед съзря мъж, накуцващ с левия крак. В 
изкривения силует позна белгиеца, който бе на пълен пансион към техния 
ресторант. Паметта му поднесе примамливия блясък на скъпия часовник, 
златната верижка, масивния пръстен, красящи ръцете на чужденеца. Но 
всичко това бе замъглено от представата за най-голямото съкровище — 
неговото портмоне. Наобяд му направи впечатление, че във втората прег-
рада е натъпкана пачка от долари. Вечерта парите бяха на същото място. 
Носеше се слух, че Стилян Ченчеджията, ако през деня не успеел да прис-
вои хилядарка, нощем нападал туристите.

Матьо тръгна с походка на вълк, дебнещ елен. Мъжът бавно куцаше. 
Луната превръщаше силуета в танцуваща фигура. Матьо се чувстваше на-
помпан с енергия. Чувство, което притъпяваше разсъдъка му. Той краче-
ше все по-бързо. Мъжът спокойно плаваше към потъналата в мрак край-
морска горичка.

Настигна го!
Сребърният диск озари лицето на усамотения, лице на задоволен 

човек. Дъхът на Матьо секна. Сърцето му лудо затуптя, а мозъкът треска-
во му набиваше мисълта, че зеленооките банкноти трябва да влязат в не-
говия джоб, дори с цената на един живот.

1991 година,
Бургас
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Иван Сухиванов
LOCUS FORTUNAE*

31 декември. Край на календара. Нищо ново в края и на този ми-
лениум. Чувствам се така, както предусещах: стоя и наблю-

давам: блещукащия град, тъмния залив със закотвени кораби, плажове-
те с черен пясък, попил цялата несоциализирана меланхолия на света... 
Всичките тези нещица извират от блуса, няколко етажа по-надолу. В стая-
та няма никой. Абсурдно твърдение, чиято конструкция без усилие издър-
жа моите тридесет и девет години, специалист по подръжка на електронни 
игри и... толкоз. Точно така: „няма никой„. Ако поставя ръка пред очите 
си ще продължа да виждам същата гледка, уловена в арматурата на кости, 
жили и кръв (с цвят на Кока-Кола)...

Прииждащата нощ е разграфена: в Китай двехилядната вече е нас-
тъпила; и сега едно цунами от телешки възторг се носи насам, препреда-
вано от сателитите; остават още четири часа... Ами ако някой допотопен 
компютър в Сибир, превъртял от нулите, е включил системите за ответен 
удар... Всъщност това го оттренирва всеки ден от клиентите на виртуални 
убийства; само тия от ротативките, както винаги, нищо не схващат – ка-
къв е този вой на сирени?! Краят на света бе, рожби ехидни! Най-после ня-
каква промяна...

Блясъци на фарове пълзят по стената: от репродукцията наднича 
сфинкс (досущ като тия дето са за хороскопи): „След мен“ – смига ми му-
тантът и аз политам: чувствам как десетина етажа профучават през съзна-
нието ми и аз се разпльосквам върху заснежения тротоар – логичен край 
за един лунатик... Кръвта ми е изтекла, а същевременно (?!) съм някак си 
жив; не само това, ами се рея между фонтани от фойерверки, а комините 
ме облъхват отдолу с топла смрад; после извъртам няколко спирали око-
ло катедралния храм, изскубвам звездата от гигантска елха на централния 
площад и я запокитвам към множеството: а долу се прегръщат, палят све-
щици, чукат се с шампанско... Жалко, че съм мъртъв и сега се лутам меж-
ду сенки на непознати (това душите на умрелите ли са или здраво надру-
сани граждани – не е ясно)... И тогава от изток изгрява гигантска гъба от 
ослепителен емайл: свистящите струи ме поемат и мярвам града, заснет в 
термоядрената светкавица; скоро ще стане доста задушно... Отварям очи: 

* Точка на щастието (астролог.)



телевизорът пресвятква насреща; изглежда бог нехае за регулярния апо-
калипсис, така че трупането на грехове продължава... (to be continued...) 
т.е. Продължавам да наблюдавам сънния пейзаж: около кофите за смет са 
се скупчили няколко помияра, наплашени от канонадата на фойерверки-
те, душат въздуха с очакване... Човекоподобието винаги ме е удивлявало 
– може би в него се заключава любовта или омразата към животното... В 
този момент се появява някакъв клошар и слага край на кучешките меч-
ти за щастие: изглежда във всяко щастие има някакъв криминален акцент, 
мисля си, и вече знам какво трябва да направя: нещо много традиционно 
– да отида и да прибера печалбата от ротативките... Край на терзанията.

Охраната е свикнала с мен и мога да влизам по всяко време в офиса. 
Не бързам. Никой не подозира замисъла ми. Наслаждавам се на обмисля-
нето. Ето я и стаята на шефа. Жалузите са спуснати, знам и комбинацията 
за сейфа (плод на парвенюшки мозък, тя естествено се гради на тривиал-
ни дати и пр.)

Познайте какво има/ше в касата: купища жетони... и имало едно 
снопче с банкноти...

Счетоводната отчетност при хазартната мафия граничи с имагинер-
ното: разтеглива като прословутата мафиотска религиозност (Бог е нещо 
като едър застраховател)... Обирът, ако го забележеха, щеше да мине за 
непредвиден разход. Е, поразтреперах се. Притежанието не е шега, особе-
но за фантазьори. Няма как, нещата са били разпределени отдавна преди 
да се родим. Сега мога да прибавя, че внезапно забогателите мислим доста 
различно... Помислих си, че всичко се получи неприлично лесно... и тогава 
чух стъпки. Щеше ми се да е сън.

Беше един отворко от охраната. „Шефът каза, че има проблем... със 
сървъра...“ – махнах към компютъра. Говедото заклати врат, че разбира. „Ей 
сега привършвам“ – успокоих го и се приведох над клавиатурата. Бюро-
то подържаше жизнено необходима дистанция. Усетих, почти физически, 
тежкия поглед на Съра (така му викаха) да пълзи по лицето ми.

„Елате в страната на лизбеките!“ – прочетох механично в сайта с ад-
реси. На снимката: три ентусиастки под обща завивка (юрган). Над тях 
контури на „сарай“. Изживяването демек е екзотично. Приматът междув-
ременно се е изнесъл безшумно.

„Здравей, Лизбекистан! Ас няам дзъби, но имам готин есик. Шелая 
много, много зекс!“ И начатках имейла на шефа.

Студеният въздух навън ме освести. Това за зъбите може да се окаже 
пророческо. Но пък чувствах една такава лекота, дължаща се на възмож-
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ността да взимам решения с плътно натъпкан портфейл... „Ето!“ – пуснах 
един десетак на просекинята, която ежедневно подминавах в подлеза. Тя 
ме изгледа като луд и запрестъпя с босите си посинели крака върху плочи-
те. „Истински са“ – уверих я и тя ми отпусна усмивка. „Може и целувка... 
– помислих си – само, че си много мръсна...„. Изглежда нехигиеничността 
бе необходимо условие да предизвикаш съчувствие у добрите хора – наб-
людение извлечено след дълги наблюдения на тукашните нрави... Живот.

След идеалното престъпление се налагаше да напусна този град зави-
наги. А до снощи си мислех, че съм заложник до живот тук. Прощавай ро-
ден край... но шефа не понася волности – особено на смотаняци като мен...

Или беше по-умно да опитам номенклатурата от удоволствия, коя-
то ми предлагаше (или налагаше?) снопчето със зелени стотачки... Шит-
нах две до гарата – не бяха фалшиви. Хрумна ми да си купя билет за някой 
среднощен експрес, за някъде, където и да е... Засега съдбата бе благоск-
лонна: решението се оказа колкото сложно, толкова и просто. (Това пос-
ледното е дивотия: всичко си зависи от нас и това дали ще останем мижи-
турки...)

Снегът продължава да се трупа и да допълва архитектурата на сгра-
дите с някаква барокова мрачност. Извръщам се: по заснежения тротоар 
само дири на кучета; и моите следи – несиметрични (като на инвалид); дес-
ният крак е стъпвал по-здраво, левият – провлачва...

Изведнъж (чудно, нещата продължават да се случват) от завоя из-
скача шейна: на капрата седи Дядо Коледа (с чувал); шейната прекосява 
улицата и изчезва в първата пряка... Воят на вятъра поема звъна, а аз пое-
мам подир видението: двете успоредни страни свидетелстват, че не е сън... 
Къщите са замръзнали и блестят като замъци; вледенени клони режат зе-
ниците... премръзнали врабци ме гледат с получовешки очи..

Неясно как отново се озовавам на уличката с офиса: отново дремли-
вите погледи на гардовете...

„Забравих да изключа компютъра...„. Парите хвърлям обратно в ка-
сата. Честитя им Новата година... Гледат ме като извънземно.

Навън за кратко снегът е заличил следите. Вятърът се усилил и ся-
каш се мъчи да отмести света. Зад спуснатите завеси танцуват силуети.

Следите на шейната ме извеждат на заледен площад, гигантска елха 
по средата е опасана с електрически гирлянди...

В този миг виелицата замита площада, блъсва снежния прахоляк в 
лицето ми, ослепявам... Играчките по елхата зазвъняват с кристални тоно-
ве, дървото поскърцва и сякаш някъде издълбоко, от оня свят, нещо бучи: 
„Оооо...“ Смътно познат глас. Гласът на баба. „Горката – мисля си, – ще ида 
да запаля свещ за тебе...„
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А вихърът ме бухва с такава мощ, че имам чувството, че ме подема 
и издига хиляда етажа над града, който вече е един чужд и непознат град, 
захвърлен сред стъмнените широти...

Някаква сянка шляпа боса в отвъдното. Отнякъде долита музика. 
Друга една измислена жена, сто етажа по-долу, свири на роял. Тъпа, слад-
никава, незабравима мелодия. А аз вися над всичко – ни жив, ни умрял... 
кой знае откога...

Опитвам се да отворя очи: знам, ще видя града долу, заледения пло-
щад и една човешка фигурка под блесналата елха...

Коленете на фигурката се подкосяват и допират нереалния сняг...
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Владимир Шумелов
НОКДАУН

Здраво я закъсахме, си мислех, докато сгъвах надве офсетовите 
листи А4. Така обичах. Пък знам ли. Просто се бавех. Обичах да 

доизпипвам нещата така, едно по едно, бавно. Тогава мислех. Докато пра-
вех всички излишни движения, мислех. Не бях се намислил досега. Миех 
ръцете си със сапун, бършех прахта по мебелите, търсех нещата пред мен. 
После се бръснех, лъсках зъбите, слушах музика. Донякъде като тенисист 
пред решаващ гейм. Трескав като аматьор зад кулисите. Не знаех какво 
да пиша. Хартията блестеше в очите ми. Главата ми беше празна. Потър-
сих снимките. Беше пълно. Наоколо се стелеха звуци и образи. Телевизо-
рът работеше без звук. И аз в стаята. Сам. Пушеци и звуци. Camera lusida. 
Но не. Взирах се в мрака и дращех. Ето. Гледам унесено, с бяла риза, черен 
домашно плетен пуловер и джинси. Чета. Представям цяло издателство. 
И тук. Пак прав и чета в черен костюм, синя риза и гледам отнесено наго-
ре. Представям поет. Той е някъде под нивото на очите ми. Драйфа ми се. 
Мразя прекалено задръстени пространства. Мразя хората пред мен. Тук 
съм млад. Със скръстени ръце в редакция. От фигурата ми струи опти-
мизъм. С кафяво кадифено сако. Риза с бутониери. Без вратовръзка. Късо 
подстриган. Почти галя часовника си. Ироничен. Дявол. Това е след десет 
лета. Боже. Каква софра. И какви приятели. Петима и още живи. Мислят 
се за писатели. Дори издават. Повече. И тук маса. Босовете имат сребър-
на сватба. Актьори, самодейци. Чинии с китайска храна. Много. Пръч-
ки. Ветрила. Аромати. Аз съм извън ВИП-а. С тениска. Без пари. Не знам 
защо съм тук. Но ям кисело-люти супи, риби, раци, водорасли и панета. 
С бамбукови пръчки. И слушам. Обичам да слушам. Тук се усмихвам. Де-
билски. Масата е зарината от чаши с безцветна течност. Раздават награди. 
Пак ще говоря. Двама от наградените са на масата ми. Третият е брадясал. 
Пие разреден медицински спирт. Той не пише. Раздавам цветя и грамоти. 
Пари няма. Гледам жадно жените. Повечето са дебели задници. Задници. 
Но знае ли човек. А тук всички са прави. Студено. Висят като паяци с плас-
тмасови чаши. До тях камари със сладки. Почти никой не поглежда кар-
тините от вернисажа. Върху две от тях висят табели продадена. Вярно бе. 
Тук пак сме всички. Обичаме се. Масата е засипана с минерална вода. От 
писане обаче разбират двама или трима. Аз съм прав, поприведен покро-
вителствено. На тази снимка съм скръстил ръце. Наоколо провинциални 
маниаци и само един жив класик. Жив. Издателят е в групата клекнали. 



Прегърнал е графоман с куфарче. В куфарчето роман. Анаалфабетът гледа 
сериозно.Снимката е в галерия. С цигара в ръка до нас е клекнал и местни-
ят гениален художник. Той не е гений, декорист е. Другото са курви. Има 
и битови ракурси. Те са най-качествени. Непосредствени са. Офис. Аз. Две 
момичета. Боже. Сам. Гледат ме. Напълнял съм преди да отслабна. И двете 
не пишат, нито искат. Дори не четат. Зърната им опъват дънковите ризи. С 
едната опитах да легна. И почти успях. Легнах и спах дълбоко. Тук е вър-
хът на сладоледа. Ближеш и се окапваш. Моята промоция. Обичам снимки 
и публика. Хубави са. Хората са ококорени. И аз. На трибуната. С дънко-
во яке и дълга коса. Смея се. Откога не съм се смял. Все по-рядко. Докато 
човекът ме представя. Сериозен. Боже. Тук излизам от морето. Сериозен 
като Афродита. В дъното плуват. Вълните се разбиват в коленете ми. Гле-
дам срамежливо надолу. Гол съм. Откога не съм бил. Излишно. И нищо 
незначещите пози. От едната ми страна инфантилно ме притиска издател-
ката ми. От другата непозната красавица. Така изглежда. После ме поздра-
вява топло иззад щанда на хранителен магазин. И аз. А тук наистина съм 
готин. Със сив пуловер на ромбове и бяла риза. Рожден ден в механа. Бра-
дясал съм. Гледам свежо. Какво още. Други държат чаши. Аз съм с цветя и 
се усмихвам. Обичам снимките без мен. Хората там по-късно успяха. До-
като на моите получавам награди. Ето така. Или раздавам. Понякога седя 
на маса в жури. Журирам графомани. Тогава гледам сериозно. С поглед на-
долу. Или нагоре. Ексибиционист. Знам. По-често съм с цигара сред кни-
ги. Тогава очите ми наистина са топли. Кафяви. Зърна на кафе. Знам защо 
ми го казват. Обичам да го слушам. И да ме целуват. Самотата ме приютя-
ва. Тази фотография е след 250 км път. Фон ми е бар-плотът. Но съм сам. 
Пуша с привично движение. Ръката с фаса близо до лицето. Кожата ми е 
свежа. Спокоен съм. Пред мен са се пльоснали чаша чай и коняк. Мижа. 
И на съседната поза мижа. Пиша нещо. Доволен. Обичам да пиша. Какво-
то и да е. Другите ми самостоятелни пози са напрегнати. Фукам се. На ед-
ната съм захапал микрофон в близък план. Това плаши. На другата дър-
жа в ръка своя книга. Какво искам от хората. Майната им. Времето тече. 
Връщам се към началото. Държавен фототип от града. Там съм роден пре-
ди хиляда години. Къщи. Блокове. Планини наоколо. Любимите покойни-
ци от собствената ми биография ги няма. В зеленото на хълмовете около 
града червенеят покривите на вили. Колкото половин нокът и по-малки. 
Река не се вижда. Само корито. И мост. На последната снимка пак съм сам. 
Проснат под моста над реката. С боксьорски ръкавици. В нокдаун.

Разказът е публикуван в превод на английски от Здравка Евтимова (представител на 
българската секция) в online списанието „Muse Apprentise Guilde„,бр. 1 за 2004 г., което излиза 
в Сан Диего, Калифорния, САЩ
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Н а последните си две изложби 
през 2004 г. художникът Цани Ва-

силев ни представя своите рисунки и плас-
тики. Рисунките му са една поетическа игра, 
чрез която се срещат различни пластични 
решения, така че да се противопоставят и 
хармонират по-едрите обеми, характерни 
за скулптурното мислене, с напрегнатата 
драматичност и изостреност на графично-
то, което е успокоено в преливащите нюан-
си на бяло и черно. Линията в рисунката из-
бягва формата, тя е импровизиран трепет на 
мисълта, чужда на познатото, отиграното, 
разпознаващото. В своя страх да не се бана-
лизира чрез познати образи и символи, ми-
сълта бяга от всяко уподобяване, проявява 
се по-скоро в нещо мистично. В рисунката 
е запазено желанието да се съхрани тайна-
та на изживяването – самият творец рису-
ва сякаш без да разбира докрай смисъла на 
създаденото. Може би това е най-блажено-
то състояние за един художник – да не из-
черпва смисъла, а само да го организира в 
хармонични цялости, така че рисунката да 
привлича без да подсказва, да ни води без 
да ни задължава да разпознаваме. Цани Ва-
силев е останал в плен на въображението 
си, но в абстрактните си построения търси 
контрапункти – големите обеми се оглеж-
дат в точка, забързаните прави въздушни 
линии се успокояват в начупени, вълнооб-
разни отскоци на молива, напомнящи под-
пис – един странен опит за идентификация, 
статичните вертикали като завистници пре-
мерват пътуващите нанякъде хоризонтали. 
Спрямо обемите и степените на контрас-
та Цани Василев е обособил отделни цик-

ЦАНИ ВАСИЛЕВ И ДУХЪТ 
НА РИСУНКАТА

Художникът на 50 години
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ли, при които внушенията се пораждат 
от нарушената геометричност и симет-
ричност – линиите не създават идеал-
ни форми, те са хаотични, така че кръгът, 
триъгълникът, правата линия са се пръс-
нали в пространството, сякаш разкъса-
ни от някаква тайнствена стихия и имат 
само памет за цялостта си. Творецът се 
радва на тази вътрешна взривеност на 
формите, защото само в тази тяхна разп-
ръснатост те не могат да бъдат господа-
ри на ума и ръката му. Формите да изгу-
бят властта си – каква по-красива мечта 
за художника. Рисунките на Цани са ясен 
знак за това, че само свободното може 
да бъде истински красиво. В тях той 
само загатва за символиката на кръста, 
на стълбата, на вечния кръг, за да оста-
ви зрителя да ги усеща само интуитивно, 
тъй като символите позволяват не да съ-
дим за нещата като за причина и следст-
вие, а като краен резултат, като характе-
рен жест и орнамент, който може да ни 
приобщи един към друг.

Художниците не обичат често да 
излагат рисунките си, защото те са кол-
кото акт на свободата им, толкова и няка-
къв техен интимен свят – рисунката е вид 
разголване, което не се нуждае от оцен-
ки, а от съпричастност. Рисунките – това 
са скритите образи, които съпровождат 
творческия процес и често умират неот-
крити. С изложбата си Цани Василев ся-
каш ги реабилитира, за да заживеят като 
самостойни творби, той се доверява на 
тяхната първичност, любува се на имп-
ровизаторската игра, чрез която живеят 
уловените мигове. В рисунката мисълта 

не застива, а протича бързо в линията, 
като птица, пресякла в полет хоризонта. 
Тъкмо за това художникът е предпочел 
да запази чувството ни за свобода – ние 
приемаме неговия свят като необходи-
мата различност, която ще ни предпа-
зи от фалша на банализираната близост. 
Ако в рисунката е бързата и отскоклива 
мисъл, мигновено проявеното чувство, 
то пластиката е търсения на решения в 
самия процес на ставането на нещото. 
Тук е успокоената, проверената, мъдрата 
мисъл на художника, който хармонира, 
търси взаимовръзката между елементи-
те, отваря същината на дървото, не за да 
се противопостави на природата, а да от-
крие и да направи още по-осезаеми ней-
ните творения. Тук той напомня: Красиво 
е това, което ни сближава с природата. 
При всички случаи обаче са необходими 
присмехулните очи на гаргата, за да на-
помня на човека, че не трябва да се взе-
ма на сериозно, защото според народно-
то вярване и бог, когато е създал света, 
се е смял. Има една мъдра народна пого-
ворка, че господ се смял най-много като 
гледал как хората се мъчат да подкрепят 
това, което той иска да съсипе. Цани Ва-
силев е намерил друг подход – той тър-
си да открие в красивото божественото, 
или сам да се надсмее над това, което е 
сътворил. Така изкуството му престава 
да трупа претенции – то е просто радост-
та и удоволствието на един човек, чиято 
дарба го поддържа вече петдесет години 
и дай боже да го поддържа и за напред.

Радослав Радев
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Вирджиния Улф
СТРУНЕН КВАРТЕТ

Ето, събрахме се и ако обгър-
нете залата с поглед, веднага 

ще се убедите, че метрото и трамваи-
те, а отчасти и собствените екипажи, 
дори, смея да мисля, и впрегнатите с 
бързи коне ландо минаваха от еди-
ния край до другия край на Лондон 
именно за това. И все пак изведнъж 
ме обхваща съмнение...

Ако действително е истина, 
както тук се говори, че достъпът до 
Риджънт Стрийт е преустановен и че 
е подписан мир, и че за това време на годината не е особено студено, и че 
за такава цена дори квартира не можеш да наемеш, и че най-опасното при 
грипа са усложненията; ако изведнъж се хващам, че забравих да оставя бе-
лежка, че ледника тече, и си посях ръкавицата някъде във влака; ако кръв-
ните корени ме принуждават неистово да разтърсвам ръката, протегната, 
може би, не без колебание...

– Седем години не сме се виждали!
– Още от Венеция.
– И сега къде живеете?
– Но да, вечер ми е съвсем удобно, въпреки че това навярно е прем-

ного нахално от моя страна...
– Но вие съвсем не сте се променили!
– Каквото и да говорим, войната си е война...
Ако такива леки стрели пронизват разума и – според законите на чо-

вешкото общежитие –току-що пусната едната, вече е готова и следваща-
та; ако заради това те облива гореща топлина и към нея се добави и елек-
тричеството; ако едва ли не всяка дума води след себе си, както се полага, 
поправки, колебания и уговорки, размърдва желания, амбиции и тъга, ако 
всичко е такова и на повърхността плуват шапки, боа, фракове и перли на 
вратовръзките – нима е мислимо?

Какво именно? Там е въпросът, че с всяка минута все по-трудно мо-
жеш да кажеш защо, въпреки всичко, седя тук, без да мога да си спомня 
какво точно и кога за последен път съм почувствала такова нещо.



– Видяхте ли процесията?
– Кралят като че ли беше премръзнал.
Не, не и не. Да, но какво именно?
– Тя си купи къща в Мъмзбъри.
– Човек може да я поздрави.
А на мен, напротив, съвършено очевидно ми се струва, че тя, която и 

да е тя, съвсем спокойно може да бъде пратена по дяволите с всички квар-
тири, шапки, чайове и, може би, на стотиците дами и господа също така им 
се струва, на тях, който седят тук, празнично облечени, защитени с прег-
ради от кожи, перли и задоволство. А и аз също мирно си седя тук, в поз-
латеното кресло, и ровя погребаното минало като всички, ако се съди по 
някои знаци, всички ние, ако не греша, се опитваме да си спомним нещо, 
търсим постепенно нещо. И за какво да се притеснявам? Да се безпокоя за 
кройката на костюма ли? За ръкавиците – дали да закопчая или не? И да се 
вглеждам в това възрастно лице на тъмния фон на картината: само преди 
миг беше оживено, светско, а сега е печално, затворено, сякаш върху него 
е паднала сянка. Зад стената настройват втора цигулка – нали така? Изли-
зат; четири черни фигури, с инструментите, сядат край белите правоъгъл-
ници под пороя на светлината; оставят лъковете върху пюпитрите; общо 
замахване, трепет и като гледа музиканта срещу себе си, първата цигулка 
отброява – едно, две, три...

Вихър, буря, напор, взрив! Крушевото дърво горе в планината. Бли-
кат фонтани; сипят се капки. А вълните на Рона се носят, дълбоко и пъл-
но, прелетяват под мостовете, разсипвайки вълма водорасли, разплискват 
сенки над рибата, която като сребърна вълна побягва към дъното, при-
теглена –това е трудно място – всмукана от водовъртежа; плясък, пръски, 
острите плавници раняват водата; потокът дими, кипи, преобръща жъл-
то камъче, върти го, върти го, ето, пуска го, то пада, пада, надолу, надолу, 
но не, като нежна спирала се устремява нагоре; като тънка стружка, сякаш 
изпод аероплан; все по-високо, все по-високо... Стократно прекрасни, доб-
ри, весели стъпки, с усмивка пристъпващи по земята; и палави, изпита-
ли ли какво ли не, рибарки, приседнали под мостчетата, подтикващи към 
грях, как дивно се кикотят, и бъбрят, и пристъпват, поклащайки се, покла-
щайки се..., ах, хм, апчхи!

– Ранният Моцарт, разбира се...
– Да, но мелодията, като въобще всички негови мелодии, те довежда 

до отчаяние, искам да кажа, поражда надежда... Да, какво искам да кажа? 
Не, тази музика е просто ужас! Подтиква те, знаете ли, да затанцуваш, да 
се смееш, да ядеш пасти, да ядеш сладолед, да пиеш сухо, тръпчиво вино. 
Между нас казано, един неприличен анекдот също би бил съвсем уместен. 
Колкото повече остаряваш, толкова повече обикваш всякакви непристой-
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ности. Ха-ха-ха. Да, смешно ми е. И защо? Та вие нищо не казахте, а и онзи 
възрастен господин... Но позволете! Ш-ш-т!

Тъжната река ни носи по-нататък. Луната надникна под провисна-
лите клони на върбата, и аз виждам лицето ти, чувам гласа ти, и пее птица, 
когато минаваме под клоните. Какво шепнеш? Печал, печал. Радост, ра-
дост. Преплетени, като блестящите под луната камъши. Преплетени, не-
разлъчно срастнали се, стегнати от болка, обвити в тъга – тряс!

Лодката потъва. Тоновете се извисяват, политат нагоре, все повече 
се извисяват, превръщат се в мътен призрак и призракът с огнено острие 
изтръгва удвоената си страст из сърцето ми. За мен пее той, сваля печата 
от сърцето ми, разтопява тъгата, залива в любов безкрайния свят и не на-
малява, не отстранява нежността, а сръчно, тънко плете своята плетеница, 
докато разсечените на две не се срастнат; полет нагоре, изхлипване и – по-
кой, и печал, и радост.

Защо да тъжим тогава? И да питаме – какво? Какво да искаме още? 
Та всичко е оправено; да; положено е на спокойствие под булото от розови 
листчета, които се разсипват. Разсипват се. Ах, не, престанаха. Едно лис-
тче увисна на невъобразима височина, като малък парашут под невидим 
аеростат, и кръжи, и потръпва. Няма да долети до нас.

– Не, не. Дори не забелязах. Просто ужас с тази музика – глупави 
мечти. Казвате, че втората цигулка изостава?

– Старата мисис Мънро се измъква към изхода. Горката, с всяка го-
дина вижда все по-лошо, а подът тук е толкова хлъзгав.

Безока старост, сивокос Сфинкс... Сега е на тротуара, прави знак на 
един строго червен автобус.

– Колко е прекрасно! Колко дивно свирят! Колко-колко-колко!
Език без кости. Самата простота. Перата на съседната до мен шапка 

са пъстри и примамващи, като детско кречетало. В цепнатината на завеса-
та зелено избухва платанов лист. Колко е странно, колко е хубаво.

– Колко-колко-колко! Ш-ш-т!
Двама влюбени на тревата.
– Ако благоволите да приемете ръката ми, госпожице...
– Бих ви поверила и сърцето си, господине. Освен това, ние оставих-

ме телата си в залата за пиршества. Тук, на моравата, са само сенките на 
душите ни.

– Значи, душите ни се прегръщат.
Лимоните и лаврите кимат. Лебед се оттласква от брега и сънено 

плува към бързея.
– И какво? Той ме съпроводи по коридора и на завоя настъпи дан-

теления ми волан. Аз възкликнах „Ах!„, наведох се, какво друго ми оста-
ваше? А той извади шпагата си, направи такъв напад напред, сякаш щеше 
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да промуши някого, викна „Безумие, безумие!“ – и аз запищях, а Принцът, 
той пишеше нещо на пергамент в еркера на прозореца, излезе с шапчица и 
по пантофи, обшити с кожа, смъкна една рапира от стената – подарък от 
испанския крал, нали знаете – и аз избягах, наметнах тази мантия, за да не 
се вижда скъсаната ми пола, и избягах... Но тихо! Ловджийски рог!

Господинът тъй бързо отговаря на дамата и тя така се понася наго-
ре по стълбите, и толкова остроумно си разменят любезности, че речта им 
прераства в страстна въздишка, губи думите, но смисълът си остава дос-
татъчно ясен – любов, смях, бягство, ловуване, небесен благослов – и всич-
ко това бива обхванато от веселата вълна на ликуващата ласка – докато 
сребърният разлив на валдхорните, първо съвсем отдалеч, се приближа-
ва, приближава и сякаш сенешали възвестяват разсъмването или възвес-
тяват за бягството на влюбените... Зелената градина, лунното езеро и ли-
моните, влюбените, рибата – всичко се разтваря в обвитото с пелена небе, 
докато валдхорните, вече поддържани от кларнетите, въздигат бели сво-
дове, здраво опряни върху колони от мрамор... Победен гръм. Дрънкане 
на оръжие и звън. Устойчиво положение. Твърди основи. Марш на мили-
они. Смутът и хаосът са в праха. Но градът, към който отиваме, не е от ка-
мък и не е от мрамор; виси устойчиво, стои непоклатимо; и няма нито ус-
мивка, нито флаг насреща. Нека загине надеждата ни; моята радост увяхва 
в пустинята; открито настъпление. Голи са колоните; безжалостни; те не 
хвърлят сянка; святкат; тъмнеят. И аз се оттеглям, аз вече не искам нищо, 
само искам да си ида, да намеря улицата си, да позная къщата, да кимна на 
зеленчукопродавачката, да кажа на горничната, когато ми отвори вратата: 
Каква звездна нощ!

– Лека нощ, лека нощ. Насам ли сте?
– Уви. Нататък.

алманах • Ϛвета гора • 2005370

Виржиния Улф • Струнен квартет

Превод 
от 
английски:

Васил 
Дудеков-
Кършев



371алманах • Ϛвета гора • 2005

Исмаил Кадаре
ТЕЖЪК КРЪСТ
или краят 
на Енвер Ходжа

Началото на зимата на 1984 г. 
беше изпълнено с тревож-

ни въпроси. Ще се намесят ли велики-
те сили в епилога? Или ще стане как-
то в Китай на Мао през 1967 г.? А как 
беше през 1937 и 1956 г. в Русия? Какъв 
ще бъде сценарият тук? Тези въпроси се 
свеждаха до една въздишка: „Господи, в 
чии ръце ще попаднем?“ „Не се радвай-
те, не скърбете!“ Никога тези думи от 
Библията не са били толкова актуални, 
както сега, в навечерието на смъртта на 
тирана. 

Наред с надеждата, че след него 
всичко ще се оправи, започна да цирку-
лира и слухът, че може да се случи тък-
мо обратното. Говореше се за всякакъв 
род отмъщения, за последиците му, уж 
записани желания в някаква „книга на 
кръвта„, за присъди, за екзекуции и т.н., 
накратко – за жертвите, които трябваше 
да се принесат на гроба на този египетс-
ки фараон. Носеха се слухове за „кърва-
ви клетви„, напомнящи Средновекови-
ето, с които били свързани членовете на 
Политбюро и голямата номенклатура. 
Имало черни списъци, компромати за 
Ремиз Алия, депозирани в банки в Белг-
рад и дори в Мелбърн!

Новата 1985 година се отпразнува 
с отчаяна радост.

Роден в Гирокастро (Аргирокастрон в древ-
ността), през 1936 г., Исмаил Кадаре вдъхна жи-
вот на албанската литература след Втората 
световна война. След като дебютира като поет 
със стихове в неоромантичен стил, той се пос-
вети изцяло на прозата. Започна с „Генералът 
на мъртвата армия“ (1967), засега най-извест-
ният му роман, за да продължи с поредица книги 
(част от тях блестящо преведени на български 
от Марина Маринова), донесли му световна сла-
ва: „Залезът на степните богове„, „При сводестия 
мост„, „Сватбеният керван се вкамени„, „Кой до-
веде Дорунтина?„, „Нишата на позора„, „Комиси-
ята по празненството„, „Служителят от пала-
та на сънищата„...

Емигрирал във Франция през есента на 1990 
г., той политизира своята блестяща проза, без 
да я лиши от досегашната й естетическа и фило-
софска плътност. Двете му книги „От декември 
до декември“ и „Тежък кръст„, публикувани от па-
рижкото издателство „Файяр„, анализират пътя 
на албанския комунизъм, тъй родствен на корейс-
кия и китайския. В тях Кадаре представя образа 
на един от „големите малки тирани на ХХ век“ – 
Енвер Ходжа, за който не знаем много.

О. Ст.



Никога в Тирана не бяха танцували така, както през тази нощ. Въп-
реки мизерията, хората бяха весели, щастливи, бързаха да се радват на 
живота. В една от тези вечери бях с група приятели в Кашку и когато на 
сутринта към 4 часа се прибрах, Тирана беше потънала в сняг. Това бе най-
чистият и най-обилният сняг, поднал някога там. Хората излизаха на ули-
ците, прегръщаха се и си казваха: „Добър знак!„, „На късмет!„, „Господи, 
побързай!„... Нямаше нужда от някакъв секретен ход. Всички знаеха и 
очакваха само едно: смъртта на диктатора.

Тази радост не попречи на Елена да се огледа и да ме дръпне за ла-
кета, посочвайки ми две сенки, залепени за един зид. Без съмнение, бяха 
от тайната милиция. Запленен от снега, аз не им обърнах внимание, а те 
ме следваха дни наред. В началото на 1985 г., сякаш подтикван от дявола 
у мен, аз взех, че публикувах новелата „Лунна нощ„. Разбира се, реакци-
ята бе мигновена. Беше повече от ясно, че юздите на властта са поети от 
съпругата на тирана Неджим Ходжа. Почувства се смяната на стила. Гру-
бостта и прибързаността бяха отстъпили място на коварството и женска-
та хитрост. През тези дни двама от моите приятели, режисьорът К. Каш-
ку, и икономистът Г. Пашко, бяха арестувани. Разбрах, че на дневен ред е 
моето досие.

Дали ставаше дума за новелата „Лунна нощ“ или за изказването, ко-
ето бях направил по повод сексуалните комплекси на стария диктатор?

Доста уплашен, аз зачаках хода на събитията. А те бяха само в Бо-
жиите ръце. Или може би в ръцете на Фортуната, както казваха древните 
римляни. Измъчен от страшните болки, с ампутирани крака, ревящ като 
ранен звяр от сутрин до вечер, диктаторът нетърпеливо очакваше послед-
ните си мигове. На 10 април ми съобщиха, че се организира пленум по по-
вод „Лунна нощ„! Защо бързаха толкова? Опитвах се да си обясня и след 
това, но не успях. Може би страхът от бъдещите промени, от „теченията„, 
да, този параноичен страх на вдовицата на диктатора, разпоредила: „Да 
бъде ликвидирана новелата с Луната, както вече казах!...“ Да, тя искаше да 
докаже, че нищо не се е променило, че всичко в Албания ще си остане по 
старому...

Смъртта беше оповестена на сутринта на следващия ден. Пред отру-
пания с цветя и венци ковчег се лееха потоци от сълзи от онези, които го 
ненавиждаха, и от онези които го обичаха. Не се знаеше кой за какво пла-
че: за него, за себе си, от скръб или от радост...

Мъртвецът беше бял, тих, спокоен, сякаш демоните бяха отлетели от 
грешното му нечисто тяло.

По-късно, когато си спомних момента, в който заедно с колегите пи-
сатели (същите те участваха в процеса срещу моята новела с луната!), се 
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сетих за една случка, от лятото на 1941. Разказа ми я един стар комунист. 
Тогава бил нелегален и случайно срещнал Енвер Ходжа. Хубав и предс-
тавителен млад мъж на Христова възраст, облечен от последната западна 
мода, с джобен часовник и тръстиково бастунче, което въртял като истин-
ски лондонски денди – така изглеждал тогава диктаторът.

– Енвер – казал му моят познат, – в нашата бойна група не достига 
един. Ще дойдеш ли тези дни с нас?

– Нали знаеш, че не се интересувам от политика. Довиждане. – Нап-
рави няколко крачки и се върна.

– Добре, идвам с вас!
От този августовски ден на 1941 година започнаха мъките на  

Албания.

Бележка и превод от френски:
Огнян Стамболиев
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Николай Димитров

Забой

Към стария забой отиват
вагонетките
скрибуцащи ръждясали
изпразнени
и празни празни
разбиват мислите
разпукват стъклениците
с алхимичната притома

През нощта (или някой
друг път)
се връщат
вагонетките
пълни пълни
препълнени
абортират думите
от своята печал
простенват патиците
на гюмето

В изпразнените
паяжини
на стария забой
отиват прилепите да 
си лягат.

* * *

Бялото изчезва в очите
на кучето – две черни дупки –
и то не вижда калните
парцали на вчерашния сняг.

Надушило скуката в
промеждутъка
между два кокала,
тъпо гледа
вечността.

Броилка

Оттатък стената
  не го познавам
баща ми чете

Отсам стената
  и какво от това
някой спи

Под стената
  давай напред

е топло и непорочно

Малкият ми син се
  той брои
учи да брои до пет
  четири пет
едно две три
  безчет.

* * *

Гърдите й преливаха
в обедната риза на
деня
в ноктюрно сладострастие
син ветрец повя от
върховете им
дирижабълът се гмурна
в океана
сред пръски тишина
оттатък баира не знаеха
нищо
и деряха уличните котки.
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* * *

След всичките тези зими
се появи твоето очакване
и поиска да разкажа приказка
за дните на голямата носталгия,
когато беше пустотата
и когато от нея изскочи старият
     просяк
с разпилените си спомени
и със сипкав глас заразказва
за царя на неотменното,
който накарал придворните
      художници
да нарисуват пустотата,
а те изрисували очите му,
забодени с карфици и след това
избягали от царството
и той ги търсил, за да извадят
      карфиците.
Така разказваше старият просяк,
и ти не вярваше, и все повтаряше,
че тук е главната улица и
на нея не стават такива неща,
а той разнищваше торбата си,
защото не му трябваше повече,
защото беше в твоето очакване
и продължи да разказва за царя на
      неотменното,
който имаше сто близнака и
   една сестра.

* * *

Барабанят старите
шапки
под вчерашния капчук
утоляват лудите си
надежди
току-що родени
пеперуди
потъват в стария облак
и падат в шапката
на просяка с дъждовния
шлифер
не видял слънце откак се
е родил.

Худ. Цани Василев
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1.
Аз ли причинявам това небе? Да, но 

ако то е нещо повече от моя приумица, бих 
ли могъл да кажа „Небе“ – то е тук, понеже 
аз съм златната несегашност. В нея преби-
ваваха не един и двама от нас, скриптор и 
автор, но липсваше нещо, единна златна не-
сегашност, Един-Който-Е-Той, Онзи-Кой-
то-Е-Всичко.

2.
Пробуденият Буда, разкрит в мето-

да, предпочетеният месия, загиващ в разпа-
да на сетивата, той е златната несегашност. 
Той е, който е златната несегашност преди 
Бог, преди Татхагата – името. Назованият 
е един. Човешкият бог. Чувственото божие 
було. Възбудената прекрасност. Един, кой-

Джак Керуак

Записки 
от 
златната 
несегашност
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то е обожествен. Единственият потвърден. Единственият свободен. Един-
ственият, който е стихнал. Единственият уталожен. Единственият уста-
новен. Златната несегашност. Добре е всичко, което е той. Опразненият. 
Приготвеният. Кръшкачът. Седящият. Оправдаващият. Радващият се.

3.
Това небе, ако то е нещо повече от дразнител на тленната ми мисъл, 

бих ли могъл да кажа „това небе„? Така аз се превръщам в съчинител на 
небето, аз съм златната несегашност. Аз съм Златната вечност, отправена 
към смъртта.

9.
Съзнаващият. Не занимава въображението си с каквото и да е, за не-

щото казва, че е нищо. Будува – това там е божие було.

11.
Ние сме тук благодарение на чистотата. Между думите човек минава 

за изнурен ангел, изтощен и удовлетворяващ ангел, тази удовлетворяваща 
доброта скалъпва изказване за водата – „Мокра е„, казва – нищо по-мал-
ко, всички неща зависят от върховната реалност, предизвестени са, Карма, 
заработена орис.

14.
Следвайки обичайната безкрайна залисия на мисълта, какво име ще 

дадем на този, който мисли без имена? Ако ние сме вик на неговото същес-
твуване, той е възможен като разсъждение за оскъден аромат, или за злато, 
или за сладост. Той не е дори мисъл. Той не може да бъде обсъждан, не се 
побира в думи; той не е безкраен, факт е, че не е дори мистериозен или не-
постижим, необясним; той е какъвто е; той е, този който е; това е той. Ние 
лесно можем да назовем златната несегашност „Това„. Но „какво всъщност 
е името„, пита Шекспир. Златната несегашност има добавени имена – мни-
мо сладостни. Татхагата, Бог, Буда е добавено име, и Аллах, Шри Кришна, 
Койот, Брахма, Мазда, Месия, и Амида, и Аремедея, Майтрея, Палалако-
нух, 1 2 3 4 5 6 7 8 – набедени за скъпи. Златната несегашност е X, златната 
несегашност е А, златната несегашност е ̂  , златната несегашност е 0, злат-
ната несегашност е [ ], златната несегашност е з-л-а-т-н-а-т-а-н-е-с-е-г-а-
ш-н-о-с-т. В началото бе словото, преди началото, в безкрайните, безко-
нечни започвания бе същността. И думата „бог“ и същността са празнота. 
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Формата на празнотата, кой е в състояние да извлече форма от формата на 
празнотата, и кой вижда, и чува, и напипва нещо непознато там, и кой я 
вкусва, и я подушва, и я обмисля, четейки това. Изчаквам малко, затварям 
очите ти, оставям те три секунди да вдишваш така, вслушан в утробното 
безмълвие на света, оставям твоите ръце и нервни сълзи, ти забрави при-
познатото блаженство, празнотата и същността, и екстаза от това, че при-
надлежиш за златната несегашност. Ти забрави този урок.

22.
Дълбоко взрян в света, както и преди освобождаването ми: безб-

рой благочестиви привидения, буди, скрит бог-спасител, смях. Като че ли 
всички атомни емисии на светлина са възможни сред масовите отшелни-
чески изблици, там няма лично отдръпване. Без да разчита на волята си, 
колибрито може да влезе в пастта на хищника, сякаш влиза у дома си: там 
си почива, уверено е. Гледайки към светлината, то може внезапно да бъде 
погълнато от мрака и да открие вярната светлина.

23.
Не се уморява, който върви, който приближава същността. След 

това мухите се гощават с изтънчени ястия.

26.
Самовглъбенията са вече изчерпани. Ти знаеш какви са хората, за 

тях една халба немска бира представя вселената, която си е като надут ме-
хур. Така си представяше Айнщайн.

27.
Изчистих от себе си такива конкретни фантазии за субективни яв-

ления, сега съм като теб, като теб човешко съществуване, като вас – безко-
нечни меси към слънчевите прашинки: всяка прашинка е параклис. Същи-
ят като теб, твоята свенливост в друга личност, вглъбен сякаш отделен от 
безбройните съществуващи, или вглъбен сякаш се е самопознал като пре-
биваваща сега вечност. Услужлив съм и благороден, великодушен с твои-
те време, помощ и собственост, добродушен съм, защото пустотата в това 
местенце в тялото ти разнася наоколо и вика на твоя дух, на твоето същест-
вуване, същата пустота е навсякъде, в космоса пустотата е необятна, съща-
та, една, и свята пустота навсякъде: защо си самотен и несвободен, Богочо-
вече, в съня? Пробудих се – волен и безкористен. „Дори и правилна, твоята 
мисъл е наникъде„, установява Хуи-нен. Ние всички сега сме в небесата.
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31.
Има неща, набедени за зли, които не се нуждаят от опровержение 

УНИЖЕНИЕУНИЖЕНИЕ, кой бездейства пред изхода?, справедливост за 
тези излишно опровергани неща, наречени Секс и Прераждане, кой е този, 
бездействащ пред изхода, изходът, който е единствено форма на пустота-
та. В пробудената си същност мънистата на семето настъпват в безкрай-
ни редици, там са били и твоите родители, светите изпразвания, поредни 
спасители, изливащи се в утроби от празна тъмнина, те я изпълват, чуд-
на магия, въображението на мълния, светкавица, игри, сънища, не даже 
игри, съновидения.

33.
Безпокойният, уплашен човек обиква златната несегашност, подтик-

ван от опита си в провалите, от безпокойните-си-плашливи настроения; 
спокойният, радостен човек харесва златната несегашност, желаейки да 
опита от всичко; опитният в своя Чувствен-живот човек се привързва към 
златната несегашност, припознавайки за мъчително всичко извън нея; чо-
векът, изпразнен от мисли, пребивава в златната несегашност, разбрал, че 
се самопоражда; защото празнотата във всичко няма начало и няма край.

36.
Да дариш твоя брат, но не е с дара, установяващ щедрост, а със злат-

ната несегашност. Правилно ли разбрах насълзените ти очи!? Срещу нас 
е другият бряг, прощавам и забравям, закрилям и успокоявам. Държа ди-
амантената ти ръка. Имам вяра и чакам. Твоите дни са като грохота на 
река, която руши твърдостта. Ти седиш на дъното на света с глава от желя-
зо. Твоето тъжно сърце е религия. Ти и златната несегашност и трябва да 
приключиш със себе си. И нещо за всички хора: Нищото-Се-Случва-Ви-
наги. Това е златната несегашност.

39.
Наричаха го Йоги, наричаха го Жрец, Свещеник, Брахма, Пастор, 

Капелан, Роши, Лаошин, Кюре, Патриарх, Папа, Духовен емисар, Съвет-
ник, Пси-аналитик, Бодхисатва-Махасатва, Старейшина, Светец, Шаман, 
Вожд, но кой е този, разделящ себе си, непринизен, ненашумял и без опре-
делени постижения, без загадъчни стигми и прикрити самосветейшества, 
без мракобесни знания и почтено властване, дори не се кикоти с дално-
видна стремителност, метейки кухнята. След вечерята пуши тихо. Защото 
това не е определено учение: светът е недисциплиниран. Природата е нав-
сякъде – в тялото ни и навън, в пространството.
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40.
Медитирам навън. Помрачените в нощта дървета не са това, което 

изглеждат, те са златна несегашност.

41.
За мисълта ти комар голям колкото Монт Еверес е непостижим: кон-

ските копита са по-изящни за наблюдение. Един светен олтар за златната 
несегашност, обсипан с рози, лотоси и елмази, също и килия на скромен 
отшелник, студена и мрачна килия. Хвърлен в римска тъмница Боеций об-
сипва с целувки мантията на истинската си родина.

43.
Дори и в сънищата си съм смирен, понеже там времето отсъства, 

няма пространство, няма мисъл. „Те са всичко неродено„, казва Банкю, коя 
майка би пожелала за сина си това, което наричаме „щастливо избавление„! 
И дори ако неговата смърт е злочеста, ако умира нещастен, смъртта му не 
е нещастие, тя е златна несегашност. Тя няма свое съществуване, не можеш 
да я преследваш, не можеш да я получиш като награда на стрелбище.

48.
Който обича всичко живо със своята жалост и ум, не е истинският, 

обичащ всичко живо със своята жалост и ум, той е просто естество. Кос-
мосът е изцяло познат, понеже е игнориран. Просветлението идва, когато 
не надзърташ за него. То е удобният пън, върху който седя. Ти се прест-
руваш, че разбираш – твоята болка остава само твоя вечна награда. Аз те 
обичам, защото ти си аз. Обичам те, защото нищото също го прави. Това 
просто е естеството на златната несегашност.

56.
Въображаемите присъди за околното, Винаги-Случващи-Се-В-Ни-

щото, очарователно празни, ти дори не ги отхвърляш, да не говорим за 
приемането им. „Приличат на дърво, назовавам ги дърво„, казва Койот, 
Създателят, за началото, обикалят наоколо, пият отвара от корени, коре-
мите им къркорят.

59.
Котките се прозяват, защото това е нищото, което вършат.
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60.
Ти помниш всичките си увъртания по повод небето. И по навик все 

питаш „Защо?“ Дали там ще сме като прашинки или величави укрепления, 
има ли разлика? Дървото е стихнало, само корените му смучат. Пумата е 
закусила с лицето на жертвата си, но то все още се взира в меланхоличното 
небе със своите слепи очи. Ах, безценна божественост, неописуема зелени-
на, заселила небесния рай. Каитаня, това е единственото усещане. Лишен 
от мислите си, но следвайки сладостната вяра на сърцето, ти си постигнат, 
отваряш златната врата, изчезваш в светлата стая, безкраен екстаз, веч-
ността е Сега. Войниче, последвай ме! – там няма война. Арджуна, не се 
бий! – няма ли да свърши тази битка! Благославям и сядам в ниското.

63. 
Койот бе бог на платаите. Той казва: „Земя! Съществата, населяващи 

повърхността ти, никога не изчезват, всичко се преобразува. Когато им 
проговоря, когато те ми проговорят, от този момент нататък техните думи 
и тела, които обикновено използват, за да щъкат наоколо, ще се разменят. 
Тогава аз няма да ги чувам.„

64.
Миришех цветята в двора и, когато ставах и си поех дълбоко дъх, 

кръвта сякаш се оттече от тялото ми, и се събудих мъртъв, лежащ на тре-
вата. Сигурно съм бил уморен или умирах – за цели шестдесет секун-
ди. Съседът ми ме видял, но си помислил, че внезапно съм се хвърлил на 
слънчевата трева. Точно тогава, в този момент на безсъзнание, стоящ из-
вън времето, аз видях златната несегашност. Видях небесата. То бе нищо, в 
него се съдържаха всички събития отпреди милион години, мрак и заблу-
да, ставащото сега, това, което ще става в близките десет минути. То бе съ-
вършено, златно уединение, златна пустота, Едно-Или-Друго, нещо сми-
рено. Не стоеше въпросът дали съм жив или живял, щастлив или не, близо 
или далеч, не бе въпрос на щедрост или признателност, не бе въпрос на по-
щада или възмездие, дали страдам или обратното, или каквото и да е. То 
бе утроба, самовглъбение, алая виннана на цялата история, Великата Сво-
бодна Ценност, Голямата победа, безкрайна цялост, радостната загадъчна 
същност на Подреждането. То бе като приятен аромат, прелестно обожа-
ние, едно благо и обожавано милосърдие, безкрайна сигурност, ободря-
ващ следобед, рози, безкраен лъчист и нематериален златен прах, Златна-
та епоха. „Златна“ дойде от слънцето в клепачите ми, а „несегашност“ от 
внезапното ми осъзнаване, събуждайки се там. Аз бях там, откъдето идва 
всичко и всичко се връща, Вечно, без наистина да се запътва нанякъде; ето 
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защо аз я наричам златна несегашност, но ти можеш да я назовеш както си 
искаш. Върнах се в съзнание, побрах се в кожата си, съжаляващ, имах сво-
ето тяло и внезапно осъзната мисъл – аз не притежавах своето тяло и ми-
съл, нямах нищо, дори случилото се не ми принадлежеше и всичко е наред 
завинаги и завинаги и завинаги, О благодаря ти благодаря благодаря

65.
Това е първото учение от златната несегашност.

66.
Второто учение от златната несегашност гласи, че то няма да е като 

първото учение от златната несегашност. Това е сигурно.

Превод от английски: Иво Рафаилов
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„С ключа на древните митове исках 
да отключа днешния ден„1 – в този свой 
стих Блага Димитрова директно разкри-
ва отношението си към древността и ис-
торията въобще, като ключ за съвреми-
ето. В нейните произведения, чужди на 
стародавните сюжети и историософски-
те търсения, ключът на миналото рядко е 
ползван за разрешаването на конкретни 
идейно-художествени задачи, свързани 
със съвременната тема. Творчеството ѝ е 
твърдо засредено в настоящето. Подоб-
на констатация може да бъде отнесена 
до 1990 година, когато на страниците на 
списание Съвременник2 е публикувана 
драмата Богомилката. По думите на Бла-
га Димитрова творбата е написана през 
1974 година, но излиза на бял свят едва 
след демократичните промени в страна-
та. Прозрачните антитоталитарните алю-
зии на произведението правят невъз-
можно неговото публикуване по-рано.

Богомилката на Блага Димитрова на 
пръв поглед кореспондира, още чрез заг-
лавието си, с една много разпространена 
тема сред българските писатели от вто-
рата половина на изминалото столетие, 
свързана с историческото минало – тази 
за богомилската ерес и в частност – ней-
ното място и последиците и за държав-
ността и духовния живот на българите.

Галя Симеонова-Конах

С ключа на древните митове исках да отключа 
днешния ден 

ВИДЯНО ОТ ВАРШАВА:

„БОГОМИЛКАТА“ НА БЛАГА ДИМИТРОВА И ЕМИЛИЯН-СТАНЕВИТЕ „ДНЕВ-

НИЦИ“ И ГЕРОИ

Чисто историческият дискурс не е тол-
кова занимателен по отношение на про-
изведението. Използването при прочита 
на Богомилката на синхронични, диах-
ронични и литературоведчески трактов-
ки, както по отношение на историческата 
тема, така и на равнището на структурата 
и идейния свят на творбата, дава възмож-
ност да я отнесем към два, бих могла да 
ги нарека, кодови модела в българската 
литература от двадесетия век.

Два модела, несвързани генетич-
но, чужди един на друг, а едновремен-
но проектирани, пресечени в творбата 
на Блага Димитрова и в нейната личност 
като автор и жена. Двата кодови модела 
излезли от творчеството на Елисавета 
Багряна и на Емилиян Станев.

Драмата, въпреки наситеността си с 
идеи от и за социума, съвременен на ав-
торката, с някои свои внушения и виж-
дания на образа на главната героиня, се 
вмества в кодовия модел на вечната и 
свята бунтарка на Елисавета Багряна. Ос-
вободената жена, волнодумницата, актив-
на и динамична, както в любовта си, така и 
в духовните си търсения и социални про-
яви е един действащ модел в българската 
литература на двадесетия век, разширя-
ван и обогатяван от Багряна нататък.

Амазонката на Елисавета Багряна е 
древна и независима, носителка на пра-
историчност, на митически сили и тайнс-
твена магия в кръвта си, свободна глав-

1 Бл. Димитрова. Ключ. Поеми. София 1991, с. 17.
2 Съвременник, бр. 4, 1990 г.



но чрез своето сърце и в своето сърце. 
Героинята на нейната първа книга Вечна-
та и святата става емблематична не само 
в литературен, но и в културологичен и 
обществен аспект. Вечната и свята ли-
рическа героиня на поетесата се отъж-
дествява с поетическата представа за 
Багряна.3 Поетесата се идентифицира с 
ранната ѝ стихосбирка. По такъв начин 
в дискурса Багряна вземат връх метони-
мически действия, които се проявяват и 
в по-късния културен мит. Той е и форма 
на определен тип идентификация, на оп-
ределено мислене за жената в рамките 
на идеята за „женското начало„. Тук може 
да се разгърнат различни феминистични 
интерпретации за фантазния характер 
на „вечната женственост„, както и за де-
историзирането на проблема за участта 
на жените, но не това е моята цел. 

В междувоенните години Багряна 
персонализира мита за боркинята сре-
щу условностите на традицията, жената, 
която поставя сърцето над разума, а чув-
ствата си над обществените закони. Със 
силата и идеите на своята поезия тя е но-
вата женственост в българската поезия и 
културно пространство. Излиза от „женс-
ката“ парадигма на психическите прояви 
– чувствителност, интровертност, мелан-
холия, нерешителност. Културният мит за 
Багряна се основава на припокриването 
на поетесата и лирическата героиня – 
амазонка и бунтарка за човешко щастие. 
Слятостта тук е възможна докрай, пора-
ди изключително субективния характер 
на лирическата поезия.

В културния мит Багряна тя е и древ-
ната амазонка, и изповядваща „волност 
света“ съвременничка, по символния 
принцип на женското начало и бунт.

Лирическата героиня на Багряна 
преодолява времето, побеждава без да 
воюва, слива се със законите на приро-
дата и с протичането на времето. То не е 
реално и историческо време, а живо чо-
вешко, което стои в сърцето на жената. 
Лирическията аз се съпротивлява сре-
щу всичко, което пречи на хармонията с 
природата и с чувствата. И най-голяма-
та му победа е, че не се отказва от самия 
себе си.4 Бунтарството на Багряна е кул-
турен факт между двете световни войни 
в рамките на патриархалните и тради-
ционни представи за жената. То се осъ-
ществява в областта, която и е дадена – 
любовните отношения, семейството и в 
никакъв случай не води към действени 
акции в обществените и политическите 
събития.

Седемдесет години по-късно Блага 
Димитрова се обръща към кодовия мо-
дел на бунтарката и амазонката, а проб-
лематиката за „волността света“ на жената 
я разширява по посока на екзистенциал-
ните и философски търсения за свобода-
та и поведението на човека в един несво-
боден свят. Авторката, за втори път след 
Багряна, но в друг семантичен кръг, въз-
кресява някои представи за „жената – 
воин„. Но това не е вече само свободна-
та от условностите и традиционализма 
древна амазонка на Багряна, а една нова 
Пентизилея, вече участничка в социума, 
стояща „пред вратите на Троя„...

Бунтарката на Блага Димитрова сега е 
богомилка. Смарайда философски и об-
ществено осмисля света чрез социално-
то си и морално несъгласие с лъжата, кон-
формизма и несвободата в държавата. 
„Женският“ бунт като такъв е изживян ис-
торически много преди това и той не съв-
сем интересува авторката на драмата.

3 Ср.: М. Цанева. Една необикновена творческа жизненост, в: Елисавета Багряна. Нови из-
следвания. София 1989, с. 23.

4 Ср.: Р. Ликова. Елисавета Багряна, в: История на българската литература – поети на 20-те 
години. София 1977, сс. 245–260.
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И богомилката, и волната амазонка, 
езичницата със скитска кръв на Багряна, 
преминават по различен начин и с раз-
лична идейна натовареност пространст-
вено-времевите рамки на исторически-
те епохи. Въпреки разнопосочността им, 
за двете авторки миналото е главно про-
екция на настоящето, или винаги е път 
към сегашния ден.

За Блага Димитрова средищният проб-
лем в драмата, като отражение на нейна-
та съвременност, е за мястото на човека в 
историята и за свободата – свободата на 
личността в социалното и политическо 
пространство и време, проблемът за то-
талитарната същност на властта, на всяка 
овластена идея.

Въпросите за идеите и съдбата на 
творческата личност/жената в тотали-
тарното общество са прикачени към 
идеологемата от това време, третираща 
богомилската ерес като доказателство 
за нерелигиозния и езически характер 
на българския народ. Богомилството бе 
въздигнато от марксическата историог-
рафия като първото в Европа „народно, 
социално, антифеодално, антиклери-
кално“ и т. н. движение, а богомилката бе 
обявена за първата еманципирана жена 
и феминистка в света.5 Блага Димитрова 
взема наготово и донякъде е под влия-
ние (поне образно) на тази идеологема 
при обрисовката на Смарайда.

В чисто литературен и културологи-
чен план темата идва и от развития вече 
модел в българската литература за „вол-
ната жена“, чувстваща, мислеща и еман-
ципирана. Ако героинята на Багряна е 
свободна в името на любовта си, то бого-
милката на Димитрова търси свободата 
на личността в обществото и плаща най-
високата цена на тази свобода.

В драмата акцентът е поставен вър-
ху отношенията на главната героиня със 
социалната и духовна общност, към ко-
ято принадлежи, върху проблематиката 
за човека (активната жена в историята и 
поведението му) и в условията на един 
деспотичен и преимуществено мъжки 
свят, в който социоманипулациите, ав-
торитарната власт, подлостите и безг-
ръбначното служене на силните на деня 
са всекидневие. Съвременната на Бла-
га Димитрова действителност е облече-
на по понятни причини в историческия 
костюм на българското средновековие.

Фикционалната реалност на творби-
те с подобна тематика и историческите 
факти ни отвеждат към следващия ут-
върден и много по-късен кодов модел 
в българската литература, в основата 
на който е залегнало пресъздаването на 
еретическото минало на България в раз-
лични времеви и художествени дискур-
си. Започвайки от Богомилски легенди 
на Николай Райнов до Емилиян Станев, 
богомилската тема притежава разно-
образни идейни конотации в различни 
моменти на литературния процес. От 
унеса на Райнов по екзотиката на Изто-
ка, през теософските му и кабалистични 
интереси, до историософските размис-
ли на българските историци и писатели 
от трийсетте и четиридесетте години на 
двадесетия век, стигаме до съвременни-
те философско-исторически романи на 
Емилиян Станев и по-новите белетрис-
тични опити в лицето на Владимир За-
рев.

Драмата на Блага Димитрова, както 
твърди самата авторка, е писана през се-
демдесетте години. По това време се по-
явяват на книжния пазар в България ро-
маните на Емилиян Станев „Антихрист“, 

5 Виж по тези проблеми моята книга „Поетът и лилията“, София 1999, сс. 13–15. Също така в не-
публикувания текст „Културотворческата роля на българската църква“, прочетен на конференци-
ята, организирана от Катедрата по славянски филологии на Лодзкия университет през 1996 г.
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„Легенди за Сибин, преславският княз“, 
„Тихик и Назарий“ и др. Станев се обръ-
ща към българското средновековие и 
пръв от авторите след Втората световна 
война, въпреки официалната доктрина 
за богомилското учение, вижда в неговия 
дуалистически мрак заплаха и причина 
за разрушаването на българската сред-
новековна държава и един от изворите 
на сцептицизма и опасното многогласие 
на българския дух. Произведенията му 
в разнообразни контексти са интерпре-
тирани многократно от най-известните 
български литературни критици.

Блага Димитрова използва спомена-
тия кодов модел, за да съзре под одеж-
дите на богомилството някои от офи-
циалните идеологеми на развитото 
социалистическо общество и възмож-
ностите, които се крият във всяко уче-
ние (именно като идеологема) да се пре-
върне в тоталитарна доктрина.

Много интересни могат да бъдат съ-
поставките между описа на социалисти-
ческата епоха в „Дневниците“ на Емили-
ян Станев, публикувани след промените 
и драмата на Блага Димитрова. И двете 
произведения, въпреки различната си 
жанрова принадлежност и разните пох-
вати на фикционалното и историческо 
разказване, засягат социологическата 
същност на механизмите и лостовете на 
властта в тоталитарната държава. Реал-
ната конкретика на писателския дневник 
е аналог на фикцийната действителност 
в драмата. В нея авторката не конкрети-
зира историческото време. Тя размишля-
ва активно върху измъчващата я мисъл, 
че „всяко учение ражда страх и сумрач-
но подозрение“, че едни и същи пружини 
движат историческия живот. Това заклю-
чение я кара да търси извора за непра-
вилното устройство на обществото, от-
части в самата природа на човека, както 
и в представите му за ценности.

Историческото преобличане на ге-
рои и теми е необходимо и на двамата 

автори за художествените им и идейни 
цели. Творбата на Димитрова кореспон-
дира с описанията на действителността 
от Емилиян-Станевите „Дневници“, с не-
говите размисли и прозрения за „бъл-
гарските работи“. Записките на писателя 
предават липсата на елементарни граж-
дански свободи, задухата и скудоумието 
на политическия и литературен живот, 
чиято гротескова пародия донякъде е и 
„Богомилката“ на Блага Димитрова.

Бедният Пегас трябва да влачи въг-
лища и всякакви товари за благото на 
социалистическата държава, да реве 
лозунги и панегерики, да помага не само 
за идеологията, но и за икономиката... 
като въодушевява работническата 
класа!... Тоя нещастник винаги е бил бит 
с тояга от властниците, но едва ли ня-
кога е спъван с такива букаи и украсен с 
такъв намордник .../.../ 25 години търсим 
причините за литературните неуда-
чи и скандали. Дръжте крадеца! – викат 
крадците. И никой не иска да признае, 
че те са в ЦК на партията, невежите 
узурпатори на литературната свобо-
да, агитаторите, които впрягат Пегас 
да им служи и той се превръща в кранта 
за „благото на работническата класа„. 
/.../ Т. Ж. става самодържец, така, както 
Фердинанд искаше да бъде „самодържец„. 
Хубава дума! Дъщерята „управлява“ кул-
турата, изкуствата... Толкова години, 
казва бай Ганьо, сме робували на турци-
те, защо да не поробуваме на нашите? 
Хеписи маслахат!...„6

Субективният поглед на писателя ни 
предлага автентичен и личен запис на 
действителността и историческите факти. 
Наративът, разказът като еквивалент на 
случващото е обективизиран в докумен-

6 Ем. Станев. Дневници. София 2003, с. 23, 
59.
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талния и изповеден характер на дневни-
ка, в оценъчната позиция на автора.

Димитрова обективизира героите, 
конфликтите и идеологемите в истори-
ческото време, пресъздадено като фик-
ционално, и твори езоповата знаковост 
на своето произведение. Наративът 
през цялото време е една историческа 
фикция. Поетесата остава вярна на своя-
та представа, че миналото винаги е про-
екция на настоящето.

В размисъла си за историята Емили-
ян Станев пита:

Каква наука е историята? Както и 
педагогията. В първата живите гово-
рят за мъртвите, а във втората раз-
валените възрастни искат да възпита-
ват неразвалените деца.../.../ Младите 
изучават фалшива история на Бълга-
рия, писана под контрола на партията, 
историята на БКП и на КПСС, и не могат 
да се огледат в миналото за да разберат 
откъде идват бедите в тая страна.7

Идеологизирането и манипулиране-
то на историята водят до нейната фал-
шификация и до унищожаването на из-
вора за себепознание.

Смарайда на Блага Димитрова в „кос-
тюма на епохата“ кореспондира с геро-
ите на Станев, търсещи истината, Бога и 
правдата за българската участ.

Разбира се, героите и начините на из-
граждането им в драмата „Богомилката“ 
са съвсем различни от тези на Станев. 
Преди всичко авторката не разкрива 
толкова характери, колкото сблъсък на 
идеи и позиции в условните реалности 
на едно причтово, като историческа не-
съотнесеност, повествование, в зашиф-
рованото изразяване на заобикалящия 
я свят.

Участниците в драмата – цар, съвър-
шен, двуяк, левак, десняк – са само знаци 
на типове поведения, социална принад-

лежност и функция. Подобен подход из-
разява до краен предел идеологизира-
ното време чрез знаковостта на героите.

Обществото е сведено до героите-
знаци в представяните исторически рам-
ки. Героите не са идентифицирани чрез 
своите имена, не носят конкретни инди-
видуални качества, а се отъждествявават 
чрез службата, която изпълняват, и пос-
редством мястото, което заемат в соци-
алното пространство. Бездуховността и 
безпощадните клещи на униформация-
та в обществото са изразени повествова-
телно в невъзможността да съществува 
индивидуализиран герой. Изключение 
прави Смарайда. Имаме цар, роби, слу-
ги, богомили, разделени според степе-
ните на тяхното учение. Особеното мяс-
то на жената, отредено във вертикалната 
структура на творбата, се потвърждава от 
наличието на единствен женски и еднов-
ременно централен образ – Смарайда.

Действащите лица не се развиват, а са 
готови и генеративни образци с опреде-
лена езикова характеристика. В драмата 
те са максимално шаржирани, в тях има 
нещо народно-шегаджийско. Подобно 
впечатление и разбиране се подкрепя 
и от неестествеността на техния говор, 
езиковите пародийни игри, карнавално-
то на места звучене на образите.

Царят е със завити нагоре мустаци, 
Съвършеният, богомилският вожд – със 
завити надолу мустаци. Разликите меж-
ду тях са само външни, народно-гротес-
кови: официалната власт и антиофици-
алната ерест – знаково са едно и също.

Подобна трактовка е израз на хума-
нистична идея на Блага Димитрова, че 
всяка идея, наложена като догма и ре-
ализирана политически, може да стане 
инструмент на тоталитарна власт в раз-
лични епохи и обстоятелства.

В „Богомилката“ директно и ясно се 
разкрива машинерията на властта и со-
циотехниките, които се прилагат за да 
се управлява и господства над телата и 7 Пак там, с. 54.
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душите на „простолюдието“ – както от 
страна на властниците, така и на адепти-
те на новите идеи:

Царят на Инока: Простолюдието 
си е просто. Богомилката добре го поз-
нава. Затова ти се ловиш не за смисъла 
на нейните думи, а за всяка отделна из-
тървана думици: изопачавай, преувели-
чавай, жигосвай, пръждосвай и прочия, 
както си учил в манастира.

Инокът: Как? Умът ми не го побира! 
Нали божественото слово е храна за ду-
шата на всички, на прости и учени...8

Манипулациите са присъщо и оби-
чано средство и в лагера на богомили-
те. На учението трябват мъченици и го-
нения:

Съвършеният: Сън не ме лови да мис-
ля, нещо по-небивало да измисля. Отко-
ле не е имало гонения и коления. Тя наша-
та се превърна от ерес просто в прелес. 
Дори между царските слуги се приши-
ват към нас, то е знак на разложение... 
Ах, що за ерес сме без гонения...9

По-нататък Царят поставя както со-
циотехническата задача, така и дава 
нейното решение: „Важното е да спече-
лим тълпата“.

Царят: Има си правило тайно:
за да царуваш безкрайно
твоите верни слуги
все размествай, размествай...10

Механизмите на властта, деморали-
зацията на хора и управление са предс-
тавени във всички етажи на обществото 
и социални групи:

Левак-десняк:
Левак:Слава, Царю честити! Пеят за 

теб планините!
Десняк: Слава, Царю честити! Теб мо-

рето възпява!11

Стражниците: Още днес ще запеем 
доноси! Цял поднос доноси.12

Принизяването на високото, истори-
ята, и едновременно на историческото 
повествование се осъществява и чрез 
лековатите персонажи и простонарод-
но-уличния език – диалектен, разгово-
рен, битов. Олекотяването и небрежието 
на езика пулсира в натъкмената мерена 
реч, подобна до слагаческата поезия с 
пролетарско звучене от ранния соцре-
ализъм. Поетесата пародира изразните 
средства на героите, а също така и автор-
ските – за да покаже елементарността на 
идеологическите манипулации със сло-
вото. Репликите на героите са изпълне-
ни с неологизми, игрословици и забавни 
простонародни римувания от типа „треб-
ници – непотребници“. Езиковите отнася-
ния към ежедневието на реалния социа-
лизъм: „танцовият състав на богомилите“, 
„всички спят на работните си места“ – де-
тинските римувания на думи-ключове 
от онова време – „тезиси-онезиси„, асо-
циативно и едновременно директно ни 
свързват с живковската епоха, с нейния 
застой и идеологически тормоз.

Блага Димитрова пародира абсурда 
на изкуството в развитото социалисти-
ческо общество, бития непрекъснато и 
впрегнат на идеологическата нива Пегас 
на Станев, само с помощта на една ново-
изкована дума – изкуствоводство.

Езикът в „Богомилката“ също е дейс-
тващо лице, както твърди самата автор-
ка, и решава конкретна идейна и стило-
ва задача. И затова той е много важен 
за изясняването на образите. Но ми се 
струва, че притежава и по-широки фун-
кции в творческата реализация на тема-
та. Както бе вече казано, деформациите 

8 Пак там, с. 130.
9 Пак там, с. 132.
10 Пак там, с. 166.
11 Пак там.
12 Пак там, с. 167.
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на словото са персонализирани според 
моделите на поведение на действащите 
лица. Ситуирането на тези деформации 
в съответните и конкретни случки и съ-
бития в тъканта на драмата отсланят за-
весата на инструменталното използване 
на езика от властимащите.

Вулгарността и откровено заявените 
форми на манипулации в речевото по-
ведение на Царя са израз на гротеско-
во деформирана подмяна на диалога, 
илюстрация на несъществуващото об-
щуване между тоталитарната държава и 
обществото. Речта на слугите също е па-
родия на човешко говорене, безсмисле-
но бърборене, лишено от всякакъв сми-
съл, сянка на думите на Царя. Тяхното 
слово е анти слово, израз на слугинска-
та им несвобода и безличие.

На езиково равнище реалното, исто-
рическото и битийното, докато не дой-
де развръзката и поантата на последни-
те сцени, съществуват като фарс, в който 
истината е подменена с лъжата и межд 
тях разлика няма. Подобен подход към 
езика в произведението не е случаен, 
тъй като соцдържавата като първооб-
раз на фикционалната действителност 
бе много чувствителна към игрите със 
словото и градеше само с думи и от думи 
една имагинерна, фалшива реалност.

Употребяваният от героите език е 
жонглиране, не речев акт, забава с ду-
мите и значенията, по време на която 
всички компоненти могат да бъдат за-
меняеми и изпразнени от съдържание. 
Словесното безсмислие е аналог на без-
смислието на битието и израз на тотал-
ната бездуховност, абсурдност и потъп-
кване на личността.

Обезличаването на човешкото, вслед-
ствие на разпадналите се аксиологичес-
ки центрове, подмяната в човешкия свят 
се извършва на две равнища – на равни-
щето на езика и на равнището на героите, 
които деиндивидуализирани, безименни, 
съществуват като функции на мястото, ко-
ето заемат в обществената стълбица. Хо-
рата са заменени от знаци, вещи, санове.

Авторката използва прийомите на 
синекдохата – частта в този изкривен 
свят отъждествява цялото – короната, 
владишката мантия, гуглата, одеяния-
та.13 Подмяната и манипулацията, неис-
тината още един път са показани в сим-
волния акт на маскирането. Забуленият 
с гугла богомилски водач, съвършеният, 
слага своята маска...

Всяка идея, официална или неофи-
циална, обществено и ситуацийно де-
терминирана, реализирана в името на 
властта води до тирания. Това е едно от 
прозренията и посланията на авторката.

Драмата на Блага Димитрова се отна-
ся не само към двата представени кодо-
ви модела. Творбата демонстрира и из-
вестно родство със смисловата среда на 
естетическите и идейни виждания, от-
насящи се към поетиката и естетиката 
на експресионистичната и авангардна 
драматургия от същия период. Главни-
те взаимовръзки са ситуирани във вер-
тикалната структура на произведенията, 
определяща изразяването и модели-
рането на света на персонажите. В този 
контекст можем да споменем драматур-
гичните текстове на Боян Дановски, на 
Св. Камбуров-Фурен, Владимир Поля-
нов, Стоян Загорчинов, Емануил Попди-
митров и други автори.14

13 Ср: Д. Колева, Драмата на Блага Димитрова „Богомилката“ в: История. Истории. Нарати-
ви. Фабер, 20002, с. 179.

14 За тези автори виж статията на: М. Иванова-Гергинова. Поетика на марионетъчното в ек-
сперименталните форми на българската драма през 20-те години в контекста на европейс-
кия авангард, в: Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити. София 
2000, сс. 155–171.
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Действащите лица в творбите на спо-
менатите творци, повлияни от естетика-
та на експресионизма, както и при Блага 
Димитрова, са деперсонализираните ге-
рои-марионетки, униварсални проекции 
на различни ликове-маски, на герои без 
собствени имена и идентичност. В дра-
матическите видения на Боян Дановски 
те се проявяват не като действащи лица 
притежаващи свой език и поведение, а 
функционират със смисловия еквивалент 
на марионетката в символното простран-
ство на определен културен герой, маска 
или психологически тип и характер.15 В 
драмата „Богомилката“ културният герой 
е заменен от политически детерминира-
ни типажи, от генерализирани видове 
властови и социални поведения.

Князът, Княгинята, Госпожата, Мома, 
Шутът, Психиатърът, Царят, Магът, ца-
редворците, Авторът, Мъдрец, Младо 
момиче са универсалните проекции на 
различните лица на Аза, на даден кул-
турен тип или маска в драматургичните 
произведения от 20-те години. Те са ус-
ловни и абстрактни фигури от царство-
то на приказките и дебрите на подсъз-
нанието, които позволяват на укритите 
помисли и фантазии на аза да станат ре-
ално действие.

Лишените от идентичност, неимену-
вани действащи лица на Блага Димитро-
ва – Левак, Десняк, Царят, царедворците, 
Съвършеният, Инока и други (не случай-
но само Смарайда притежава собствено 
име, т.е. има знак за идентичност) акти-
вират определена система от значения, 
която, благодарение на сюжета и отна-
сянията към настоящето, можем да раз-
шифроваме.

Авторката още един път и чрез де-
персонализацията на героите показва 

наличието на друга същност в тяхна-
та битийност, развинтва механиката на 
изобразявания свят, развижван отгоре, 
от някого, който дърпа конците.

Оказва се, че фигурите на марионе-
тъчното притежават голям семиотичен 
заряд, както на равнището на поетиката, 
така и на смисловата плоскост. Замяна-
та на всички познати форми на персона-
жа с „изкуствени“ фигури дава различ-
ни възможности, които описва Оскар 
Шлемер16.

Една от тях е възможността марио-
нетката, деперсонажът без име да се дви-
жи без пространствени и темпорални ог-
раничения. Блага Димитрова използва 
тази възможност, позволяваща на нена-
зованите по име обобщени проекции на 
взаимоповтарящите се в историческите 
епохи „герои“ да прескачат от среднове-
ковието до тоталитарното време. 

Подобни темпорални прескачания и 
проекции творят естествената среда и 
за времеви скокове сред литературните 
текстове и речеви поведения.

В драмата са поместени оригинал-
ни фрагменти от средновековния текст 
на „Беседа против богомилите“ на През-
витер Козма, който със своята различна 
стилистика и изящен език е литературен 
и културологичен дубликат на равнище-
то на историческия факт. Коригира, изп-
равя по особен начин като единствено 
смислен текст, абсурдността на истори-
ческата реалност в драмата и реалното 
авторово време. Оригиналният текст на 
Козма е само потвърждение за повтаря-
емостта на историята и съдбите на хора-
та. Един от ключовете за отваряне на ис-
торическото време.

Богомилката Смарайда отбелязва, че 
„беседата“ на Презвитер Козма е напра-

15 Виж: Цв. Минков. Българската драма. Начало, развитие, представители. София 1936, сс. 
145–150.

16 Виж: О. Шлемер. Човек и изкуствена фигура. 1925. в: Гестус, София 1990.
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вила известно тяхното учение. Разказ-
ваната история става по-действителна 
и диахронично вклинена посредтсвом 
текста на полемичното съчинение на 
средновековния писател. Освен това, 
давайки място за изказ на една друга 
гледна точка, въвежда идеята за диалог, 
беседа, разговор в обществото, липс-
ващ в съвремието на авторката. Исто-
рическият семиотически еквивалент на 
зашифрованата в „Богомилката“ дейст-
вителност е високо художествения сти-
лов текст на „Беседата“. В реалното нас-
тояще даже езикът е пошъл, „нисък“ и 
нехудожествен.

Езикът на съвременното на писател-
ката тоталитарното общество е отнесен 
пряко към историческия сюжет, без въ-
обще да се търси архаизация или стили-
зиране на изразните средства. По този 
начин Блага Димитрова сама разкодир-
ва литературната си фикция, приобща-
вайки я и на равнището на словесността 
към действителното свое време, пароди-
райки историзма на произведението си.

Царят говори с езика на настоящето:

„Времето е объркано. За какво по-
напред да мисля: за наука, за стопанст-
во, за скотовъдство, за изкуствоводст-
во, за ислямската напаст надвиснала, за 
тези-онезиси на проект от 13-ти чак до 
21 век.„17

Властникът употребява езика на се-
демдесетте години и лозунгите-ключо-
ве на тогавашната пропаганда в живков-
ската епоха.

В този момент можем да отбележим 
известно притоворечие и непоследова-
телност на авторката в трактовката на 
темата: от една страна тя пародира ук-
ритата в драмата соцдействителност с 
всички нейни компоненти, а едновре-
менно ни показва борческата и морална 

личност, единствения положителен пер-
сонаж в творбата си като богомилка, из-
ползвайки идеологемата на марксичес-
ката историография.

Все в този ред на мисли трябва да от-
бележа, че в сравнение със споменати-
те романи на Емилиян Станев, Блага Ди-
митрова много по-прозрачно изразява 
отношението си към новата/стара идея 
за ересите в българската история, към 
завоалираната и авторитарна същност 
на всяко единствено вярно учение, про-
повядвано от единствено съвършенни 
учители. Авторката избягва от прослову-
тия едноплоскостен мимезис, за да сме-
си „драмата“ на съвременния тоталита-
ризъм със средновековната еретическа 
доктрина. Историческият факт и съби-
тие в „Богомилката“ се обърква в амалга-
мата на метаисторическия наратив.

Размислите на Станев върху фактите и 
събитията от българската история, освен 
всичко това, са и мъчителни въпроси от 
историософско и народоведческо естес-
тво. Неговите размишления и съмнения 
в търсенето на Бога и истината представ-
ляват запис на вътрешната дисхармония, 
раздвоението, скептицизма, както на са-
мия автор, така и на неговите герои.

Докато Блага Димирова развива иде-
ите си за човека в историята главно на 
фона на авторитарната власт и „женско-
то начало„, използвайки известния мо-
дел от българската литература, то Станев 
е зает със съдбата на човека и най-вече 
на българина в историята. Авторът не 
търси специално релациите индивид-
тоталитарно общество, а преди всичко 
истината и обяснението на национална-
та съдба и духовност, раздипляйки пред 
нас особеностите на историческото раз-
витие, детерминирано и от религиоз-
но-философските ереси по българските 
земи и националния характер.

Страшните съмнения и главоблъс-
каниците в романите и „Дневниците“ 
на Емилиян Станев за доброто и злото, 

17 Бл. Димитрова, Богомилката..., с. 127.
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за пътя към Бога са тъждествени на по-
добните състояния на неговия, както 
многократно подчертава писателят, ав-
тобиографичен в духовно отношение ге-
рой Еньо – Теофил. При когото всичко е 
двойствено. Като се почне от живота му, 
духовните метаморфози и се стигне до 
името, авторска игра на високото и нис-
кото – Теофил – Еньо... В своите лутания 
и анализи на националната съдба и ха-
рактер Станев стига до народоведчески 
проникновения.

Прословутата многопосочност на 
българския дух Емилиян Станев третира 
като основа на неговия скепсис, водещ 
в крайна сметка до тотално неумение 
да се приемат истините, става въпрос за 
тези от висш философски и тренсцеден-
тен ред, както и до унищожаващ всичко 
нихилизъм. Драмата на подлудяващото 
многогласие на българския свят е отра-
зена в „Дневниците“ и произведенията 
му на историческа тема:

Многогласността на моите кни-
ги, особено в „Сибин“ и „Антихрист„, е 
многогласие на българския ум и душев-
ност – само по себе си философства-
не, най-опасно за държавния живот„. 
Все така разбират като похвала тази 
многогласност. Сибин – прабългари-
нът, държавотворният, Силвестър, Ти-
хик, Каломела – славянската мчисловна 
разпасаност = трагедия. Обезобразени-
ят Теофил – трагедия, сам се е обезобра-
зил. Единственият духовен връх в „Ан-
тихрист“ – Евтимий. Не съм писъл тези 
книги за да философствам над вечните 
въпроси, а за да покажа някои български 
особености, както и ги виждам и разби-
рам една философия на историята!18

Това са думи, писани месец преди 
смъртта на писателя. Именно филосо-

фията на историята, но националната, 
психограмата на характера и култур-
ния идентитет на българина са в центъ-
ра на творческите и идейни интереси 
на Станев. Тези проблеми стават почти 
неразгадаема материя, вековен лаби-
ринт, в който дръзват да навлизат само 
умели народоведи като Емилиян Ста-
нев. За него, като философ на история-
та, кръстопътната орис на българина е в 
основата на историческата му детерми-
нираност. Тя занимава и съвременните 
изследователи на темата.

Защото „географията“ на бългаско-
то е едно средоточие на унищожителни 
исторически ветрове, всеки от които по-
мита предхождащата традиция или оста-
ва само най-жилавото от нея... на екзо-
тичния своечужд „остров на блажените„, 
ураганно кръстовище на противоречиви 
интереси и култури, стремящи се да на-
ложат неотменимата си доминация над 
това някак прокълнато (в богомилската 
си еретичност) кътче в центъра на Балка-
ните, на което всички „дърпат юлара„...19

Трагизмът на историческото развитие, 
заробването на средновековна България 
от турците, цивилизационната катастро-
фа на целите Балкани се съотнасят като 
исторически факти със своята художест-
вена аналогия в сюжетите, в народовед-
ческите и историософските интерпрета-
ции на Станев. Според него духовният 
хаос на българската общност през чети-
ринайсти век, представен най-вече в об-
разите на Еньо – Теофил, еретиците – бо-
гомили и други, подготвя политическото 
унищожение и заробване. Процесът се 
разиграва на две плоскости. Най-напред, 
според Емилиян Станев, българите сами 
се заробват, чрез неверието, скептициз-

18 Ем. Станев. Дневници..., с. 153.
19 К. Кузмова-Зографова. Проблемът за идентичността на българското и твореца в белет-
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ма, ересите. Апостолското слово се оказ-
ва несъвместимо с позитивния разум на 
„грешника и смешника„, защото вярата 
и християнският дух не битуват убеди-
телно в Еньо – Теофил. Паралелно върви 
духовното себезаробване със скепсиса 
на ума и еретическите учения с физичес-
кото покоряване от военния поробител. 
Авторът иска да подреди и себе си чрез 
своя герой, но това не става. Еньо – Тео-
фил сам се е превърнал в част от сатанин-
ската измама... В своето заслепение, обла-
дан от нечовешката воля да надделее над 
света, в който живее, този герой започва 
да презира всичко, да му се присмива, да 
го опорочава, да робува на богопротив-
ни догми и заблуждение. Дихотомията на 
българския дух в лицето на поп Богомил 
и св. Иван Рилски20 може да бъде изрази-
телна метафора за духа на негативизма и 
духа на християнското самоусъвършен-
стване, средоточието на неразрешимите 
проблеми за емилиянстаневите герои.

Станев също показва идеологичес-
кия код в богомилството – като учение 
и после като инструмент на авторита-
ризма. Романите му косвено са антите-
за на социалистическата идеологическа 
догма в разбирането на богомилството 
и неговата роля в българската история. 
По художествен начин писателят защи-
тава своите тези, разглеждайки въпрос-
ната ерес като един от факторите за раз-
падането на българската средновековна 
държава, на държавността и ускорител 
на духовното себезаробване, водещо в 
крайна сметка и към политическо.

Отрицателно Станев оценява и фи-
лософската основа на ересите. Те ста-
ват метафора на отрицанието и безна-

деждността. Дуалистичната истината, 
че земята е от Сатанаил, прославено-
то богоборчеството на българския дух, 
пренебрегването на други национални 
черти в изясняването на неговата пси-
хологическа и културологическа харак-
теристика има фатални последици, тъй 
като фактически в богомилската ерес и 
в нейните по-късни тоталитарни интерп-
ретации и утвърждавания няма положи-
телна мисъл за правдиво развитие и усъ-
вършенстване на човека и обществото. 

Емилиян Станев поставя аксиологи-
чески и онтологически проблеми пред 
съвременния човек, родени в двойстве-
ната природа и душевния хаос на герои-
те, отрекли Бога в себе си и уверени, че 
след като са се справили с него, то сигур-
но лесно ще се разправят и с неуспелия 
срещу него архибунтовник. Душевният 
хаос на Еньо-Теофил е „самият страшен 
Антихрист, който предварителное под-
готвил заробването.„21 Двойно робство, 
политическо и в аксиологически смисъл 
като завладяване от греха и негативизма.

И се замислих над българския ум, 
дето кумира не признава, закон не тачи, 
със зло и добро хитрува и на жестоката 
земна правда робува. Отделили сме небе 
от земя, истина от правда, на Господа 
гледаме като на детище, своеволничи 
всеки, умува и свободията си почита 
повече от свята икона... Сами рушехме 
нашата скиния, а никой не виждаше, че 
подготвя ново робство от чужди...22

Въпреки намеренията си да търси бо-
гоборческите характеристики на българ-
ския дух, авторът например не завършва 

20 Виж също на полски език (П. Мутафчиев използва тези два ключови образа в друг иде-
ен контекст): Р. Mutafczijew. Pop Bogomil i św. Iwan Rylski w naszej historii. Tłum. D. Bromowicz, 
ss. 259–273 [w:] Naród i kultura. Antologia esejуw o narodzie i kulturze buіgarskiej. Wybór, wsręp i 
opracowanie W. Gałаzka. UJ – Skrypty Uczelniane, Kraków 1985.

21 Т. Жечев. Участта човешка у Емилиян Станев в: Септември, бр. 2, 1977, с. 48.
22 Ем. Станев. Антихрист. София 1978, с. 178.
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Тихик и Назарий, а сам пише иронично в 
Дневниците си: „Дяволът не може да бъде 
описан, Гогол го е казал в „Портрет„.

И Емилиян Станев, и неговите герои 
се измъчват от дисхармонията и разкъ-
саните връзки човек-Бог, човек-държа-
ва, държава-свят, народ-история.

Блага Димитрова в единственото си 
произведение на историческа тематика 
не се интересува от разрушаването на 
аксиологическия християнски център, 
от душевните колизии на съвременни-
ци си, от народопсихология. Емилиян 
Станев, за разлика от нея, извежда сво-
ите размисли и заключения въз основа 
на анализа на историческите факти, съ-
бития и герои и стига до историософс-
ки прозрения за миналото, характера и 
духовния генотип на своя народ. Блага 
Димитрова остава при социалния и по-
литически аспект на случващото се в ис-
торията, проектирано в настоящето.

Но и тя, подобно на Емилиян Станев, 
търси генеалогията, корените на злото, 
първопричините за тоталитарното об-
щество и условията за прихващането му 
в България в историята и се обръща към 
„богомилския“ модел. Другото общо, ко-
ето сближава двамата автори, е вижда-
нето, че историята е само претекст да се 
каже истината за своето време.

Блага Димитрова размишлява в дра-
мата си върху съдбата на идеите в об-
ществото и какво става с тях, когато се 
реализират и се превърнат в имитация 
на идеали. Разкривени от манипулаци-
ите и употребата на властта идеи, които 
налагат робството. В края на краищата и 
Царят и Съвършенният богомил се оказ-
ват еднакви.

Идентификациите на героиня и ав-
торка в произведението са безпроблем-
ни. Смарайда не е само илюстрация на 

бунтарката жена. Бунтът в трактовката на 
образа е удвоен – този срещу тоталитар-
ното общество и на жената–творческа 
личност. Богомилката на Димитрова реа-
лизира докрай еманципацията на „женс-
кото начало„, на вечната и святата в бъл-
гарската литература вече и като активна 
проява в социума. Друг е въпросът за 
перформативния характер на авторово-
то себеизживяване чрез съдбата на Сма-
райда, не нейната съпротива, изгарянето 
на кладата, цената на истината и верност-
та към идеалите. Блага Димитрова публи-
кува драмата почти двадесет години след 
нейното написване. Терапевтичният ха-
рактер на литературата и разглеждането 
на изкуството като перфомативен акт на 
освобождаване позволяват да се търсят 
обяснения по линията герой-автор.23

Станев отива по-далеч от Димитро-
ва и разкрива богомилството – духа на 
негацията и дуализма – като заплаха и 
разрушителна сила за българската сред-
новековна държава и за духовността. 
По този начин писателят застава срещу 
официалната теза на социалистическата 
историография.

Своето съвремие Димитрова при-
познава като тоталитарно и го пресъзда-
ва вече на равнището на литературната 
фикция, идейно и ситуацийно, главно в 
механизмите на всяка власт и всяка идея, 
в началото еретическа, докато не се реа-
лизира и не стане тоталитарна. Авторката 
използва историческата фикция и остава 
донякъде при официалната представа за 
ролята на богомилите, специално на же-
ната от тази еретическа секта, като пре-
покрива образа с модела на жената-бун-
тарка от българската литература.

Тоталитарното време, описано в 
„Дневниците“, Емилиян Станев съотнася 
в своите творби не в някакви конкретни 

23 Виж: Има многобройни изследвания по въпроса, но между другото виж публикацията: 
Да живее бунтът, интервю на Нина Живаневич с Юлия Кръстева, в: Литературен форум, бр. 2, 
2002, с. 13.
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ситуации и механизми на властта, а тър-
си по-широко философско обяснение за 
историята и народопсихологията.

Разликите между героинята на Димит-
рова и героите на Станев минава и през 
проблема на тяхната национална иденти-
фикация. Народността на богомилката не 
е указана, тя е предполагаема. Героинята 
в определен смисъл е денационализира-
на, както и общата идея за свободата в то-
талитарното общество. То може да бъде 
във всяка държава и във всяко истори-
ческо време. Героите на Станев винаги са 
национално определени и това е после-
дица от авторовите задачи – намиране на 
смисъла за националната съдба.

Общото, което ги свързва, е размисъ-
лът за човека в историята. Станев задава 
онтологически и теологически въпроси, 
търси Бога в дуалистичния ужас и мрак 
на българската душа. За Димитрова този 
проблем не съществува в „Богомилката“. 
Нея я интересуват преди всичко общес-
твените идеи и същността на тоталита-
ризма. Образът на Смарайда е развит в 
лоното на общите идеи за свободата на 
личността и жената, или в доста неясни-
те богомилски и фолклорни представи, 
свързани с почитания и от павликяните, 
символ на слънцето24, съдържащ ези-
чески и пантеистически представи за 
природата. Смарайда, както и богомили-
те, е почитателка на слънцето. Пее химн 
за него, а змията, танцьорките-змии оли-
цетворяват природната мъдрост. Бого-
милката противопоставя неопределено 
природата срещу Бога, срещу тези, кои-
то се молят на „мадоните-иконите„. Как-
то е известно, богомилите не почитали 
иконите и тук Димитрова дава положи-
телна конотация на сектата, отнесена 
към нейното съвремие. Отношенията и 
с Инока са отношения на хора, които го-
ворят на различни езици, „въртят се на-

дясно и ляво„, като в детска игра. Инокът 
слави Бога, тя природата и любовта, как-
то героинята на Багряна.

Отново авторката се обръща към 
езически и митологически представи, 
предпочитани от идеологическата сис-
тема на социалистическото общество, за 
да опре своята героиня в някакъв иде-
ен и онтологически контекст. В тази об-
щност, преобременена семиотически с 
квазинаучно познание и подход, я няма 
идеята за Бога, а ако има сакрум, то това 
е т. нар. див сакрум, съдържащ езичес-
ки и прочее неясни теософски предста-
ви, битуващи в общественото съзнание 
в много случаи на фолклорно равнище. 
Не само дуалистичните, но и пантеис-
тични идеи имат продължителен живот, 
посредством двете учения влезли в ос-
новата на българското богомилство. Из-
вестно е, че и манихейството и павли-
кянството идват от Мала Азия, където е 
бил силно развит култът към Митра.

От гледна точка на философската об-
рисовка на образа Смарайда стои в ут-
върдените канони, както по отношение 
на тезата за „езическата същност“ на 
българската нация, така и като литерату-
рен символ на женската „волност света„.

В драмата е показана традиционната 
мизогиния на представяната епоха, ко-
ято се вписва и в модела на бунтарката 
и „грешницата„. Царят твърди, че Сма-
райда е нечиста сила, из „престолнина-
та ми се е развъртяла магьосница бого-
милка. Вещица.“ „Пази се от грешницата, 
момко! Жената е по-опасна от огъня.„25 
Това отношение е дублирано още един 
от път от ремарката на авторката, която 
въвежда в този момент образа на танцу-
ващите жени-змиорки, фолклорно-ми-
тологически образи на жената. Всички 
тези елементи придават на хронотопа 
на драмата иносказателен привкус, до-

24 Д. Ангелов. Богомилството. София 2000, с. 377–380. 
25 Богомилката..., с. 132.
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като в Емилиянстаневите философско-
исторически романи авторовото време 
винаги е реконструкция на историята.

В края на драмата Инокът иска да 
спаси Смарайда, да я изнесе от килията, 
от „тоя проклет век.„26 Но оптимистич-
ната развръзка е невъзможна. В невъз-
можността „да се разковат“ пространст-
вено–времевите рамки, да се надскочи 
епохата, авторката отново препотвърж-
дава факта, че реалното време за героя 
и автора съществува като затвор и вто-
рично показва условността на своя ис-
торически наратив. В сцената с Инока, 
който иска да я спази, Смарайда му опо-
нира, че е невъзможно да се излезе от 
него, припомняйки му: „Ти забравяш, че 
нашият век е средновековен.„

В кулминативната развръзка вижда-
ме Инока преобразен с владишки дрехи, 
влязъл във властта и неузнаваем. Най-
накрая Съвършеният, вече открита алю-
зия за авторитарната и манипулаторска-
та същност на всякаква власт и идея, се 
превръща и инквизитор и маскиран/за-
гуглен запалва кладата:

Загугленият: Стига пейзажна лири-
ка! Кладата е по-голяма от трибуна-
та.„27

Отрицателните персонажи в драма-
та „Богомилката“ са взаимно заменяеми. 
Злото е всеобхвато и няма значение от 
коя страна идва. Блага Димитрова рису-
ва дяволската същност на тоталитарна-
та държава, която със своя социотехни-
чески и насилнически инструментариум 
убива свободата и свободния дух. Тота-
литарното време в същността си е сред-
новековно. Миналото е проектирано в 
съвременността.

Емилиян Станев от своето съвремие 
препраща философско-историческите 
си търсения в миналото, докато в дра-
мата на Блага Димитрова движението в 
творчеството пресъздаване на темата е 
с обратен ход. С ключа на миналото ав-
торката отключва своето съвремие.

26 Пак там, с. 185.
27 Пак там, с. 190.
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И зследователите на най-новата 
скандинавска литература обръ-

щат специално внимание върху творчес-
твото на Астрид Линдгрен, Туве Янсон, 
Лена Крун..., които продължават успеш-
но традициите на Селма Лагерльоф. Туве 
Янсон е известна във Финландия и като 
художничка и илюстраторка на собстве-
ните си книги. Тя пише на шведски език – 
майка ѝ е шведка, а баща ѝ – финландец.

Приказният свят на Туве Янсон е лю-
бопитен и увлекателен и за деца, и за 
възрастни. Децата се увличат от зани-
мателните приключения на въображае-
мите ѝ герои: троли, муминтроли, хомси, 
хемули, филифьонки, гафси, хатифнати... 
– все измислени същества, с помощта на 
скандинавската фолклорна фантазия. С 
тези герои на Туве Янсон се случват из-
ненадващи и вълнуващи истории, поня-
кога стават и страшни неща, но всичко 
винаги завършва благополучно. За въз-
растните читатели същите тези герои се 
възприемат като символи на определе-
ни човешки добродетели и недостатъ-
ци. Между тях има често такива, които 
предпочитат да си стоят в къщи и да се 
наслаждават на самотата си, и други – 
жадни да напуснат дома си и да опозна-
ват нови и нови местности. Смелите ре-
шително тръгват на път (както се случва 
с хората откак свят светува).

Всеки герой тук решава сам съдбата 
си, навреме прави своя избор и никога 
не се отказва от него; вярва в себе си, 
държи на убежденията си и на идентич-

ността си. Например в разказа „Пролет-
на измама“ музикантът Снусмумрик из-
мисля име на едно мънично безименно 
животинче, което, осъзнавайки че вече 
си има свое име, коренно се преобразя-
ва, добива самочувствие и самоуваже-
ние. Писателката споделя убеждението 
на редица световни митологии, според 
които да узнаеш името си означава да 
получиш сила и власт над себе си и на 
другите. Преобразяващата мощ на сло-
вото и на различните словесни форми 
се свързва със сакралните традиции 
през вековете. Всеки Бог, от дълбока 
древност насам, е създател на света и 
дава имена на нещата, които е сътворил. 
Наименованието придава смисъл и ле-
гитимност, съзнание на идентификация 
и самоувереност. 

В книгите на финландската писателка 
възрастният възприемател открива зна-
ците на основни и прости онтологични 
истини за Битието. В днешната епоха на 
глобализация тези истини звучат като не-
опровержимо универсални. Мъдрото ху-
дожествено слово на Туве Янсон внуша-
ва човешко самочувствие и разбиране 
за съдържателността на екзистенцията. 
Нейните идеи за самотата и за пълноцен-
ния живот на самотната личност са пов-
лияни от съвременните усилия на чове-
чеството да осмисли оригиналността на 
всяка личност и да проникне в творчес-
кото светоусещане на всеки значителен 
творец. Идеите на писателката за самота-
та и за същността на самотната личност 
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звучат странно на хората от Юга. Герои 
като нейните: Снусмумрик и Филифйон-
ката изобщо не страдат от самотата си и 
дори я предпочитат пред шумното общу-
ване. Разговорът със самите себе си им 
носи най-голямо удовлетворение. Раз-
мишлявайки в тишина, те стигат до въл-
нуващи открития за себе си.

Самотата е благо – внушава автор-
ката, необходимост, за да се самоопоз-
наваш в детайли и в дълбочина, за да 
разтълкуваш и да осъзнаеш смисъла на 
постъпките си, да извлечеш от тях поу-
ка и да намериш сили да се примириш 
с природата и със същността на други-
те. В нейните книги самотата е търсено 
състояние на духа. Самотата носи мъд-
рост на героите и възможност за съсре-
доточаване над съществените страни на 
екзистенцията, води до разбиране сми-
съла на алтруизма, на необходимостта 
да се грижиш за другите, за да обогатиш 
собствената си личност и да осмислиш 
поведението си, за да си изградиш зас-
лужено самочувствие и самоуважение. 

Различните нива на съзнание у геро-
ите на Туве Янсон определят начина им 
на живот и на общуване с околния свят. 
Най-мъдрият между тях Снусмумрик е 
и най-самотният, но и най-търсеният и 
обичаният от приятелите си. Той жаду-
ва да остане сам, за да се усъвършенст-
ва, анализирайки отново и отново всяка 
своя постъпка, всяка своя мисъл. Но до-
верието и привързаността на приятели-
те също му носи известна радост, изпъл-
ва го с гордост, придава му значимост.

Туве Янсон има ясна, ведра и дълбо-
ка смислена философия за обогатяване 
на човешката душевност. За нея същест-
вуването винаги има ценни съдържания. 
Понякога може да е изпълнено с ужасно 
трудни моменти и проблеми, може да из-
глежда мрачно и безнадежно, но никога 
не е безмислено. Текстовете ѝ внушават, 

че за да ни се услади животът, трябва да 
бъдем винаги честни с него и със смърт-
та, честни към себе си и към другите.

За тази писателка и за нейните стран-
ни герои Битието е съдържателно и в са-
мотата и в съжителството с околните и 
с природата. Самотата носи мъдрост и 
удоволствие от съсредоточаването вът-
ре в себе си, но в същото време, кога-
то продължи прекалено дълго, самота-
та започва да измъчва с уединението си 
бездействие, което неизбежно събужда 
чувство за самоцелност, малоценност 
и безсмислие. Усещането за безсмис-
лие на живота е неоправдано и опасно 
за личността. Затова дори и героят-са-
мотник Снусмумрик (влюбен в самотата 
си) напуска дома си през есента и тръг-
ва към „Муминската долина“ (в повестта 
„В края на ноември„1), където заедно с 
други самотници заживява в изоставе-
ната къща на Муминското семейство. 
Заедно със Снусмумрик малкото хомче, 
много старият старец, Филифьонката... 
заживяват заедно, изпълвайки празния 
дом с нов живот, с нова атмосфера. Все-
ки от героите тук преодолява различно 
трудно навиците си на самотник, но ко-
гато успее да ги преодолее, открива ра-
достта от хармонията и спокойствието 
на задружния живот между приятели.

Най-щастливо в тази временна зад-
руга е малкото хомче Тафт, което е сим-
вол на детето и не може да живее без се-
мейство. Останало самотно, то започва 
да чувства, че „в този свят царува лудост-
та“ и около него започват да блуждаят 
чужди черни и враждебни мисли. Писа-
телката идентифицира страданията на 
хомчето с тези на всяко малко дете, ос-
танало кръгло сираче. Тофт най-нетър-
пеливо очаква завръщането на фамили-
ята на Муминтрола и особено на Мама 
Муминка, за да заживее спокойно и щас-
тливо с тях като със свои родители.
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През лятото, в долината на Мумин-
тролите, винаги е весело и шумно, но в 
края на ноември всичко започва посте-
пенно да заспива и да замира. Муминт-
ролското семейство напуска долината. 
Героите странно променят нрава и пси-
хиката си, приготвяйки се за зимния си 
сън. Като съвременно мислещ приказ-
ник Туве Янсон ни убеждава, че мъд-
ростта на човека е най-необходима във 
възрастта на есента – непосредствено 
преди зимата; есента пряко води към 
старостта и смъртта. „Спокойният пре-
ход от есента към зимата не е лош пре-
ход“ – пише авторката и продължава: 
„Навред това е време когато човек се 
запасява, подсигурява и натрупва кол-
кото може повече зимнина. Хубаво е да 
събереш всичко, което имаш, колкото е 
възможно по-близо до себе си, да събе-
реш своята топлина и своите мисли и да 
си изровиш сигурна хралупа най-вътре, 
свое безопасно гнездо, където да охра-
няваш всичко, което е ценно и важно и 
лично твое. След това студът и бурите, и 
тъмнината могат да дойдат, когато си по-
искат„.

Тези думи на Туве Янсон се отнасят за 
мъдростта на старостта и са дълбоко съ-
държателни и философски премислени. 
Да можеш на стари години да се залос-
тиш в себе си, в своя вътрешен живот – 
това е единственият начин старостта ти 
да не се превръща в мъчение за себе си и 
за другите и да не тежиш на никого око-
ло себе си.

Писателката открива детска чистота 
в помислите и действията на своите лю-
бимци. Те са извънредно привлекателни 
със странностите и чудатостите си. Неп-
рестанно ни изненадват с нови разкри-
тия на характерите си. Така например, 
грижовната домакиня Филифьонка-
та, след силно преживян стрес, напуска 
дома си и тръгва към Муминската доли-

на. Тръгва дори без да вземе вещите си. 
Неочаквано е поведението ѝ и по време 
на силна буря, когато остава сама в сру-
тената си и наводнена къща. Вместо да 
се разстрои и да се уплаши, тя усеща кол-
ко е силна и издръжлива в своята самота 
и колко несломено е храброто ѝ поведе-
ние. Героинята опознава себе си, оценя-
ва физическата и духовната си мощ в ис-
тинската борба със стихиите. Но когато ̀и 
доскучава да живее дълго сама, тя граб-
ва полупразния си куфар и отива на гос-
ти у приятели.

Не по-малко изненадваща е промя-
ната и с едни други герои на Туве Янсон: 
хатифнатите – безцветни, полупрозрач-
ни и безжизнени същества, които се 
превръщат в борци, изпълнени със сили, 
енергия и жизненост. Тяхната тайна е 
скрита в способността им да поглъщат 
електрическата енергия при разразява-
ща се буря със светкавици – също като 
онези мъже, обречени да живеят интен-
зивно само по време на войни и рево-
люции. Туве Янсон, за разлика от фолк-
лорния разказвач, не разчита главно на 
приключения и премеждия в приказна-
та си нарация. Разчита на разкрития в 
психиката, поведението, разсъждения-
та, емоциите на своите герои. Най-лю-
бопитна е към начина, по който всеки от 
тях би постъпил при дадени обстоятелс-
тва. Например, тръгването и завръщане-
то към другите, Снусмумрик преживява 
като висок скок в спокойствието си съ-
ществуване, а малкото хомче – като щас-
тливо спасение, а Филифьонката – като 
интересно и забавно приключение...

Саможивците в приказките на Туве 
Янсон не се променят качествено и не 
загубват самостоятелността си в перио-
дите на задружния си живот. Като всеки 
човек и те имат душевна необходимост 
от приятелско същество, от съжителс-
тво с приятели, но само и единствено 
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при условие, че изцяло запазват свобо-
дата си, че съхраняват напълно личната 
си самостоятелност и при всяка промя-
на в обстановката, вземат свое собст-
вено решение. Спотаените им душевни 
качества излизат наяве самоволно и 
ненадейно. Когато напълно се разкри-
ват, цялостният им вътрешен космос се 
оказва сътворен с добронамереност и 
благородство на духа. Много трудно в 
този космос навлизат злината, отмъс-
тителността, продължителната завист. 
Когато малката Нини (от разказа „Неви-
димото дете„) загубва своята външност, 
поради това, че възрастната ѝ леля неп-
рестанно я тероризира с командите си, 
единственият начин да възвърне външ-
ния си вид, да възстанови изцяло физи-
ческия си образ и да остане видима за 
околния свят, е всички наоколо ѝ да се 
отнасят към нея с доверие, обич и загри-
женост. Не случайно когато малката Мю 
я включва в игрите си, Нини изцяло въз-
становява себе си.

Туве Янсон пише за най-обикнове-
ни неща от ежедневието на измисле-
ните си животинки, по крайно необик-
новен начин. Тя никога не пренебрегва 
делничността на битието, но винаги на-
сища приказния си разказ с празнична 
добронамереност, с човешка топлота и 
сърдечност. Добротата прави героите ѝ 
духовно прозорливи. Те са добри в сво-
ята същност. Притежават добротата като 
дадена им от Бога. От добротата извират 
и други техни ценни качества като спо-
собността за безкористна взаимопомощ 
и за истински вярно приятелство.

Очевидно е, че Туве Янсон се осно-
вава на теорията на антропологията за 
еволюцията на съзнанието и за типовото 
съзнание на хората от Севера. Тя открива 
чрез конкретна легитимация на индиви-
дуалния характер на героите, дълбинни-
те промени в съзнанието и светоусеща-
нето им, когато живеят в изолация от 

другите и когато общуват с близките си. 
Убеждението им, че събрани заедно, вза-
имно си помагат, е рационален и емоци-
онален проблем. Те предпочитат самота-
та – но само онази самота в задружния 
живот – т. е. всеки живее в своя духовен 
свят, дълго се самоопознава и самоопре-
деля, успокоен от сигурността, че дру-
гите около него всеки момент са готови 
да му се притекат на помощ, когато е не-
обходимо. За северните хора самотата е 
наложена от природата необходимост. 
Външни условия принуждават героите 
на Туве Янсон да свикват със самотата 
си и дори да я търсят и да я предпочитат 
като начин на живот.

Проблемът с общуването с другите е 
основен във философията на финландс-
ката писателка и е производен от проб-
лема за самотата. Ако личността не умее 
да живее със своята самота, тя не е под-
готвена да създава контакти с другите. 
За да съхрани цялостта на съзнанието и 
на духа си, героят на Туве Янсон се стре-
ми да общува с близките си в ежедневи-
ето без да нарушава неприкосновената 
си независимост. Тя е субективно-обек-
тивна противодоставеност на недопус-
тимата груба намеса в чуждия живот. 
Самотата на личността се издига в култ 
като начин за самосъхранение и отсто-
яване на идентичността и като начин на 
достойна екзистенция. Самотата осигу-
рява свободата на личността.

Скандинавската писателка разбира 
свободата като ненамеса в мисленето, 
чувстването и поведението на човека. 
Прекалената близост с чуждия инди-
вид застрашава свободата, според Туве 
Янсон. Многото и честите контакти с 
чуждите хора разяждат отвътре душата 
на свободната личност. Според писател-
ката човек трябва да избира близките си 
много старателно и внимателно без из-
лишно да им се доверява; винаги да е го-
тов да им се притече на помощ и да при-
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еме, при нужда, тяхната помощ, но не и 
да им разкрие до дъно душата си.

За нас, хората от Юга, този начин на 
общуване с чуждите, провокира тревож-
ност и несигурност, а често провокира у 
нас дори страх от самотата. Ние се боим 
да останем сами както се боим от студа 
и продължителната зима. Студът в при-
родата и в личността ни парализира и 
отчайва. Когато живеем самотни ние се 
чувстваме безпомощни, загубени за жи-
вота и за себе си. Затова нас, читатели-
те на южните страни, особено силно ни 
вълнуват и впечатляват книгите на скан-
динавските писатели. В тях откриваме 
съвсем различна от нашата мисловност, 
различно светоусещане, различен на-
чин на ежедневно живеене. Често ни из-
ненадват измислените и натоварени със 
знаковост герои на Туве Янсон. За нас 
те имат странни навици като например 
да си благодарят винаги, когато взаим-
но се изслушват. Писателката ги поста-
вя в процес на самореализиране, на ста-
ване, търсейки своите истини по пътя, 
който сами са си избрали. Тези персона-
жи не се поддават лесно на външни вну-
шения, не следват чужди предписания и 
авторитети, но не роптаят, а се примиря-
ват с чуждите и с тяхната другост. Вяра-
та в себе си и в собствените си сили не 
е частна функция на съзнанието им. Се-
верният човек успява да съхрани своята 
цялост и духовната си идентичност, бла-
годарение на вярата в себе си, която за 
него е над ума, над чувствата, над раци-
оналното.

Стремейки се към едно, много по-
високо от разпространеното, ниво на 
съзнание, писателката изисква от чове-
ка вътрешно осъществяване в проце-
са на самовглъбяване и самоопознава-
не. Изисква силно вътрешн единение за 

осигуряване на душевна хармония.
Туве Янсон успява да обхване всеки 

свой персонаж в цялостната му слож-
ност. Героите ѝ се ръководят от лично 
изстраданата истина, а не от авторите-
та на другите; всеки следва своя път към 
своята истина. Всеки се стреми вътре в 
себе си да познае „свръхемпиричната 
реалност, когато потъне в най-дълбокия 
си център; тогава душата му е едно цяло 
с тази реалност и е идентична с това, ко-
ето познава„.1

Приказната атмосфера на Севера 
прониква в душите на странните герои 
на Туве Янсон. За тях природата: море-
то, планината, гората, брегът... са нераз-
делна част от екзистенцията им. Те не се 
опитват да променят и завладеят приро-
дата с разума си, защото съзнават опас-
ността от нарушаване на природния ред, 
от унищожаване на природната хармо-
ния. Те само се приспособяват към при-
родата, свикват с нейното непрестанно 
присъствие в преживяванията им. Все-
ки от тези приказни същества по своему 
предчувства природните промени и из-
ненадващи стихии. Например, Снусмум-
рик усеща с наслада как гората го забул-
ва „в нежна и чудна самота„, как меките 
тонове на растенията му внушават чувс-
тво за съвършенство, как величествени-
те завои на планината му вдъхват усеща-
не за могъщество. Разгадавайки тайните 
на скрития живот на персонажите, писа-
телката открива в дълбините кътчета на 
душите им затворени неочакваните сти-
мули, провокирани отвън: от въздейст-
вието на природата.

Туве Янсон разказва лаконично и 
непретенциозно за видимо незначител-
ни неща, които се оказват много същес-
твени и свързани с нашите съвременни 
проблеми, тревоги и вълнения. Зад все-

1 Николай Бердяев. „Мирогледът на Достоевски„, С., 1992 г.

Елка Константинова • Творчеството на Туве Янсон

401алманах • Ϛвета гора • 2005



ки неин образ се крие не само сложен 
и неповторим човешки характер, но и 
провокиращ разсъждения и разкрития. 
Всеки неин образ съдържа философс-
ки идеи, свързани с добронамереност-
та и доверието на Всемира, сътворен от 
Бога. Всички нейни мисли ни внушават 
увереност в божествената мъдрост, с ко-
ято е създаден света на природата.

Много човешко благородство има в 
приказките на финландската писателка, 
много топлота в студения Север. Отсъс-
твието на фалш и патетичност в нейния 
опростен разказ засилват внушение-
то, че тя разкрива и богатствата на един 
чист детски свят, изпълнен с невинност 
и покоряваща откровеност. Разказвач-
ката никога не е излишно обстоятелст-
вена и не търси необяснимото в щаст-
ливите развръзки на сюжета. Финалът 
на приказките ѝ винаги е подготвен и 
обоснован от цялостното поведение 
на героите. Философският смисъл, вло-
жен в преживяванията им, се разкрива в 
крайно опростено тяхно непосредстве-
но действие. Сюжетната интрига е под-
чинена на скритите черти на персонажа. 

Най-важен за тази писателка е неповто-
римият субект, от когото изцяло зависи 
всичко случващо се в повествованието.

Основната цел на художествените 
текстове на Тувен Янсон е разкритието 
на субекта, на неговата неповторимост, 
която се налага не само от словото, но и 
от любопитните илюстрации на авторка-
та (тя умело допълва с рисунките си сми-
съла на разказаното). Независимо дали 
случващите се с героите истории са ве-
сели или тъжни, те така са разказани, че 
внушават успокоение, ведрост и хармо-
ния. Туве Янсон успява да внуши на въз-
приемателя своята житейска мъдрост. В 
това отношение тя е различна от повече-
то модерни съвременни творци, които 
пробуждат у нас страх и ужас от света, в 
който сме принудени да живеем. „Ако ис-
каме някой да ни стряска – пише Джон Б. 
Пристли – винаги може да разчитаме на 
изкуството (в есето „Тревожност„).

Модерното изкуство на Туве Янсон 
не само, че не ни стряска, а напротив: 
вдъхва ни кураж и надежди. Затова е из-
ключително привлекателно и за деца и 
за възрастни. 
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Родена през 1976 г. във Варна. Завършила е 
приложна лингвистика (английски и япон-
ски) във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (2000). 
Живее в Милано, Италия, където работи 
като преподавател по английски. Автор 
на редица поетични публикации и прево-
ди (от английски и италиански), основно в 
интернет-сайтовете за литература „Бук-
вите“, „Нови български автори“, „ХуЛите“ 
и др., където е позната с псевдонима trist-
essa. Предстои излизането на антология-
та „Поети от улицата“ с нейни преводи на 
съвременни италиански автори (Алда Ме-
рини, Джузепе д’Амброзио Анджелило, Икаро 
Равази и др.).

Когато се разхождам 
в тишините ти

Когато се разхождам в тишините ти 
и стъпка по стъпка преследвам звуците 
които не чувам 
погледите 
които не ме наблюдават 
пръстите 
които не ме пресичат 
накуцвайки стигам до върха на мислите си 
за да намеря поне едно ехо от гласа ти 
или отпечатък от някоя стара милувка 
 
когато се разхождам в тишините ти 
ти си началото и края 
на самотата ми.

Без милост

Беше там, седнал 
и умножаваше сенките 
гледаше ме с посинелия си гняв  
(лактите в подражателна поза) 
мъчейки се да разгадаеш 
всички онези тайни 
изплакани върху устата 
и убити вътре в гърба ти 
 
докато аз се питах 
къде може да се е изгубила онази сричка 
(недопустима е – знам – 
но въпреки това така мека) 
че би ми позволила да 
разпилея 
дори най-закъснялата  
от всичките ми сълзи 
 
стояхме така 
– без милост – 
не знам колко време 
 
ти да се умножаваш  
в отворената тишина 
а аз 
да задавам останалите въпроси.

Тъмната ми страна

Като всички 
имам тъмна страна 
 
и един фар повреден 
от постоянната светлина 
върху дадено място 
с един единствен възможен марш-
рут 
за да не се сблъска 
с чувствителността 
 
далечните птички 
са грешните ударения 
върху небето 
 
но в мен слизат  
като апострофи  
за всичко което насякох 
без да сложа точка 
 
твърде пълна съм с удивителни.



Камелия Спасова
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I ЗНАКЪТ

Шегата и смехът са обвързани при 
Милан Кундера не само на семантично 
ниво, обвързват се и там , където има 
власт, която не може да разчита правил-
но знаците. 

“Шегата“(1965) е едно обвинение към 
Маркета, Съюза на студентската младеж, 
комунистическата партия в неправилно 
разчитане на картичката с надпис: “Оп-
тимизмът е опиум за човечеството! Здра-
вият дух е признак на тъпота. Да живее 
Троцки!“ Шегата не е уловена, сериоз-
ния дух на властта не умее да асимилира 
плана на смешното. Ирационално пове-
рие ли е способността да виждаш знаци 
и ребуси, чиито смисъл трябва да се раз-
гадае? Възможно, но в романите на Кун-
дера това е потребност, която не може да 
се потисне. Подозира се дори че и тази 
потребност – да четеш знаци, означава 
нещо. Измама ли е това? Какво означава, 
че Маркета не може да разбира нещата 
по друг начин, освен буквално? Защо ко-
мунистите не се смеят на шегата на Луд-
вик? Що за самосъхранение е това да не 
разчиташ смешното?

„Книга за смеха и забравата“(1978) 
херметизира пространството си, за-
зижда се в своята автономност, за да се 
предпази от нахлуването на тоталитар-
ния читател, който иска да придобие 
грубата власт на правилното разчитане. 
Книгата се отваря само пред Тамина, до-
пуска своя герой като единствен реце-
пиент и интерпретатор. „Това е роман, 
посветен на Тамина, и в момента, в кой-
то Тамина слиза от сцената, става роман, 
предназначен за Тамина. Тя е основни-
ят герой и основният слушател“. Творба-
та не преминава границата отвъд себе 
си, погледът и не трансгресира навън, 
а се задоволява да преоглежда себе си, 
да се самотълкува, да рефлексира вър-

ху механизмите на своето пребиваване. 
Тя решава всички функции и атрибути 
в своята цялост, ненарушимост и един-
ност. Читателят от „Книга за.смеха и заб-
равата“ е поставен в ролята на партия-
та от „Шегата“, власт, която не може и не 
трябва да разчете знаците. 

Има ли уловка – книгата не е пред-
назначена за читателя и в същото вре-
ме е КНИГА, назовала се още в паратекс-
товото пространство на заглавието като 
„КНИГА за смеха и забравата“? Какво то-
гава е „книга“? Може ли да има книга с 
автор, без читатели (или само един и то 
фикционален– главният герой)? 

Отговорът е в глагола „чета“, в дина-
мичността на процеса на вчитане в кни-
гата, а не в субектността на рецепиента. 
Има четене, а не четящ, празен, а не про-
никващ поглед. Четенето продължава, 
докато погледът се обсебва от книгата. 
Той е фасциниран поглед, който не може 
да се откъсне от образа. Тамина има 
нужда от читателя, за да стане слушател. 
Книгата пренебрегва и заличава читате-
ля, тя е Медуза, която вкаменява. Чита-
телят е камък – рудимент, материята, от 
който се конструира книгата. И така че-
теш... като камък.

Или четеш като Персей, достоен про-
тивник на горгона Медуза. Той не се вме-
дузява от погледа, а е достатъчно силен 
да пренасочи знаците. Да превърне кни-
гата – Медуза в камък и да я разчете. Чи-
тателят-Персей тълкува, притежава опит 
за разбиране целостта на романа, смис-
леността му. Той не се задоволява с ав-
торските коментари. За него Тамина не 
остава абсурден герой, защото вмедузя-
вайки творбата, има спокойствието да 
я огледа и премисли в нейната цялост и 
завършеност. Неговият поглед не е пра-
зен, кух, предпазен е от вменяване в кни-
гата. Кундера не е иззел функциите на 
критика, а е направил роман за читател и 
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критик еднакво неподготвени. Да четеш 
„Книга за смеха и забравата“ означава да 
я раз-четеш. Последователността на ав-
торовото разказване идва, ако умееш да 
задаваш въпроси. Преди и след порног-
рафията и извратеността на романа, има 
смисъл. И ако се отърсиш от бруталните 
(или банални) сексуални картини значи, 
че не си Маркета.

Маркета („Шегата“) приема всичко 
буквално. Тя нито чете (не се фасцини-
ра), нито разчита (като Персей). Тя не е 
читател на Кундера или е минус чита-
тел. Тя е ограниченият, тоталитарен чи-
тател. Защитните механизми на книгата 
не биха я допуснали. 

Както Маркета е използвана в нас-
тоящия коментар като знак за буквал-
но четене, а Персей за интерпретира-
не, така и Кундера полага в романите си 
знаци, които изискват да бъдат разчете-
ни, за да се открият връзките между от-
делните части. 

В романите на Милан Кундера дейс-
тващите лица не са герои-протагонис-
ти. Те не задвижват разказването около 
себе си. В класическият роман смърт-
та на главния герой е смърт и на нара-
цията, прекратяване на събитийността. 
При Кундера героите са функция на ня-
каква абстракция. Те са образ на идея-
та, която въплъщават и защитават. Те са 
средство тази идея да придобие мате-
риален облик и тяхната смърт (Тамина, 
Пасер/“Книга за...“/, Томаш, Тереза /„Не-
посилната лекота на битието“/) не прек-
раява действието, а изтласква нарати-
ва в сферата на обобщеното абстрактно 
говорене. Героите са проекция на ейдо-
си. Те не са самостоятелни и завършени, 
тяхната фикционалност е непрекъснато 
припомняна. На тях им се вменява, че са 
фикции. Функцията представлява зави-
симост, героите са променливи, които са 
подчинени .

„Ана Каренина“, Толостой – главни-
те герои са Ана Каренина и Констан-
тин Левин; „Мадам Бовари“, Гюстав Фло-
бер – главната героиня е мадам Бовари; 
„Процесът“, Франц Кафка – главен герой 
– Йозеф К. Изредените романи са ембле-
матични за формиране на рецептивния 
праг на европейския читател. Те присъс-
тват в текстовете на Кундера, спомнени 
са, припознати са, но и романите му се 
оттласкват от тях. „Шегата“ – главни ге-
рои не са Лудвик Ян, Хелена, Ярослав, 
Костка, а шегата и вината; „Книга за смеха 
и забравата“, основите са идеите за заб-
равянето и за двата смяха; „Непосилната 
лекота на битието“ – Томаш и Сабина, Те-
реза и Франц са начини да се въ-обра-
зи мита за вечното завръщане, лекота-
та и тежестта. Може ли да се заключи, че 
тези романи са философски, че подоб-
но при Волтер може да отъждествим ге-
роя с философската концепция (Кандид 
= оптимизъм)? Не, защото романите на 
Кундера бягат от всяка позната жанро-
ва детерминираност, изплъзват се от ус-
тановените романови схеми. Те са ро-
мани бриколаж, защото включват като 
съставни елементи любовния, истори-
ческия, психологическия, философския, 
абсурдния роман, но не се отъждествя-
ва с нито един от тях. Оразличителното 
е именно в познаването на традицията, 
използване на нейните печеливши стра-
тегии, но и във вавилонското преплита-
не на ниски и високи планове, на фол-
клорното, масовото и елитарното; на 
любовното, еротично и порнографско-
то; на историчното, психологическото 
и апокрифното. Това роене, „развраща-
ване“ на дискурсите, което е осъзнато и 
преднамерено, цели да придаде мулти-
функционална роля на роман, за да за-
доволи целия спектър на читателското 
внимание – от екзотичния до консерва-
тивния праг. 
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Класическият роман допуска троич-
ната схема на автор, герой и читател. Ро-
маните на Кундера не, защото това би 
прекратило роенето. Класическият ге-
рой е завършен, монолитен, той направ-
лява и изненадва автора. Флобер: „Тряб-
ва с усилие на разума да се пренасяш в 
своите герои, а не да ги привличаш към 
себе си.“ Милан Кундера привлича ге-
роите към себе си, те са негова проек-
ция, трансгресирала се през границата 
на реалното и са отишли отвъд преде-
лите на допустимото. Пробиват точката 
на логиката, отскачат извън, „животът е 
другаде“: госпожа Рафаил траква с ток-
чета и полита заедно с ученичките си, Та-
мина отплава на лодка към остров, насе-
ляван само от деца („Питър Пан“), Елюар 
полита, танцувайки над Прага. Логиката 
на романа е неустойчива, пробитостта ѝ 
е всъщност нейната незавършеност. Не-
завършени са героите на Кундера, не-
завършен е целият фикционален свят. 
Мултифункционалността е изчерпала 
творческия материал за изграждане на 
логически издържани измерения. Вари-
ациите в контекста са за сметка на фак-
товата пълноценност. За да се постави 
идеята в различни текстови реализации, 
образите нямат поле за сдобиване на 
плътност. Единственият начин да се дос-
тигне до твърдина, изискваща цялост-
ност, е да се слезе по-долу в литератур-
ното пространство: на нивото на знака.

Тамина като фикционален герой е 
незавършена, несамостоятелна. За да 
бъде тълкувана трябва да претърпи вка-
меняване, да срещне собствения си пог-
лед чрез щита на Персей. На нивото на 
буквалното образът ѝ е абсурден, логи-
чески нездрав, пробит. За да бъде разче-
тен, трябва да се медузира. Да слезе на-
долу към мъртвото в текста-знак. Тамина 
престава да е герой, тя е знак.“ Aliquid 
stat pro aliquo“ (Нещо замества нещо 
друго – Августин).

„Книга за смеха и забравата“: Тами-
на-знак за забрава. „Носорозите“ – знак 
за смешно. Прага – знак за забрава. Ан-
гелите – знак за смешно. Това са знаци, 
които трябва да бъдат разшифровани 
от Персей – читателят-интерпретатор. 
М. Кундера чрез авторефлексивния дис-
курс на коментиращ улеснява тази зада-
ча.

Херменевтикът се опитва да отк-
рие какво замества даден знак. Но зна-
кът стои вместо друг знак, означаемото 
за едно може да се окаже означаващо 
за друго. Взаимовръзките се наплитат в 
безкрайна верига, значенията се роят. 
Дори (най-вече) езикът е знаков! Спа-
сение е да се открие крайния, централ-
ния, основния знак, който реферира и 
от който се кръвоснабдяват останалите 
знаци.

Основният знак е Тамина.

II ТАМИНА
Основният знак е Тамина. Какво се 

знае за нея? Факти: Тамина иска да изви-
ка към живот мъжа си, като си го спом-
ни. Търси начин да се добере до писмата 
и дневниците си. Те са в Прага и единст-
вени могат да вербализират, т.е. да въз-
кресят мъртвия съпруг. Работи в малко 
семейно кафене в провинциално градче 
в Западна Европа. По цял ден слуша из-
поведите на посетителите, личен живот 
няма. Хуго я обладава, тя се подава, за-
щото се надява, че той ще ѝ донесе пис-
мата от Прага. В погнусата от неговото 
голо тяло я посещава споменът за мъжа 
ѝ. Хуго не отива в Прага, Тамина е обре-
чена на забрава. Шансът ѝ да избяга от 
угризенията си е да забрави, че е забра-
вила. Тя отплува. За острова на децата. И 
тотално (се) забравя. 

Тази история на Тамина е основна в 
романа, всички останали истории са ва-
риации на собствената ѝ история и се от-
разяват в живота ѝ като в огледало. Тя е 
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основен знак, защото е мост между заб-
равата, Прага, ангелите, „Носорозите“. 
Случилото се на Тамина е важно, защо-
то то диктува събитийността в остана-
лите истории, обяснява техните образи 
и знаци.

Милан Кундера строи романите си от 
седем части. Той признава, че е замис-
лил „Книга за...“ по подобие на сборни-
ците си с разкази „Смешни любови“, но 
се получава роман. Тамина е единстве-
ният персонаж, чиято история се проек-
тира в две романови части, прекъсната е 
само от „Litost“ и продължава, докато си-
лата на сцепление още не е отслабнала 
и връзките не са се разпаднали. Нейна-
та история претърпява трансформация, 
логиката на наратива се разкъсва и оти-
ва отвъд, в абсурдното и парадоксално-
то...в приказката и съня. Времето пре-
късва от праволинейно и хронологично 
то се заличава, превръща се в не-време 
на острова на децата. За да се забрави 
забравата факторът време трябва да се 
елиминира. Смъртта и забравата дейс-
тват на общ принцип, заличава се само-
личността. Паметта изгражда цялостната 
личност, обединявайки в едно минало, 
настояще и бъдеще. 

Тамина преминава границата – меж-
ду Чехия и Запада, между тукашното и 
отвъдното. Тя е Орфей, който иска да из-
мъкне любимата си половинка от царст-
вото на Хадес, но се обръща да го види за 
последно. Тя гледа „огромното му лице “ 
на „белия гардероб“, докато Хуго гледа 
„отвореното око “ на нейния „зрял и кра-
сив задник“. Тамина е Лот, нейното обръ-
щане е и гибел, вкаменяване. Тя преми-
нава в царството на забравата.

Нарцис погубва себе си, защото се 
влюбва в своя образ, той се възприема 
като произведение на изкуството, кое-
то го привлича, въвлича, поглъща. Той не 
може да се откъсне от своето отражение, 

защото иска да се слее с него. Затова по-
тъва. Тамина, единственият опълномо-
щен рецепиент, потъва в забравата. Та-
мина от знак за забрава се претворява в 
забрава. Става образ. Както Нарцис, кой-
то иска от човек да се претвори в изкус-
тво.

Тамина не успява да се удави в сукце-
сивната история, нейното потъване се 
случва на острова пред погледа на де-
цата. Децата са времето преди паметта, 
преди мъжа ѝ, преди разказите на дру-
гите. Но тялото на Тамина не ѝ позволя-
ва да заживее на този остров блажено. 
То я оразличава от останалите му жите-
ли, става обект на оглеждане и детска 
похотливост.

Тамина е знак за забрава.

III ЗАБРАВАТА 
Тамина е знак за забрава. 
Писмото се противопоставя на реч-

та-комуникация. Текстът на устното сло-
во; семата на фонемата. Различието и 
уподобяването им заемат важно мяс-
то в дискусиите на структурализма (Со-
сюр, Онг) и декоструктивизма (Дерида). 
Писмото (епистола) присъства трайно в 
текстовете на Кундера, именно в своето 
отсъствие, непостижимост. В „Бавността“ 
романът на Шодерло дьо Лакло „Опасни 
връзки“ е споменат като „един от най-го-
лемите романи на всички времена“, а като 
негова отличителна черта е изтъкната 
именно епистоларната форма. Любовни-
те връзките при Кундера не са опасни, те 
са „смешни любови“, а героите му не ус-
пяват да се прочетат един другиму. Те ис-
кат да спомнят себе си, да се сдобият със 
собствените си писма-памет, като гарант 
за тяхната самоличност, като живо до-
казателство за тяхната идентичност. „Са-
моличност“ – Шантал е обсебена от пис-
мата, дело на собствения ѝ мъж, който 
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ги пише под маската на таен любовник. 
„Шегата“ – Лудовик праща на Маркета 
множество любовни сантиментални пис-
ма и една цинична, провокационна, ан-
тисоциалистическа картичка. Писмата и 
картичката попадат в партията, която го 
наказва с изключване. Интимно-лично-
то попада на обществената арена. Тереза 
известява с писмо Томаш, че се връща в 
Прага заедно с кучето Каренин, мъжът е 
принуден да вземе тежкото и необрати-
мо решение, което мотивира чрез квар-
тет от Бетовен и разсъждения върху те-
жестта на битието.

В „Книга за...“ първа и четвърта част 
са именовани „Изгубените писма“. Чет-
въртата част за пръв път въвежда обра-
за на Тамина, който е център на романа 
и в структурно и в семантично отноше-
ние. Тамина е и участник в частта „Ан-
гелите“(II). Така още на нивото на па-
ратекста установяваме връзка от една 
страна между първа и четвърта част, вто-
ра и шеста, а от друга между Тамина, Ми-
рек(писмата-забравата), Мишел и Габри-
ел (смехът).

Информацията ценна за личност-
та се предполага да е строго и грижли-
во охранявана от паметта. Тя прониква 
през мембраната на съзнаваното, нав-
лиза в дълбините пластове и става оп-
ределяща за идентичността. Забравата 
на същностното е унищожение на лич-
ността, мъртвите минават през Лета, за 
да се отърсят от себе си и своите споме-
ни. Парадоксално е, но най-неизличими 
са случките и афектите, които желаем да 
избегнем, да забравим, да изтрием от 
миналото си. Едно нещо най-лесно бива 
забравено като се запише, за да не бъде 
забравено. Така съзнанието, носител на 
секретната информация, се освобожда-
ва от нея посредством писменото сло-
во, което поема охраняващата функция. 
Изгубените писма са паметта на изгубе-

ната самоличност, домогването до тях е 
домогване до себе си. Писменият текст 
се откъсва от автора си, губи неговото 
съзнание, за да се сдобие със свое ав-
тентично и независимо. Съзнание, което 
заличава връзките и спомените, придо-
бива автономност. Писмеността е отчуж-
дение, тя е загуба на паметта(Платон), 
загуба на своята тъждественост и ця-
лост. Битието претърпява метаморфоза, 
става текст, разказ.

Умишлено, за да заблуди, коментарът 
не разграничи писмото като епистола, от 
писмото като текст. Епистолата, подоб-
но на изповедта и дневника, е в гранично 
положение спрямо литературата, която 
може да всмуква тези немиметични, не-
художествени жанрове. Писмото има ад-
ресат, то е предназначено за някого, пред 
когото „аз“ дешифрирам себе си. Писмото-
текст е система от графични знаци за пре-
създаване на речта. Двете писма се сблъс-
кват – епистолата се опитва да отрази и 
разгласи „азa“ в процес на общение, пис-
мото текст се опитва да погълне и умърт-
ви своя автор, да го пре-образи.

„Изгубените писма“(I) – „борбата на 
човека срещу властта е борба на памет-
та срещу забравата“. Мирек търси да 
унищожи писмата си, за да забрави, за 
да изтрие своето минало. В погледа на-
зад стои жена – Здена. Тя може чрез не-
говите писмата да се опита да пренапи-
ше добрия край на романа на Мирек, 
защото тя му отнема правото за безк-
райното начало. Творбата(романът) е 
без начало и безкрай, писането е безс-
пирно.(М. Бланшо) Здена фиксира нача-
лото, защото в нея е правото на писмо-
то. Романът се изправя срещу писмото, 
човека срещу Историята, преформира-
нето на собствените значения и смисли 
срещу дефинираността и ограниченост-
та, налагана от другите. „Неотменно пра-
во на романиста е да преработва романа 
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си. Ако началото не му харесва, може да 
го пренапише или унищожи. Но същес-
твуването на Здена отнемаше на Мирек 
тази авторска привилегия“. На Кундера 
привилегията не му е отнета, той пос-
тавя с всеки елемент от романа си нова 
начало, забравяйки заченатите герои и 
събития. Здена припомня съдържание-
то на писмата, Мирек я е обявил за „дру-
гарка по борба“. Борба, която е под шап-
ката на властта, борба за държавата, за 
партията. Мирек минава в позиция con-
tra, подхваща борба срещу властта, за да 
бъде арестуван и осъден. Клементис е 
осъден на смърт и образа му на снимка-
та до Готвалд е заличен – така се прена-
писва историята, която разполага с па-
метта. Полицията е по петите на Мирек, 
в апартаментът му се намират опасни 
материали, а той се мъчи да скрие гроз-
ният нос на любовницата си от минало-
то. Ситуацията му се струва абсурдна, ко-
мична, детска. Паметта не му достига да 
се пребори. Историята праща в забрава 
всичко, което не обслужва идеологията 
ѝ. Мирек иска да прати в забрава Здена, 
защото тя не се вмества в схемата му за 
красива съдба. Тя е неговия младежки 
litost. Фобосът е изгубените писма да не 
бъдат открити и да попречат на героика-
та на романа-живот на Мирек.

Писмото-бележка на месарката пре-
дизвиква фурор и неочаквана слава на 
младия студент в обществото на поети-
те. Личната записка е погрешно разче-
тена (както и в „Шегата“), тя прикрива 
litost-а, видяна е като предзнаменова-
ние за поезия, като гарант за художест-
вено начало. 

„Изгубените писма“(IV) – „Когато един 
ден (а това ще стане скоро) всеки човек 
се събуди писател, ще е дошло времето 
на всеобщата глухота и на пълното не-
разбиране“ (срв. с „Носорози“ Йонеско). 
Тамина иска да се обърне назад, да изва-

ди своя мъж от царството на миналото, 
да се сдобие с писмата, които са пред-
назначени единствено за нея и носят па-
метта за нейния загубен смисъл. Бианка 
е графоманка, тя иска да напише „книга“, 
не знае за какво и взима уроци по писа-
не от Банака (не особено известен ав-
тор). Бианка иска да пише, за да я четат, 
за да разкаже за своя „интериоризиран 
свят“, за своята уникалност. Тамина е заб-
равила, че притежава такава, тя почти не 
говори, нейното същетвуване е проек-
тирано назад към спомена. Но написа-
ното слово се е откъснало от своя автор 
и тя не може да го възпроизведе, днев-
никът на Тамина не ѝ принадлежи, той е 
обречен на забрава в Прага. Тя е вдаде-
на в самотата в чужбина. Кафка, „Днев-
ници“: „При това съм изоставен не само 
тук, а навсякъде – и в Прага, моята „роди-
на“, изоставен не само от хората,...колко-
то от мен самия по отношение на хората 
...“ Всеки опит за близост и социален кон-
такт на Тамина по отношение на хората е 
пряко свързан с Прага т.е. с писмата т. е. с 
припомнянето.

Романовото продължава конфликта 
си с писмото вече експлицитно изразен. 
Банака, Биби, Гьоте, шофьорът на такси, 
който пише книга за живота си в полза 
на човечеството и Кундера са на стра-
ната на фикционалното, романовото, ге-
роичното. Тамина търси достоверността 
за себе си и попада в все по-прилепя-
щите хватки на художественото, което 
я извежда до абсурдното. Кундера фик-
ционализира себе си, фикционализира 
Тамина. Тамина търси своята същност 
и убежище, но не се справя да измъкне 
Кундера извън рамките на творбата и да 
му връчи статута на автор, който да се 
погрижи за нея.

Хуго иска да пише роман за Тамина 
– „политическа книга за любовта и лю-
бовна книга за политиката“. Кундера 
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пише роман за Тамина. Погледът на Хуго 
и Кундера се изравняват. Те и двамата я 
обсебват. Те и двамата не позволяват на 
Тамина да стигне до писмата си. 

Достоверните текстове(писмата) не 
могат да имат самостоятелен статут в 
творбата (романа), те трябва да ѝ се под-
чинят, да не ѝ припомнят, че има нещо 
вън от фикционалното. те биват изгубе-
ни, за да може романа да бъде безкраен 
в своите вариации и трансформации.

Забравата си има свой град – Прага.

IV ПРАГА
Прага е градът на забравата.
Тамина е родена в Прага. Нейните 

дневници и кореспонденция са в Прага. 
Но Прага е градът на забравата, затова Та-
мина няма как да получи своето минало. 
Който има паметта има власт. Бащата на 
Тамина е роден на улица Чернокостелец-
ка – черната църква, майка ѝ се настанила 
при баща ѝ на улица Маршал Фос, Тамина 
прекарва детството си на улица Сталин,а 
мъжът ѝ идва „да я вземе от улица Винох-
ради“. Под различните имена стои една и 
съща улица в Прага. Тамина също е назо-
вавана с различни имена от мъжа си. Иска 
да си ги спомни всичките, но не успява. Тя 
е като една улица в Прага, по която шес-
тват призраците на забравата. Разказвай-
ки историята на Тамина, Кундера предуп-
реждава чехите: Чехия губи паметта си, а 
това значи национална инфантилност и 
смърт. Австрийската Контрареформация 
заличава спомена за Чешката Реформа-
ция, Чехословашката република заличава 
спомена за австрийската контрареформа-
ция, комунизмът заличава всичко. Дори 
Сталин в Чехия е заличен от Ленин. Ник-
нат нови паметници, преименуват се ули-
ците. Прага и Тамина са един и същи знак 
– Тамина е безпаметната Прага. Кундера 
не обвинява комунистите, че обезпаметя-

ват Прага. Комунистите и християнство-
то в „Книга за...“ са положени в една плос-
кост. Рикьор: „Струва ми се, че тук именно 
християнинът се опасява от догматич-
ното използване на марксисткия метод: 
нима всички исторически феномени по-
падат под неговата елементарна диалек-
тика? Единствено историческият опит на 
пролетариата ли създава смисъла на ис-
торията? Не е ли историята по-сложна и 
по-богата?“ Отговорът на Кундера е: вяр-
но, че християните са за “тайнството на 
историята“, за нейната сложност и мно-
гозначност, докато комунистите са нейна-
та еднозначност, но те еднакво се страху-
ват от историята. 

V АНГЕЛИТЕ
Историята на Тамина няма прогрес, 

затова не е рационална. 
Историята на Тамина не е християнс-

ка, не се вижда нейната висша същност, 
т. е не се прониква в тайната връзка меж-
ду „двата града“ (Августин) – на възраст-
ните и на децата. Християнинът е херме-
невт, който търси да разгадае скрития 
смисъл отвъд абсурда. В това отноше-
ние той се намира по-близо до марксиз-
ма, отколкото до екзистенциализма, но 
само в ония случаи, когато марксизмът 
успява да остане един изследователс-
ки метод, без да се самозатваря, прев-
ръщайки се в догматизъм. По линията 
на тази аналогия Кундера отъждествява 
членовете на комунистическата партия 
с ангелите от християнството.

Забравата е романтичен образ за 
угасването на националното въпре-
ки идеологичното“. Франц Кафка – каз-
ва Кундера – е пророкът на един свят 
без памет“. Пророкът е възвестител на 
воля, но се различава от ангела, който 
е вестител (пратеник). Кафка е човек и 
се е уплашил от идващата безпаметност. 
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Водил си е дневници. Писал е за всичко, 
което е било важно за него: събития от 
личния му живот, размишления, свър-
зани със сънищата му, започнати, пре-
къснати и започнати наново разкази. 
Дневниците са „поглед назад“. Паметта 
е по-скоро оперативна матрица, дока-
то споменът е романтичен „остров“ сред 
континуативната памет. Тамина, кога-
то си води дневници, иска да поддържа 
захранването на паметта, дори източни-
кът да изчезне или да се трансформира. 
Спомен-забрава са колкото противопо-
ложни (опозиции), толкова и подобни, 
едно-образни от гледна точка на роман-
тичното. Самият роман има много общо 
с романите от епохата на романтизма, но 
не като романтична нагласа , или дори 
характера на мечтателя, на любителя 
на приключения, на емоционалния ге-
рой, който идеализира действителност-
та, а като критика, недоволство от култа 
към разума. Кундера, както романтици-
те си дава сметка за ограничеността, за 
границите на разума. Култът към умър-
твяващия, уеднаквяващ в понятията си 
всички епохи разум, е заменен от култ 
към умъртвяването на разума, които е 
способен да извърши поглед назад. Пог-
ледът на Орфей е „последния дар към 
творбата“ (М. Бланшо), но е и поглед на 
пълната загуба. Тамина, поглеждайки на-
зад минава границата, прага на паметта. 
Фасцинусът (Паскал Киняр) се нуждае от 
поглед, за да го осакати. Кастрираният, 
фасциниран поглед е поглед „забравил 
се“, който няма памет за себе си. Анге-
лите са минус (-) фасцинус и затова те не 
възвестяват, а вестяват. Пророкът Каф-
ка предрича, предвижда, той е „поглед 
напред“. Погледът на Орфей и погледът 
на Кафка са противоположни, но съв-
местими. Докато погледът на ангела не 
е противоположен, но не е и съвместим 
с ничий поглед, погледът на ангела НЕ Е. 

Той е минус. Ангелът не може да забра-
вя, но ангелът не може и да се смее, за-
щото забравата е смаляването на вчера 
спрямо днес, а смехът внезапното сма-
ляване на това, което „е“ (което се осъз-
нава) спрямо неговия „ейдос“. Ангелът 
няма вчера и утре, има само днес, няма 
ниско, той е ослепен от съвършеното, 
божествено. Ангелът няма „спрямо“, пра-
гът, границата , която раз-пол-овява ма-
терията. Дяволът е „спрямо“ границата, 
която изкушава да се мине, която минеш 
ли я, трябва да се смееш на онова, което 
е било отвъд нея и след това трябва да 
го забравиш. Кундера не се съобразява 
с този канон, неговата вариация е апок-
рифна. При него ангелите са привърже-
ници на системата, които се вграждат в 
кръга на колективното, дяволите са от-
цепниците, отпадналите от хорото. Кун-
дера е в позицията на дявол, той потъва 
като камък надолу (Тамина също потъ-
ва), докато ангелите се издигат нагоре, 
виейки весели хора. Дяволите се прис-
миват. Ангелите се смеят отвъд шегата, 
техния смях е утвърждаващ самото би-
тие – поредната семантична измама.

VI СМЕХА
Частта „Ангелите“ (I) поставя фило-

софски и естетически въпроса за смеш-
ното, онагледявайки го чрез образи-
те на Мишел, Габриел, госпожа Рафаил. 
Имената им са транскрипция на трима-
та архангели Михаил, Гавраил и Рафаил 
(това е името и на момчето, което пре-
карва Тамина в другия свят). Двете сту-
дентки стигат до извода, че в пиесата на 
Йонеско „авторът е искал да създаде ко-
мичен ефект“ чрез носорозите. „Носо-
рози,“ разчетените като знак за смешно, 
е открояване на един централен проб-
лем– знаковостта на цялата литература: 
„Литературата е съставена от знаци“ Нас-
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тоящият коментар, използвайки техния 
наивен херменевтичен подход, също ги 
разчита като знак за смешно. Смешен е 
опитът им да тълкуват абсурдния театър, 
да търсят значение в драмата, която раз-
чита на парадоксалното. Кундра се прис-
мива на американския им модел на мис-
лене. Смешни са в очите на колегите си 
с хартиените си носове, които служат за 
онагледяващ материал. Коментирайки 
комичното, те попадат под неговите уда-
ри. Такава е противоречивата същност 
на смешното-то изисква дистанция и е 
невъзможно при „съчувствие и състра-
дание“. Смешното се поражда от „греш-
ката и грозотата“ (Аристотел). Грешката 
е в неспособността на хората да се раз-
берат и разтълкуват. Кундера често дава 
речник на общите думи („Непосилната 
лекота на битието“), за да демонстрира 
как зад общите знаци се оталага различ-
но съдържание, което често става причи-
на за недоразумения. Смешното е много-
лико и не може да се разпознае. Доказва 
го и колебанието на двете студентки при 
тълкуването на рога – като фалос или 
като знак за смешно. Този мотив има 
най-висока фреквентност в творчетс-
вото на Кундера – връзката на еротич-
ното със смешното („Смешни любови“), 
както и на смешното и сексуалното. Лю-
бовта и секса не допускат смеха, защо-
то той ги подронва. Любовта е свещена, 
а сексът изисква сериозност – на оргия-
та у Барбара  „смехът е също такова све-
тотатство, каквото е и в църква“. Смехът 
срива всякакви авторитети, той подрон-
ва властта, отменя йерархията. Затова 
смехът е толкова опасен за християнс-
ката религия, смятан е за дяволско оръ-
жие (срв. „Името на розата“ и диспутите 
около смешното). Комичното е привиле-
гия на масата, на простолюдието, то за-
ема последните места в жанровата кла-
сификация. То развращава и приучава 

към лош морал. Присмехулникът, шутът, 
глупакът са опасни вестоносци. Защото 
те не съобщават общоприетото като ан-
гелите. Те се смеят на недостатъците на 
системата, не са слепи за тях и говорят 
открито. Кундера говори открито, зато-
ва не може да остане повече в хорото на 
своите съмишленици. Той ги наблюдава 
отдалеч, кръщавайки ги с прякори на ве-
лики поети – Гьоте, Верлен, Есенин, Бо-
качо, Петрарка, Лермонтов. Обвързва и 
в нивото на тази история любовта, смеш-
ното и литературата.

Другият смях, не присмехът, а смехът 
от одобрението и щастието, е безпричи-
нен. Той е смехът на възбудата от бити-
ето, който не търси обяснения. Той не 
отрицава нищо, а потвърждава с детска 
наивност радостта от съществуването.

Общото и в двата смяха е, че смее-
щият се има нужда от съмишленици, от 
погледа на другия, който да се съгласи 
и потвърди комичната ситуация. Докато 
паметта е личностна, писмата на Тамина 
са стойностни, докато са предпазени от 
чуждия поглед, който би разрушил тях-
ната интимност. Паметта на Милан Кун-
дера въстава срещу забравата, обхва-
нала Прага. Кой е Кундера – автор или 
герой на романа?

VII КУНДЕРА
Кой е Кундера – автор или герой на 

романа? Зад еднаквото име често се 
крият различни неща (срв. „Естествен 
роман“, Г. Господинов). Зад общия знак 
„Кундера“ нелегално битуват различни 
образи. Той е разказвач в историята на 
Мирек, присъства „автобиографично“ 
при Мишел и Габриел, при Ян и Хедвига, 
напълно отсъства в при Карел, Маркета 
и Ева. Появява се и като автор, в истори-
ята за Тамина. Автор, който осъзнава ро-
лята си на автор, парадира с нея. Той ма-
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нипулира, тиранизира, обсебва Тамина: 
„героинята е моя и принадлежи само на 
мен...“. Тамина е такава, защото Кундера 
решава тя да бъде, тя е реализация на 
въображението му. Тя е негово въобра-
зяване. Пълното осъществяване на Та-
мина е в потъването, в изчезването от-
въд повърхността, в превръщането ѝ в 
труп. Тамина е знак за забрава в щита на 
Персей, който иска да я разчете. Taмина 
в опита си да се саморазпознае, да се 
разчете, да се осъществи, се вкаменя-
ва и потъва. Тя е творбата, която за да е, 
трябва да се лиши от погледа на Кунде-
ра. Тамина трябва да накара Кундера да 
млъкне, но той, подобно на останалите 
герои, иска да ѝ разкаже своята история, 
историята на Тамина, историята за смеха 
и забравата. Тамина трябва да си спомни 
коя е, да бъде. Това е възможно едва, ко-
гато престане да е заместител. Да бъде 
знак.

Дискурсът на Милан Кундера е свръх-
рефлексивен и металитературен. Герои-
те му не живеят, те пишат романи. Те са 
Homo Scribens, искат да се претворят в 
художествено произведение, но не ус-
пяват да се разчитат взаимно. Те си пос-
тавят знаци, които всеки интерпретира 
посвоему. Знакът Тамина е тълкуван от 
останалите герои, те го полагат в своята 
вариация. Те пишат новите контексти на 
забравата и пишейки, забравят за своята 
идентичност. 

Кундера е Тамина, доколкото герои-
те представляват „възможностите, които 
съм имал, но който не съм осъществил...“ 
(„Непосилната лекота на битието“). Тами-
на е възможността на Кундера да бъде 

текст, да бъде творба, да не бъде реа-
лен човек, а фикционален универсум. 
Кундера трябва да се оттегли от Тамина, 
да слезе от сцената и да остави романа 
да е.

Това са коментари и бележки по по-
вод чешкия автор Милан Кундера и не-
говия роман „Книга за смеха и забрава-
та“ под формата на вариации. Основната 
теза е: Тамина е знак. Това е главния мо-
тив, около който са композирани вариа-
циите – Знака, Тамина, Забравата, Прага, 
Ангелите, Смеха, Кундера. Защото „това 
е роман за смеха и забравата, за забра-
вата и за Прага, за Прага и за ангелите.“ 
Ницше: „Да предположим, че истина-
та е жена – как?.“ В „Книга за...“ истина-
та е жена – Тамина. Затова Кундера не 
подхожда към нея с ужасяваща сериоз-
ност, жлъчна настойчивост, а като добър 
познавач на жените,  ѝ дава да прекра-
чи всякакви предели, граници, да про-
пие със знаците си неговия универсум 
– творбата. Вариацията е проява на жен-
ствеността на Тамина, която е хипотети-
чен , идеален носител на знака за заб-
рава. Вариацията е форма, която не се 
придвижва, а само променя фокуса към 
един и същи обект, прониквайки все по-
детайлно и по-надълбоко в него. Обек-
тът се видоизменя, губи очертанията си, 
разтваря се в маловажното, в „царството 
на незначителното“.

Четеш Кундера и го тълкуваш, докато 
не се превърнеш в четиво и тълкувание. 
Защото неизбежно е като убиеш автора, 
зачеркнеш читателя и раздробиш всич-
ко на знаци, сам да не станеш знак, кой-
то нещо друго значи. 
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Илиана Димитрова
ФОЛКЛОРНО-МИТОЛОГИЧНОТО ВРЕМЕ 
В РОМАНА „ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО“.
РОДОПА ПЛАНИНА.*

Заглавието „Време разделно“ е алюзия за времеви и пространствен дест-
рукт, за личен избор, съотнесен към изчерпаността на историята или без-

времието на абсолюта. За митологичното съзнание истинското съществуване е об-
вързано с имитиране на архетипния времеви модел, ориентиран към процеса на 
първосътворението. Историческото присъства в колективизиращата памет дотол-
кова, доколкото може да се преструктурира в архетип. Игнорирането на истори-
ческото позволява на митологичния човек да анулира реалното време и да живее 
според вселенския ритъм, практикувайки „вечното завръщане“ (Мирча Елиаде). В 
романа „Време разделно“ надрастването на временното, тленното се реализира и 
по логиката на християнската мисловност, която препроектира времевия цикъл в 
„illo tempore като мeсианско бъдеще“ (Мирча Елиаде). Принадлежността към хрис-
тиянския или митологичния времеви модел очертава персонажното развитие и 
междуличностните взаимодействия в романа, но от позицията на „своето“, деисто-
ризираното, легендаризираното, оразличено от „чуждото“ изчерпаното историчес-
ко времево субстантивиране.

„Разделността“ на времето като маркер за космически безпорядък на текс-
тово равнище намира израз в семантичното обединяване на взаимно отричащи се 
стойности. Знаците на природния денонощен цикъл са разменени или смислово за-
менени – „Залезът прилича на изгрева“ (дял първи). Разколебани във функцията си 
са и основни християнски атрибути и жестове – неподсъдна е кражбата на свеще-
ни книги от църквата, a старозаветното слово съпътства молитвения акт както пред 
лика на небитийното (човешките кости), така и при освещаване на новозараждащо-
то се. Некомпактността на времето се реализира и в разрушената граничност между 
началото и края. Смъртта е раждаща, а раждането смърт, когато християнската мо-
литва оглася езическия храм, а камбанният звън заглъхва, за да бъде подет от при-
пяването на ходжата. Времевият безпорядък е съпътстван от инициационни практи-
ки, ориентирани към неговото преодоляване (на изпитание, напомнящо ритуален 
посветителски акт, са подложени както Горан и Момчил от Елица, така и Мирчо от 
баща си Манол). В текста на романа най-темпоралната метафора „време разделно“ 
„непрекъснато търси пространствено закрепване“.1 За Сюлейман ага, пръв изгово-
рил времевия кризис чрез знаковия адекват на заглавието, разделността има ясно 
позициониране в две посоки – ляво и дясно. Темпоралната недостатъчност е „изпя-
та“ от Манол, като чрез песента във функцията си на „интегративен механизъм“2 се 
търси изгубената връзка между човека и природата. Времевото деструктуриране 
намира израз и в пространственото ориентиране по вертикала, в разположение-
то „горе“ и „долу“ и опозицията „високо-ниско“, задаващи параметрите на налични 



конфликти и междуличностни противопоставяния. Във визията на Манол раздел-
ността очертава личностното позициониране зад крепостните стени в двубоя със 
злите сили, а разумът на Абдулах поделя хората на бели и черни. Разделността в ро-
мана предполага не само двуполюсно пространствено организиране. Разделение-
то в творбата е и знак за вътрешноличностен кризис, за индивидуална равносметка 
и избор, за психологически диспут със себе си. То е алюзия за отделното личностно 
време-пространствено присъствие в универсума. Чрез редица поведенчески жес-
тове персонажите в романа афишират избор, обвързан с оставането им в сфера-
та на времевата изчерпаност на човешкото битие или с преминаване границите на 
земния живот и съотнасянето им към вселенския времеви цикъл.

Идеята за неизмеримото, циклично, фолклорно-митологично време в худо-
жествената организация на пространството в романа „Време разделно“ се носи от 
Родопа планина. В текста на творбата тя присъства както чрез физическата си кон-
кретност, така и чрез абстрактната си същност, повествуваща вечност. За романа от 
втората половина на XX в. характерната тенденция към проективност на художес-
твеното пространство разколебава строгата географска опредметеност на прост-
ранствените знаци, тъй като елементите на конкретно битовото функционират като 
символи и „дори, когато запазват пределно ясен „спомен“ за своя физически първо-
образ, те не са му тъждествени“.3 В художественото пространство на романа Родопа 
планина е едновременно съответствие на реален природен обект и функция на аб-
страктен пространствен модел. В прозата на Иван Вазов географските обекти пазят 
пределно отчетливата си връзка с физическия си първообраз. При Йордан Йовков 
пространственото разположение на персонажите спрямо топоса на Балкана е знак 
от сферата на морално-етичното, а разместването на пространствената визия в по-
сока „отгоре-надолу“, белязано с процес на „слизане“ от планината, поставя начало-
то на едновременното присъствие на три пространствени същности в българската 
литература – планинско (вертикално), равнинно (хоризонтално) и трансцедентно.4 
В текста на романа „Време разделно“ Родопа планина като символ на фолклорно-
митологичното време функционира като център, около който се организира худо-
жественото пространство на творбата, независимо от конкретното си физическо 
или абстрактно присъствие.

Видяна като физическа очертаност, планината има собствена пространствена 
организация, структурирана по хоризонтала и по вертикала. Във функцията си на ка-
тегория-символ Родопа планина има пространствени означители и заместители, об-
хванали многобройни форми на одухотворено и неодухотворено природно наличие 
в текста. Роля на номинативни звена изпълняват различни топоними, зооними, собст-
вени имена. Пространствено организирани по вертикала са селата Просойна, Заград, 
Подвис, а долината Елинденя е едновременно хоризонтирана и вертикализирана. 
Момчилово е максимално локализирано за художественото пространство на твор-
бата, определено е по посока („тръгнахме нагоре срещу водата на река Струилица“), 
по пространствена ограниченост (между върховете Свети Яни и Крачан, Модър, Све-
тилек и Посестра), но функционира като скрита реалия на нивото на романовото по-
вествование. За митологичното съзнание чрез ритуала на освещаване, преповтарящ 
космогоничния акт на сътворението, последвано от жертвоприношение, укрепващо 
градивото, конкретното време се трансформира в циклизирано. Ритуалът трансфор-
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мира и селищното пространство – от визуална конкретност Момчилово се натоварва 
с функция на център, ритуално слял се с Родопа планина (централна ос и централна 
плоскост за митологичното съзнание), а достигането до него максимално се усложня-
ва, поради реалното му пространствено заличаване. Процесът на „скриване“ е рав-
нозначен на опазване на паметта. Труднооткриваемите места в Родопа са хронотопни 
ядра на безвремието, семантично натоварени проходи между световете и времената 
(Самодивското езеро опазва сакралните църковни реликви, пещерата Человещница 
игнорира продължителността на период от триста години). Тайниците на планината 
са неподвластни на време-пространствени ограничения, достъпни са само за фолк-
лорно-митологичното съзнание. Опазващата способност на планината намира израз 
в деформираността на пространствената плоскост, в изграждането на лабиринтни 
структури. Темпоралните проходи са отказани на носителите на линейно-историчес-
кото време, за които и пространствените ориентири са нестационарни. Лабиринта-
ризирането на пространството превръща лесното достигане до тайните места в не-
възможност, опазвайки ги от обругаване и похищение.

Безкрайната природа на планината се носи както от топонимични наличнос-
ти, така и от зооморфни и антропоморфни означители. В романа „Време разделно“ 
придвижването на стадата маркира точно сезонния ритъм, а състезанието с ер-
кичите на Манол и Вражу кехая е ритуален акт за овладяване законите и тайните 
на планината. Животинското мляко, съпътстващо раждането и смъртта в текста на 
творбата, отвежда към митологичния образ на богинята майка – Родопа планина, 
„кърмеща зверове и хора, събрани в едно цяло“. Пазители на стадата, респективно на 
темпоралните закони на планината са кучетата. А отношението към тях е имплцитен 
знак за синхронизиране с времевата безкрайност на планината или обратно. Знак 
за овладяността на планинските времеви закони от Манол е отношението на куче-
тата към него. По думите на поп Алигорко „и най-злото куче се смиряваше пред пог-
леда му и лягаше в краката му“. Хвърлянето на кучетата в Темната дупка от Севда я 
отнася към персонажите, носители на времевата изчерпаност, подобно на турците, 
които с жеста на неритуално пренасяне в жертва на хора и животни нарушават все-
ленската хармония.

Оличностени измерения придобива Родопа в образите на баба Сребра, Ма-
нол, Елица. Подобно на баба Неделя („Корените“ на Васил Попов) и баба Камила 
(„Преди да се родя и след смъртта ми“ на Ивайло Петров), баба Сребра няма соб-
ствена възраст, носи тежестта на няколко поколения памет, нарушавайки чрез нея 
граничността между настоящето и бъдещето. Чрез багрилата тя разкрива многоли-
костта на всемира, чрез билките достига тайните му, а чрез песента огласява трудно 
достижимите му закономерности, придавайки им земни, обозрими съответствия. 
Подобно на баба Сребра, Манол Стоте братя е надродов, внедрен в устоите на пла-
нината, носител на паметта за долината. Той познава време-пространствената ор-
ганизация на Родопа, способен е да преминава през поставените от нея граници, 
дори ги преструктурира. Пространнствено локализирани на Млечна поляна и връх 
Чернокан, между които има два часа път, Манол и Горан разговарят пред очите на 
бежанците от Чепино. Женски корелат на Манол в текста на романа е Елица, про-
дължаващата живота, пренасящата паметта, мислена като Родопа планина („Бяла 
забрадка светеше на кестенявите и коси като преспите по високите върхове. Въл-
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неникът и падаше надолу черносин – като оная пропаст от далечни борови гори, 
които видях от превала. По престилката и се преплитаха зелени и жълточервени 
ивици като широките ливади, осеяни с цветя“). 

Присъствито на Родопа планина е семантично закодирано не само в отделни 
топоними, зооними, антропоними. Идеята за вечността, безкрая на фолклорно-мито-
логичното време се носи от „немите“, скритите, чакащи да бъдат намерени предмети 
(черковните съдове, свещените текстове, мраморната статуя, закопаните от Момчил 
кръстове), както и от „говорещите“, носещите гласа на планината субстанции („Сто 
каба гайди свиреха зад еркичите. И всеки овчар надуваше я кавал, я пискун от вър-
ба, я пищялка от беломорска тръстика. А по-младите овчарчета свиреха с треви и 
крушеви листа. Лаеха кучета, гърмяха пищови, блееха агнета.“). Чановете в романа 
„Време разделно“ са материално, духовно, езиково остойностени. Те са разменната 
стойност на планината Петгласец, домашният стожер на Маноловия уют, премахват 
нереализираната езикова потенция на Караибрахим. Чановете въплъщават същност-
та на Родопа планина в способността си да премахват граничността между живота и 
смъртта, между времената („И в тая нощ разбрах приказката за камбаната, която 
правила стопанина си с всеки удар на езика по-млад с една година. Такива чанове мо-
жеха да направят човека като нероден.“). На универсален език изговарят вечността 
на планината мелодията на кавала, песента, ехото в Петгласец, молитвата („Два пъти 
наред планината ме връщаше към миналото – с камбаната и сега с молитвата.“). 
Песента, подобно на думането, във варианти на богословия и клетва, пренарежда 
универсалните категории. Персонажите в романа ословесяват в мелодичен ритъм 
истинността на битието в моменти на екзистенциален кризис, а ритмизираното сло-
во прераства до пренебрегваща световния хаос и накъсаност категория. В ролята 
си на преодоляващ моментния деструкт симптом песента е новоструктуриращо зве-
но, а думането е префункционализирано в профетично слово, пренареждащо све-
товните първооснови. В опозиционираното противопоставяне между „свое“ и „чуж-
до“ словото е натоварено с функция на пренасящото вечността между темпоралните 
пластове на историчността и абсолютния безкрай. Песенната реч се възпроизвежда 
в ситуация на времево архетипно несъответствие. Думането, ословесяването в мно-
говариантноста си, прераства в преходен елемент между универсалния крзис и но-
воизграждането, като ритуалността на изричането компенсира отсъствието на свър-
зващо звено в състава на вечно възобновяващата се парадигма.

Вечността като категория на планинската оразличеност се пренася и върху 
гробищния знак, преструктуриран от времеви ограничител във времеви съедини-
тел между отделните битийни форми. Неслучайно основаването на Момчилово се 
съотнася към първоначалното дефиниране на мястото на смъртността – гробище-
то, а новото, безименното в повествователната тъкан на творбата село, се остойнос-
тява на територията на смъртта. Незатвореността на екзистенциалния периметър 
на Родопа планина се носи и от живостта на кръстовете („Под лишеите камъните 
оставаха млади, девствени и чисти“). Реално безжизнените тела на обитателите на 
пещерата Человещница семантично противостоят на мъртвостта, носена от живи-
те, населяващи пространството на чуждостта и историчността – конака („Мъртва 
беше, а ходеше.“). 

Освен в пренареждането на стойностите по хоризонтала, вечността на пла-
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нината намира израз в енергийния концентрат по вертикалната ос, символно ове-
ществен чрез световното дърво. В текста на романа „Време разделно“ то е видово 
оразличено – присъства като дъб, бор, ела, череша, чинар, ябълка и др. Хармонизи-
райки природната наличност в триизмерната плоскост на всемира, световното дър-
во се трансформира в център на художественото пространство и в организационно 
ниво на хронотопа изобщо. Под елата в Петгласец словото се мултиплицира, като 
в пренасящата си функция ехото го разкодира и разпростира едновременно. Об-
вързаността на Манол с образа на дървото („...овчарят е като голямо дърво и дъл-
бока вода – буря трябва, за да го разклати, скала да се срина, за да вдигне вълна.“) го 
равнопоставя на централизиращата художественото пространство вертикална ос. 
Съзнанието на Горан за временната му откъснатост от силата на гората го отпраща 
извън територията на пространството, носещо вечността и тайните на универсума. 
Гората като сборен образ на световното дърво и концентрирано присъствие на Ро-
допа планина носи знака на национална идентифицираност, от една страна („Хора-
та в тая планина са като един човек. И той е безсмъртен.“), и на пространствената 
опозиционираност на чуждостта, от друга – около кръга пепел „равна, ниска и при-
мирена“, по думите на Манол „отстрани ще останат дървета черни, ала неизгоре-
ли “. Плодовете и соковете на световното дърво в своята обновяваща функция пре-
небрегват социалните различия и верската несъвместимост и едновременно с това 
действат като маркер за темпорална циклизация, реализиран на текстово равнище 
в молитвата на майката „когато узрее ябълката“ сина и да мине край село. Съотно-
симостта на световното дърво с времевия безкрай е имплицитно загатнат в молбата 
на Момчил, самия въплъщение на вечността, да бъде погребан под голямата ела в 
Петгласец, където всяко слово се чува пет пъти. На територията на конака значени-
ето на символа на световното дърво като обединяващо времената и пространства-
та е просмислено. От енергиен концентрат и вместилище на живостта платанът се 
трансформира в семантичен вариант на смъртта. Тоталното преобръщане на знако-
востта на световното дърво от  „пре“насящо живота в  „по“насящо смъртта го съот-
нася със времевата изчерпаност на историческото, придобила краен израз в прос-
транственото заличаване на територията на чуждостта.

За митологичното съзнание сливането с космическия абсолют се осъществя-
ва не само чрез пространствената съотнесеност към неговите изразители, а и чрез 
цялостно духовно и телесно обвързване. В символ на иманентно заложената рала-
тивистичност между персонажите на романа и Родопа планина се превръща кръв-
та. Въпреки че не е междуличностен оразличител за носителите на фолклорно-ми-
тологичното време (“ Ала не е ли все едно дали децата и ще са твои братя или твои 
синове? Все твоя кръв ще са.“), тя е диференциращ знак в семантичното поле „свое-
чуждо“. И ако за Абдулах кръвното родство между Родопа планина и първенците на 
Елинденя напомня нишките, сплетени в копринено въже, то обвързаността на Ка-
раибрахим и неговите приближени с планината е отказана, поради историзираната 
им обективно-земна същност.

Родопа, превърнала се в необходима наличност за митологичния човек, фун-
кционира и като екзистенциален коректив. Тя е  „всевиждащото око“, което наблюда-
ва, опаметява, съхранява новоизграждащите се архетипни конструкти в легендари-
зиращата се история на долината Елинденя. Неслучайно в ситуация на нравствена 
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разколебаност Манол възстановява прекъснатите връзки с планината с почти нази-
дателния, санкциониращ „рефрен“ – „Планината ви гледа“. Смъртта на първенците 
пред стените на конака е знак за предсмъртния акт на ритуално сливане с извечни-
те и устои. Опаметяващата функция на митлогизираната реалия се открива и в „из-
викването“ името на Горан от баща му в желанието името да бъде записано в живата 
история на долината, а не върху забравата на мъртвия каменен къс.

Родопа планина пренася паметта за мъртвите, но и приютява живите, творя-
щите памет, превръща се в дом за останалите бездомни под натиска на чуждостта. 
Възможността на поробителя да обругае сакрално българското е предварително 
отнета чрез „изпразването“ на дома – къщите са обезлюдени, а съзнателното анули-
ране на образа на майката, стожер на семейното място, предпазва от попадане на 
женствеността в сферата на историческото. Едновременното разтваряне на дома 
към планината и укриване на селищността в нови пространствени измерения тран-
сформира и значението на унищожителната сила на огъня в допълнително защит-
но средство на територията на дома (по думите на поп Алигорко „огънят не само 
осветява, ами и освещава всичко, и с огън се пъдят нечистите сили“). Разположен 
в историчността, Манол е бездомен, за разлика от Караибрахим, който формално 
принадлежи към общия социален дом – конака. В сферата на духовността бездом-
ността на единия съответства на пътя към вечността, а дома на другия равностои на 
безпътността. В семантичния ред без-дом – път; дом – без път житейската ситуация 
на Сюлеман ага се уравнява на отношението без-дом – без път, поради отказа му от 
замяна на историята с мита за история.

Обвързаността на символа Родопа планина с идеята за цикличността на вре-
мето в романа намира пряк израз и в присъствието на „окръглени“ предмети. Пръс-
тенът, предаван от ръка на ръка, маркира невъзможността за земно брачно обвърз-
ване на космическата двойка Манол-Елица, от една страна, а от друга – чрез формата 
си предметът въплъщава завършеността на образа на Елица, която „пренесла“ жи-
вота се слива с пренасящата паметта Родопа. Цикличността на митологичното вре-
ме се описва и в колелото, видяно от поп Алигорко, носи се и от цифрите-цикли 
(триста са мъртъвците в пещерата Человещница, триста са мъжете в долината ). Те 
придават числов вид на кръговата повторяемост. Числото седем символизира за-
вършеност от сферата на християнската мисловност. Неслучайно десетте дадени за 
размисъл дни са смислово разделени на седем (със седмия ден се съотнася неосъ-
ществената сватба между Манол и Елица) и три, тоест митологичната завършеност 
на числото десет „разтваря“ числа от друг порядък. Независимо от функцията си на 
формални обозначители на протичащото време, числата-цикли не са обективни из-
мерители на изтичащата темпоралност в художествената организация на творбата, 
тъй като са несъотносими с реално историческото. В идейно-емоционалната плът-
ност на произведението, художествено проектирани през светоусещането на хора-
та от Елинденя, седемте дни изтичат неимоверно бързо, нямат повествователна на-
ситеност, докато трите дена в конака са безкрайно „разтеглени“, поради сюжетната 
си пренатовареност. И ако времето в конака се подчинява на определени от исто-
ричността закони, то протичането му в планината следва своя собствена логика.

Историческото време може да бъде точно отчетено по придвижването на ре-
ални физически обекти, каквито са „сто и двадесет ездачи, един зад друг, по пет 
крачки разстояние помежду им, и всеки кон дълъг три крачки“. В представата на Аб-
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дулах двата типа протичане на времето са съвместени, но ясно разграничени. Де-
финираният четвърт час (времето, за което преминават ездачите покрай Манол и 
поп Алигорко – откъс първи) е едновременно определен от Венецианеца като „без-
крайно много време“ в планината. Опозицията между конака и планината, реализи-
рана предимно на темпоралната плоскост, в художествената организация на рома-
на „Време разделно“ има и многобройни пространствени и символно закодирани 
измерения.

Пълна представа за художественото време в романа „Време разделно“ може 
да се създаде чрез обглеждането на всички темпорални типове в творбата. Въпреки 
че художественото им организиране не следва причинно-следствената логика на 
случването, чрез повишената знаковост на езика и монтажно-асоциативния прин-
цип на художествено структуриране романът представя случването многостран-
но и изчерпателно. Съвместяването на разнородни времеви типове в романа „Вре-
ме разделно“ разкрива многоаспектността на взаимодействието между историята 
и митологията, миналото и настоящето, своето и чуждостта, натоварвайки текста с 
дълбок психологизъм и широк екзистенциален периметър.
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Писма до приятел
Валери, четейки новата ти книга, реших да ти изпратя 

това критическо въздихание като трогнат твой колега и при-

ятел. И така:

Всеки опит за историзиране на литературата извиква ре-

ални, тайни страхове, че нещо някъде вече е казано и може да се 

повтори. Всъщност повторителността е неизбежна – не мо-

гат да се откриват и пренаписват всеки ден текстове и сюже-

ти.

Но е вярно, че литературата „оправдава“ себе си, като 

променя миналите си образи, препрочитайки и пренаписвайки се. 

Ясно е, че си се отказва от формулата (формулите) на емпириз-

ма и емпиричното четене, макар те да са във фундамента на историзиращия 

разказ. Книгата ти като че ли опредметява отдавна лелеяната мечта за екра-

нирането на литературата и литературността и извеждането им на равни-

щето на културологичните инициативи – там, където словото на писателя 

диалогизира с контекста и създава контексти.

Няма да сравнявам книгата ти с появилите се през последните годи-

ни истории на литературата. Един от последните мащабни проекти при-

надлежи на Св. Игов. А най-новият – на Иван Сарандев. В случая с „Българска 

литература ХХ век“ става дума за друг почерк. Дванадесетте големи сюже-

та са особена форма на модернистко сакразилизане на Текста на литература-

та. Жанрово те могат да се дефинират като критически есета, критически 

етюди, големи критически разкази, защото, освен всичко друго, фабулират 

умело чрез лабиринта от факти, идеи и персоналии.

Считам за успех композирането на книгата ти като лабиринтното про-

никване в Смисъла. Възприемам го като много личен, интимен прочит. Струк-

турата не изневерява на реално оформили се тенденции, но те са само отправ-

ната точка, отключваща енергийното поле на херменевистичния кръг. Книгата 

ти преобразува литературата в мащабно съобщение за един друг вид събитий-

ност – протичащите в съзнанието на автора сюжети. Така перцептивният 

образ на литературният факт влиза в сложни вътрешни отношения на съ-

гласия и съпротиви. Картографирането на феномените обаче не изхожда от 

презумпцията за висок и нисък релеф. Липсват естетическите присъди, квали-

фикации за стойностно и безстойностно – дори когато в полезрението попа-

дат открито утилитарни, обвързани с конюнктурата на времето текстове 

(имам пред вид най-вече етюдите в последната глава „Творецът“ – „Поетът и 

изкушението“, „Поетът и народът-съветник“ и др.). В центъра на внимание-
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то са интегративните стратегии, силите на привличане и отблъскване, създа-

ващи хранителната среда за битуването на множество мотиви. В този смисъл 

за теб е важна текстовата реалност, а не присъдното поведение на поредния 

поколенчески прочит.

Струва ми се, че „Българска литература ХХ век“ за пръв път така ця-

лостно, категорично, при това „произведена“ върху материал от литератур-

ната класика, демонстрира разбягването на критическите езици. До този мо-

мент тенденцията засягаше само отделни автори или периоди. Бих казал, че 

това е и висока отговорност. Но ти си намерил свой оригинален начин за ва-

лидизиране на историко-литиретурния разказ като лабиринт от сюжети. 

Убеден съм, че това е, поне засега, начинът за заплитане на критическата ин-

трига. Казвам го и от личен опит, особено от работата ми с историята на 

критическите текстове.

И накрая, държа да отбележа, твоята книга може да бъде разбрана и оце-

нена от онези, които познават матрицата на нейния антипод – така наре-

чените традиционни истории на литературата. Тя, така да се каже, вменява 

на студента да не започва от нея, а първо да се запознае с другото. Оценявам 

и спокойствието, с което си привлякъл примери не само от творчеството 

на поети и писатели, участвали в плакатирането на левите идеи в литера-

турата ни като Д. Полянов, Мл. Исаев, Иван Невянин, К. Калчев, Л. Стоянов, 

но и знакови жестове в текстове на Ел. Багряна, В. Петров, Ал. Геров, Ламар, 

Н. Марангозов, Б. Божилов и др. Някои от последните свързваме с агресивни-

те прояви на модерността през 20-те години на века. И тук нямат власт ре-

цидивите на преднамерена избирателност. Тенденцията е да се илюстрира 

явлението, без претенции за изчерпателност. Иначе трябва да се въвеждат 

примери и от творчеството на Радой Ралин, Блага Димитрова, младия Ст. 

Цанев и др.

Честита книга – на теб и верните ти читатели!

       Сава Василев

Книгата на Валери Стефанов „Българска литература ХХ век“ няма из-

черпателността и претенциите на членуваните форми. Тя не е Историята 

на българската литература през двайсети век, а една от историите. Една от 

многото написани и ненаписани истории на националния литературен процес 

през миналия век.

Още в уводните думи авторът отклонява предстоящите обвинения в 

неизчерпателност, афишира своята добронамерена избирателност и се осво-

бождава съзнателно от капаните на домогванията към цялостност и всеоб-

хватност на литературния историзъм. И все пак в своята цялостност, както 

и в рамките на отделните свои части, изложението е просмукано от истори-

зиращи траектории, работи един добре смазан механизъм на вторичните ис-

торизиращи построения, събирането на привидно отдалечени органи от на-

ционалното литературно тяло в по-общи функционални системи. Всяка глава 
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от книгата е една миниатюрна литературна история, построена върху част-

на, конкретна проблематика. Литературни истории на различни мотиви или 

проблемни ядра, избрани с привидна лекота и осъществени с необходимата дъл-

бочина и тежест. Книгата на Валери Стефанов е сума от тематични истории 

на българската литература през двайсети век.

Не познавам друга българска книга, която толокова добре да потвържда-

ва една моя лековата идея, посрещната хладно на времето в "Литературен 

вестник". А идеята беше, бе българската литература (както навярно всяка 

национална литература!) има ясно изразен системен характер и представлява 

набор от краен брой мотиви, което предлага висока степен на операционност 

в диахронното инетртекстуално мостостроителство. Че тя представля-

ва една крайна система, подобна на Менделеевата таблица, в която може и 

да има бели, непопълнени тематични ядра, които обаче са предсказуеми, че 

техните характеристики са предизвестени, че профилът може да бъде ин-

туиран. Книгата на В. Стефанов е периодична таблица на българската лите-

ратура, подредена в дванадесет валентни групи, разгънати във времето. За 

внимателния, за подготвения читател, в рамките на отделната глава вся-

ка следваща част след първата е предсказуема, без да бъде задължително сбъ-

дната, което прави книгата изключително отворена, красиво незавършена. 

Тя може да бъде дописвана в тематичните експериментални лаборатории на 

всеки от нас. В този смисъл това е една от най-свободните критически книги 

в нашето литературознание.

Книгата радиира свобода не само със селективността и с игровата си 

подредба. Свободата живее в книгата и на две много важни нива на всяка кри-

тическа книга. На първо място нашият автор СВОБОДНО отработва раз-

лични интерпретативни техники, отговарящи максимално на прилежащия 

художествен текст. Най-грубият пример е прилагането на критически от-

ломъци от социалистико-реалистическата критика при собственото му гле-

дане в текстовете на Смирненски.

Специална и заслужаваща внимание свобода е свободата на критическия 

език, тоталната неконванционалност. Това е не език който ползва, а който 

може да създаде клишета, език, който може да породи епигони, език, раздаван 

без притеснение на повече или по-малко значими литературни явления, език, 

който се инвестира, а не чака егоистичните си лихви в банката на собствено-

то литературно говорене, мислено като уникално, като единствено. Езикът 

на книгата покорява, но не притеснява, респектира, но не обижда. Езикът на 

книгата кани към дописване, към домисляне. Всяко изречение има свое енергий-

но метафорично ядро, понякога концентрирано, друг път разгърнато, така 

че фразата отделя по-голяма количество смислова енергия, отколкото е сбо-

рът на отделните съставящи я части.

Това е книга, написана в първо лице единствено число. Като отговорно 

свидетелско показание... 

       Иван Станков

Писма до приятел

алманах • Ϛвета гора • 2005424



Кредо

Писателю, бъди чевръст дух!
Къде подтекст всред тая глъч.
Бъди достъпен като въздух.
Бъди директен като лъч.

  1968 г.

Радой Ралин
22.04.1923–21.07.2004

IN MEMORIAM
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РАДОЙ РАЛИН БЕШЕ СВОБОДЕН ЧОВЕК

През юли 2004 г. Радой Ралин замълча завинаги. Но отново „всичко ми гово-
ри“ за него...

Той беше свободен човек. Свободен дотам, че всичко, до което се докоснеше, 
изглеждаше вече по-друго.

И за познати, и за непознати той беше просто Радой. Достъпен и свободен. 
Необикновен, със свободното слово, което бликаше от него импровизирано като 
буен сливенски ручей, слязъл от Балкана.

Необикновен – недостъпен за властта и нейните изкушения.
Народен – като легендите за свободата, която народът обича да разпростра-

нява. Свободата, както и богатството за народа ще си останат легендарни и недос-
тъпни. Но Радой беше живата легенда, която можеш да чуеш и докоснеш. А най-чес-
то Радой можеше нехайно да улови някого за лакътя и да го поведе в своя свят. И 
светът ставаше друг...



Тези, които страняха от народа (избрани от него) се отнасяха с вечното си не-
доверие към словото на Поета – издигнат от народа в култ.

А Радой с божията си дарба неуморно изваждаше своите „фокуси“: лирика, 
сатира, писани и изговорени разкази, притчи и басни; повести, сценарии и фейле-
тони – сякаш за да потвърди прозрението на Далчев, че лирикът вечно носи сламки 
от плевнята на сатирата, защото неминуемо с мъдростта е обречен да превърне ли-
рическите озарения в сатирически отблясъци.

Той си отиде тихо, смъртта му остана сякаш незабелязана. Казвам го не с 
огорчение, а с примирена констатация. Някога наивно си мислех, че ще бъде всена-
роден плач, когато си отиде – той, родителят на всенародния смях и жизнерадост. 
Отиде си на 81 години. Сякаш с лекота прекрачи от сегашното време на „прехода“ 
– безвремието. Навярно само той и близките му знаят какво е чувствал в последни-
те мигове земен живот. Защото Радой отново бе станал неудобен и за новите власт-
ници, юнашки закърмени с комплексите на родния (нероден) нестанал комунизъм. 
Комплекси на безкритичната самоувереност и самовеличаене.

Властниците, които жадуваха за т. нар. „медиен комфорт“. И не можеха, и не 
искаха да разберат парадоксалните изблици на Поета. На Детето Радой – вечно учу-
дено, изненадано, слисано и възмутено преоткриващо света. Радой, чийто спонта-
нен, висок глас се извисяваше над уличната врява, над звани и незвани, над тайни и 
явни площадни герои. Радой, който говореше високо, децибели над „нормалното“, 
не за да бъде чут, а за да чуем ние нашия свободен, но потиснат от нас самите глас...

Радой диалогизираше, импровизираше, пресътворяваше чрез своите „не-
дупкоспособни“ думи. Негово откритие.

Радой – гласът на поетите, на „стършелите“ – хумористи, на кинодейците, на 
драматурзите и художниците.

Радой – на всички. Подкрепя. Хвали. Прехвалва. Огласява името на нов та-
лант: по-категорично от критиката, по-видимо от телевизията, по-чуваемо и от най-
тиражния вестник.

Радой – поетът и личността, „обновяващ своите причини“, както бе казал в 
стихотворението си за фронта, посветено на Атанас Далчев. Радой – гласът на всич-
ки, които стиснали горчиво уста и свъсили вежди, изнемогват под тежестта на все-
кидневното битие. Радой – тяхната въздишка, усмивка и сълза – споделени, лекува-
щи и ликуващи...

Радой – неуморната и народна душа, неподкупна и непобедима.
Къде е сега Радой? Навярно вървят с Атанас Далчев из райските полета на 

словото, внимателно уловени под ръка, подкрепят се взаимно и загрижено си го-
ворят нещо.

Какво?
Сигурно за нас, живите.

 Здравко Пеев

In memoriam • Радой Ралин
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БЕЗ ЙОСИФ ПЕТРОВ

Вечен. Почти столетник. Като земеделската дружба, за чието единство боле-
еше. Бликаше от жизненост. Весел. Оптимист. А почти не виждаше. Но беше повече 
зрящ от всички – съпартийци, поети, граждани на следлагерна България. Не оби-
чаше да го наричат дисидент. „Какво значи дисидент? Недоволен комунист.“ Имаше 
верни и точни преценки за хората и обществото, преценки на хуманен, мъдър и бла-
городен човек. Той носеше в себе си всички времена на двайсетия век – и преди, и 
след, и пак след... Беше съпричастен със страданията на Отечеството, защото позна-
ваше и доброто и злото, и залите на Народното събрание, и лагерите на следдеве-
тосептемврийските години.

Дядо Йосиф излъчваше доброта, ирония, смях и разум. Насърчаваше и обна-
деждаваше. Като весел баща на всички поколения. Като го гледахме сред нас, ста-
ростта не ни изглеждаше страшна и безпомощна, а радостна и творческа.

Кой ще го замени, когато времената стават все по-цинични и меркантилни, 
когато смехът на чистия, безкористен, непокварен човек е в оскъдица. Както и ис-
тинското поетично слово.

Коя ще бъде оная широко скроена личност, по мярката на един свободен 
(кога?) народ, която ще надвие слепия устрем към хляба, оцеляването или забога-
тяването, и ще ни подаде ръка да пресечем улицата, когато светофарите най-после 
замигат (или ще е мираж?) мечтаната зелена светлина?

Дано не остане спомен името на Йосиф Петров. Като поет беше гениален вер-
сификатор – лирик и сатирик. Книгите му „Смях и злъч“, „Вик от каторгата“, „Ти ли ме 
повика, мое родно село“ изразяват неговата чиста лирическа душа, огромната му 
любов към всичко българско и сатиричния му поглед към всичко, което загрозява 
светът на българина. Той се гордееше, че неговата сатира е сътворявана в самите го-
дини на тоталитаризма.

Дядо Йосиф Петров – едно дълголетно и щастливо дете на жестокия дваде-
сети век си отиде, без да се озлоби на жестоките хора, които го бяха лишили за де-
сетилетия от свобода.

Той си отиде чист като дете. А какви станахме ние – прекрачили в двадесет и 
първи век? На какво ще се уповаваме?

Само смехът ще ни спасява. Както и споменът за благите и поетични слова на 
Йосиф Петров.

 Здравко Пеев

IN MEMORIAM

Йосиф 
Петров

1909–2004
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Ö¨ ˆ À—̨  Ì˛ ß

ÖŁª àð î  ìî ÿ , ïół à íàŒð Łâî

ïî  íàâŁŒ æò ð àíå í æ º ÿ âàò à ð œŒà.

ÖŁª àð î  ìî ÿ , âÿ ð íîæò  òœð ïå ºŁâà,

÷óäåæíà æœÆåæå äíŁöå  òœª à,

óò åı à æò î ïºŁº à ìå  â æíåæ å í äŁì.

ÖŁª àð î  æïœò íŁöå  æ îŒî  ÷å ð âå íî,

º þ ÆŁìà âÿ ð âàø à æ ÷î âåŒ º þ ÆŁì,

ÆåçæœíŁöà æàìî ò íà Œàò î  ìå íå,

òœØ ìíî ª î  ŁæŒàì æ ò åÆå  äà ŁçŒàæ à,

òœØ ìàºŒî  íŁ ð àçÆŁð àò  Ł öå íÿ ò .

˜ à æå äíå ì íÿŒœäå, äà æå äíå ì äàæ å

íà ò ð î ò î àð , ïî  ŒîØò î  ò å  âœð âÿ ò ,

äàíî  íŁ çàÆåº åæ àò  Ł ïð î ª º å äíàò ,

íà ÆºŁçîæò ò à çà ı óÆàâŁÿ æœí.

ˇ îŁæŒàò  ºŁ íà ïî äÆŁâ äà íŁ âçå ìàò ,

ø å  Œàæ à, ÷å  æœì æ ò åÆ ò àŒœâ, ŒàŒœâò î  æœì.

7. І. 2005 г.  Николай Колев

ПАМЕТ 

ЗА 

НИКОЛАЙ 

КОЛЕВ

Поете, ти посвети най-хубавите 
и силните си стихове на живота. 
От поезията ти помним пролетта, 
люляците и скалите над Янтра, ле-
гендите и виденията за твоя и на-
шия Търновград.

Чрез изстраданите си строфи ти 
ни говореше с вечния език на ду-
шата и добротворчеството, на 
нежността, болката и опрощени-
ето.

Поете, ти остави своите стихо-
ве-проникновения и за смъртта. 
Вече мислим ли за теб, ще се връ-
щаме при тях. Дано там е намерил 
покой твоят дух.

Катедра „Българска литература“

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

19. ІХ. 1943 – 10. І. 2005
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Иван Радев • Столица на оцелелите. 
2-ро издание,  
библ. „Нова българска библиотека“

„Слово“, В. Търново, 2004

Това е същата, но и различната книга.
Същата, защото е второ издание на извес-

тното ни от 1984 г. (отпреди точно 20 години) 
първо издание. Отбелязва го и авторът – „сега, 
при второто издание, книгата е в същия вид – 
нищо не е махнато, нищо не е добавено“.

Различна е, защо-
то освен в българска-
та история от края на 
ХІХ век, видяна чрез 
фигурите на Л. Караве-
лов, Ст. Стамболов, П. Р. 
Славейков, В. Друмев, 
книгата надниква и в 
историята на собстве-
ния си, вече немалък, 
20-годишен живот – в 
самия край на ХХ век 
рецептивно го предс-
тавят отзивите на ли-
тературната критика 
(В. Начев, Л. Захариев, 
Г. Минчева, Ив. Сест-
римски, А. Калоянов, Й. Вълчев, Н. Аре-
тов) и писмата до автора (Н. Александ-
ров, Ат. Личев, Л. Захариев, М. Шопкин, 
В. Гинчев и др.).

Така второто издание на „Столица 
на оцелелите” разказва две краевеков-
ни истории. И двете в еднаква степен 
са лакмус – проверка на времето. 

Един и същ в позицията си е и ав-
торът. И преди 20 години, и сега той вяр-
ва, че един историографски труд трябва да 
носи подписа на личното. Затова и не слу-
чайно именно първото издание на „Столица 
на оцелелите“ поставя началото на собстве-
ната му поредица от книги, удобно разполо-
жени в „пограничните зони на литературата 
и гражданското лице на възрожденската ни 
действителност“ – такива са „Белочерковс-
кия апостол“, „Търновска хроника“, „Дългата 
памет“ и др. 

Различни обаче (или по-скоро различе-
ни!) са авторовите присъствия. 20-те години 
между двете издания на „Столица на оцеле-
лите“ отделят „тогава“ от „сега“ – в приложе-
нието: „На автора тогава“ и „На автора сега“. 

„Тогава“, през 1984 г., макар и видяла свят 
„в приличен вид: с обложка и твърда под-
вързия, в тираж от 15 200 екземпляра“, „Сто-
лица на оцелелите“ се оказва невъзможна 
книга – „както читателите, така и „блюстите-
лите на реда“ в литературния живот се вто-
рачиха най-вече в написаното за дамгосания 
диктатор“ Ст. Стамболов. В сп. „Ново време“, 
теоретичен орган на ЦК на БКП, Пенчо Дан-
чев отпечатва безапелационна присъда над 
изданието. Статията отговор на Иван Радев 

„Наистина за историята и за подхода към 
нея“ обаче остава непубликувана. В при-
ложението към настоящото издание тя за 
пръв път добива публичност. 

Затова и „сега“ е времето на равнос-
метките, но и на надеждите на автора, че 
тази книга ще има друга съдба. 

И на финала, нека не забравяме и 
това, че книгата е същата, но вече наре-

дена в „Нова българска 
библиотека“... 

Илиана Павлова

Йордан Вълчев • 
Дневниците на  
писателя дисидент. 
Ред. Иван Радев

“Слово”, В. Търново, 
2004

С основание литера-
турната периодика и дру-
ги неспециализирани из-
дания отбелязаха книгата 
като събитие. Причините 
са много. На първо мяс-

то съдържанието, на второ – малобройните 
случаи на стойностна литература от тайни-
ците на писателското чекмедже. Изненадани 
са дори онези, които познаваха лично Й. Въл-
чев и общуваха с него. При това през 90-те 
години самият той повдигна завесата на зло-
честата си съдба (политически и литератур-
ни гонения, съдебни дела, затворническо-ла-
герническа одисея и др.). И все пак дневни-
кът е най-еротичното измежду всички четива. 
Имам предвид еротиката на словото в рамки-
те на литературата и литературността. Още 
по-любопитни са случаите, при които публи-
кацията е с неясно отложена дата или невъз-
можна. Този е един от тях. Зная, че много от 

ПРЕГЛЕД
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написаното може да бъде оспорено. Предпо-
лагат го категоричният тон, безалтернатив-
ността на оценките. Част от съвременниците 
са живи, могат да предявят претенции към на-
писаното по собствен адрес, но каквито и да 
са реакциите им, ще трябва да признаят отк-
ритата и изстрадана позиция. Както и граж-
данската доблест, творческият морал, без ко-
ито би бил невъзможен феноменът Й. Вълчев. 
Това е книга на писателя за самия него. Бележ-
ник с дати и имена от литературния и полити-
ческия бит… Тук авторитетите са неканонич-
но портретувани. Най-често отблизо, така че 
да личат бръчките и несимпатичните белези. 
Независимо дали се наричат В. Мутафчиева, 
Й. Радичков, Бл. Димитрова, Н. Вапцаров, Ат. 
Далчев… Да, става дума за много личен об-
раз на света, в който свободата да волнодум-
стваш е предварително извоювана с безброй 
самотни, проникновени читателски часове, в 
четене с молив и бележки по страниците на 
класици и съвременници. С невероятна дис-
циплина, в която борбата за физическо оцеля-
ване е априори обвързана с премеждията на 
духа, със съзнателните интелектуалните уси-
лия и отговорност за влизане през парадния 
вход на литературата. Със самообразование и 
култ към филологизма, към историята и сме-
ли страници за духа и миналото на българс-
кото племе. С невероятна кореспонденция 
до още по-невероятни личности, и най-вече с 
писма до по-младото писателско поколение, 
прочетено и рецензирано с изключителна 
добросъвестност в предълга лична писмов-
на връзка. Не зная дали Й. Вълчев е пребро-
явал себе си за дисидент. По-вероятно би се 
назовал патриот и българин. Но ако някой 
наистина се е съпротивлявал на системата в 
качеството си на такъв (убеден съм, че сами-
ят Й. Вълчев щеше да степенува именно по 
този начин: патриот – българин – писател), 
то това със сигурност е той. Без да вдига шум 
и да търси облаги за позицията си след 10 но-
ември. “Дневниците” са неговия вик в тиши-
ната на компромисите и всеядността, на без-
дарието и пустословното автолаторство. Те 
са опасна, митоборческа история на време-
то и литературата. И освен всичко друго, ла-
бораторно упражнение по писателство с йор-
данвълчевски отговори на въпросите: как се 
пише разказ, какви трябва да бъдат думите и 
изреченията. Как сам да си си редактор, пре-
ди да се довериш на събрата по перо, на изда-
теля и критика. А това е колкото любопитна, 
толкова и уязвима ситуация.

Сава Василев

Васил Берон • Археологически и  
исторически изследвания

 „Абагар“, В. Търново, 2004.

По случай 180-
годишнината от 
рождението на Ва-
сил Берон и Деня 
на народните бу-
дители излезе от 
печат адаптиран 
текст на неговата 
книга „Археологи-
чески и историчес-
ки изследвания“, 
издадена във В. 
Търново през 1886 
г. в скоропечатни-
цата на П. Х. Пана-
йотов. Изданието 
е осъществено по 
съвместен проект на РНБ „П. Р. Славейков“ и 
издателство „Абагар“ – В. Търново, спечелил 
конкурса на Националния център за книгата 
при Министерството на културата.

Научният труд се състои от две основни 
части. В първата са едни от първите архео-
логически изследвания върху исторически 
обекти от Велико Търново. Берон е един от 
основателите на българската археология и е 
очевидец на много надписи и текстове, кои-
то описва в тази книга, а впоследствие те са 
унищожени от пожари, земетресение и не-
марливост. По негова инициатива в Търново 
се основава и първото археологическо дру-
жество с председател митрополит Климент 
(Васил Друмев). Втората част съставлява  ис-
торически трудове, които също са групирани 
в две части. В първата изборно са проследе-
ни многобройните опити на българския на-
род да се освободи от турското робство, като 
са приложени много автентични документи 
и лични наблюдения. Берон е бил член на 
Българския революционен комитет в Буку-
рещ. За първи път се изследва народностно-
то самосъзнание, етнопсихиката и социоло-
гията на населението ни от онова време. Във 
втората е акцентувано на борбата на търнов-
ци срещу търновския владика – гърка Нео-
фит, в която авторът взема дейно участие. Из-
борът да се преиздаде за първи път книгата е 
не само годишнината на този високообразо-
ван, талантлив учен-енциклопедист, но и го-
лемия му принос за град В. Търново. 

Бисера Дживодерова
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„Професорите на великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Мето-
дий. 1963–2003“

УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търно-
во, 2003.

Този сборник 
с кратки очерци е 
издаден по случай 
40-годишнината на 
ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“. Той за-
почва с първия рек-
тор на университета 
чл.-кор. проф. Алек-
сандър Бурмов и пър-
вия зам.-ректор проф. 
Пеньо Русев, които са 
и фактическите основа-
тели на втория българ-
ски университет (Висш 
педагогически институт 
– 1963 г., през 1971 г. обя-
вен за университет във 
връзка с 600-годишнината на Търновс-
ката книжовна школа – първият общос-
лавянски университет). Статиите са под-
редени по реда на създаването на от-
делните факултети – Филологически, 
Исторически, Изобразителни изкуства, 
Педагогически, Стопански, Философ-
ски. Първоначалният замисъл на редакци-
онната колегия е да включи и очерци на за-
почнали научната си кариера в университета 
или завършилите го и станали професори в 
други висши учебни заведения, като профе-
сорите Маргарита Тачева-Хитова, Иван Буюк-
лиев, Георги Янков, Георги Петков и др., както 
и на професори от други висши училища, ра-
ботили на втори трудов договор във ВТУ. Тази 
идея остава за реализация при едно ново из-
дание на книгата, защото, както пише отго-
ворният редактор проф. Иван Димов, „този 
сборник, подобно на „Сибилските книги“, на-
дявам се, ще бъде дописван от следващите 
поколения“.

Владимир Шумелов

Йордан Андреев. Био-библиография

УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търно-
во, 2001.

Поредният био-библиографски справоч-
ник прави опит за цялостно проучване на 

научното дело на големия български исто-
рик-медиавист проф. д.и.н. Йордан Андре-
ев и той се явява част от поредицата персо-
налии, издавани от ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ по повод 60-годишнината на негови 
професори.

Изданието е осъществено от Катедрата 
по история на средните векове при Велико-
търновския университет и Информационно-
библиографския отдел на Университетската 
библиотека (Ивелин Иванов, Димитър Ди-
митров, Момчил Младенов).

Указателят обхваща периода 1968–
2001 г. Той дава сведения за по-значими-
те събития от живота и научното дело на 

проф. Й. Андреев, по-
местено е интервю 
на д-р Иван Лазаров с 
проф. Андреев, както 
и цялостна библиогра-
фия на научните и на-
учнопопулярни публи-
кации на автора. След 
всяка публикация са 
посочени и рецензиите, 
излезли за нея. Предс-
тавени са и редактира-
ните от проф. Андреев 
монографии, сборници 
и списания, дисертации 
и хабилитационни тру-
дове. Изданието има бо-

гат справочен апарат, в него са поместени и 
много снимки от живота на Й. Андреев.

Ето, впрочем, отговорът на проф. Й. Ан-
дреев на въпроса „Кой български историк 
смятате за свой духовен учител?“: „Лично аз 
съм се прекланял пред две имена: на чешкия 
историк Константин Иречек и пред Петър 
Мутафчиев. Първият – заради изключител-
ния му перфекционизъм, а вторият – зара-
ди проникновеното му вникване в същината 
на народностния ни дух. Интересното в слу-
чая е това, че и двамата са представители на 
немската школа. Но при българския историк 
идейният заряд прегазва делничното и сти-
га до проникновения, които никой от меди-
авистите ни не е достигал. Констатацията му, 
че така, както е написана, нашата среднове-
ковна история представлява един парад на 
знаменитости и затова в никакъв случай не 
може да се нарече история на българския на-
род, и днес звучи като сурова и справедлива 
присъда. Затова на времето написах книгата 
„Всекидневието на българите през XII–XIV в.“ 
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С намерението да притуря един необходим 
и важен щрих към съдбините на народа ни 
през епохата на средновековието“.

Владимир Шумелов

Православие и краезнание.  
Съст. проф. Марин Ковачев

 „Астарта“, В. Търново, 2004.

Сборникът обхваща докладите и научните 
съобщения от конференцията „Правосла-
вие и краезнание“, проведена на 4 октомври 
2003 г. във Велико Търново и организира-
на от Съюза на краеведите в 
България, ВТУ „Св. 
св. Кирил и Мето-
дий“ и Регионал-
ния исторически 
музей – В. Търно-
во, със съдействие-
то на Православния 
духовно-просветен 
енорийски център 
„Св. Вознесение Гос-
подне“ при Катедра-
лен храм „Св. св. Кирил 
и Методий“ в Бургас.

Материалите са 
обединени в раздели-
те: „Теория и история на 
православието“ (прот. 
Захарий Дечев, доц. д-р Белчо Кръс-
тев, Йорданка Петкова, Тянка Минче-
ва, Йордан Георгиев, Кирил Стерков), 
„Православие и краезнание“ (прот. За-
харий Дечев, д-р Вида Буковинова, 
Костадин Куклев, Милка Бихлюмова, 
отец д-р Петър Гарена), „Материали 
за светци и духовници“ (Соня Петро-
ва, д-р Генчо Китинов, доц. д-р Евло-
ги Данков, Христо Станев, Алеко Констан-
тинов, доц. д-р Симеон Недков, Анастасия Ге-
оргиева, Катя Митова-Ганева, Мария Михо-
ва-Паскалева, Стефан Паскалев, Радка Кале-
ва-Инджиева, Светлана Аврамова, Олга Цан-
кова), „Храмове и манастири“ (Венцислав 
Цонев, Иван Занов, Стойко Стойков, Йордан-
ка Колимечкова, протоиерей Райко, Момчил 
Цонев, Тодор Господинов, Божан Георгиев, 
Петър Кънев, Алеко Константинов), „Други 
изследвания“ (Недка Василева, доц. д-р Геор-
ги Митков, Юлия Денчева, гл. ас. Елена Геор-
гиева).

При окончателното структуриране на 
сборника  ценна помощ е оказана от декана 
на Православния богословски факултет при 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д.и.н. Ка-
зимир Попконстантинов.

Владимир Шумелов

Съвременно образование и чужд 
език (сборник с доклади)

„Астарта“, В. Търново, 2004.

Сборникът обединява статии, четени на 
проведената на 10 октомври 2003 г. във ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ научна сесия „Съв-
ременно образование и чужд език“. Те са пи-
сани от преподаватели и докторанти на Вели-
котърновския университет и СУ „Св. Климент 
Охридски“, учители и инспектори от РИО към 
МОН, които представят своите идеи и про-
екти за съвременното чуждоезиково обу-
чение. Целта на научната сесия е тя да пре-
расне в научна конференция, където по-
широк кръг от участници да дебатират за 

чуждоезиковото обуче-
ние в съвременното об-
щество.

Ето и участниците 
и докладите в сборни-
ка: Маргрета Григорова 
– „Сватбеното огледало 
на полската литература. 
Сватба и история“ (пле-
нарен доклад), Стефан 
Коларов – „Национални-
ят литературен процес и 
чуждоезиковото обуче-
ние“, Галина Деведжиева – 
„Aspecrs of using the moth-
er tongue in the classroom“, 
Маруся Христова – „Class-

room speaking activities“, Марияна Манева 
– „Zur entwicklung der schreibfertigkeiten im 
deutschuntertocht am beispiel der erörterung“, 
Янка Коева – „Die nacherzählumg im deutsc-
hunterricht als grundlage für die entwichlung 
von sprachfertigkeiten“, Калина Щерева – „Be-
merkungen zur entwichklung von asymme-
tre beim sprschlichen zeichen“, Мадлен Ав-
рамова – „Le role des exercices oraux pour 
l’enseignement d’une langue entrangere“, Вес-
ка Кирилова, Даниела Контрерас – „Ортогра-

Преглед
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фична интерференция на /j/ във френски и 
испански език“, Анелия Иванова – „Using in-
ternet for teching englich“, Надежда Симеоно-
ва – „За ползата от преподаване  на история 
на португалския език“, Теодора Александро-
ва – „Особености при превода на инфинитив-
ните форми от португалски език на българс-
ки“, Даниела Петрова – „За някои трудности 
в подхода към творчеството на португалс-
кия драматург Жил Висенте“, Ралица Недял-
кова – „Аналитичният метод при изучаване 
на реалистично натуралистичния роман от 
XIX век“, Ваня Стоянова – „Speciic content and 
some job-related activities in english for tour-
ism courses“, Милка Михайлова – „Инспекти-
рането – двигател на модернизацията в обу-
чението по чужди езици“,  Нелифер Ружди – 
„Aspects of higher education in the contempo-
rary society“.

Владимир Шумелов

„Испания в музиката“. Ред. доц. д-р 
Божанка Моцинова

 „Астарта“, В. Търново, 2002.

Книгата събира материали от Национал-
ната научна конференция „Испания в музи-

ката“, проведе-
на на 6–7 април 
2002 г. във ВТУ 
„Св. св. Кирил и 
Методий“, Педа-
гогически факул-
тет, Катедра „Му-
зика“. Първи е 
текстът на Б. Мо-
цинова „Музика-
та на Испания – 
исторически об-
зор, жанрове и 
представители“. 
Следват Мариана 
Булева – „Испан-
ската музикална 
култура – истори-

ко-теоретични ракурси“, Владимир Бошна-
ков – „Метроритмичните особености на ис-
панския фолклор, претворени в професио-
налното творчество, през погледа на дири-
гента“, Веселин Байчев – „Непозната испанс-
ка опера с героиня – българска принцеса“, 

Емилия Коларова – „Испанско фламенко и 
българска ръченица – поглед отвън и отвът-
ре“, Стефана Георгиева – „Испански мотиви 
в творчеството на Игор Стравински“, Цвете-
лина Славова – „За някои характерни черти 
на университетските хорове в Испания“.

Любопитен и несъмнено ценен сборник, 
макар и малък (по обем). Кога ли ще дочака-
ме такъв сборник в Испания (може и друга-
де) – „България в музиката“?

Владимир Шумелов

„Невероятният град Велико  
Търново – XXI век“  
(Veliko Turnovo. he Incredible Town)

„Босилков“, 2001.

Фотографи на това луксозно и подобава-
що на старопрестолно Търново издание са 
Виолета Чамурко-
ва, Тенчо Петков, 
Дамян Бумбалов, 
Найден Найденов 
и Иван Солников. 
Използвани са и 
снимки от архи-
ва на Регионалния 
исторически му-
зей във В. Търно-
во. Начинанието 
е реализирано на 
нужното професи-
онално ниво и от-
говаря на най-доб-
рите западноевре-
пейски образци от типа „албуми“. Текстове-
те са дозирани и точни, на български и анг-
лийски език (превод Росен Русев). В края из-
данието е снабдено с Указател, който включ-
ва всички международни, национални, реги-
онални и местни прояви, както и информа-
ция за важните културно-исторически места 
в старата столица.

В случая е най-добре да илюстрираме 
горното с изречение от анонса към албума: 
„Тук всеки камък е история. Но Велико Тър-
ново живее и с пулса на своето съвремие.“ 
Наистина, пристрастният обектив на худож-
ниците-фотографи е запечатал Търново като 
мистерия и реалност едновременно, като 
въплътена мечта.

Владимир Шумелов 

Преглед
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Татяна Ичевска • Библейското  слово  
у  Йовков

“Фабер”, В. Търново, 2003     

“Библейското слово у Йовков” е поредна-
та добра страница в несвършващата крити-
ческа книга за Йордан Йовков, която се впис-
ва в засиления интерес на изследвачите към 
религиозната проблематика в творчеството 
на писателя. През 90-те години излязоха ня-
колко книги върху Йовковото творчество със 
сходни изследователски търсения. Сред тях 
книгата на Татяна Ичевска, преподавател по 
съвременна литература в Пловдивския уни-
верситет, има свой собствен глас, свой собст-
вен облик. Всеки, който оттук нататък ще сли-
за в дълбочините на Йовковия свят, ще трябва 
да се съобразява с нея, да я има предвид и, ко-
ето е много важно, да я ползва в своя прочит. 
Затова ми се ще да отбележа категорично, че 
това е една изключително полезна книга.

Без да налага властно и претенциозно 
своя поглед като последен и единствен, кни-
гата стои упорито и аргументирано сред биб-
лиотеката с интерпретации на Йовковите 
текстове. По необходимост е посегнала и към 
стария проблем за Йовковата религиозност, 
чрез който читателят е въведен 
в основната проб-
лематика – форми-
те на художестве-
ното битие на биб-
лейското слово по 
страниците на Йов-
ковите разкази. Тук е 
възхищението ми от 
любовното трудолю-
бие на изследвачка-
та, с което са издирва-
ни препратките. Десет-
ки страници от книгата 
стоят като отдавна ну-
жен, но ненаписан Реч-
ник на библейските съот-
ветстия у Йовков.

Татяна Ичевска е из- ч е р п а те л -
на, прецизна и скрупульозна, обгледала 
е внимателно различните нива на прос-
мукване на библейското слово в Йов-
ковите произведения. В името на изс-
ледваческата преданост към проблема 
са пожертвани по-разгърнатите лични 
интерпретации на определен разказ 
или сборник. Ще ми се в този смисъл 
да отделя главата за ритуалното сло-

во в “Старопланински легенди”, която пред-
лага нов поглед върху композиционната си-
метрия на сборника и поделя разказите на 
легендарни и легендаризиращи, на такива, 
които ползват втвърдената структура на ле-
гендата, и на такива, които я изграждат чрез 
словесно-ритуални практики по протежени-
ето на текста.

Симпатичен е и опитът на авторката да 
реабилитира “Чифликът край границата”, смя-
тан за чуждеещо се тяло в корпуса на Йовко-
вия мегатекст. Романът е видян не като допис-
ващ Йовковия свят, а като четящ предишното 
творчество на автора си. Нещо, което правят 
и редица разкази от предишните сборници. 
Различните форми на Йовковото самоцитира-
не и междутекстовите съответствия са посто-
янно във вниманието на изследвачката. Ней-
ната книга е едно доказателство за стройната 
и ритмична архитектура на Йовковия свят.

“Библейското слово у Йовков” е важно 
изречение в българското мислене за голе-
мия ни писател. Тук отделни разкази се гле-
дат един друг в очите, откриват се един друг 
през скритото, полускритото и открито ци-
тиране на библейски фрагменти и ситуации. 
Книгата ще е много полезна за всички, кои-
то строят междутекстови трасета. Не само в 
Йовковия свят.

Сава Василев

Татяна Ичевска • Романите на  
Димитър Димов

„Фабер“, В. Търново, 2005 г.

 “Романите на Димитър Димов” е кни-
га с енергично начало, въвличащо чита-

теля в епицентъра на събитията. 
Тук липсват детайли 
от контекста, извадки 
от богатата история за 
премеждията на жан-
ра. Но тъкмо този из-
бор иносказателства 
за ситуацията на самот-
ничество опредметява 
различията и различ-
ността, съпътсвали пи-
сателя и говоренето за 
него. Отсъствията ще се 
заличат  малко по-късно, 
веднага след панорам-
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ната картина на критическото четене, свръ-
хуплътнена от характеристики в рецензии 
на съвременници – критици, писатели, поли-
тически фигури, хора верни на властта и на 
истината за нея и за литературата. От изпи-
саното, непосредствено след излизането на 
“Тютюн” личи, че опитите за разгром са без-
перспективни и невъзможни, следователно 
трябва да се намерят пътища за приобщава-
не (придърпване) - одомашняване и официа-
лизиране - на феномена. Не е чудно, че в око-
лоплодните води на романа се появяват ми-
тове. Свидетели сме на смехотворни обрати 
в позициите и агония на морала. На опити да 
се дефинира здравото и болното в “метода” и 
стила на писателя – дотолкова отчаяни и отк-
ровени, та да се види като на длан читавото и 
нездравото в обществото.

Спестеното в началото на книгата застава 
в целия си ръст във втора глава: аналитично 
и отговорно са коментирани стратегиите на 
усвояване на жанровите модели в романи-
те на писателя. Следват аргументи и изводи 
за вписванията – и най-вече за невписвани-
ята – на автора в контекста, за извършения 
от него пробив в статуквото и традицията. И 
веднага след това прелюбопитен пример за 
обратна теза чрез странният на пръв поглед 
паралел Вазов – Димов. Проверявайки със-
тоятелността на този наистина необичаен 
диалог, Ичевска вижда в лицето на модер-
ниста (“чужденеца”) Димов автор, доразви-
ващ (“дописващ”) традицията. Следовател-
но, извършен е пробив и в безвъпросителна-
та употреба на понятията “модерен”, “модер-
ност”, “чужденец”, клиширали говоренето за 
автора и неговите книги. Картината обаче не 
би била пълна, ако към всичко това не бяха 
прибавени наблюденията, успоредяващи 
творчеството на писателя с рецепцията на 
чуждия опит – европейска и съветска лите-
ратура, американско кино и др. Както може 
да се очаква, напълно оправдано преоблада-
ват страниците за “Тютюн” – творбата препъ-
ни камък в творческата биография на Димов 
и много повече в биографията на литерату-
рата. Считам за особено важни моментите, 
посветени на романовата поетика, както и 
прочита на Димов чрез живота на мотивите: 
животинския код, жената с нейната любов-
но-еротична страст и алюзиите с митични 
персонажи, биографиите на чужденеца (ет-
ническия, чужденеца в чужбина, чужденеца 
сред свои), образите на дома с възможните и 
много повече с невъзможните завръщания, 

декодирането на идентификационните игри, 
боледуването (лудостта), манипулативните 
техники и театърът на марионетките (кукли 
и кукловоди), ролята на езика на тялото и мо-
дата, на образованието, превъплъщенията 
на българката и битността й като нарицател-
но име (в отношение към брака, секса, книги-
те, мъжете). И, не на последно място, функци-
ите на гласа, жестовете, извивките на тялото, 
на алкохола и опияненията (фигурите на пи-
янството и човешките опиянения).

Благодарение на подобни изследвания 
критическият текст отново е в ролята на доб-
рия стар посредник между художествена-
та творба и читателя. При това без да прави 
компромиси с научната добросъвестност и 
актуалността на подхода.

Сава Василев

Иван Русков • Битие и парадокс.  
Записки по българските  
преображения. 

“Фабер”, В. Търново, 2002 г.

След ”Обърнатата точка” (1999) литера-
туроведът Иван Русков остана верен на себе 
си и предложи още едно “обърнато” заглавие 
– “Битие и пара-
докс”. Заложеното 
като авторов по-
черк в “Обърна-
та точка” намира 
нови нива на раз-
витие и в “Битие 
и парадокс”. Вър-
вейки по стъпки-
те на парадокса и 
парадоксалното, 
Русков сам плете 
система от пара-
докси, умело ап-
ликирани в онас-
ловяванията на 
отделните глави. 
Изследвач с широка теоретична култура, от-
личен познавач на литературното ни минало 
до скрупульозност, той дава пример за доб-
росъвестно вглеждане в текста и така гаран-
тира надстроечността на своите метатексто-
ве. Макар и посветени на творби и персона-
лии от различни периоди на българската ли-
тература, главите в тази книга (всъщност как-
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то и в предходната) се оглеждат една в друга 
и дописват, за да въздействат с авторитета на 
цялото, на мета(мега)сюжета на книгата. Да се 
осмисли битието на “българското” през “опти-
ките” на литературата е сложна и отговорна 
задача. Авторът си дава сметка, че философ-
ското лице на литературата ни не предпола-
га излишен арсенал от доктрини, затова де-
ликатно е боравил с оръжията на световни-
те рицари-мислоносци. И не е сгрешил. Тук 
далеч по-плодотворни се оказват връзки-
те между текстовите сегменти и структури, 
скритите знаци на духа в разноликия образ 
на българина и българското. Прави впечатле-
ние готовността на Русков да чете(-препро-
чита) нееднократно текстове и автори, сме-
няйки ракурса, стратегиите и гледната точ-
ка. Подобно “умножаване” на лицета (Вазов, 
Захарий, Алеко) въвежда в обръщение въз-
можни интерпретативни нива с широк пери-
метър на действие. Благодарение на тях ли-
тературната система функционира като жив, 
непрекъснато променящ се организъм.

Невероятният, парадоксално истински-
ят, шарен до трагикомичност български свят 
твори дискурсите на “Битие и парадокс”. Кни-
гата демонстрира неотстъпчивост спрямо 
волните читателски практики и се държи да-
леч по-дружелюбно с академично обвърза-
ната аудитория.

Сава Василев

Стоян Илиев • Лице в лице със 
смъртта

„Карина – Мариана Тодорова“, С., 2004.

Изданието е осъществено с подкрепата 
на Национален център за книгата.

Тази книга разглежда един феноменален 
обект на литературата – смърттта на българ-
ските творци на перото, в частност – финал-
ният избор на Димитър Бояджиев, Пейо Яво-
ров, Пеньо Пенев, Минко Николов и Андрей 
Германов. Авторът на предговора Христо Ма-
нолакев отбелязва като едно от големите дос-
тойнства на този сборник факта, че в своите 
очерци проф. Ст. Илиев „съумява да ни убеди, 
че отвъд традиционно утвърденото и твърде 
елементаризирано обяснение за конфликта 
„личност – общество“ съществуват и други, 
метафизични, нравствени и психологически 

основания за раздялата с живота, които имп-
лицитно са се отлагали в метафоричната мно-
гоизмерност на тяхното писмено слово.“ И в 
този смисъл очерците за българските писате-
ли-самоубийци се опират основно върху би-
ографичен материал и изследване на техните 
индивидуално-поетически вселени. Без да си 
поставя задачата да изследва цялостно фено-
мена самоубийст-
во в българските 
писателски среди, 
авторът изтъква, 
че извън полез-
рението му оста-
ва доста дълъг 
списък на писа-
тели-самоубийци: 
Никола Ракитин, 
Иван Бурин, Весе-
лин Андреев, Ро-
сен Босев, Христо 
Банковски, Петя 
Дубарова... (та до 
даровития белет-
рист Николай Ва-
тов, който неотдавна се самоуби в Пловдив), 
което е все пак въпрос на личен избор и оп-
ределена слабост и критическо пристрастие 
към някои имена; от друга страна през 2004 г. 
(годината, в която книгата излиза от печат) се 
навършват 90 години от смъртта на П. К. Яво-
ров, 45 години от смъртта на П. Пенев и 75 го-
дини от рождението на М. Николов.

В своите „Встъпителни думи“ Стоян Илиев 
се опитва да отговори на въпроса „Защо Бъл-
гария се превръща в страна на самоубиващи-
те се поети?“, като разглежда засиления инте-
рес към темата през 30-те години на XX век 
в България от литературни историци, фило-
софи, психолози (естествен подтик на които 
дава смъртта на Яворов). Смятам, че изслед-
ването би спечелило с разширяване на увод-
ните думи или една общотеоретична част, в 
която конкретните български примери да бъ-
дат положени в един общоевропейски и све-
товен контекст. Ще припомня само конфе-
ренцията, посветена на творчеството на Петя 
Дубарова, проведена на 4.12.2000 г. в Бургас, 
в която темата бе интерпретирана достатъч-
но широко, макар и с една цел – да се пробле-
матизира творчеството на Петя Дубарова във 
и извън социалната определеност. 
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Тук е мястото да отбележим изключител-
но добросъвестното отношение към суицид-
ния проблем от страна на проф. Ст. Илиев – 
като обективно подхождане към фактологи-
ческия метериал и липсата на своеволни ин-
терпретации, като задълбочено разкриване 
на философско-естетическия план в житейс-
ката и творческа фактура на отделните бъл-
гарски творци, и не на последно място като 
успешен опит за запълване на нишата от по-
добна литература в модерния български ин-
терпретационен процес.

Владимир Шумелов

Дора Колева • Блага Димитрова: чо-
век, общество, всемир

 „Фабер“, В. Търново, 2003.

Изследването за голямата българска по-
етеса и писателка Блага Димитрова е едно 
от най-пълните и ценни през 
последните го-
дини. То е струк-
турирано от две 
части: „Човекът 
в света на общес-
твото и на исто-
рията“ и „Човек и 
вселена“, рамкира-
ни от встъпителния 
текст „Откъде, което 
предопределя докъ-
де (Ранните стихотво-
рения в контекста на 
зрялото творчество)“ 
и финалният „Творчест-
вото на Блага Димитро-
ва – единство на худо-
жествения свят“. Д. Колева се опитва да 
изведе цялостния образ на твореца от 
кръстоската между обществено-соци-
ални фактори и изследването на непо-
дозираните възможности на вътреш-
ния космос. Разгледани са отделните 
етапи в личностното изграждане на 
поетесата, които са „не само етапи на 
съдбата, но и на времето, на епохата“; 
във втората част „според художествена-
та интерпретация на Блага Димитрова опоз-
наването на човешкия космос е особено на-
ложително в съвременната реалност, защо-
то „от всички ъгли на Вселената“ се обаждат 
„неизвестни сили“, „тъмните, тъпите, слепите 
сили“, които тласкат човека в света на отчуж-

дението от другите и от самия себе си“. Дора 
Колева анализира отделни важни произве-
дения от творческия път на Бл. Димитрова, с 
което доказва „единството на художествения 
свят“ на авторката – оня противоречив и сло-
жен художествен космос на твореца, за който 
тя пише в романа си „Глухарчето”: „Има коди-
рано подобие между най-малкото и най-ве-
личавото във Вселената. Между цялото и раз-
пръснатите му съставки.“ Това е кодът на Кре-
атора, Твореца, който е обединителен център 
и двигател на художествения му свят.

Владимир Шумелов

Елена Налбантова • Васил Априлов. 
Време и съвременници

 „Оптимум“, Одеса, 2004.

Това е 26-и том на „бялата серия“ на одес-
кото издателство „Оптимум“. Книгите от тази 
серия „строят паметта на Одеса, разказват за 
първите стъпки на града и за неговите създа-
тели, пишат „поемата“ на любовта към Одеса 
на днешните ѝ жители“ (из анонса на издател-
ството). Книгата на Елена Налбантова в мал-
ката серия „Вся Одесса“ е първата на българ-
ски език и от българка. Авторката е препо-
давател по история на българската лите-
ратура във ВТУ „Св. св. Кирил и Методй“ и 

гост-лектор в Одеския национален 
университет „И. И. Меч-
ников“. Този нов разказ 
за живота на „южната 
Палмира“ е вплел в сво-
ята многоликост и героя 
на книгата – българина 
Васил Априлов. Популяр-
ното изложение въвеж-
да читателя в подробнос-
тите от дейността на бъл-
гарската колония в Одеса 
през XIX век, където В. Ап-
рилов става организатор 
на усилията на поробения 
български народ за приоб-
щаване към ценностите на 
новата европейска култура.

Структурно книгата следва хронология-
та: „Родно място“, „Години на учение“, „В Оде-
са“, „Строител на новобългарската култура“, 
„Заветът на Априлов“. Без евристични пре-
тенции това е книга „колкото проследяваща 
живота и дейността на Васил Априлов, тол-
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кова и разказваща за неговото време и не-
говите съвременници – за онези събития и 
личности, които изтъкават величествената 
и трогателна картина на ранното българско 
Възраждане – на времето, в което нашият из-
мъчен и потъпкван в продължение на столе-
тия народ събира своите сили, за да изправи 
от пепелището на историята и да се нареди в 
пътя на модерните европейски народи“. Ли-
тературно-публицистичното издание е снаб-
дено с ценни бележки в края. 

Книгата на Е. Налбантова е изключител-
но ценна и полезна в контекста на българско-
то Възраждане с този български поглед към 
Одеса – един от важните задгранични цент-
рове на българската култура през периода. 
Ето и „завета“ на великия Априлов: „всичките 
си спестявания, вложени в руски банки, Ап-
рилов оставя на Габровското училище и за 
стипендии на български младежи в руски и 
европейски средни и висши училища. Мечта-
та му е любимата му рожба – училище в Габ-
рово – 60 години след смъртта му да прерас-
не в университет, а неговите преподаватели 
да се специализират в Русия и Европа“. Завет, 
изпълнен отчасти, поради прословутите бъл-
гарски „исторически превратности“.

Владимир Шумелов

Ганчо Савов • Юж-
нославянските 
литератури през 
XX столетие (ли-
тературно-истори-
чески преглед)

УИ „Св. св. Кирил и 
Методий“,  В. Търно-
во, 2002.

Изследването на пре-
подавателя по южносла-
вянски литератури във ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
Ганчо Савов представлява 
кратък обзор на литературите на народите 
на бивша Югославия – сръбска, черногор-
ска, хърватска, босненско-херецеговинска, 
словенска, македонска, като в случая услов-
но е възприето названието „южнославянс-
ки“. Разглежданите автори, творби и проце-
си са фиксирани в периода на XX век, рес-
пективно целия съвременен и модерен 

период, както и прехода към него – първите 
две глави „Особености при прехода към мо-
дерния период“ и „В европейския контекст 
на литературните процеси на XX век“. Книга-
та завършва с азбучен показател и необходи-
мата по проблема библиография.

Макар и в сбита, справочна форма, кни-
гата представя интересни факти и процеси, 
много от които непознати на българския ре-
дови читател, а май и на специалисти фило-
лолози. Някои от тях доста поучителни за 
модерната и постмодерна българска литера-
турна ситуация.

Владимир Шумелов

Надежда Андреева • Покръстване-
то на българите в немски пиеси от 
XVIII–XIX в.

„ПИК“,  В. Търново, 2004.

Книгата е издадена с конкурс на Нацио-
нален фонд „Култура“.

„Толкова много българска история в дра-
матическата литература и театралната прак-
тика на Германия, респ. на немскиговорещи-
те страни, включени в Германския Райх през 

XVIII-XIX в., е забележително явления“ – 
констатира в уводната глава на това вели-
колепно изследване авторката и прево-
дачката Надежда Андреева. И макар че 
интересът на католиците от Западна Ев-
ропа към трагичните събития в Бълга-
рия от времето на княз Борис I дати-
ра отдавна, у нас на този проблем се 
обръща внимание през 20-те години 
на XX в., главно чрез публикации на 
историка проф. Йордан Иванов, а от 

по-късно време 
– на Васил Мав-
родиев, Емилия 
Стайчева, Рая За-
имова и др. Без да 
коментираме кон-
кретния повод за 
настоящото изслед-
ване на Н. Андрее-
ва, ще кажем, че тя 
открива двадесет и 
три заглавия на пи-
еси за Българското 
покръстване, които 
са били отпечатвани 
и или представяни в 
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Германия през XVIII в. Запазени текстове на 
пиеси, обаче, има само на осем от тях. Осно-
вен източник на информация за авторката е 
голямата библиографска поредица Райнхард 
Майер, излизаща и днес.

Книгата е структурирана така, че всяка 
част отговаря на дадено произведение, кое-
то е представено чрез анализ и пълен пре-
вод на драмата или театралната програма. 
Прави впечатление близкото родство на сю-
жети или теми, което крие риска от тавтоло-
гия, но в случая тя е необходима на изследо-
вателя. Книгата е интересна от много гледни 
точки, тя крие в себе си и голям потенциал за 
дискусии, които надявам се, няма да закъсне-
ят (или по-скоро обратното, което е типично 
за българската ситуация). Във всички случаи, 
обаче, това изследване ни показва как За-
падът е отворен, как той се отваря постоян-
но за културно-историческите ценности от 
европейския Югоизток. Нещо, което трудно 
можем да кажем за нас, българите.

Владимир Шумелов

Николай Димитров • Отчуждения. 
Екзистенциалната проблематика в 
българската литература

„Фабер“,  В. Търново, 2004.

„Отчуждения“ е книга, която въвежда във 
философското осмисляне на екзистенциал-
ната проблематика в българската литерату-
ра. Първата й част интерпретира отношение-
то към смъртта, отчуждението, страха, абсур-
да, меланхолията в творчеството на възрож-
денските автори, на Ст. Михайловски, Пенчо 
П. Славейков, П. Ю. Тодоров, Д. Бояджиев, П. 
К. Яворов, Д. Дебелянов, Ан. Страшимиров, Г. 
Райчев, Ем. Станев и др. Авторът залага в ос-
новата на своята теоретична работа следната 
постановка за екзистенцията и екзистенци-
алния анализ: „Екзистенциалният анализ се 
занимава с проблематичността на екзистен-
цията, резултат от нестабилността на човеш-
кото битие, неговата непрозрачност и зави-
симост от нещо друго извън човека“. Той не 
си поставя за цел да пренарежда жанровата 
номинативност и периодичност на българс-
ката литература, а обглежда проблематика, 
останала встрани или на заден план в литера-
туроведските изследвания, била е вклинява-
на в едни по-общи разсъждения върху идей-

но-съдържателната структура на произведе-
ния от български автори. 

В своята работа Н. Димитров съзнателно-
предпазливо прави уговорката, че не въвеж-
да понятието екзистенциалистка литерату-
ра по отношение на българския литературен 
процес, тъй като то е обвързващо спрямо оп-
ределена школа, направление и период, как-
вито в България 
няма. Но, разбира 
се, екзистенциа-
лизъм в литера-
турата (българс-
ката) има, защото: 
„да не забравяме, 
че екзистенциа-
лизмът не започ-
ва с Камю и Сартр, 
а със Сократ и Св. 
Августин). Тук ще 
замълча логич-
но... Не мога оба-
че да съглася, че 
ориентацията на 
изследването към 
чисто литературоведски проблеми и тяхната 
интерпретация (работа, която трябва да под-
чертаем, е извънредно ценна и написана на 
един превъзходен метаезик) спасява Н. Ди-
митров от разширяване на теоретично-фи-
лософската част и използваната литература, 
приложена към всяка от главите (още повече, 
че предстои втора книга).

Интересът на автора разбираемо е със-
редоточен в онези автори в българската ли-
тература до Първата световна война, които я 
конституират като „модерна“ с произтичащи-
те от това последствия. Някои от тези послед-
ствия са свързани с новата екзистенциална 
понятийност и образност, навлезли в нашата 
литература и култура чрез текстовете на Кир-
кегор, Шопенхауер, Ницше, Бердяев, Стринд-
берг, Ибсен, Метерлинк. След войните новите 
социално-психологически условия в Бълга-
рия допринасят за благоприятното развитие 
на екзистенциалната проблематика в литера-
турата, засилва се интереса към Другия, към 
психоанализата като цяло (и творчеството на 
З. Фройд в частност).

Книгата включва и едно изследване вър-
ху късните повести на Емилиян Станев като 
индикация за присъствието на екзистенциал-
ната проблематика и в най-новата българска 
литература. Надяваме се, че във втората част 
на изследването ще присъстват освен обеща-
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ните Д. Димов, П. Вежинов, В. Попов, Вл. За-
рев, Д. Коруджиев, В. Пасков, и някои наисти-
на нови имена от литературата на последни-
те, преходни години. Ще чакаме.

Владимир Шумелов

Георги-Асен Дзивгов (един забравен 
български лирик) • Купол (стихове и 
литературна критика), встъпителна 
студия от Радка Пенчева

„ЛИК“, С., 2004.

Изданието е посветено на 100-годишни-
ната от рождението на Георги-Асен Дзивгов 
и е публикувано в рамките на програмата за 

участие в книго-
издаването „Вито-
ша“, която се пол-
зва от подкрепа-
та на Министерст-
вото на Външните 
работи на Фран-
ция, на Френското 
посолство в Бъл-
гария и на Френс-
кия Културен Инс-
титут.

Кой е Геор-
ги-Асен Дзивгов? 
Този забравен 
творец е роден 
на 16.08.1903 г. в 
София. Получава 

високото си образование в чужбина – глав-
но в Швейцария и Франция. Той е единстве-
ният българин, завършил Екол нормал сю-
перийор – френското училище за президен-
ти, висши администратори и интелектуалци. 
Бил е личен приятел на Пол Валери и състу-
дент на Жан-Пол Сартр. Срещал се е с лорд 
Бъкстон през 1929 г. по поръка на българско-
то правителство. Лорд Бъкстон приема мно-
го любезно българския студент и го кани да 
посети заседание на английския Парламент. 
След официалното заседание той му дава ду-
мата и Дзивгов много прецизно и премерено 
разказва за тежката участ на македонските 
бежанци като завършва със заключението, 
че му е добре известно дълбокото чувство 
за справедливост на английския народ. По 
този начин той смята, че най-добре ще прив-

лече помощта на Англия за каузата на стра-
ната ни.

За професионалната реализация на Геор-
ги Дзивгов се знае, че около 20 години работи 
в българските легации в Европа, Азия и Аме-
рика – Милано, Анкара, Техеран и др. Между 
1936 и 1948 г. е първи секретар на Външното 
ни министерство, а от 1949 до 1955 г. е начал-
ник на отделение пак там.

Георги-Асен Дзивгов е автор на ориги-
нална поезия и огромно количество прево-
ди от и на френски език. Първият превод на 
Пол Валери „Етюд за нарцис“ е през 1927 г. 
През същата година в официалната пореди-
ца на Министерството на просвещението из-
лиза преведената на френски от Дзивгов ан-
тология „Poetes Bulgares“ („Български поети“), 
снабдена с обширен предговор от превода-
ча. Тя е най-пълната подборка на български 
поети от Иван Вазов и Христо Ботев до Д. Де-
белянов и Н. Лилиев. В отделните отбелязва-
ния за Георги Дзивгов тази антология се сочи 
като негово най-голямо постижение в прево-
даческата му дейност. Този том от около 200 
страници прави Дзивгов известен. В енцик-
лопедия „Ларус“, издание от 1931 г., за него 
има цяла страница от проф. Анри Троншон 
от Страсбургския университет, където пише, 
че „е един от най-блестящите чужденци, въз-
питаници на френските училища“.

Георги Дзивгов превежда на френски 
„Разкази в таралежова кожа“ на Светослав 
Минков, творби на Стаматов, Загорчинов, 
сборник на Яворов, стихотворения на Смир-
ненски, Вапцаров, Фурнаджиев. След 9 сеп-
тември 1944 г. е експлоатиран безцеремонно 
от властта. 15 години всеки ден е превеждал 
бюлетина на БТА на френски (поне по 10 стра-
ници на ден). Най-значимият превод на Дзив-
гов на френски е на романа „Тютюн“ на Дими-
тър Димов – 834 страници френски текст. Сам 
Димитър Димов е поканил Дзивгов за прево-
дач. Направен е за изключително кратък срок 
– 6 месеца, от които 2–3 интензивни.

От френски на български той превежда 
Юго, Аполинер, Кокто, Мопасан, Пеги, Жари, 
Микеланджело, Валери, Арагон, Жакомб, 
Елюар и др. Съставител е и на две антологии 
– „Poetes bulgares contemporaines. Esquiss-
es literaires“ („Съвременни български поети. 
Литературни щрихи“) и „Romanciers et nou-
vellistes bulgares contemporaines. Esquisses 
litteraires“ („Съвременни романисти и нове-
листи. Литературни щрихи“). И двете излизат 
през 1972 г. в превод на Дзивгов.
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За приноса му към отношенията между 
Франция и България през 1982 г. е удостоен с 
френските „Академически палми“. Оригинал-
ното поетическо творчество на Георги Дзив-
гов е събрано в двете му стихосбирки „Жица-
та на Клото (1925) и „Етюди“ (1927).

Настоящото издание представя селекция 
от стихосбирките на поета „Жицата на Клото“ 
и „Етюди“, лирика, публикувана на страници-
те на сп. „Златорог“, проникновения му текст 
за творчеството на Виктор Юго, както и Пред-
говора на „Poetes Bulgares“ (с коментар и из-
брани фототипни страници от оригиналното 
френско издание на антологията). Навсякъ-
де в книгата е запазен правописът на печата-
ните творби, без да се променя и осъвреме-
нява фразата на автора. Изданието е илюст-
рирано великолепно със снимки от личната 
колекция на Петър Величков.

Радка Пенчева

Владимир Шумелов• Накърнимото 
(eтюди и критики)

„Жанет-45“, Пловдив, 2004

За написването на текстовете в тази кни-
га се иска бързина, отреагиране на приижда-
щия поток от литературност, справяне с мо-
мента – отклик на момента. Участ на самата 
оперативна критика е липсата на време. Кри-
тикът е призван да „оперира“ спешно, като 
демонстрира умения и компетентност при 
открояването на художествено значимото 
присъствие и при разобличаването на гра-
фоманствата. Всъщност, оперативно-крити-
ческият текст е „етикетът“, с който самата ли-
тература застава на пазара на ценностите и 
естетическите значимости. Затова е и важно, 
когато се събират в самостоятелно издание 
(както е в случая), „критиките“ да пазят вида 
си непроменен. Само така може да бъде раз-
гърната литературнокритическата карта на 
личното и представен общият дух на време-
то – такъв, какъвто са го създали в едно пое-
ти, писатели, литературни критици... 

В този смисъл, значимостта на издания 
като „Накърнимото“ на Владимир Шумелов не 
е в механичния сбор на „критики и етюди“, пи-
сани и печатани по различно време и в раз-
лични издания, а в промислената картина на 
цялото.  Цялото не като сглобка, а като участ – 
участ в един-и-същия литературнокритичес-

ки език да се съ-
бират и овладяват 
множеството ези-
ци на времето. 

„Накърнимо-
то“ предлага кар-
та на българския 
краевековен Ва-
вилон. Подписът 
на Вл. Шумелов 
под нея е иден-
тифициращ – той 
посочва опре-
делено литера-
турнокритичес-
ко мислене и въз-
можности и указ-
ва изцяло личностния характер на написано-
то. Подписът на оперативния критик обаче е 
и значим като средство за автентификация, 
защото е обвързан с конкретен литератур-
но-исторически момент, за който сам трябва 
да свидетелства – 90-те години на ХХ век. В 
тази връзка не е случен фактът, че много от 
критическите изследвания в „Накърнимото“ 
пазят годината на появата си – оперативни-
ят критик е обвързан с контекста. Именно от 
тази си „контекстова позиция“ оперативната 
критика е интересна като материал за лите-
ратурния историк.

Първата част от книгата – „Стени в уши-
те“, съдържа 13 „етюда“. По думите на автора 
тяхната цел е да „подгряват темата“ –  „Стени в 
ушите“ е „онова стъпало в йерархията на кни-
гата, което я „олитературява“, вкарва й нужна-
та доза епатаж“, посочва Владимир Шумелов.

Във втората част „Наръчник на начина-
ещите рушители на клишета“ 31 критичес-
ки изследвания представят българската ли-
тература на 90-те – „до „големия“ автор стои 
„графоманът“ (или писателят „маргинал“); не 
е спестен известен радикализъм в оценките 
– положителни или отрицателни”, основен е 
стремежът „към по-обемно представяне на 
една част от книжната ни продукция, която 
така или иначе във времето на „прехода“ се 
превръща в имагинерна (случила се – не слу-
чила се за българския историк)“, посочва Вл. 
Шумелов.

В третата част „Светът – репродукция на 
посмодерната ситуация“ 26 критически тек-
ста за преводни книги – художествена лите-
ратура и хуманитаристика, допълват литера-
турната картина на десетилетието.
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Обобщаващ за Вл. Шумелов е изводът, че 
„Ако говорим за „езици“, литературата на 90-
те (българска и отчасти преводна) е осъдена 
на имагинерност, маргиналност и носталгии. 
Или експерименти. Във всички случаи оба-
че тя ни създава илюзията за накърнимост 
– извън императивите за комуникативност, в 
„разколебания език“ на изкуството и метае-
зика на критиката“.  

Всъщност, в „накърнимото“ винаги има 
място за още езици. Доказва го и „Накърни-
мото“ на Вл. Шумелов.

Илиана Павлова

Димитър Ефендулов • Религия и худо-
жествена литература  
(междутекстови връзки)

 „Барс-агенция“, 2004.

Животът и творчеството на Димитър 
Ефендулов доказват истинността на фразата: 
„Няма нищо случайно“.

Димитър Ефендулов е роден на 22 сеп-
тември 1929 г. в с. Игнатиево, Варненско, къ-
дето неговите прадеди-бежанци от Източна 

Тракия са наме-
рили „държавна 
земя“, върху ко-
ято да свият дом 
за живот в майка 
България. Баща му 
е свещеник – под-
чертавам това, за-
щото мъдрост-
та, човеколюби-
ето, смиреността 
и сладкодумието 
той носи от баща 
си, протоерей Ге-
орги. През 1943 г. 
кандидатства в 
Софийската ду-
ховна семинария, 

където в продължение на пет години се гот-
ви да наследи бащиното поприще. По-късно 
(1953 г.) завършва и специалността „Българс-
ка филология“ в Софийския университет. От-
тогава до пенсионирането си е учител – един 
от ярките примери за самоотверженост и 
любов към учителската професия, за родо-
любиво верноподаничество към българска-
та литература и език. Двукратно е награжда-
ван с орден „Св. св. Кирил и Методий“... Ди-
митър Ефендулов, наричан от по-младите му 

колеги Дядото, е школа за много творци и пе-
дагози. Неговите познания в областта на тео-
логическите науки, историята на литература-
та, философията, българския език наистина 
го превръщат в един авторитет, пред който 
„начинаещите и напредналите“ срамежливо 
навеждат глава...

В статията „Йовковите блаженства“ от не-
говата последна книга „Религия и художест-
вена литература“ Д. Ефендулов пише: „... бла-
жени са тези, които умеят да живеят в мир 
със себе си, надмогвайки телесните страсти, 
като ги подчиняват на духа“. Може би тъкмо 
това „умение“ и как да стигнем до него, за да 
живеем в мир със себе си, поражда и ще по-
ражда творчеството на Димитър Ефендулов.

Тази книга е своеобразно духовно „отпуш-
ване“ на затлачената от „идейното време“ из-
следователска човешка енергия; своеобраз-
на реабилитация на поробения от „класови 
позиции“ човешки дух в продължение на 50 
години. И едновременно – възстановяване 
на част от Истината за българската литерату-
ра. Ето защо тази книга задава и много изкон-
ни въпроси: Дали библейското слово е дело, 
вдъхновено от свръхестественото начало, на-
речено Бог, или е земно явление, което е съз-
дадено от човека-творец?; Ако ти, „Боже на 
разума“, установиш пълно господство на има-
нентния дух, това не е ли равнозначно на не-
говото отрицание?; Може ли Божествената 
святост, чиято същност е онтологическа и по-
ради това се приема предопитно, да се десак-
рализира, поради което и безнаказано да се 
преотстъпва?; До какво води заличаването на 
границата между небесното и земното, меж-
ду Божественото и повседневното?; Каква би 
била съдбата на човека, ако границата между 
Доброто и Злото избледнее или когато „умът 
не види добро ли, зло ли насреща иде“?

В есето „Духът – неговите човешки и Бо-
жествени измерения“ Ефендулов ясно и отк-
рито, може би за пръв път и така категорично, 
заявява: „За него (човека) Духът означава вът-
решна сила, неговата душа, воля или устрем 
към непознатото; в друг случай – свръхестес-
твеното начало, възприемано като неземна 
творческа енергия или Бог...“ Ето защо авто-
рът постоянно насочва своите изследвания 
към прояви в отношението между Бога и чо-
века; изследвания, които отвеждат към съв-
ремието на „духовността в нейния метафизи-
чески аспект, който търси своята земна реа-
лизация“. От тази творческа позиция смятам, 
че написаното за Яворов е неповторимо в на-
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шата научна литература, а точната оценка за 
поета-страдалец – откритие, което носи дъл-
боко удовлетворение на всеки търсещ дух.

Да се върнем към една от ранните меч-
ти на Д. Ефендулов: „Мечтаех, споделя той в 
едно интервю, да стана човек, който да се за-
нимава с древни текстове, за да намеря в тях 
голямата загадка на битието“. Пред началото 
на своята 75-годишнина той упорито и с ня-
каква съдбовност задава на своите „достой-
ни“ приятели един и същ въпрос: „Има ли Бог 
и ако има, каква е визията ви за него!“ И изпи-
тателно се взира в очите, за да долови в тях 
„свещения смут“. (Наистина – има ли го, или 
го няма?!) Ефендулов зададе този въпрос и на 
мен. Наистина бях смутен... да не би да съм не-
искрен от липсата на „твърд“ отговор на въп-
роса до този момент. А колко просто: „Има ли 
бог...?“ И каква бездна от съмнение, от вяра 
и безверие, от скрита греховност и неискре-
ност, от богонезнание и богопочитание!

Атанас Стоев

Атанас Стоев • „Под чужда есен / 
Под чужой осенью“

„Полиграфист“, Бендер, Молдова, 
2004.

Трудно написах тези свои размисли, ко-
ито трябваше да представят новата стихос-
бирка на Атанас Стоев. И то най-вече защото 
могат да бъдат окачествени като критическа 
оценка. Боже, опази! Моите лапидарни слова 
не са нищо друго освен гласно споделяне на 
мисли, породени от поетическите визии на 
един поет, който от вишката на своето шес-
тдесетилетие доосмисля и преосмисля себе 
си и живота край него. При това далеч от 
„Ех... Балкан, ти роден наш“, т.е. сред българи-
те, чиито прадеди отдавна са напуснали пре-
делите на днешна България. Тази стихосбир-
ка, която и по обема си напомня за дълго нат-
рупван житейски опит, съвсем не прилича на 
някои екстравагантни изяви в съвременната 
българска поезия. В подобни „поетически“ 
напъни, които най-често са със съмнител-
на естетическа стойност, „изпятото“ намира 
твърде ограничен кръг почитатели, обявили 
себе си за „литературен авангард“.

Стихосбирката на Атанас Стоев не е от 
подобен разряд. Това е поезия традицион-
на в добрия смисъл на думата, т. е. като пое-
тика, и съвременна като проблематика. В нея 

напира по-малко 
„радостта човеш-
ка“, разколебана 
от неверието „... 
за Пъклото и Рая“. 
И в същото време 
„унесът пред пла-
мъчето в храма 
божи“ и „вдигна-
тите пръсти към 
горещото чело / 
да се прекръстя, 
без да зная за как-
во“ внасят оня от-
носителен баланс, 
без който лири-
ческият герой не би могъл да съществува.

И още нещо. Поезията на Ат. Стоев, и в 
частност тази стихосбирка, са чужди на еу-
форни изблици в рамката на познатата еван-
гелска фраза, която се движи от „Осанна“ до 
„Разпни го“. В тази поезия по-скоро може да 
се открие една закодирана „тревожна кро-
тост“, една вглъбеност, която отвежда читате-
ля към „есента на поета“, т.е. при ония плодо-
ве, които сочат пътя към битийните пробле-
ми на Битието...

Тук, сред свои в чуждата земя, трагичес-
ките размисли на лирическия герой придо-
биват самообвинителни измерения за при-
мирението към необузданата инертност, ко-
гато „земята страда за мъже достойни / и кой 
какъв е – да ни разбере“. Може би затова се 
ражда тревожният въпрос към читателя:

Ти имал ли си скръб по майка стара,
по бащин гроб и по запуснат двор,
спасявал ли си в себе си България,
когато другите я хулят в хор?

Като набат се сипят тези питания, които 
излизат из „жертвено притиснатата“ душа на 
героя... Като набат, но не и като слова, излез-
ли из устата на жив монумент!

Димитър Ефендулов

Снежана Иванова • Отдалеч

 „Фабер“,  В. Търново, 2004.

Поетесата продължава да плете нишките 
на родовото и родовата лична и колективна 
памет, познати ни от предишния ѝ сборник 
със стихове „Праг зад вратата“ (2001). Най-
общо. Иначе авторката се завръща в себе си 
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чрез една забележител-
на авторефлексивност, 
търсейки – в единия 
случай неопределими-
те, непреодолими и 
преодоляни прагове 
на нашата душевност, 
а в другия – чове-
ка, „комуто е дадено 
правото да пребива-
ва навсякъде и ни-
къде“ (Маргьорит 
Юрсенар, „Творе-
ние в черно“ – из 
мото към книгата).

Родена поете-
са, Снежана Иванова отбеляз-

ва със седмата си стихосбирка и 30 години 
в полето на високата литература. Това зав-
ръщане „отдалеч“ в случая преминава през 
циклите „Навътре“ и „Окрайнини“.

„Навътре“ (13 стихотворения) представя 
ретроспекция на личностната еволюция: „По-
явяване“, „Детство“, „Възмъжаване“…, „Убежи-
ща“… „Отдалеч“ . Това е интровертният пог-
лед към (във) душата, обладан от религиозна 
менталност; стихове, които ни връщат в чо-
вешката предначалност и оттам гравитират 
през „убежищата на смъртта“ към ония ду-
ховни далнини (вж. свързващото двата цикъ-
ла „Отдалеч“), в които екзистенцията се под-
чинява на три ключови действия: „не прилас-
кавай“, „не приютявай“, „не се страхувай“. Това 
са екзистенциалните отрицания на днешният 
български ден, в името на децата ни, замина-
ли по неволя в чужбина. 

„Окрайнини“ (27 стихотворения) е цикъл 
за Пътя, по който всеки от нас се завръща в 
родината, в рода си, в себе си; това е и Пътя на 
балканеца, на „кръстопътния човек“ (по Св. 
Игов), и пътят към „черната балканска пре-
изподня“ (нашата Голгота), осеян с камъните 
на спомена, затлачен от гъста символика. Ако 
в „Нощта на Брахма“ ключът към смислово-
то декодиране на книгата е инволюционни-
ят модел: Вселената е рожба на Сътворение-
то (Денят на Брахма), а „Нощта“ символизира 
разпадането на тази Вселена, в „Окрайнини“ 
този модел е редуциран до света на конкрет-
ния човек, който наблюдава разпада на собс-
твения си свят (род, родина) от птичи полет, 
прелитайки над минало и настояще. Всяко от 
стихотворенията в „Окрайнини“ е твърде кон-
кретно, защото визира трагични за нашия на-
род събития (падането на Виденовия режим) 

или лични психографии, или интимни топоси 
в контекста на най-новата българска истори-
ческа събитийност.

Това е поезия, която освобождава емо-
ции, но същевременно е и дълбоко интелек-
туална, ферментирала. Аз не знам кога е ста-
вало това при Снежана, но присъствието на 
фолклорни мотиви (по начало баладични) го-
вори за няколко неща: търсене на изконното 
в личното творческо писане, езика, тона, опи-
санието на драматично събитие. Стихосбир-
ката умело вплита в своето тяло и няколко 
по-стари неща, което проговаря (въобще) за 
корените на българския поетически постмо-
дерн, а продължената тема за рода, България 
и Балканите е разгърната в едно простран-
ство на нашата извечна трагическа предоп-
ределеност и нестаналост. Едновременно с 
това в тези стихотворения прозира надежда 
за българската съдба; кухата патосна рето-
рика е заменена от радикални заклинания и 
едри метафори, от които (меко казано) коси-
те на читателя (слушателя) настръхват.

Това е и мъдра поезия. Спокойно-фило-
софска, енигматична, по женски мека, която 
гали сетивата и стои в някакъв смисъл извън 
времето – като всяка истинска поезия. Сти-
хът е стегнат, без излишества, лапидарен. И 
не на последно място бих подчертал, че по-
езията на Снежана Иванова е автентична, съ-
вършено разпознаваема, без кризи и пропа-
дания, зряла и цялостна, „поезия, призвана да 
съхрани езика“ (Х. Л. Борхес). Дълбоко естес-
твена, тя остава на „високите“ етажи на лите-
ратурата, като успява да съчетае неуловимо 
„традицията“. В случая става въпрос за хар-
монизиране на епатажа с умозрителността; 
на теологията и мистиката с историчността и 
конкретността. Хармоничност, която води до 
осъзнатата свобода. Личностна и колективна. 
Ето как:

„дорде човекът погребе робството
народът опя свободата“.

Владимир Шумелов

Васил Давидов • Сбъдване

„Фабер“,  В. Търново,  2004.

Преди много време, вече не знам кога, 
противопоставяха „чувствеността“, „органич-
ността“, „спонтанността“ на поезията на ней-
ната „студена отстраненост“, „интелектуал-
ност“, „разсъдъчност“. Днес това ни се струва 
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анахронизъм, контрапункт, върху който би 
спирала вниманието си изостаналата (или 
както щете я разбирайте) критика. Защо за-
почвам с тези уводни думи отзива си за пета-
та стихосбирка на Васил Давидов? Защото и 
днес, когато вече (почти) не използваме гор-
ния контрапункт в критическия си език (би 
било израз на простащина), се срещат метас-

тази в поетиката и 
критическия ме-
таезик, които кло-
нят към сетивно-
то, незначещото 
нищо, брътвежа, 
фрагмента, импре-
сията... И най-вече 
защото подобен 
увод би бил доб-
ре „илюстриран“ 
със стихосбирка-
та „Сбъдване“. Тази 
селекция на Дави-
дов, както и пре-
дишната от 2003 г. 
„Връщане в нощ-
та“, имат поне две 

общи неща: отбелязват 50-годишния юбилей 
на автора и представят стари и нови парче-
та. В скоби и факта, че аз поемам ангажимент 
към тези книги като техен редактор. С малки 
изключения старите неща са изваяни отново 
и илюстрират онова старание на поета вър-
ху формата, за което Готфрид Бен пише: „тък-
мо формата е стихотворението“ („Проблеми 
на лириката“, 1951). Тези два сборника пред-
ставят автора откъм най-добрата му страна и, 
доколкото този от 2003 г. носи определение-
то „Избрано“, а това в някаква степен се отна-
ся и за „Сбъдване“, илюстрират уводните ми 
думи по следния начин: В. Давидов се опит-
ва сравнително сполучливо да лавира меж-
ду двете тенденции, като използва поезията 
като инструмент за познание, който в случая 
се превръща в чувственост. Разбира се, че не 
липсват и опити за профанизиране на чувс-
твеността или, по зле, за залитане към няка-
къв сантимент. Във „Връщане в нощта“, коя-
то не е разделена на цикли и стои по-моно-
литно, такива опити са пръснати тук и там, а 
в „Сбъдване“ такъв (донякъде изолирано сто-
ящ) е цикълът „Носталгия с усмивка (1977–
1978)“ – пародии по известни наши поети. 
Общо визиите към политическия днешен ден 
и „носталгиите“ (със или без усмивка) предс-
тавят нужния „катарзис“ след дългото „мълча-

ние“ в комунистическата „нощ“, от която като 
че ли излизане няма. Оправдавам Давидов с 
желанието му да атомизира нещата, връщай-
ки се към себе си с по-малко мистика и пове-
че влечение към позитивизма на човешката 
мисловност. Ето защо предпочитам такива 
стихотворения като „Пролетна буря“, „Юлски 
инструменти“, „Преодоляване“, „Епицентър“... 
и най-вече „Сбъдване“, посветено на Румен 
Иванчев:

„Войниците, тъгуващи за домовете си,
в отчаяна атака минаха под ненадейна-

та дъга.
... На следващия ден ги върнаха...“

С тези три стиха приключвам. С оптими-
зъм.

Владимир Шумелов

Естела Маре• Кърваво хоро

„ПИК“, 2004.

Великотърновската поетеса Стилияна 
Мартинова прие артистичния псевдоним Ес-
тела Маре, с който изда-
де най-новата си стихос-
бирка „Кърваво хоро“, 
поредната много про-
фесионално направе-
на книга на издателс-
тво „ПИК“. Силно впе-
чатление прави рабо-
тата на художничката 
Силвия Калоянова, 
както и графичния 
дизайн на Борис-
лав Александров, 
перфектната тех-
ническа редакция 
на Диана Ивано-
ва. Седемте цикъ-
ла в стихосбирката разкриват 
една вече по-зряла личност и по-уверен и 
по-опитен творец. Освен познатата любовна 
тема, се появява и темата за житейската рав-
носметка. Още в първото стихотворение 
„Булчино хоро“ четем:

И всичко, за което сме мечтали,
безплътно,
бездиханно се руши.
И ето ни – 
малцина оцеляли
в убежище за бедстващи души.“
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Изострената чувствителност на Естела 
Маре й помага за по-сериозно вглеждане в 
психологията на съвременната млада жена. 
Вече са отлетели илюзиите на младостта – 
„Похарчих младините си нелеки за шепа теж-
ки, щедри обещания“. Настъпило е времето 
на сивите делници. Поетесата обича да дъл-
бае в своя свят. Изследвайки какво и защо се 
случва, тя превръща житейските мъдрости 
в прекрасни, неповторими стихове. За мен 
най-емблематичното стихотворение в „Кър-
ваво хоро“ е „Беритба“. Откритието, „че в ни-
вата житейска всеки път берем това, което 
първом сеем“ може да принадлежи само на 
вече мъдра личност. Философското прими-
рение, че „краят земен просто съществува“, 
задължава всеки човек да живее и твори ин-
тензивно и неспирно. Естела Маре предлага 
и поетични вариации на своя социален пог-
лед върху обкръжаващата я действителност. 
Те са много интересни. В повечето стихове 
на тази стихосбирка се чувства духовното и 
творческо израстване на поетесата. И това е 
неоспорим факт.

Бисера Дживодерова

Божидар Богданов • Интериори“

 „Фабер“,  В. Търново, 2004

В новата стихосбирка на Божидар Богда-
нов „Интериори“  животът е открит в неговия 
хоризонтален порядък чрез вещите, но е ри-
суван и откроен чрез вертикалните стойнос-
ти на светлината. Не случайно и едно от клю-
човите му стихотворения е „Лъчът“. Този лъч, 
който ни характеризира, който надниква в 
стаята уж само любопитен или натрапващ се, 

а същевременно е 
спуснат разум, жи-
веещ в най-щаст-
ливата си форма 
– като светлина. 
За Атанас Далчев 
вещите са част от 
трагичната биог-
рафия на чове-
ка, защото те са 
материализира-
ната застиналост 
на нашите мечти, 
стремежи, пъту-
вания; за Божидар 
Богданов вещите 

са нашата гледна точка към света – те или ни 
поемат в пространствения си свят – масата, 
канапето, фотьойла, за да ни направят благо-
датно лениви или тайнствено метафизични, 
или са инструмент на нашето битие – отоп-
лителен уред, електроуреди, автоматична 
пералня, печки, които ни правят антипри-
родни. В този смисъл вещите са идеята за из-
менчивостта на живота ни – удобните мебе-
ли коварно ни подвеждат, за да си въобра-
зим, че в тяхното удобство можем да мислим 
и да чувстваме, техническите вещи лицемер-
но ни примамват с илюзията, че придават ле-
кота на живота ни. Вещите са вече навсякъ-
де и тъй като са еднотипни в своята неверо-
ятна тиражираност, те повтарят битието ни с 
нечие друго, така че ние имаме дом, но той 
е картина на дома на другия, а другият пък 
има картината на нашия дом. Вещите са под-
менили индивидуалността на човека и са го 
заместили. Човек спира да мечтае за истинс-
кото, той напразно се опитва да го постигне в 
дома си, но вещите не са творение на негови-
те ръце, а връзване на ръцете му с банална-
та нужда на живота. Тогава излишният човек 
застава пред камината, пред огъня, който 
все още има живо сърце покрай имитирани-
те сърца на вещите. Стихотворениято „Ками-
на“ на Божидар Богданов е такова проникно-
вение за потребността на съвременния бъл-
гарин да избяга от изкуствеността на живота 
си, че всеки би го почувствал като дълбоко 
свое изживяване.

Ако вещите и къщата в стихосбирката на 
Божидар Богданов имат географска опреде-
леност, то бихме я определили чрез периф-
раза на популярен израз: Всички пътища во-
дят към Боженци. От една страна, то е благос-
ловеното място за душата на поета, от друга 
страна самото название на селото носи мета-
фората за търсенето на божия дом, изгубен 
някога от Адам. Тук поетът знае, че е първи-
чен, защото е сред автентичното и гласът му 
ще се чуе по-добре, когато търси правите пъ-
теки към духовното и небесното. Така се из-
губва теготата на вещите и те стават като на-
мерена подкова, която по стар обичай нап-
люваме, т.е. слагаме знака на своята индиви-
дуалост и хвърляме зад гърба си, за да наме-
рим нещото пред себе си.

Прощавайте, вещи, поетът и този път ви 
пощади! Прощавай и ти, поете, но без вещите 
би бил гол в света! Впрочем, кой е казал, че по-
етите са облечени, щом разголват душата си...

Радослав Радев
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Генчо Витанов • Окото на лятото

„Матом“, 2002.

„Окото на лятото“ е първа от стихос-
бирките на дряновеца Генчо Витанов, коя-
то анонсираме в „Преглед“ след публикува-
ните негови стихове в броя на „Света гора“, 
посветен на възпитаниците 
на Великотърнов-
ския университет. 
До този момент той 
е издал поетичните 
книги „Земна светли-
на“ (1985) и „Целебни 
строфи“ (1994); пред-
ставен е в антология-
та на българската хайку 
поезия „Дъждовни се-
мена“ (2001) и в няколко 
международни антоло-
гии. Член е на СБП.

„Окото на лятото“ 
обединява стихотворе-
ния (първи и втори цикъл) 
и хайку (трети цикъл). Това 
е определено елегично-носталгична пое-
зия на „оголената душа“, рефлексивна ед-
накво към съвремието и миналото, но за-
дължително интровертна, подреждаща и 
завръщаща хаоса на света „към себе си“. 
Тези, които не познават творчеството на 
Г. Витанов, вероятно ще бъдат изненада-
ни от поетичните рефлекси на този поет, 
които освен че издават една зрялост на 
духа и отношение към традицията, по-
коряват с някакъв своеобразен „романти-
зъм“; тези стихове наистина са по-близо до 
Иван-Цаневите „състояния на душата“, те не 
носят „потрес“, а със своята естественост и 
задушевност отхвърлят всяка преднамерена 
литературност.

Със сигурност акцент трябва да поставим 
върху третия цикъл на стихосбирката, който 
включва тристишия в стил хайку. Тук можем 
да видим ненатрапчивото „влияние“ на пое-
ти като Димитър Стефанов и Николай Кънчев 
(например, с неговите „състояния на ума“), 
но като цяло тристишията са в стилистика-
та на добрите образци на хайку, спазват мя-
рата, без да допускат пропадания в света на 
чудните открития и протуберанси на мисъл-
та, без да звучат като „графомански напеви“ 
– твърде характерни за този поетичен стил в 
новата българска поезия.

Владимир Шумелов

Иван Брегов • Разказвач на стихии

Бургас, 2004.

И с книгата, и с автора, се запознах за 
пръв път в края на миналата година. Поводът 
беше преглед на годишната продукция (2004) 
на бургаските писатели. Поетическата книга 
на ученика Иван Брегов “Разказвач на сти-
хии” се открои измежду останалите със сво-
ята зрялост и овладяност на стиха. Незави-
симо от възрастта, това бе фаворитът на 
журито. Мисля, че не сбъркахме, присъж-
дайки престижната награда “Христо Фо-
тев” на най-младия член на СБП. Подобно 
на мнозина други млади таланти, и Иван 
е от котилото на всеотдайната Роза Бо-
янова, която прави толкова много за 
младата поетическа смяна в крайморс-

кия град. Правене оз-
начава нещо повече 
от редакторска рабо-
та. Означава намира-
не на средства и из-
даване на сборници. 
При това на няколко 
езика, с чудесно офор-
мление. Сигурно Иван 
Брегов е взел много от 
наставника си, от при-
ятелите си и от литера-
турната атмосфера на 
Бургас. Но ми се струва, 
че се издължава подоба-
ващо. Или поне е поста-
вил едно чудесно нача-

ло. Оказа се, че сме журирали книга-награ-
да, не първа, а втора за кратката творческа 
биография на младия поет. Първата – “Небе 
в земна рамка” – е била удостоена с награ-
дата на в. “Пулс” на конкурса “Южна пролет” 
през 2003 г.  “Разказвач на стихии” се състои 
от  три части (“Сътворение”, “Приземяване”, 
“Ореоли”) и два цикъла. Плюс едно водещо 
(програмно?) стихотворение след насър-
чителния предговор на мастития Любомир 
Левчев. Последният изцяло му е подарил до-
верието си. Признавам, че някакси в зали-
сията, при напрегнатото четене на толкова 
много книги, не съм обърнал внимание нито 
на предговора, нито на името на онзи, който 
го е подписал. Било е за добро, защото сега 
съм още по-спокоен за подкрепата си. А тя е 
в името на личния почерк, на образи и тех-
ника, незаразени от чужди амбиции и авто-
ритет. Иван върви сигурно по брега на свои-
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те теми, учи се да римува себе си с другите и 
света. Това е точния начин. Без излишни кря-
съци и поза, заради които да те забележат. 
Защото сам е достигнал до истини като тази, 
с която завърша стихотворението с недопи-
сано посвещение “На…”:
 Отвъд мълчанието
 думите си отмъщават.

Сава Василев

Цвятко Дечев • Пчелин

 „Фабер“,  В. Търново, 2004.

Признавам пристрастието си към твор-
чеството на Цвятко Дечев. За мен човек, 
способен да създаде стихотворения като 
„Завръщане“, „Пролет“, „Иманяр“, „Праг“, „Кра-
децът“, „Тя“, „Време“, „Убиецът“, „Бурята“, не 

може да бъде ха-
р а к т е р и з и р а н 
другояче, освен 
роден поет. В сво-
ята четвърта ли-
рическа стихос-
бирка „Пчелин“ 
той е подбрал 
най-ярките неща 
от предишните си 
три книги и към 
тях е добавил око-
ло 30 по-нови, не-
публикувани ра-
боти. Привърже-
ник на класичес-
ките форми, Де-

чев търси и намира поезията сред селската 
природа, сред видните личности от истори-
ята ни, сред аутсайдерите на обществото, в 
любовта, във философското осмисляне на 
съществуването. Верният композиционен 
усет и стегнатостта (почти навсякъде в кни-
гата), точните поанти и добрата стихотворна 
техника правят книгата лека и приятна за че-
тене, за разлика от доста стихосбирки с пре-
тенции за модерност, които извикват у чита-
теля желание да ги изостави още след пър-
вите страници, и ако все пак стигне до края, 
то е с цената на тежки усилия.

За жалост, не всички стихове са равнос-
тойни, тук-там се срещат и недотам издържа-
ни художествено неща („Мека Мария“, „Баре-
лефът без нос и очи“, „Симфония“, „Христо Бо-
тев“), но за книга със 77 стихотворения, тона 

в която задават творби като „Пчелин“, „Земя“, 
„Селска къща“, „Човек“, „Любов“, „Мравка“, 
„Парадокс“, и особено споменатите в начало-
то, при това издадена във връзка с 60-годиш-
нината на автора и по тази причина носеща 
отличителните белези на всички периоди от 
търсенията на поета, обобщеното впечатле-
ние би могло да се побере в следните думи: 
много добра книга, която при мъничко пове-
че авторова взискателност леко можеше да 
бъде отлична. А това би било напълно заслу-
жено и лесно реализуемо, ако стихосбирката 
имаше редактор.

Васил Давидов

Цвятко Дечев • Голата истина (150 
иронични миниатюри за тарикати и 
чукундури)

 „Фабер“,  В. Търново, 2004.

„Голата истина“ е втората книга от зап-
лануваните три по повод 60-годишнината 
на великотърновския поет Цвятко Дечев. Тя 
излиза с подзаглавие „150 миниатюри за та-
рикати и чукундури“ и обединява негови са-
тирични текстове от предишните му книги 
„Голият цар“, „Въпрос на вкус“ и „Ябълката на 
раздора“. Структурно книгата е подредена в 
следните цикли: „Неизбежност“ (двустишия), 
„Чиста съвест“ (че-
тиристишия), „Сит 
и гладен“, „Бодра 
песен“, „Събрат на 
Сократ“ (максими) 
и „Голата истина“ 
(къси прозаични 
текстове). Авторът 
е проявил чувство 
за мярка и логика 
при подреждане-
то на този жанро-
во разнообразен 
сборник, който го 
представя откъм 
най-добрата му 
страна като сати-
рик и хуморист. 
Дори за предубедените в сатирично-хумо-
ристичния патос на следдесетоноемврийс-
ката епоха люде става ясно, че това са изст-
радани текстове, в които тъгата е примесе-
на с ирония, късите стихове и епиграмите 
се превръщат в „епидрами“ на един посте-
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зоповски свят, където омерзеният поет тър-
си възмездие за неосъществените си надеж-
ди. Особена порода са сатириците. И доказа-
телство за това е животът и творчеството на 
вече покойния Радой Ралин. Цвятко Дечев е 
завършен сатирик, личност радикална и без-
пределно честна в своите житейски и писа-
телски търсения. Новата му книга ни разсми-
ва – през сълзи, през стиснати зъби, но тя ни 
и утешава в нашето „Житие-битие“: „Минало-
то е мъртво. Бъдещето е смърт. Живеем аго-
низирайки!“ Или така, бодро: „Сит и гладен да 
умееш / бодра песен да запееш: / Тра-ла, ла-
ла, ла-ла. Слънце, вятър и мъгла“. И нещо ин-
тересно – според Цвятко Дечев той е автор 
на най-късата епиграма: „Се ла ви. Уви!“ и на 
най-късото четиристишие:

Ентусиаст

Гол, 
гъз,
бол
хъс.

Владимир Шумелов

Мариана Корфонозова • Спомен за 
сняг

„Фабер“,  В. Търново, 2004.

Излезе от печат най-новата стихосбир-
ка на великотърновската поетеса Мариана 
Корфонозова „Спомен за сняг“ на издателс-
тво „Фабер“. Тя е спонсорирана от нотариус 
Дешка Рачевец („Зонта Интернешънъл“ – В. 
Търново), която се опитва да помага на мно-
го от творците в старопрестолния ни град. 

Великолепно оформената корица на 
книгата е на художника Христо Панев. Лю-
бопитно е, че илюстрациите, прекрасни гра-
фики, са на учениците от Студио „Дизайн на 
книгата“ с ръководител Стефка Ралевска при 
ХІ клас на СОУ „Ем. Станев“. В петдесетината 
поетически откровения преобладава една 
красива, неповторима тъга. От дистанцията 
на изминалото време поетесата прави сво-
ите малки открития за чувствата си. За пър-
ви път чета от нея толкова нежни стихове в 
цикъла за любимия мъж. Голямата любов ви-
наги оставя след себе си дълбоки следи. Лю-
бим мой цикъл от тази стихосбирка е „Като 
светулчица“, посветен на майката на Мари-
ана Корфонозова. Близки до този цикъл са 

и прекрасните пое-
тични изповеди за 
Родината и родния 
град Търново с при-
дошлата янтърна 
река. Като контра-
тема в стихосбир-
ката са стихотворе-
нията, в които се ог-
леждат проблеми-
те от ежедневието 
ни. Макар че живее 
в света на словото, 
творецът не може 
да подмине трево-
гите и радостите на 
с ъвременниците 
си. Като живи личности са поетично извая-
ни ровещия в кофите за смет клошар, уми-
ращият в психиатрия Поет, самотното моми-
че, странникът Иван, разхождащите се вся-
ка вечер в парка старица с черна рокля и 
старец посребрен. Един многолик и пъстър 
свят е населил стихосбирката „Спомен за 
сняг“, който вълнува всеки който се докосне 
до него. Въпреки лавината от спомени, опти-
мистичният тон е преобладаващ. Животът е 
най-хубавото, което се дава на всеки човек. 
Въпреки горчилките, страданията и неуспе-
хите, огромна е радостта да се живее. И идва 
мъдрото прозрение, че „не бива омраза, 
ревност да се таи, когато в мене бликва жива 
кантатата на любовта“.

Бисера Дживодерова

Поетични гласове – Стара Загора. 
Антология. Съст. Йордан Атанасов

Народно читалище „Даскал Петър 
Иванов“, Ст. Загора, 2004.

Появи се поредната поетична антология 
– не само общобългарска, но и регионална, 
включваща авторите от „града на поетите“ 
(от Захарий Княжески до Ивелина Петрова). 
Този път тя е изпълнена луксозно, селекция-
та е дело на един човек – главният редактор 
на в. „Литературен глас“ (Ст. Загора), поетът и 
писателят Йордан Атанасов. 

Антологията е издадена на цветна хартия, 
вложена е кола с четирицветни репродукции 
от картини на местни художници, а в края са 
приложени бележки за включените автори. 
Представени са 41 автори с различен обем 
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стихове: от Захарий Княжески и П. Р. Славей-
ков от XIX в., през Кирил Христов, Вен. Тин., 
Димитър Подвързачов, Николай Лилиев, 
Иван Хаджихристов, Гео Милев, Иван Мир-
чев, Веселин Ханчев, та до новото поколение 
поети – Рашко Стойков, Иван Груев, Стойчо 
Стойчев, Жеко Христов, Стойко Маджарс-
ки, Таньо Клисуров, Неделчо Ганев, Йордан 
Атанасов, Виолета Бончева, Керка Хубено-
ва, Венета Вълева, Виолета Христова, Рафа-
ел Смирнов... Мнозина от тях са възпитаници 
на Великотърновския университет, зато-
ва ще ги посочим отделно: 
Стойчо Маджарски, 
Таньо Клисуров, Ве-
нета Вълева, Мегле-
на Иванова, Ивелина 
Петрова.

Съставителят на 
този амбициозен про-
ект Й. Атанасов пише: 
„Постарал съм се да 
представя класиците 
и наложилите се днес 
имена не само с най-из-
вестните им и познати 
стихове, а и с други, кои-
то по сила се нареждат до 
първите. Включил съм ня-
кои поети с една или дори 
без книга, но с впечатляващи и запом-
нящи се стихове. Постарах се да запазя 
подреждането на авторите хронологич-
но (възрастово), независимо от тяхната 
известност и литературно присъствие 
в момента. Така е справедливо, щом са 
предпочетени...“

Финалът е отворен – „пренебрегна-
тите“ ще трябва да чакат бъдещите ан-
тологии и книги, Интернет...

Дали „Градът на поетите“ е оксиморон? 
Разбира се, че не. Но е вярно, че още живе-
ем с оная ретроспективна мечта по „славното 
минало“ и тоя сън от детството ни може да ни 
остави слепи за настоящето и бъдещето. Или 
по-вярното: „Стара Загора е оня одухотворен 
град, в който традициите се пазят. И поезията 
продължава да живее тук по някакви неписа-
ни закони, да се ражда в центъра на Тракия, 
под Аязмото...“

 Владимир Шумелов

Георги Мишев • Вилна зона

„Слово“,  В. Търново, 2004

Георги Мишев определя своята книга като 
роман в четири новели. „Вилна зона“, „Бозай-
ници“, „Черен влак се композира“ и „Нощта 
на дългите лъжици“ са писани по различно 
време, в продължение на двайсет години. В 
романово тяло ги събира все едно и същото 
неслучващо се различие в „зоната“ – различ-
ните години, стоящи под всяка една от нове-
лите, не различават ситуациите, не променят 
и героите: във вилната зона „Като изключим 
смяната на годишните времена, май че дру-
ги промени не бяха забелязани. Духаха раз-
ни ветрове над зоната, обитателите се сни-
шаваха според инструкциите за оцеляване 
и ветровете на промените минаваха над 
тях. Въпросът за лука в кюфтетата си оста-
ваше на дневен ред. Само питането, кое-
то смущаваше дните и сънищата им: „Ще 
ни събарят ли?“, напоследък може би е 

позаглъхнало. То и какво ли остана 
още за събаряне след 
дългата половинве-
ковна нощ?“ 

За „дългата поло-
винвековна нощ“ в зо-
ната на системата го-
вори книгата на Геор-
ги Мишев. Картата на 
„Зона В – „Върбака“, по-
местена в самото нача-
ло, наподобява конту-
рите на реалната бъл-
гарска карта, така как-
то и сюжетът, и героите, 
представят познати си-
туации от познатото ни 
близко минало. Легенда-

та към картата посочва, че в зоната има два 
вида вили – „вила за правоимащи“ и „вила за 
правонямащи“. А сякаш за да припомни още, 
че „имането“ е въпрос и на „правилна ориен-
тация“, стрелката на компаса, стоящ до карта-
та, ясно сочи верния курс – на север.

Книгата на Георги Мишев говори за ха-
рактера на едно време, в което да живееш с 
другите, означава да си като тях, да не си „по-
долу от тях“ – „С какво Йонкови са по-долу от 
тях?  Или детето им е по-загубено от техни-
те деца?... Хайде де!“ („Вилна зона“). Затова и 
обитателите на зоната са винаги в надпрева-
ра, участват в непрекъснати състезания по 
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демонстриране на благополучие. Малката 
крайградска къща, „застроена на тясно мяс-
то със собствени ръце или с помощта на род-
нини и приятели... било с адски труд, било с 
хитра кражба на обществени средства, било 
чрез шмекериите на някоя привилегия... по-
вишава обществения ранг на собствени-
ка като му придава онзи благороден вид на 
дребнобуржоазно благополучие“ (Г. Марков). 
Затова „парчето земя, обрасло с репей и въл-
ча ябълка“, сред което е монтиран павилион 
за бира-скара, закупен на старо и превърнат 
от собственика Лазаров в бунгало, предиз-
виква неодобрение („Вилна зона“). Вилата е 
„желание, мечта, символ, тщеславие, може 
би щастие“. Така, както колата, апартамента в 
града, поста...

Героите не са селяни, но и съвсем не са 
граждани („Уж сме селяни, уж чоплим почва-
та, ама селяни ли сме... Живи да ни оплачеш“ 
– „Черен влак се композира“). Междинно е и 
мястото, в което имат своите парцели – зона-
та е край (на) града. Вероятно и за това жи-
вотът им във вилите протича според позна-
тия календар на годишните времена („Пре-
ди първия сняг оживлението във вилните 
дворове затихваше... Животът през пролет-
та наново щеше да напъпва...“). В прогнозите 
за времето обаче постепенно започват да се 
промъкват и очаквания за промени – задух-
ват нови ветрове, сменят се посоки. Разчер-
тават се нови синоптични карти – „Щеше да 
настъпи ново време и за вилна зона „Върба-
ка“ – „Живите плетове покрай парцелите на 
правоимащите щяха да бъдат сменени с три-
метрови зидове от тухли и армиран бетон. До 
порталите щяха да изникнат будки за охрани-
телите с амбразури от огледално куршумоус-
тойчиво стъкло...“ Стари стопани ще размах-
ват нотариални актове и ще настояват за соб-
ственост върху земята... – „всичко това щеше 
да се случи“ („Нощта на дългите лъжици“).

Всъщност: „Ново време“ в Зоната – поз-
нати срещи във „Върбака“... И за това говори 
книгата  на Георги Мишев.

Илиана Павлова

Емил Андреев • Стъклената река

„Изток-Запад“, С., 2004

“Стъклената река” на Емил Андреев е 
предизвикателство към всички, които гово-
рят на висок глас за модерността и си игра-

ят морфологично с нея. Този роман е много 
сериозно доказателство за връщането на ли-
тературното ни махало към жанровия, идео-
логическия и езиков вертикален неутрали-
тет. Във вертикално положение топчето на 
махалото тежи най-много и скоростта му е 
максимална, макар ускорението да е равно 
на нула. Така е във физиката. За литературата 
не съм сигурен, но исторически доказателс-
тва за сходства в тази посока има много. Гео 
Милев засилва 
махалото докрай, 
Йовков го връща, 
Вапцаров пак ще 
го лашне, Талев 
пак ще го върне.  
Така литература-
та будува, не спи. 
През деветдесет-
те махалото зав-
лече докрай доста 
хора. “Стъклена-
та река” е претен-
ция за относите-
лен баланс между 
двете сили, които 
движат литерату-
рата. В същото време той е и напомняне, че 
в края на нишката на литературното махало 
винаги виси завързан човек, че този човек е 
читателят и че на него му става лошо от сил-
ното люлеене...

Романът “Стъклената река” може да бъде 
четен и като конвенционален спрямо някак-
ва ненаписана поетика на някой нов Боало. 
Цялостният текст е  излят, почти сферичен, 
като резултат на много тънки и подробни 
изчисления. Действието и слогът имат мно-
го висока плътност, разказът е строго конт-
ролиран. Всеки роман е труден за удържа-
не текст и  тъкмо в тази насока “Стъклената 
река” звъни сред своите роднини по жанр. 
Пределна скоротечност, пределна простран-
ствена концентрация, почти сценичен пер-
фекционизъм при влизането и излизането 
на героите от кадъра. Пределно функциона-
лен диалог (да си припомним на какви вза-
имни изпитания се подложиха диалогът и 
българската постмодерна ситуация през де-
ветдесетте!), точно стиковане на изречените 
наум и наглас мисли, преливания на състоя-
ния едно в друго... Всичко, което е романов 
занаят, тук е на много високо ниво.

Действието се развива в мистичния и 
див български северозапад, група студенти 
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реставрират църквата в едно белоградчиш-
ко село, по която има богомилски пласти-
ки, а към тях проявява интерес френска ас-
пирантка, която идва да ги документира на 
място, но попада във вихъра на тайнствени 
и мистични събития, свързани с въпросните 
пластики и с документите около историята 
на църквата. Да, в криминологичното ниво 
на романа има заиграване с умбертоековски 
потайности и с томаспинчъновски конспи-
рации, има четене на старинни текстове като 
апокрифната книга на Енох, има културни 
отпратки и  скрити цитирания. Но това вече 
също е част от занаята. Височината на рома-
на, ще повторя, е в живостта на неговите ге-
рои. Жертва на известна интелектуална схе-
матичност е може би Виктор, но той е спасен 
чрез страстта си  към издирването на  тайна-
та богомилска книга.

На всичко отгоре това е и един любовен 
роман, който идва да ни напомни че герои-
ни като Елена Петрашева нито са толкова 
остарели, нито са толкова измислени. Осво-
бодена донякъде от студения интелектуали-
зъм на Димитърдимовата героиня, Марица е 
ослепителната лампа, около която кръжат и 
изгарят мъжете на романа. Езикът на леката 
спекулативна еротика е един от езиците, ко-
ито говорят в “Стъклената река”.

На страниците на тази книга си дават сре-
ща много езици. Не само поради наличието 
на кратки френски и английски фрази (тук е 
отиграна и една иронична задявка с читате-
ля, преведени са под линия най-елементар-
ни френски и английски фрагменти, които 
знае всеки българин, а цели трудноразбира-
еми изречения на северозападен диалект са 
оставени без пояснения). Сменят се езиците 
на високата и на ниската мисъл, на изразния 
перфекционизъм и на фразовата примитив-
ност. Смъртта на бай Димитър е  алегорич-
на смърт и на неговия език и може би това 
е причината той хербарийно да бъде съхра-
нен в книгата. Езикът в романа е почти са-
мостоятелен герой с много сложни състоя-
ния, но със запазена прозрачност. Без пред-
намерена метафорична утежненост, с лек, в 
повечето случаи линеен синтаксис. Интелек-
туалността не е афиширана с езикова витие-
ватост, а е заложена в самото съдържание.

В редицата на предишните книги на Емил 
Андреев “Стъклената река” е по-умерена. И 
“Ломски разкази”, и “Късен сецесион”, и “Ос-
тровът на пияниците” бяха в някаква степен 
изкушени по екстремалността. Разказите на 

писателя скицираха неговия свят. Романът 
“Стъклената река” го очертава и го окръгля.

Иван Станков

Лъчезар Георгиев • Избрани творби 
в два тома (т. I, Повести и романи. 
„Санта Инес, „Безумна любов“, „Ка-
рина“)

„Star Way“, С., 2004.

Поредната книга на търновския белет-
рист, журналист и преподавател по крае-
ведски дисциплини, свързани с издателс-
кия процес, доц. д-р Лъчезар Георгиев, е том 
първи от „Избрани съчинения“, които изли-
зат по повод 20-годишната му литературна 
дейност. Издани-
ето предлага на 
читателя повест-
та „Санта Инес“ и 
романите „Безум-
на любов“ и „Ка-
рина“, премина-
ли през нова ре-
дакция. Авторът 
е подбрал за този 
том именно тези 
свои произведе-
ния, тъй като „с 
оглед на тематич-
ната връзка, кон-
цепцията и нрав-
ствено-философс-
ките внушения в трите произведения“ книга-
та звучи по-цялостно. Тъй като в случая става 
дума за вече излизали в отделни книги про-
изведения, ще редуцираме нашите бележ-
ки до няколко кратки пасажи от рецензии за 
книгите, поместени в края на тома.

„Третата книга на Лъчезар Георгиев, към 
която той отдавна пътува чрез доста разка-
зи, повестта „Санта Инес“, е със съвременна 
тематика... Към любовта, тази вечна тема в 
изкуството, младият автор тръгва по ориги-
нален начин – от картината на испанския ху-
дожник Хусепа ди Рибейра, която ще преми-
нава като лайтмотив през цялата повест. (...)

Героите на младия белетрист не са измис-
лени, а са взети от самия живот. Те не са създа-
дени по предварителни схеми, авторът върви 
след тях, остава верен на жизнената правда и 
с това печели доверието на читателя. (...)
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Мисля, че „Санта Инес“ е една изстрадана 
книга и затова не може да не бъде прочетена 
с удоволствие.“ 

(Христо Медникаров – „Сполучлив бе-
летристичен дебют“, в. „Борба“, В. Търново, 
бр. 15, 2.03.1990 г.)

„Всяка любов е „умна“, а безумието на све-
та не бива да „обезумява“ влюбените!

Навярно това е мисълта, която трябва да 
извлечем от най-новия роман на търновс-
кия белетрист Лъчезар Георгиев „Безумна 
любов“ – едно своеобразно продължение на 
„Босненска рапсодия“, но само в мястото на 
събитието и еднаквите имена на героите. (...)

Англичанинът Джим Франклин и мюсюл-
манката Мелча, журналистът Радослав и „на 
мама курвичката“ Евелин, са вплетени в „бе-
зумната“ любов на живота не за удоволствие-
то да се любят, а да предадат най-хубавото от 
себе си на света, който се търкаля през тях, 
незабелязвайки ги...“

(Тодор Билчев – „За безумието на „греш-
ниците“ и грешките на озлобения свят“, в. 
„Борба“, В. Търново, бр. 137, 19.11.1993 г.)

„В току-що излезлия му роман „Карина“, 
посветен на една голяма любов, Лъчезар 
Георгиев прави опит да засегне болезнени 
нравствени проблеми от съвременната ни 
действителност, търси смисъла на човешко-
то съществуване.

... Лъчезар Георгиев е построил романа 
си по оригинален начин с встъпление и епи-
лог, чрез които дава отговор на свои съкро-
вени мисли. Книгата е наситена с много под-
текст и символи. Авторът води умело и увле-
кателно повествованието и изгражда обра-
зите на своите главни герои – Карина и док-
тор Стоименов.

... В романа има чудесни страници, пос-
ветени на тържествуващата любов, бликна-
ла от сърцето, неподвластна на материал-
ното, на егоизма. Всичко това става на фона 
на природата в едно предбалканско кътче, в 
стара българска къща, разположена на брега 
на бистра планинска рекичка.“

(Христо Медникаров – „Нов роман на 
търновски белетрист, адресиран до младия 
съвременник“, в. „Янтра Днес“, В. Търново, бр. 
59, 12.03.2001 г.)

Последните критически слова направо 
ме разплакаха... Както се казва, какъвто ху-
дожествения език, такъв и метаезика. Пози-
тивизъм и розов брътвеж. Ще оставим без 
коментар появата на такива книги, тъй като 
те са безчет. Лошото е, че се преиздават като 

„избрани“, „събрани“ и тем подобни. Но как-
то казваше покойният Реймънд Карвър, под 
слънцето има място за всички...

Владимир Шумелов

Атанас Радойнов • В ъгъла на  
сътворението. 

БП, С., 2004.

Писателят е добре познат на местната и 
националната литературна аудитория с бе-
летристичните и публицистичните си кни-
ги. Без преувеличение може да се твърди, 
че сборникът с разкази “В ъгъла на сътворе-
нието” е сред най-зрелите му книги. За поре-
ден път Радойнов доказва, че е майстор на 
малката форма и може да предложи не само 
оригинални сюжети, но и мъдростта на годи-
ните и опита. Жанрът в негово лице е по-бли-
зо до класическия си вид, при това с подчер-
тано лирични интонации. По-внимателното 
вглеждане обаче ще ни покаже прецизно бо-
равене с техники, 
близки до почер-
ка на модерност-
та. Става дума не 
само за стилови 
иновации, но и 
за интимно овла-
дяна територия, 
в която има мяс-
то за чувствител-
ността и мислов-
ността на съвре-
менния човек. 
Книгата ангажира 
читателя изцяло 
– още от прочита 
на сполучливо из-
браното заглавие до функционално вплете-
ния снимков материал с пластики на самия 
автор. Последното е в унисон със словото на 
писателя. Струва ми се, че “В ъгъла на сътво-
рението” е постигнато най-важното, за кое-
то е призвана литературата – да шета и све-
щенодейства в храма на езика. Да умножа-
ва думата чрез нейните лица, да я “отелеся-
ва” и “обезкостява”, правейки я близка, мате-
риално сетивна и, едновременно с това, не-
достъпна, божествено сияйна като нимб над 
главата на светец. Радойнов е открил своите 
теми и герои много отдавна. Имената на пос-
ледните откънтяват с една особена, белязана 
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от патината на регионалното, библейското и 
всечовешкото, неомитология, която държи 
да ни е близка, но и ни нашепва да не приб-
лижаваме прекалено завесата, отвъд която 
чудесата имат други образи и имена. Нами-
рам за подходяща идеята с лайтмотивната 
фраза. На нея са възложени отговорни фун-
кции. Тя е и в ролята на катализатор в разт-
вора на лирическото. Книгата умело борави 
с притчовото, приказното и инобитийното. В 
нея, като в Ноев ковчег, съжителстват хора, 
звезди, растения, техника, животни. И най-
вече слова, които могат да вчовечат и най-
закоравелите души.

За тази книга, за цялостното си творчес-
тво и за принос в литературния живот на гр. 
Бургас и авторът получи голямата награда 
“Златен пегас‘ 2004”.

Сава Василев

Велизар Ванков Валдес • Паспорт  
Вавилон.

Бургас, 2004.

Авторът се е заел с трудната тема за съд-
бата на българина и българското отвъд гра-
ниците на родината. Противно на очаквани-
ята, тук никой никого не се опитва да впечат-
ли – особено с познания за бита и културата 
на Другия. Липсват евтините пътеписни екс-
курси и авантюри, зашеметяващите красави-

ци и коли, чудеса-
та на технологии-
те и архитектура-
та. Тъкмо обрат-
ното; героите са 
обикновени хора, 
несретници, оби-
татели на покрай-
нината и улици-
те. Те нямат шанс 
да попаднат там, 
където им е мяс-
тото. Макар да го 
заслужават, за-
щото интелектът 
им наскача този 
на средностатис-
тическия запад-

ноевропеец. Изкусителните притегления на 
документалното и публицистичното взира-
не тук са преодолени. Вместо тях взема пре-
вес съсредоточено, понякога до болезнена 

крайност, взиране на героите в собственния 
свят и в света на ближните. Предпочетена е 
гротесково произведената условност. Отдел-
ните глави могат да се четат като къси раз-
кази, изплитащи незабележима мрежа от 
връзки. Да се каже, че “Паспорт Вавилон” е 
модерна творба, е банално, но тя наистина 
е такава дотолкова, доколкото се отказва от 
традиционния тип повествование и го заме-
ня с поетиката на фрагмента, на свободно-
то, асоциативно движение из лабиринтите 
на реалността – социална и екзистенциална. 
Вавилон е обобщената представа на Чуждо-
то, символ на късно подарената ни свобода-
несрета да търсим щастието и сполуката да-
лече от самите нас. В романа властва поети-
ката на фрагмента, на бързата смяна на със-
тоянията и ракурсите. Сентенциите, болти-
рането на ключовите изречения, прочитът и 
репликирането на текстове и персоналии от 
обкръжението на съвременника държат да 
бъдат разпознати претенциите за литератур-
ност и диалога с жестовете на постмодерно-
то писане. За радост тези претенции са защи-
тени с аргументите на таланта и чувството на 
автора за естетическа мяра.

Книгата е отличена с годишната награда 
за белетристика за 2004 г. в Бургас “Петко Ро-
сен”. 

Сава Василев

Ана Стоянова • Време на оцеляване

„ПИК“, В. Търново, 2004.

В най-новия роман на Ана Стоянова „Вре-
ме на оцеляване“ действието отново се раз-
вива във великотърновския край в дните 
след 10 ноември 1989 г. Авторката проследя-
ва животът на две семейства. Ружица и Фи-
лип са стигнали социалното дъно. Милица 
и Йорго са от успешно замогналите се. Ико-
номическите и политически трусове в Бълга-
рия засягат и двете двойки. Те по волята на 
Съдбата са попаднали във време на големи 
промени. И трябва да оцелеят. Всеки от ге-
роите на романа преминава през различни 
препятствия. От чисто физическото оцелява-
не през икономическото стабилизиране на 
доходите, до психологическото равновесие 
на личността. И всеки понася загуби. Плаща 
своята цена за прехода на страната ни към 
демокрация. Тя е различна за отделния ин-
дивид. За някои – като Милица – тя е живота 
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им, за други – като Филип 
– е тежката и нис-
коплатена работа в 
чужбина, за трети – 
като Ружица – е раз-
падането на семейс-
твото... В романа са 
описани почти всич-
ки негативни явления, 
които ни съпътстват от 
първите дни на проме-
ните – безработица, от-
чаяние до депресия и 
алкохолизиране, ностал-
гия, обир, нелоялна кон-
куренция, новобогаташи, 
мутри, убийства. Ана Сто-
янова поставя най-точна- та диагноза 
на България за последните петнадесети-
на години – „време на оцеляване“. Кога-
то се оцелява, се задоволяват само най-
първичните потребности на човека. За-
действат се инстинктите да останеш жив 
на всяка цена. Борбата няма правила. 
Всичко е позволено. Дори да отнемеш 
живота на друг себеподобен. И не му се 
вижда края на това всеобщо българско 
оцеляване.

Бисера Дживодерова

Павол Ранков • От далечината на  
времето. Превод от словашки Нико-
лай Фенерски

„ПАН-ВТ“,  В. Търново, 2003.

Книгата е преиздавана трикратно в Сло-
вакия, а авторът е носител на литературната 
награда „Иван Краско“ и престижната меж-
дународна награда на името на Жан Моне. 
Междувременно П. Ранков публикува и вто-
рата си книга „Ние и те/те и ние“, която пред-
стои да излезе на български (евентуално от-
ново с повече финансов късмет от „Slovia“ – 
литературен информационен център, Бра-
тислава).

Анонсиран като „едно от най-привле-
кателните лица на малко познатата ни сло-
вашка литература“ (преводачът Н. Фенерски 
в уводните си думи към книгата), П. Ранков 
идва в подходящ момент в България.

Сборникът „От далечината на времето“ 
включва 19 разказа, „които спокойно се при-

миряват със своята закотвеност в малките 
домашни измерения; които се пръскат по 
света, за да намерят своята поанта“ (Петер 
Даровец). Вярно и неизчерпателно. Зато-
ва ще добавим: още в своя дебют авторът 
демонстрира завидно умение за водене 
на разказ, почти без пропадания. Но ва-
жен при него остава езикът – естествен, 
многопластов, парадоксален, абсурден. 
И стилът – ясно разчетим функционален 

механизъм от конвенционални 
езикови средства, ко-
ито оформят разпоз-
наваема фактура на 
един „постмодерен“ 
наратив. 

Твърде разнообра-
зен като избор на сю-
жети, герои, теми и тех-
ническо изпълнение, 
сборникът с разкази на 
П. Ранков е доказател-
ство, че в Словакия те-
кат сходни с България и 
страните от бившия Из-
точен блок процеси, ко-
ито са диалогични с най-

д о б р и т е западни образци, и в съ-
щото време авторите успяват да автентизи-
рат своите литератури. Тази книга намига към 
различни образци и времена: Кафка, Музил, 
Дюренмат, Фриш; Дж. Д. Селинджър; М. Ан-
тониони и неореализма; абсурдната драма и 
„новия“ френски роман; диаболизма и пика-
реската; кинематографизма в прозата... „Сло-
вашкото“ у Ранков присъства толкова, колко-
то „полското“ в разказите на полския евреин-
модернист Бруно Шулц; космополитизмът на 
Ранков е толкова естествен, колкото автентич-
ните емигрантски истории в „Никъде нищо“ 
на Ст. Кисьов (и понеже по-рано стана дума за 
екзотика – неволно сравнявам, от една стра-
на, „Плувецът“, „На реката“, „Сянка“, „Цветовете 
на есента“ на Ранков, и от друга, „екзотично-
пътешественически“ разкази на починалия 
през 1998 г. наш писател Й. Вълчев от типа на 
„Пътешествие“, „По синьото море“, „Бълнуване 
на Баулдино“, „Писмо“, „Зайко-Байко“...). Извън 
аналогиите – отлична проза.

Владимир Шумелов
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Цес Нотебом • За заблудата  
и истината. Превод от нидерландски 
Багрелия Борисова

 „ПИК“,  В. Търново, 2003.

Романът на холандския писател Цес Но-
тебом „Песен за заблудата и истината“, из-
даден от великотърновското издателство 
„ПИК“, няма как да не събуди  любопитство-
то на българския читател. Това е шеста книга 
от поредицата „Библиотека Холандия“, в коя-
то доц. Багрелия Борисова – университетски 
преподавател – германист във ВТУ„Св. св. Ки-
рил и Методий“ и преводач, ни предлага още 
един поглед от далечен по съдба и култура 
писател, осмелил се да надникне в сложния 
български характер. 

Книгата про-
вокира читателя, 
защото авторът 
изобразява дейс-
твие, което се раз-
вива в България 
малко след Осво-
бождението през 
1878 г., а главните 
персонажи са бъл-
гари. Основната 
фабула е изграде-
на върху триъгъл-
ника – полковник 
Любен Георгиев 
– доктор Стефан 
Фичев и съпругата 
му Лаура Фичева. 

Георгиев и Фичев са участници в Руско-турс-
ката освободителна война като доброволци, 
били са се при Плевен, преживели са заед-
но поражения и победи. В тази първа фабу-
ла преобладават разговорите между двамата 
типични представители на следосвобожден-
ската интелигенция.

Заглавието на книгата – „Песен за заблуда-
та и истината“, разкрива по особен начин спе-
цификата на романа. На втори план читателят 
може да открие една сложна игра между фик-
ция и реалност в структурата на повествова-
нието.

Първият план на книгата е свързан с фа-
булата на взаимоотношенията между д-р Фи-
чев и полковник Георгиев, които са предс-
тавители на възрожденското време. Те имат 
свои идеали, изживяват силни заблуди  за ис-
торическата съдба на България. Цес Нотебом 
е загатнал в техните горещи спорове бурните 

политически страсти на следосвобожденско-
то време  без да се спира подробно на исто-
рически обстоятелства, а като типизира об-
разите на двамата представители на българ-
ската интелигенция. Заглавието, което предс-
тавя истините и заблудите на едно цяло поко-
ление, може да бъде обвързано от читателя с 
реалните политически и исторически круше-
ния в живота на българския народ в години-
те непосредствено след Освобождението. В 
споровете между Фичев и Георгиев се усещат 
крайността на политическите страсти, различ-
ните геополитически пристрастия на наши-
те общественици, тяхната силна отдаденост в 
борбата за избраната кауза – черти, характер-
ни за облика на възрожденското време.

Интересно е, че заглавието посочва и наз-
ванието „песен“, което за читателя се свързва 
с представата за възвишени чувства  и красо-
та. С него е свързана и втората фабула в ро-
мана. Тя се отнася до разговорите между два-
ма холандски писатели за начина, по който се 
изграждат образите на главните герои Фичев 
и Георгиев, за същността на творчеството и 
ролята на играта, въображението и илюзията 
за претворяването на действителността във 
фикция. Вторият план ни среща с истинската 
цел на Цес Нотебом да напише роман за това 
как се пише роман или в по-широк план за 
смисъла на всеки творчески процес. Подоб-
но заглавие – „песен“, би звучало патетично в 
съответствие с високите представи за мисия-
та на писателя и неговата творческа дейност, 
но патетиката в книгата е отстранена чрез са-
моироничния поглед на твореца към манта-
литета на холандските писатели, за които в 
книгата се прокрадват и саркастични нотки. 
Това е само субективната страна на проблема 
за жанровото название „песен“.

Владимир Донев

Мати Юряня Йоенсу • Опасният  
свещеник. Превод от фински Марга-
рита Видиновска

„Фльорир“, С., 2004.

Романът е издаден по международния 
проект за развитие на читателя и четенето, 
финансиран от Европейския съюз по програ-
ма „Сократ Грундвиг 2“ и реализиран от РНБ 
„П. Р. Славейков“ – В. Търново. 

Дълги години преводачката Маргари-
та Видиновска е работила във библиотеката 
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на ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“. 
От 1989 г. живее 
със семейството 
си във Финлан-
дия и е магистър 
по фински език, 
литература и кул-
тура. Превежда от 
и на фински, рус-
ки, немски, сърбо-
хърватски и бъл-
гарски език. Член 
е на Съюза на пре-
водачите на Фин-
ландия и на Съю-

за на преводачите в България. Аташиран пре-
водач е към канцеларията на президента на 
Република Финландия. Сред най-значителни-
те ѝ работи е преводът на детско-юношеска-
та тетралогия на известния финландски пи-
сател Юка Паркинен. В момента работи като 
специалист по библиотечна информатика и е 
активен участник в националната финландс-
ка програма по мултикултурна дейност. Авто-
рът Мати Юряня Йоенсу е завършил школа за 
полицаи и е следовател № 1 по тежките кри-
минални дела при Централната полиция. Ав-
тор е на много книги, между които и на поре-
дица от криминални романи с главен герой 
инспектор Тимо Харюнпя. Носител е на Дър-
жавната награда за литература на Финлан-
дия, на наградата „Пътеводна нишка на годи-
ната“, на Голямата награда на Академията за 
криминални романи на Швеция, наградата за 
литература на Финладското църковно насто-
ятелство и др. През 2003 г. е удостоен с Ор-
ден за заслуги към полицията. По романите 
му са направени филми, телевизионни сери-
али и пиеси. Произведенията му са преведе-
ни на 12 езика.

В романа си „Опасният свещеник“ авторът 
въвежда читателя в подземния живот на Хел-
зинки. Този път инспектор Харюнпя разслед-
ва мистичните убийства в метрото. Истори-
ята е абсурдна и неправдоподобна на пръв 
поглед, още повече че полицията е в безиз-
ходица... Превъзходно криминале и психоло-
гически разказ за това как да се отърсиш от 
спомена за едно тежко детство. 

Бисера Дживодерова

Мария Илиева • Българинът в своите 
местоимения

УИ „Св. св. Кирил и Методий“,  В. Тър-
ново, 2004.

По думите на самата авторка разчленява-
нето на системата на местоименията следва 
процеса на отделянето на Аза в българската 
картина на света, в която те имат първосте-
пенно значение за организирането на езико-
вия й изказ – „те са нейни детерминатори, но 
и участват в структурирането ѝ чрез способ-
ността си да служат за категоризатори на све-
та“. Последователно в двете основни глави е 
разгледана субективността, свързана с тях, и 
субективната оценъчност при употребата им, 
а сюжетът на научните дирения е разполо-
жен върху преобразуването на опозицията 
свой–чужд в дихотомията добро–лошо. Тази 
дихотомия показва степента на адаптивност 
на нашето общество към задаващото се „об-
щежитие“ на народите на Европа, и то по вре-
ме на едно преднамерено очерняне на Балка-
ните като етнорегион. Без да е декларирано 
пряко от Мария Илиева, получените резулта-
ти показват, че ние притежаваме пожеланите 
европейски стандарти за съжителство. Чисто 
научният принос се състои в установяването 
и очертаването на една от основополагащите 
оси в българската картина на света.

Книгата буди респект с обработването на 
обилния езиков материал, от който са изве-
дени примерите, а трябва да бъде уважено 
усилието, положено за обосноваването на 
теоретичните подстъпи към темата в пър-
ва глава, където са уговорени предпочита-
нията към определени термини от общото 
поле на етнопсихосоциолингвистиката.  За-
нимаващите се с реконструкцията на бъл-
гарската картина 
на света познават 
опасността от на-
газването на „ин-
тердисциплинар-
ното тресавище“, 
затова не мога да 
не отбележа, че 
Мария Илиева го 
е преодоляла ус-
пешно. Данни-
те от българския 
фолклор, вклю-
чително и „блаж-
ния“, са използва-
ни прецизно с от-
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лично познаване на постигнатото от наши-
те учени. Деликатната материя на „блажния 
фолклор“, примерите с „онази работа“ под-
насят най-неопровержимите доказателства 
за наличието на два варианта на българската 
картина на света – официален (книжовен) и 
неофициален (фолклорен).

Намирам, че наличието на собствена по-
зиция е белег за научна зрялост и за осъзнат 
принос в осъществяването на заявената цел.

Анчо Калоянов

Любка Стоичкова • Функционална 
система на деятелните съществител-
ни имена за лица в българския език

 „Астарта“,В. Търново, 2003.

Книгата на Л. Стоичкова има за предмет 
проучване на динамиката и статиката, проце-
сите и резултатите в системата на съществи-
телните имена за деятели в българския език. 
Авторката си е поставила за задача да пред-
стави структурно-семантичното и функцио-
нално единство на деятелните съществител-
ни имена (глава първа), описание на деятел-
ните съществителни имена като статична да-
деност (втора глава) и разглеждане 
на съвременното със-
тояние и динамичните 
процеси във функцио-
налната система на бъл-
гарските деятелни съ-
ществителни имена (гла-
ва трета). В работата си тя 
е използвала комплексен, 
интегративен подход за 
описание на дадената лек-
сикална микросистема, а 
отделни операции са извър-
шени с помощта на струк-
турния подход. Явленията са 
описани в социолингвисти-
чен план, което дава възмож-
ност да се види обусловеност-
та на лексикалната система от обществените 
фактори и процеси, като се отчита двустран-
ната зависимост – също и социалните проме-
ни търпят промени от лингвистичните. Пре-
цизното езиковедско изследване е придру-
жено от приложения (словници, анкетно про-
учване, наблюдения за тенденцията в систе-
мата на съществителните деятелни имена), 

изводи, богата библиография по проблема.
Владимир Шумелов

Живка Колева-Златева • 222 задачи 
по славянско сравнително-истори-
ческо езикознание“

„Фабер“, В. Търново, 2003.

Сборникът със задачи по сравнително-
историческо езикознание на Ж. Колева-Зла-
тева е предназначен предимно за студенти-
те и специалистите по „Сравнителна грамати-
ка на славянските езици“. Представените за-

дачи имат за цел да помогнат 
за обяснение на 
закономернос-
тите в еволюция-
та на славянската 
фонология. Те са 
структурирани в 
три глави: „Ранноп-
раславянски фо-
нетични промени“, 
„Къснославянски 
фонетични проме-
ни“, „Следславянски 
фонетични проме-
ни“. Книгата е снаб-
дена и с три прило-
жения: „Индоевро-
пейска фонологич-

на система (Късен индоевропейски)“, 
„Славянски азбуки“ и „Славянски ети-
мологични речници“. Преследвайки 
основната си цел – да изгражда линг-
вистичната компетентност на студен-
тите и специалистите по лингвисти-
ка, – сборникът помага на прощъ-
палниците в областта на етимоло-
гията чрез конкретни практически 
занятия по сравнителна граматика 
на славянските езици.

Владимир Шумелов

Мариета Ботева • Речник по ретори-
ка. 150 аргумента за оратора

 „Парадигма“, С., 2003.

Четвъртата книга на доц. д-р Мариета 
Ботева представлява първи специализиран 
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речник по реторика, издаван в България. 
Според хипотезата на авторката за оратор-
ската аргументация фигурите на мисълта и 
словото са основни градивни елементи на 
аргументацията. Те са ентимеми (съкратени 
или непълни силогизми), а днес популярен 
синоним на ентимема е понятието аргумент, 
т.е. отричащо или утвърждаващо твърдение 
на нещо. В своя уводен текст М. Ботева раз-
глежда тези фигури по начин на образуване, 
техните функции, вариативност и използва-
не в синхронен и диахронен аспект. За нея 
„проблемът за аргументацията в ораторското 
изкуство е глобален проблем между теория 
на аргументацията и съвременна-
та реторика. Новата 
реторика не може 
да бъде една мета-
реторика, която се 
отъждествява с те-
ория на аргумента-
цията. Разглеждам 
новата реторика като 
нов етап в развитието 
на съвременната ре-
торика“. Още повече, 
че периода на 60–90-
те години на XX век е 
важен с актуализиране 
на проблема за аргумен-
тацията и появата на но-
вата учебна дисциплина 
„Теория на аргументацията“.

В речника обяснителните бележ-
ки към фигурите на мисълта и словото 
са придружени с примери от извест-
ни оратори. В края е приложена биб-
лиография на кирилица и латиница, 
както и терминологичен показалец. 
Книгата е предназначена за полити-
ци, юристи, журналисти, политоло-
зи и всички граждани, които са (или 
искат да бъдат) добри оратори.

Владимир Шумелов

Божанка Моцинова • Джузепе Гаччет-

та – продължителят на школата на 

Паганини

„Фабер“, В. Търново, 2002.

Тази първа по рода си монография в Бъл-
гария разкрива интересната творческа и жи-

тейска съдба на италианския цигулар дър-
воделец Джузепе Гаччетта (род. 1913 г.). Ис-
торията е разказана от самия Гаччетта на ав-
торката по време на нейния престой в Генуа. 
Тук е нужно да поясним, че Божанка Моцино-
ва е родена във В. Търново през 1946 г., дип-
ломира се през 1969 г. в БДК като цигуларка 
и музикален педагог. Преподава във ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ (от 1985 г.), получава 
докторска степен през 1993 г., а от 1999 г. е 
доцент по цигулка. Има две специализации 
в Генуа (1992 и 1999 г.) – Институт за изучава-
не на Паганини. Авторка е на редица статии, 
студии, монографии, основно върху твор-
чеството и живота на Н. Паганини. Но да се 
върнем на главния герой: съдбата отрежда 
на бедното момче от Генуа да се срещне с из-
вестния цигулар и педагог Франческо Сфи-
лио (ученик на единствения ученик на Н. 
Паганини – Камилио Сивори), който с тече-
ние на времето се грижи за него като син 
и му предава „секретите“ на виртуоза Па-
ганини. Подготвя го и за конкурс с учас-
тието на големите цигулари на XX век Й. 

Менухин и Я. Хайфец. Книгата разказва 
и за една цигулка „Стра-

дивари“. С нея мла-
дият Гаччетта запис-

ва „Капризите“ на Па-
ганини през 1931 г. 

в Генуа и концертира 
във Франция и Италия. 

Следва Втората светов-
на война; цигулката ос-

тава на заден план; Джу-
зепе е принуден да рабо-
ти като майстор дърво-

делец в продължение на 
60 години и на 86-годиш-

на възраст е „преоткрит“ 
отново за цигулковото из-
куство.

Една малка Одисея за вечното в изкуство-
то, която прилича на приказка, но не е. Лич-
ният и пристрастен тон на авторката умело 
съчетава документа, интервюто, изказвания-
та на видни съвременни музиканти, за да се 
открои пред читателя необикновения твор-
чески и житейски път на големия италиански 
майстор цигулар Джузепе Гаччетта.

Владимир Шумелов
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Иван Карайотов • Остров Света 
Анастасия

Бургас, 2004.

Книгата на проф. Ив. Карайотов “Остров 
Света Анастасия” е един от добрите примери 
за това как специализираното знание и попу-
ляризаторските амбиции могат да се допъл-
ват. Високият професионализъм на автора е в 
унисон с отличната полиграфия, а това вече е 

предпоставка и за 
добра пазарна ре-
ализация на про-
екта. Става дума 
за широко замис-
лено и задълбо-
чено проведено 
изследване, което 
би могло да задо-
воли разнородна 
в компетентност-
та си аудитория. 
Намирам за от-
лично осъщест-
вена симбиозата 
между отговор-
ността на учения 
и увлекателност-

та на разказвача. Важна роля за цялостния 
облик играе и отлично промислената ком-
позиция, спояваща разнороден изворов ма-
териал. Книгата е снабдена с библиография, 
богат илюстративен материал и анотация на 
английски език. В нея си дават среща бизнес-
проектът и научното знание. Осъществен е 
синтез на разнородни текстови структури и 
езици. Резултатът: любопитно четиво с не-
натрапчиво поднесена научна информация 
– тенденция, която има много общо с добри-
те издателски традиции и е на път да защити 
своята актуалност.

Книгата е номинирана за награда на тра-
диционния годишен преглед на литератур-
ната продукция в гр. Бургас през 2004 г.

Сава Василев 

Минчо Бейков • Математическите поз-
нания на българите през VІІ–ХІV век

 „Слово“, В. Търново, 2004

Тази книга не претендира за изключител-
ност: не носи нови исторически открития, не 

гради научни хипотези, в нея не бива да се 
търси и изчерпателност. Още в предговора 
сам авторът отбелязва, че целта му е да сис-
тематизира достигналите до нас сведения 
за математическите познания на българите 
през Среднове-
ковието и на дос-
тъпен език да ги 
представи на ма-
совия читател. 

Минчо Бейков 
е учител по мате-
матика. Споделя, 
че за да създаде 
„особена атмос-
фера в час“ е из-
ползвал много от 
математически-
те познанията на 
българите през  
VІІ–ХІV век. 

Ц е н н о с т н о 
значима се оказ-
ва единствената известна досега среднове-
ковна статия с математическо съдържание 
– „За количеството и за измерваните“ (1073 
г.). В книгата на М. Бейков освен поместе-
ния оригинал на старобългарски, читателят 
може да открие и специално предоставения 
превод на доц. д-р Кирил Кабакчиев, да се за-
познае още и с някои косвени доказателства 
за математически познания – такива предла-
гат прабългарските знаци, надписи, грамоти, 
договори, съдебни решения, различни смет-
ководни книги и книги с естественонаучно 
съдържание. Важен източник на данни са и 
монетите, „тъй като имат официален харак-
тер“ и въвеждат понятия тегло, проба, ма-
щаб на цените и пр. Хронометричните сис-
теми, употребявани през VІІ–ХІV век също 
се основават на определени математически 
знания и умения. Интерес представлява пра-
българският календар, който не е запазен из-
цяло, но който дава пример за самочувствие: 
в Именника на българските ханове създава-
нето на българската държава е представено 
като начало на ново летоброене, на българ-
ска ера. С приемането на християнството се 
утвърждава и църковния календар, в който 
празниците се нагласят спрямо винаги пос-
тоянния в календара Великден. 

Любопитен момент в математическите 
познания на средновековните българи са 
означенията на числата чрез пръстите на ръ-
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цете и развилото се от тук броене и „смятане 
на пръсти“. „Този начин на означаване на чис-
лата, който използват славяни и прабългари, 
се предава от поколение на поколение и по 
време на турското робство. Само така можем 
да обясним факта, че в нашите килийни учи-
лища през Възраждането се изучава предме-
тът „смятане ръкам“, посочва още авторът. От 
смятането с абак пък (т.нар. сметачка) и прех-
върлянето на бобените, ечемични или пше-
нични зърна в улеите на единиците, десети-
ците, стотиците... при извършване на различ-
ните аритметични операции е останал изра-
зът „едно на ръка“. В учебник по аритметика, 
преведен и издаден от Христо Ботев, е по-
сочено, че „наместо да казват 1 наум, хората 
казват едно на ръка“. 

С едно наум трябва да е и читателят на 
тази книга: едно на ръка, че книгата е зани-
мателно-любопитна, практически ориенти-
рана, и второ – зад тази научно-популярна 
форма стои пласт от научни изследвания, ко-
ректно цитирани и приложени в библиогра-
фия. Снабдена още с илюстративен матери-
ал, таблици и графики, които улесняват въз-
приемането, книгата превръща влизането в 
света на математиката в желано начинание. 

Илиана Павлова

Валентин Деневски • Тракийско  
изкуство. Етнологични прочити –  
Врачанският наколенник, кн. I

УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търно-
во, 2004.

Книгата е посветена на IX Международен 
конгрес по тракология в Република Молдова 
(6–11 септември 2004 г.).

В етнологията има два вида изследвания: 
от новосъбран емпиричен материал към 
анализ и синтез и нов прочит на известни 
вече факти. В този случай Валентин Деневс-
ки прави етнологичен прочит на тракийски 
наколенник от Врачанския музей.

Авторът, филолог по образование, е из-
вестен сред преподавателския състав на Ве-
ликотърновската Алма матер със своите раз-
ностранни интереси в областта на археоло-
гията, фолклора, етнологията, литературата. 
Научната му осведоменост в тези хуманитар-
ни области, която се вижда от цитираната ли-
тература, му подсказва да използва интер-

дисциплинарния 
метод в своето 
изследване, за да 
види върху Вра-
чанския наколен-
ник това, което 
други автори до-
сега не са видели.

Като ключ за 
етноложкия про-
чит на Врачанс-
кия наколенник 
са му послужили 
предания и леген-
ди с овчарска гега 
– съкровищница 
на спечеленото овчарско злато. В. Деневски 
вижда съдържанието на тези предания и ле-
генди, разказани върху тракийския наколен-
ник, със символите, идеограмите на тракийс-
кото изкуство.

В предлаганата книга авторът търси па-
ралели на символите от Врачанския нако-
ленник върху други предмети от тракийс-
кото изкуство и ги намира, и ги обосновава. 
Анализът му е подкрепен с много богат сним-
ков материал, който онагледява, документи-
ра и доказва тезата му.

Книгата е първа от поредица, в която 
чрез етнологията и фолклора се интерпре-
тират произведения на древнотракийското 
изкуство. Предстои да излезе от печат книга 
втора от „Тракийското изкуство“ на Валентин 
Деневски, която изследва Нагръдникът от с. 
Големани.

Николай Колев

Йордан Стефанов • Загадките на ис-
торическо-археологическия резерват 
Сборяново и Стомогилието

 „ПИК“, В. Търново, 2004.

Книгата се издава със спомоществова-
телството на Юридическо дружество АД, Со-
фия.

Йордан Стефанов е от категорията 
на онези възрожденски просветители и 
изследователи, погълнати от българската 
идея в нейните многообразни измерения, 
на която служат вдъхновено и безкористно. 
Неговият живот и изследователско дело в 
областта на археологията и историята са 
свързани със Североизточна България, и 
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по-конкретно със старините около Исперих 
и историко-археологическия резерват 
Сборяново и Стомогилието.

Настоящото изследване е обърнато не 
само към специалисти – историци, археоло-
зи, антрополози, но и към широк кръг чита-
тели (а, подозирам, и иманяри). Структурно 
текстологичната част е подредена по след-
ния начин: „Увод“, „Историко-археологичес-
кия резерват Сборяново“, „Загадката на Де-
мир баба теке“, „Говори ли ви нещо изра-
зът Стомогилие?“, „Истината за редица 
неща, имащи отношение 
към уникалното кул-
турно-историческо 
наследство на ре-
зервата Сборяново“, 
„Златният Пегас“, „Как 
е открита тракийска-
та царска гробница 
край с. Свещари“, „Све-
щарската гробница – 
паметник на ЮНЕСКО“, 
„Сборяново – долината 
на тракийските царски 
гробници“, „Сборяново е 
мярка за изследванията в 
Югоизточна Европа“, „Сто-
могилието – център на гет-
ските династии“, „Стомоги-
лието – голям тракийски, римски и хрис-
тиянски религиозен център“, „Податки на 
астрономическа информация от древ-
ността“, „Загадъчният камък“, „Ще откри-
ем ли древнотракийският град Даусава 
(Вълчиград)?“, „Богочовекът Залмокис“, 
„Стомогилието – кръстопът на древни 
цивилизации“, „Ще открием ли гробна-
та могила на хан Омуртаг?“, „Стомогили-
ето – люлка на българската народност“, 
„Загадките в Сборяново и Стомогилието“, 
„Ще използваме ли оставеното от предците 
за просперитета на България?“, „За иманярс-
твото“, „Неуморният ентусиаст и колумбовец 
Йордан Стефанов“ (последната глава е от ре-
дактора на книгата Христо Медникаров). Из-
данието е илюстрирано с качествен сним-
ков материал, карти и рисунки. Като отделна 
книжна кола е добавен цветен илюстративен 
материал.

Владимир Шумелов

Кирил Гайдаров • Някога и сега – Бе-
ляковец и неговата материална и ду-
ховна култура

„Фабер“, В. Търново, 2004.

Село Беляковец е родно място на много 
умни и талантливи хора. Те носят спомена за 
него където и да се намират, защото то е тех-
ния корен. Някои са написали и книги за него. 
Наскоро излезе от печат и най-новият крае-
ведски труд – „Някога и сега – Беляковец и не-
говата материална и духовна култура“ от Ки-
рил Гайдаров. Авторът е дългогодишен учи-
тел по български език и литература. Той има 
интересен живот и щастлива професионал-
на реализация. И сега, в златната есен на 
живота си, той обръща поглед към мина-
лото на родното си село, за да разкаже на 
тези, които идват след него, за обичаите и 
фолклора на Беляковец. Те са уникални. 
Някои от тях вече са отмрели. Други са 
се трансформирали от законите на но-

вия живот. За първи път се предста-
вя трудовата заетост 
на беляковчани със 
сведения за жилище, 
храна, облекло и бит 
в миналото. Книгата е 
структурирана в две 
части. Първата е кра-
еведска. Втората е с 
мемоарна насоченост. 
И в двете основата е 
Спомена. Миналото 
нахлува с всичките си 
добри и лоши страни. 
То е лакмус на днешния 
ни ден. От далечината 
на изминалите години 
са идеализирани някои 
моменти в разказа на К. 

Гайдаров, други са пресъздадени с тънко чув-
ство за хумор, трети са психологически моти-
вирани. Увлекателно и забавно авторът прос-
ледява своите патила и радости през години-
те. Един човешки живот израства пред очите 
ни „без грим“. Едно цяло поколение ще се ог-
леда в някоя от многобройните изповеди на 
пенсионирания учител. Така е било. А книга-
та е доказателство, че възрожденските черти 
още са живи у българина. Може би затова „Ня-
кога и сега“ беше представена в родното село 
на Кирил Гайдаров в навечерието на Деня на 
народните будители – 1 ноември, и това беше 
първата промоция на книга в Беляковец.

Бисера Дживодерова
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Петко Ст. Петков • Идеи за държав-
но устройство и управление в  
българското общество (1856–1879 г.)

УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Тър-
ново, 2003.

Авторът е успял чрез този труд да създа-
де сплав от най-сериозни академични обоб-
щения по актуални за българската действи-
телност въпроси и от привидно елементар-
ни за сериозния студент-историк заключе-
ния относно процеса на формиране на бъл-
гарската държавност през ХIХ век. Не гледам 
на “Идеи...” - те на Петков просто като сумар-
ни обобщения от неговите публикации. За 
мен книгата е осмисляне на болезнени за на-
ционалното ни битие, а и за историческата 
ни наука, минали реалии с изключителна ви-
талност. Това осмисляне носи със себе си и 
определена рискованост, провокира диску-
сионност. Но авторът, верен на академична-
та етика, не търси провокацията, а отстоява 
научните си тези и заключения.

В първата глава се излагат възгледи и 
идеи, защитавани от автора в негови статии 
и съобщения през 2000–2003 г. Без да се из-
хожда от конюнктурни и презентистки кри-
терии, се защищава визията за твърде голя-
мата аморфност в идеите за държавно ус-
тройство и управление, при доминираща 
нагласа за възприемане на монархическия 
институт и на еднокамерен парламент. Във 
втора глава, разглеждаща войската в бъл-
гарските идеи и проекти през 1856–1876 г., в 
един доста по-разгърнат вид Петков разви-
ва свои обобщения, изложени от него през 
2001 г. пред юбилейната научна конферен-
ция под патронажа на Главно управление на 
архивите. Като се придържа към източнико-
вата база и се съобразява с достиженията на 
изследователи преди него, авторът успява да 
изясни и детайлите в българските различни 
възгледи за армията.

Най-богата на идеи, но и най-дискусион-
на, е трета глава, където се разглеждат проб-
лемите на българския “демократизъм” и на 
политическите нрави. По тази тематика доц. 
Петков се занимава отдавна, и му прави чест, 
че отстоява ревностно, но и с етични средст-
ва, своите възгледи. Публикацията в “Епохи” 
(1999 г.), докладът пред Шестата международ-
на теоретична конференция, пък и съавторс-
ката му книга с Вера Бонева за толерантност-

та, носят белезите 
на задълбочено и 
зряло осмисляне, 
най-вече защото 
се основават на 
познаване на из-
воровия матери-
ал. П. Петков дори 
и когато развен-
чава мита за има-
нентно присъщия 
на българите де-
мократизъм, под-
хожда към въпро-
са със задълбоче-
но анализиране 
и осмисляне на историческите документи, с 
коректен и аргументиран тон, без да изпада 
в плен на крайното отрицание. Макар и да не 
възприемам някои от тезите на Петков, из-
питвам истинско удовлетворение от широта-
та на погледа му като изследовател, от акаде-
мичния критицизъм, от зрелостта на съжде-
нията, които издават ерудиран познавач на 
детайлите и духа на изследваната епоха.

доц. д-р Калчо Калчев

Иван Лазаров • Политическата идео-
логия на Второто българско царство 
XII–XIII в. (Генезис)

„Ровита“, В. Търново, 2003.

Книгата на Иван Лазаров стъпва на оби-
лен материал от писмени извори, фолклор-
ни данни, археологически свидетелства, като 
използва комплексен историко-социологи-
чески и културологически подход. Предназ-
начена е за специалистите по средновеков-
на история, музейни работници, учители, 
студенти и всички, които се интересуват от 
социология, психология и история на поли-
тическата идеология на Второто българско 
царство.

Авторът се стреми да излезе от позити-
вистичните нагласи при историческата ре-
конструкция на миналото, опитва да надс-
кочи чисто хронологическата ограниченост 
на описанието. Трудностите при изследва-
нето на проблема за държавно-политичес-
ката идеология на Второто българско царс-
тво са многобройни, но в края на краищата 
основен остава въпросът с липсата на изво-

463алманах • Ϛвета гора • 2005

Преглед



ри. Без да предс-
тавлява цялостно 
изложение върху 
държавно-поли-
тическата идеоло-
гия, Ив. Лазаров 
се опитва да реши 
трудната зада-
ча за зараждане-
то на определени 
идеи, концепции, 
принципи в тази 
идеология на бъл-
гарската държава 
през посочения 
период. При изс-

ледването са използвани: 1) социологически 
модели, без да се принизява историческата 
страна; 2) социалната психология; 3) струк-
турния подход, който позволява безприст-
растност на изследването и поставянето на 
проблемите в глобален геополитически кон-
текст. Изданието завършва с „Приложение“, в 
което е описан древният български обичай 
Русалии, запазен и до днес в Южна Македо-
ния.

Владимир Шумелов

Николай Проданов • Проблеми на  
историческата текстология  
(върху материал от българската  
историопис VII–XX век)

„Фабер“, В. Търново, 2003.

Основна задача на това научно изслед-
ване е да очертае основните пространства 

на историографс-
ката текстология. 
За целта авторът 
разглежда мето-
дическите похва-
ти на дисциплина-
та (сравнително 
кратко) и конкрет-
ни въпроси, които 
се отнасят до ис-
торията на исто-
риописния текст и 
определят струк-
турата на книгата 
(I глава: атрибуция 
на историописния 

текст, II глава: основен историописен текст и 
III датиране на историописния текст).

Без да бъде изчерпателно изследване на 
заявената проблематика, книгата на Н. Про-
данов се стреми да предизвика интерес към 
историографските проучвания сред специ-
алистите. Освен това историографията като 
специална историческа наука все още е в 
процес на утвърждаване – и в теоретичес-
ки, и в практически аспект. Според автора „в 
тази книга научната дисциплина, която изу-
чава историята на историописния текст, ще 
бъде наричана историографска тексто-
логия“, а обект на проучване „няма да бъде 
художественият, а историческият текст“. Н. 
Проданов разглежда историографската тек-
стология като „помощна дисциплина“ на ис-
ториографията. Досега в науката не е използ-
вано терминологичното определение исто-
риографска текстология и в представите на 
изследователите тя няма самостоятелно зна-
чение.

Трябва да отбележим, че въпреки извест-
ни съмнения Николай Проданов е оптимист 
за бъдещето на тази научна област, което по 
същността си е „оптимизъм по отношение 
развитието на цялата историография“.

Владимир Шумелов

Емануил Емануилов • Исторически 
очерци

 „Астарта“, В. Търново, 2003.

Книгата на историка доц. Емануил Еману-
илов, дългогодишен преподавател във ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, е написана в духа 
на най-добрите историографски традиции. 
Тя се стреми в един научно-популярен стил 
да разкаже на широк кръг от читатели би-
ографиите на едни от най-известните исто-
рически личности от Александър Велики до 
наши дни, да засегне значими събития, до-
косващи се до историческата съдба на Бъл-
гария. Езикът, особено важен според автора, 
тук е сведен до функцията си да накара съ-
щият този читател да съпреживее събитията, 
да се слее с тях, т.е. това е книга, написана „за 
душата и сърцето“.

Изрично Ем. Емануилов пише: „Още с 
възникването си историята е занимателно 
четиво. В увлекателен стил древните авто-
ри разказват за големи войни, за командва-

алманах • Ϛвета гора • 2005464

Преглед



нето на огромни 
армии, за обсада-
та на градовете. 
За да охарактери-
зират най-пълно 
достойнствата и 
недостатъците на 
великите личнос-
ти, те си служат с 
живи подробнос-
ти до най-дребния 
детайл – до незна-
чителна постъпка, 
дума, шега“. По по-
добен начин авто-
рът ни разказва за 

Александър III Македонски, Гай Юлий Цезар, 
Наполеон Бонапарт, Ото фон Бисмарк, Кон-
рад Аденауер, Дж. Ф. Кенеди, подписването 
на мирните договори след Първата световна 
война, холокоста, ролята на Великите сили в 
съдбата на България след Втората световна 
война, мръсната война във Виетнам... Кни-
гата завършва с един почти публицистичен 
текст, озаглавен „Съединението прави сила-
та“, който се стреми да обобщи катаклизмите 
от последния етап на българската история, 
т. нар. преход към пазарно стопанство и де-
мокрация.

Нека бъдем кратки: очерците на Ем. Ема-
нуилов, макар и предназначени за широкия 
кръг от все още четящи българи, са базира-
ни на твърда научна основа; със своя експре-
сивен език те доближават до съвременника 
факти и събития, отдалечени с хилядолетия, 
обясняват историческия явления и процеси 
от най-новата световна история, свързват ги 
с България, възпитават в родолюбие. Друг е 
въпросът, че подобен род четиво стои все 
пак твърде далеко от образци като „Диктато-
рите“ на К. Варналис, но все отнякъде трябва 
да се тръгне.

Владимир Шумелов

Димо Кьорчев. Тъгите ни. Предговор, 
съставителство и редакция акад. Иван Ра-
дев.

„Фабер“, В. Търново, 2004.

„Тъгите ни“ излиза като книжка № 2 от 
библиотечната поредица „Литература и кри-
тически утопии“ на Националния институт 
„Нова българска литература“ – В. Търново, 

по повод 120-годишнината от рождението на 
големия български литератор и писател, об-
щественик, публицист и политик Димо Кьор-
чев. Това издание е осъществено с материал-
ната помощ на Регионална народна библи-
отека „П. Р. Славейков“ в родния град на пи-
сателя и сдружение „Клуб Велико Търново“. 
Книгата се опитва да преоткрие за българс-
кия читател оня Димо Кьорчев, който е по-
добре познат на литераторите специалис-
ти. В случая съставителят акад. Иван Радев е 
избрал два емблематични негови текстове – 
„Едно ново изискване за литературата“ (в сп. 
„Наш живот“, 1906 г.) и „Тъгите ни“ (алманах 
„Южни цветове“, 1907 г.), които освен че из-
лизат непосредствено един след друг и имат 
програмен характер, са близки „в подбудите 
и целите, в патоса и надеждите“ (Ив. Радев). 
По това време Д. Кьорчев е твърде млад – 22–
23-годишен, студент, но чертае с подчертана 
вещина и неподо-
зиран професио-
нализъм, с много 
енергия и емоция, 
но и с дълбока фи-
лософска вглъбе-
ност утопичните 
хоризонти пред 
българската ли-
тература. Или ако 
следваме думите 
на д-р Янко Янев 
в послеслова към 
т. 2 на „Избрани 
съчинения“ на Д. 
Кьорчев, авторът 
се намира в своя 
първи, „литературно-философски период“ 
до изухването на Балканската война, когато 
е повече „философ и мистичен съзерцател“. 
Този период, с оглед и на подбраните тексто-
ве в книгата, е един от най-интересните от-
към конституирането на модерността в на-
шата изящна словесност. Може би не случай-
но чрез тези и други текстове той успява да 
се наложи в културния живот у нас като зако-
нодател и възвестител на символизма у нас, а 
неговото есе „Тъгите ни“ Т. Траянов определя 
като „пръв опит за осмисляне на нашия ин-
дивидуализъм“. Ето какво пише Д. Кьорчев 
в „Едно ново изискване за литературата“: „У 
народи, където дълговременно робство е 
изкоренило всяка възможност на истинско 
творчество, литературата се е пораждала 
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като протест против формите на живот, 
а не средство за разбиране на този живот. 
[…] Народи с такава литература преживя-
ват периода на национално обособяване и 
служат на себе си, а не на културата. Те не 
могат да създават творци на общочовеш-
ки идеали, не могат да жертват себе си за 
научни открития, не могат да родят твор-
ци на нова мисъл.“ Актуално, за съжаление, и 
тъжно. Въпреки това „Тъгите ни започва с оп-
тимистичното: „Да се усъвършенстваме“. 

Владимир Шумелов

Сп. „Език и литература“, год. LVII, 
кн. 1–2, 2004 г. – списание за българ-
ска и славянска филогия,издание на 
Съюза на филолозите българисти, гл. 
редактор проф. Светлозар Игов.

Ще завършим 
този преглед с 
едно периодично 
издание, поради 
неговия „фунда-
ментален“ харак-
тер – последният 
брой на сп. „Език и 
литература“ е под 
шапката на дебата 
„Най-новата бъл-
гарска литерату-
ра (1989–2001)“. 
Също и поради 
това, че в него 
взеха участие 18 
имена на хумани-

таристи, между които доц. Сава Василев от 
Великотърновския университет („Литера-
турата – текст или състояние, без което 
не можем“) и Владимир Шумелов – белет-
рист и критик, също от В. Търново („Quadro-
phenia и полифония“). Дебатът открива увод-
ният текст на проф. Светлозар Игов „Погле-
ди към най-новата българска литерату-
ра 1989–2001“. Ето и останалите (поканени) 
участници: Пламен Антов („Постмодернизъм 
и палингенеза. Ситуации на 90-те“), Минко 
Бенчев („Литературата в сезона на тикви-
те“), Марин Бодаков („Едри бележки към 90-
те“), Пламен Дойнов („Скритият дебат за 
постмодернизма в българската литерату-

ра“), „Цветанка Еленкова („Литературната 
матрица на българската поезия“), Йордан 
Ефтимов („Adunata: фигурата на 90-те“), Юли-
ан Жилиев („Литературата след 89-та на-
опаки“), Амелия Личева („Бягство от идео-
логиите“), Борис Минков („Нерешителната 
литература“), Бойко Пенчев („Бележки под 
линия към 90-те“), Иван Сухиванов („Наблю-
дение върху българската литература“), Ди-
митър Танев („Крушения и рождения“), Хрис-
то Трендафилов („За литературата през 90-
те години“), Георги Цанков („Българският in 
de secle“), Владимир Янев („Литературен жи-
вот и литературен процес“).

Тези поканени автори от списанието са 
дали и своите отговори на анкетата, съдър-
жаща два въпроса: 1. Кои според Вас са най-
значимите изявили се в българската литера-
тура имена за периода след 1989 г. в област-
та на поезията, художествената проза, дра-
матургията, критиката и есеистиката? 2. Кои 
според Вас са най-значимите книги в българ-
ската литература след 1989 г. в горепосоче-
ните жанрове? Ето някои любопитни резулта-
ти: раздел „Поети“ – Георги Господинов, Ани 
Илков, Йордан Ефтимов, Кристин Димитро-
ва, Николай Кънчев, Иван Цанев, Константин 
Павлов и т.н. (от В. Търново Владимир Сабоу-
рин, Снежана Иванова, Янислав Янков), раз-
дел „Прозаици“ – Емилия Дворянова, Виктор 
Пасков, Емил Андреев, Борис Минков, Геор-
ги Господинов, Златомир Златанов, Любомир 
Канов, Палми Ранчев, Алек Попов, Йордан 
Радичков, Стефан Кисьов и т.н. (от В. Търново 
Владимир Шумелов), раздел „Драматургия“ 
– Теодора Димова, Елин Рахнев, Константин 
Илиев, Юрий Дачев, Камен Донев, Георги Те-
нев, Маргарит Минков, Станислав Стратиев, 
Иван Кулеков, Румен Шомов, Христо Бойчев 
и т.н. (от В. Търново няма), раздел „Критици/
есеисти“ – Светлозар Игов, Бойко Пенчев, 
Никола Георгиев, Инна Пелева, Йордан Еф-
тимов, Албена Хранова, Димитър Камбуров, 
Михаил Неделчев, Пламен Дойнов, Алексан-
дър Кьосев, Борис Минков, Владимир Трен-
дафилов, Златомир Златанов, Клео Протох-
ристова, Митко Новков, Богдан Богданов, 
Валери Стефанов и т.н. (от В. Търново Иван 
Радев, Сава Василев, Владимир Сабоурин, 
Владимир Шумелов, Радослав Радев, Иван 
Станков, Димитър Михайлов), раздел „Кни-
ги“ (по брой на подадените гласове) – „Исто-
рия на българската литература“ от Св. Игов, 
„Изворът на грознохубавите“ от Ани Илков, 
„Островът на копрофилите“ от Зл. Златанов, 
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„Черешата на един народ“ от Г. Господинов, 
„Ломски разкази“ от Ем. Андреев, „Нова кни-
га за българския народ“ от Никола Георгиев, 
„Елените“ от Св. Игов, „Естествен роман“ от Г. 
Господинов, „Тъгите на краевековието“ от Б. 
Пенчев и т.н. (от В. Търново „Изследвания“ от 
Вл. Сабоурин, „Аз съм Ной“ от Я. Янков, „Нощ-
та на Брахма“ от Сн. Иванова, „Литературният 
мит Владимир Василев“ от С. Василев, „Меж-
ду Бекет и Аз“ от Вл. Шумелов), раздел „Авто-
ри“ (по общ брой на споменатите им книги) – 
Светлозар Игов (18), Златомир Златанов (16), 
Георги Господинов (14), Никола Георгиев (13), 
Ани Илков (10), Николай Кънчев (9), Емил Ан-
дреев (8), Бойко Пенчев (5) Кирил Мерджан-
ски и Константин Павлов (5), Виктор Пасков, 
Емилия Дворянова, Йордан Ефтимов, Стефан 
Кисьов (4), Райна Маркова, Албена Храно-
ва, Борис Минков, Валери Стефанов Пламен 
Дойнов, Влади Киров (3) и т.н (от В. Търново 
Владимир Сабоурин – 2, Владимир Шумелов 
– 1, Сава Василев – 1, Снежана Иванова – 1, 
Янислав Янков – 1). Въпреки „лошата обоз-
римост“ на литературата през последните 12 
години, въпреки субективизма и пристрасти-
ята, тази анкета се опитва да сглоби някакъв 
пъзел, в който В. Търново има определено 
място (дали е достатъчно, ще каже последна-
та инстанция – читателите). Пък и „не мисля, 
казва проф. Св. Игов, че сам по себе си сбо-
рът от различни гледни точки дава картина-

та на една литература, нито мисля, че е въз-
можна някаква единствена репрезентативна 
панорама на процеси, които са в постоянно 
движение“.

Други рубрики в броя: „Антология“ (Зла-
томир Златанов, Румен Леонидов, Георги 
Господинов), „Appendix“ (Йордан Ефтимов – 
„Прекрачихме ли границата“), „Съвременни-
ят хуманитарен дебат“ (Мариола Валчак-Ми-
колайчак и Александер Миколайчак, Албена 
Вачева, Благовест Златанов, Албена Бакраче-
ва), „Из историята на българската филологи-
ческа мисъл“ (Боян Вълчев, Елена Алексиева, 
Таня Кирова, Станка Георгиева, Георги Мит-
ринов), „Речници, речници...“ (Борислав По-
пов за „Нов синонимен речник“ от Ем. Пер-
нишка), „Книжовен преглед“ (Нено Неделчев 
за „Помагало по българска фонетика за бъл-
гарите в Молдова и Украйна“ от В. Кондов), 
„In Memoriam“ – Йордан Радичков (Полина 
Вълчева – „Яворов vs Радичков за думите и 
нещата“).

Броят традиционно завършва с биогра-
фичните справки за авторите.

Темата на следващия брой е „Контекстите 
на българската култура“.

И както се казва – здраве, успех и повече 
периодичност!

Владимир Шумелов
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