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МАНИФЕСТ
НА ГЛАГОЛИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА

АЗ, Глаголическият Диктатор, заявявам!

Спрете! Спрете да пишете Европейци! Единна Европа не може да има 
различни азбуки. Нужна е само една, единствената и неповторима ГЛАГО-
ЛИЦА.

За да постигнем всеобщ писмен катарзис, са необходими жертви. В име-
то на пречистването трябва да се лишим от познатите ни азбуки. Нека из-
хвърлим на историческото бунище труповете на кирилицата и латиница-
та. Ненужен отпадък в новия европейски дом. За да разберем другия, трябва 
да вкусим от неговата болка. Тя да обсеби сетивата ни, нашите мисли и чув-
ства. Да обсеби единния европейски разум. Изток не разбира Запад и Запад не 
разбира Изток, те страдат от хилядолетна болест: глухота и слепота един 
за друг. АЗ знам лек за тази болест. Лечението е болезнено, но сигурно. Името 
на лекарството е ГЛАГОЛИЧЕСКА ДИКТАТУРА, а рецептата за приемане-
то: налагане на единна глаголическа азбука във всяка европейска страна. 
Запад не знае Глаголица, Изток отдавна е забравил за нея. Аз заявявам, че няма 
нищо по-хубаво от това! Само чрез Глаголически диктат всички ще полагат 
ЕДНАКВИ усилия, за да общуват помежду си. Всички ще бъдат равни пред не-
разбирането на буквите. Ние, Глаголическите европейци, осъзнаваме пробле-
ма за диалога между силните и слабите страни в света, разделени от право-
то на силните да създават и налагат правила. За слабите остава единствено 
правото да разбират силните и да отговарят на техните изисквания. Ние 
ще премахнем това неравенство, като заличим границите в писаното слово. 
Преди да наложат поредното си изискване Силните ще трябва да напишат 
своите документи и директиви с усилие, равно на това, което ще е необходи-
мо на Слабите да ги прочетат и изпълнят. Ще унищожим границата между 
латиница и кирилица, вековната стена между два различни свята, а наши-
ят таран ще бъде Глаголица. Тя ще премине през разделителните линии и ще 
залее цяла Европа, превръщайки се в алегория на обединението, истинско оли-
цетворение на равенството.

АЗ ви призовавам: Да осъществим ГЛАГОЛИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ! Да 
взривим настоящия модел на комуникация. Само така ще се изправим пред 
всеобщо неразбиране и недоумение. Пред невъзможността с лекота да про-
четем любимия си вестник, сметката за ипотеката на жилището или на-
писания закон за присъединяването на нов ЧЛЕН. Единствено така, за да 
разберем другия, ще сме принудени да се вгледаме в неговите очи, в семплия 
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жест или в почти незабележимото кимване. Спрете! Спрете да се страху-
вате, Европейци! Революцията няма да смени вашия език, тя ще подмени 
само формите на буквите и цифрите. 

Всички други азбуки са обречени, защото са осъдени. Присъдата 
за кирилицата е ЗАБВЕНИЕ! Присъдата за латиницата е ЗАБВЕНИЕ! 
Присъдата за гръцката писменост, тази майка на писменостите, е ЗАБ-
ВЕНИЕ!

Не тъжете, Европейци, а крещете:
АЗБУКАТА Е МЪРТВА, ДА ЖИВЕЕ ГЛАГОЛИЦАТА!
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Любомир Владикин

РОМАНТИЧНИ СЪЗЕРЦАНИЯ*

Свито от незнаен трепет, българското сърце приближава старата столица. 
Очите се взират в далечината и през ума, като грабнати от вятъра листи, летят 
в безпорядък имена: Асен и Петър... Иванко... Клокотница... Прелестната Ирина 
Комнин... Сара... Царица Мария, за която летописецът казва, че оставила позор-
на слава... Балдуиновата кула, Лобната скала и загадъчният плясък на Янтра.

Историята на цял народ, разказана в една чудна приказка за царе и ца-
рици, за светкавични победи, за болярска измяна и страшни падения. Като 
че провидението нарочно е затрило книгите ни и е заличило точния ред на 
събитията, за да превърне историята в легенда и живота в блян.

И най-после – всеопрощаваща забрава над неми развалини...
Но, все пак, нищо не е загубено. Всичко е написано с тайни по грапавите 

скалисти венци – неразрушимите папируси, които помнят бурния живот на 
Трапезица, Царевец и Света гора.

– Отвори очите на душата си и чети свещените руни: героичната епопея 
на дедите, на народа ни неотменимата съдба, която го следи през вековете, и 
до днес.

– Ето Търново! Извиква и онзи, който за пръв път го вижда, отгатнал го 
по необикновените хълмове или по трепета на сърцето.

Странникът спира. И погледът му като пияна от възторг чучулига по-
лита нататък, за миг се извишава до камъните по челата на хълмовете, потъ-
ва в пропастите между тях, губи се по чудните извивки на Янтра и не знае где 
да кацне, да се любува и отдъхне.

Природата рядко е била така вдъхновена, така странно капризна, както в 
онези преддалечни времена, когато този огромен масив се пропукал на някол-
ко урвести хълмове, а змията на Янтра се намъкнала в дълбоките пукнатини, 
прояждала ги, лутала се в техния лабиринт и сякаш едвам намерила изход. И 
днес тя изглежда залутана: окото не може да схване в коя посока тече, от где 
иде и къде отива, но от гдето и да надникне в пропастта – все нея вижда.

Всички пътешественици, в миналото и сега, говорят с възторг за този 
кът от земята ни и казват, че никъде по света не са срещали такава природа. 
„В цяла Европа няма нищо подобно“, казва Иречек, а Молтке, който придру-
жавал султан Махмуд в пътуването му (1837), бележи в дневника си: „Никъ-
де и никога още не съм виждал по-романтично местоположение“.

* Откъс от книгата на проф. Л. Владикин „Царевград Търнов“, издадена през 
1928 г.; през 1940 г. има второ преработено издание, а 1991 г. – трето.
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Възхвалят го старите византийски и български летописци, описват го и 
новите ни писатели, но най-добре го е дал българският францискански епис-
коп Петър Богдан Бакшев. Той казва просто: „Cosa impossibile di narrarlo“ – „Не 
може да се опише!“. Ала Пенчо Славейков го е надминал – той е определил 
Търново тъй оригинално, както никой досега: върху една изгледна картичка от 
старопрестолния град, която преди тридесетина години изпратил до проф. А. 
Балабанов, Пенчо написал: „Един фотографиран блян на дяда Господа!“.

Глаголическа диктатура
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АНКЕТА

Всяка отронена дума е отговор. Въпросът може и 
да не бъде зададен. Откакто е проговорило, човечеството всеки ден прибавя 
милиарди думи към безкрайното си единно изречение. Говорено е толкова 
много и толкова малко е казано...

Всички знаем, че тайните живеят в тишината. Неистовото човешко гово-
рене е нашето богоборческо несъгласие. Искаме истината. Но на всички езици 
истината е другото име на тайната. А и тайната, и истината не разбират наши-
те думи. Техният майчин език е мълчанието. Само поетът, докато нощем спи, 
изучава скрития му смисъл. И отворил тайната на малката троха, разказва ни 
свещената ѝ притча. Да слушаме поетите, макар те винаги да са ни казвали все 
същото: не истината в нас, а ние в истината.

Владетел на думите и на пръсти пред смисъла, поетът няма нужда от 
въпроси. Той за всичко сам се е попитал. Ето:

ЗА БОГА:
Докато бях в утробата го виждах.
(Животът ни се дава, за да го изгубим.)
Ще продължа от гроба да го чувам.

ЗА СИНА:
Напразно Него влъхвите оплакваха –
разпъната бе майката, 
а не синът.

ЗА ВРЕМЕТО:
Живее то накрая на живота,
като самотната жена от края на града,
която канят да оплаче мъртвия.

ЗА ВСЕЛЕНАТА:
Вдигнеш ли ръка, за да погалиш,
разместваш въздуха
на цялата вселена.

Юбилей

Борис Христов 
НА 60 ГОДИНИ
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ЗА ПРИРОДАТА:

Разцъфна цветето, когато го откъснах –
ликуваше, че от безброя на полето
тъкмо него бях избрал.

ЗА ЧОВЕКА:

Почуквайте по него,
но полека –
човекът все още е само яйце.

ЗА НАДЕЖДАТА:

Очаква цял живот да го повикат...
Накрая тръгна сам и неговият прах се смеси
с праха на вестоносеца по пътя.

ЗА ЛЮБОВТА:

Сред толкова души най-сетне
се срещнаха и нашите – сега
да поговорим за смъртта като за нещо минало.

ЗА СВОБОДАТА:

Не лишавайте от радостта да бъде роб
този,
който не иска да бъде свободен.

ЗА ТРУДА:

Опитай за последен път, Сизифе,
но със затворени очи, за да не виждаш,
че цялото човечество те гледа.

ЗА ПОЕЗИЯТА:

Тя е плазма, а не кост –
поезията може да свързва,
но не и да носи.



ЗА СЕБЕ СИ:

Къртица съм,
къртица, която рови в себе си
и прави купчини от думи.

ЗА ИСТОРИЯТА:

Има мигове в историята на човека,
когато бинтовете не достигат
и той посяга към превръзките на мумиите.

ЗА СМЪРТТА:

Една е книгата, която ще четем
подир смъртта – написана е с черни букви
върху черен лист.

ЗА БЕЗСМЪРТИЕТО:

Не ми се остава в ничия памет,
като зная как съжителства Сократ
с глупака в мен.

ЗА ПРЕХОДНОСТТА:

Свещицата в джоба ми,
забравена отдавна –
с тъгата по човека, за когото е горяла.

ЗА СУЕТАТА:

О, думи на сенки, с които ни мами живота!
О, сенки на думи,
с които ни вика смъртта!

ЗА СМИСЪЛА:

Вода солена върху сладката вода,
какъв е смисълът – от векове на твоя бряг –
да пишем думи върху други думи.

Юбилей • Борис Христов на 60 години
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Където и да потърсим човека, къ-
дето и да го намерим, където и да го изп-
ратим да живее, каквато и цел да му вме-
ним, какъвто и смисъл да му придадем, 
той навсякъде ще си остане една тъжна 
битийна единица, една видима, осезае-
ма форма на живеене, която вечно тър-
си собственото си съдържание. И никой 
не може да стигне по-далеч от разби-
рането за екзистенциалната си обрече-
ност. Натрупаните знания, построените 
къщи, еполетите на властта не ни правят 
различни. Пред лицето на невъзможна-
та битийна пълнота се размиват всякак-
ви различия, установява се тягостната 
диктатура на еднаквостта – индивидуал-
на, родова, национална, континентална, 
расова, планетарна:

Човекът навсякъде чака 
сутрин за млякото
и мъкне страха от 
смъртта като раница –
на моето рамо отчаяно 
плакаха
бедни щастливци  
и богати удавници.

Затворен между топлия спомен 
за млякото и студената перспектива на 
смъртта, човекът пълни ненаситния тър-
бух на времето с малкия свой животец. 
Списъкът, който започва с бедните щаст-
ливци и завършва с богатите удавници, е 
списъкът на човечеството. И никой жив 
не може да си изтрие името от този зло-
вещ палимпсест. Трябва да чакаме, дока-
то ни извикат. Трябва да утешаваме своя 
брат Лазар. Този списък не е единстве-
ният.

Градецът тих, животът – малък. 
Това е общото впечатление за мястото, 
което обитава героят в поезията на Бо-
рис Христов. Но простотата на социал-
ната му география е привидна. Пробле-
мът за мястото, в което той стига до мъд-
ростта и до разбиране на световната 

умора, е по-сложен. Картите, върху кои-
то са изобразени пътищата на неговите 
скиталчества, имат различни мащаби (от 
дома на героя, от „тая бойница зъбчата” 
до „нощните градове и безумни светов-
ни пристанища”), но всички те са краси-
ви фигуративни кардиограми на битий-
ната негова тъга.

Биографията и географията на ге-
роя започват с пренасяне гроба на баща 
му от селото в града. Битието не позна-
ва разстоянията, но ритуалната практи-
ка на бита ги познава, бунтува се срещу 
тях, заплашва със забрава. Героят учас-
тва в преместването не просто на бащи-
ните тленни останки, а в преместване на 
самия живот, в осигуряване на жизнения 
ресурс на паметта. Полагането на мърт-
вите в основата на собственото живее-
не разширява времевите границите на 
човека, мисълта за мъртвите удължава 
отсечката на човешкия живот, срутва с 
лекота бариерите между двата свята. 
Момчето, отдавна изгубило родителя си, 
носи вече неговия шлифер и говори на 
мъртвия си баща в бъдеще време – „Ще 
бъде хубаво, ще видиш!”. Така още преди 
да излезе първата самостоятелна книга 
на поета, героят строшава в пряк сблъ-
сък отровния зъб на страха от смъртта и, 
пуснал силни корени в тъмната пръст на 
паметта, може да тръгне навсякъде, за-
щото винаги ще се връща в неизбежната 
своя Итака.

Природата на мъдростта би тряб-
вало да е провинциална. Мъдрецът 
трябва да знае всичко за столицата, без 
да е стъпвал някога там. Той притежава 
знание без опит. Героят на Борис Хрис-
тов е млад мъж без възраст. Живее в тих 
градец, където животът е малък, и това 
го прави по-лесно четим. Форматът е 
по-малък, джобен, но книгата е същата. 
В тишината на провинциалния град по-
ясно се чуват тихите сигнали, по-лесно 
се чете мрежата на знаците. И човекът 
е много конкретен – майката, съседът, 

ПРОВИНЦИИТЕ НА МЪДРЕЦА
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старците, които махат с веслата и гле-
дат с биноклите, крадецът на квартала, 
който целува жената на учителя, бръсна-
рят... Благодарение на провинциалност-
та си персонажите преодоляват натрап-
чивата си конкретност и се превръщат в 
обобщения. Поименно е назован единс-
твено далечният, непознатият, аноним-
ният, ближният – Лазар, който отмина-
ва в полето. Моят брат по човешка ли-
ния, моята най-насъщна екзистенциал-
на нужда, Другия. Всички те са защитни-
те стени на битовото живеене на героя. 
Майката, която седи на прага и освиде-
телства всеобщата преходност на света, 
отсъстващата жена, приятелят, който це-
лува в някой киносалон доброто си мо-
миче, спящият след нощната смяна съ-
сед – това са битийните координати на 
героя. Те са не само социалната му реа-
лизация, но и най-насъщната негова пот-
ребност – да бъде нечия потребност, да 
вари някому кафе и „в болките му да се 
вслушва”. 

Общуването с Другия е истинска-
та храна за сетивата, той е не само ек-
зистенциално поле, но и екзистенциал-
на цел на героя. Неговото присъствие 
поддържа пулса на пълноценното живе-
ене и в най-илюзорните ситуации, дори 
и в моментите на кризисно и предапо-
калиптично състояние на света. Реката 
умира, пресъхва от жажда, а те двамата 
стърчат до моста в запалената тишина 
на малкия град и съсредоточено и съд-
бовно обсъждат „морската флора и фа-
уна”. Сякаш тук, край тоя декоративен 
мост се решава съдбата на всяка части-
ца от единния живот, решава се и най-от-
далеченото събитие, дава му се право да 
се случи. Героят и неговият приятел би-
тийстват, двамата „тъжни, провинциал-
ни мислители” са в центъра на света и го 
мислят.

Върху фона на почти декоративна-
та провинциална статика у героя се раз-
вива неизявена открито битова непоно-
симост. Градът е „като мида захвърлен на 
пясъка”, но обитателят му живее с тайни-
те си морски изкушения. Той е заслушан 

не само в позивните на вселената, но и в 
тръбата на личното си щастие. Тоя прос-
тичък човешки копнеж е асоцииран с пъ-
туването, с пътя, който в света на Борис 
Христов е развил и двете си основни по-
соки – вертикалната и хоризонталната. 
Тъй като и двете са насочени към тайни-
те, към последното знание, към „златно-
то руно”, те автоматично полагат героя в 
центъра на света. Той е пресечната точ-
ка, нулата на битийната координатна 
система, от която започват провинци-
алните му пътешествия. Подобно на по-
душила гнездото котка героят изкачва 
дървото на живота, за да изживее най-
тежкото човешко разочарование – усе-
щането за безсмислие. На върха няма 
нищо. Всъщност, тъкмо това е, което зна-
ят само мъдреците. Това е научил героят. 
На слизане той е вече остарял от знание, 
макар и все още на Христова възраст. 
Мъдрец, комуто предстоят още изпита-
ния. Предстои му – този път хоризонтал-
но – да усвои илюзорните концентрич-
ни окръжности на всяко пътуване. От 
години е тръгнал към морето и от годи-
ни стои върху камъка. Тук, на мястото за 
истинско философстване, върху камъка, 
той усмирява двойствената своя приро-
да. Духът му, усмирената и тъжна негова 
мисъл е приела сушата като съдба. Сър-
цето обаче сънува морето, има уши за 
корабните сирени, за бойните сигнали 
от „тръбата на щастието”. Сърцето е ахи-
лесовата пета на мъдреца и изходът е в 
помирението:

Ще трябва най-сетне  
аз да узная
как ще живея с този скитник 
– сърцето.
Всичко друго е пясък  
и пяна,
и сол, с която ни залъгва 
морето.

Хоризонталното усвояване на про-
винцията има и морски вариант, когато 
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от мъртвилото, от града, захвърлен като 
мида на пясъка, героят иска да зами-
не и да настигне аргонавтите. „По-дале-
че от тук, по-далече от тъжната слава”... 
По-далече означава в морето. На брега 
са примирените приятели и бръснарят, 
размахал бръснач над главите им. Но на 
кораба, подобно на върха на дървото на 
живота, няма нищо. Моряците спят и съ-
нуват живота на сушата, битът се е прос-
мукал и тук, при най-митичното от всич-
ки пътувания. Спасение няма. Спасение-
то е в плуването до брега и обратно до 
кораба. По седем пъти на ден героят се 
блъска в тая „пустош” между брега и не-
подвижния кораб. Така, както седеше от 
години върху камъка на път за морето. 
Битийната напрегнатост трябва да се 
преживява, а не да се преодолява. Чове-
кът, тръгнал да решава екзистенциални-
те си противоречия, е болезнен оксимо-
рон, така, както е оксиморон „бездомна-
та моя покъщнина”. Мъдрецът знае, че 
трябва само да опише противоречията 
и да ги приеме. Така, както героят прие-
ма стената в най-социалното свое стран-
стване. Тръгнал със своите приятели да 
я съборят и да изгорят на площада като 
слама, стига сам до нея и в крайно отча-
яние от нейната непроницаемост напис-
ва върху ѝ най сложното битийно посла-
ние – „Това е стена”. Надписът стои като 
лозунг и като изповед едновременно В 
него е събран дълго трупаният опит от 
безсмислените усилия да се живее прос-
транствено, да се живее количествено. 

Стената е важна част от крайград-
ското провинциално поле, където може 
да се трупат мъдрост и тъга. Тя е също 
толкова непроницаема, колкото и Про-
зорецът, към който човек цял живот се 
изкачва. Същинското знание е изцяло 
отвъд. Тук е достатъчна вярата в него-
вото съществуване.

Важна част от провинциалния пое-
тически пейзаж е и хълмът. За него се го-
вори също като за единствен релеф, като 
за Хълма. Като за нещо познато и на чи-
тателя. По него слиза мъртвият баща на 
героя, на него каца пеперудата на нераз-

гаданите, на неявените тайни. Там някъ-
де е смъртната човешка граница. Далече 
зад хълма някой се прощава с живота си, 
сякаш по този хълм слиза „широкопле-
щестата” човешка смърт. Това е височи-
ната, преградата на нашето земно виж-
дане, превалът, до който някой ден не-
избежно ще се изкачим. Засега сме още 
в равното. Тук, в средата на полето, жи-
вее дървото, което героят сече, докато 
душата му пее, а очите му плачат. Тук ще 
мине непознатият му Лазар, братът на 
човечеството, когото може да подмине в 
залисията около скритите в пеперудата 
смисли, пак тук ще чете небесните зна-
ци и ще отправи най-съкровените си пи-
тания към бога. Полето край града също 
е място за интензивно вътрешно горене, 
за търсене на битийните основания, за 
ровене в буренясалите бразди на сми-
съла.

Иначе самият „градец” на мъдреца 
е редуциран до възможния архитекту-
рен минимум, до пестеливостта на евтин 
филмов декор – условният дом на героя, 
къщата на съседа, църквицата, кръчма-
та, улицата с вечните старци, площадът, 
мостът, киното, хлебарницата, бръснар-
ницата, гробището. Всичко е налице, 
макар да е стилизирано като в графи-
ка. Дори и градската духова музика. Ако 
трябва за малко градът да изглежда го-
лям – ще премине трамвай, почти бута-
форно. Всред цялата тази бутафория чо-
векът е „единственото важно нещо” в те-
леологичната система на провинциал-
ния мъдрец. Светът е в него, а не той в 
света. Затова може да изживее реално и 
„нощните градове”, и безумните „светов-
ни пристанища”, а в същото време като 
с пъпна връв да е завързан за семейно-
то гробище. Може да свидетелства без 
да лъже и без да преувеличава и за пла-
нетарното пиянство на човечеството, за 
апокалиптичната вакханалия, на която 
то се е отдало със своите насилнически 
оръжейни цивилизации. 

Тук, в малкия провинциален гра-
дец, резонират всички сигнали от края 
на света. Където и да отиде човекът, къ-

алманах • Ϛвета гора • 200614

Иван Станков • Провинциите на мъдреца



дето и да живее, където и да избяга, къ-
дето и да се скрие, той винаги ще бъде 
в центъра. Защото преди да види свет-
лосенките на белия свят, преди да научи 
собствения си език, вече е знаел езика 
на Цялото. Навсякъде го мъкне със себе 
си, подобно на памет. И никоя столица 
не може да бъде спасение.

Иван Станков
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КЪСНИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ЕСЕНЕН ЛИСТ

Когато шушне шумата като талаш,
когато вече нищо не пониква,
когато суха, сякаш слама, пука пашата,
тогава чак ме викнаха войник...

Като отдушник на страха от неизвестното
небето по-високо се издигна,
душата ми нагоре се понесе
да се прости със селото, с роднините...

В зенита чак сърцето ми те мерна –
изтръпнах от петите до главата –
единствено към теб изпитвах ревност –
дали завинаги не ме изпрати...

Повторно да повярвам в обичта ти –
поисках да се срещнем за последно.
И ти дойде – покорна и трептяща .
И себе си видях, когато те погледнах.

И там, вдън мелницата изоставена,
направо на дъските нерендосани,
като пчели залепнахме от сладост 
и в двама ни от никой недокосвана.

Ни някой ни видя, ни чу ни някой...
Ленивата вода навеки тайната отнесе.
Но в мен и днес прогаря роклята басмяна –
ръждиво алено петно – лист есенен.

13. 07. 2005 г.

* Юбилеят на поета се отбелязва със специалното съдействие на Унгарския културен ин-
ститут в България, на който редакцията благодари – бел. ред.

Юбилей

Марин Георгиев
НА 60 ГОДИНИ*



Юбилей • Марин Георгиев на 60 години

17алманах • Ϛвета гора • 2006

ЗАДУШНИЦА

Над селото мъгла се стели –
на мъртвите душите прилетели,
при нас за мъничко дошли,
да ни напуснат немогли...

Вълмисто влачат се мъглите –
пълзят и гърчат се душите –
по шипките, по трънките висят,
та още миг при нас да поседят...

10.12.2005 г.

ИЩВАН ШИНКА

Когато Бог ме посети,
дотолкова невинен бях,
че нямах даже и мечти;
че той дошъл е не разбрах.

Затънал в рунести овце,
треви нагазил до гърди,
по-чер от циганче в лице,
обиди срещах и беди
с коравината на комат.
В земята впит като дърво,
макар и беден – бях богат.
И не помислях за какво.

Дали ме дявол изкуши,
дошъл от близката гора,
прости ми, Боже, но реших,
че като Тебе ще творя.

Години много от тогаз...
И де не скитах, де не бях.
И все Го търся до несвяст,
за да изкупя Онзи грях.

Не съм какъвто бях преди.
И сам на себе си несвой,
все чакам да ме посети.

Ала не идва вече Той.
18.11.2004 г., Будапеща
14.12.2004 г., София
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* * *

В памет на Итьо, който си остана петгодишен

Ти някъде около нас си...
Но засега не те намираме.
За първи път не се издаваш.
Къде се скри, немирнико?

Праха си, дето ни остави,
следа ли е от твойто бягство?
Той утаява се, задавя,
с трева и тишина обраства...

Молби, молитви не приемаш.
Навярно друга е играта ти:
без търсене да те намерим,
последваме ли те оттатък...

26.01.2006 г.

 * * *

Безсмъртието е за други.
Аз без да искам в Словото се озовах.
Предците ми, децата им, съпругите –
орали, сели, раждали... И – прах...

Те прах, те пръст са произвеждали –
най-плодородната земя!
От нея чух ги, от съзвездията...
Поезията мен ме посети сама.

Не съм ни пръв, нито последен,
опитал духовете да ловя...
Оставям ви единствено за сведение
нахвърляните от това слова...

28.01.2006
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Петер Юхас

ПИСМО ОТ БУДАПЕЩА
КЪМ ПОЕТА НА ПОТЪНАЛАТА НАРОДНА АНТЛАНТИДА

(фрагменти)

Дължа ти едно признание, Марине. Спомняш ли си още? “Тихият поет” Иван 
Цанев, който е толкова деликатен, че диша само с десния си дроб, за да не отнема 
въздуха на ближния си, още преди четвърт век ми те представи по следния, не съв-
сем тих начин: “Млад поет, старо куче”, “Старо куче овце варди” – казва българският 
народ. В унгарския език този идиом означава, че някои възрастни хора надхвърлят 
младите в способностите им, в страстта, в знанието им, с една дума, те са по-обигра-
ни, по-шлифовани.

Признавам, Марине, че тогава на доверие приех думите на Иван, защото по-
чувствах способността ти, без да познавам основно твоята поезия, просто от тежест-
та и излъчването на личността: “Краставите магарета се надушват отдалеч”. И аз по-
чувствах по същия начин струящата от теб топлина на някогашната обща кошара, 
както няколко десетилетия по-рано аурата на Петър Алипиев. Не е случайно, че за 
половин век само вие успяхте да прекрачите прага на моята кошара. Запознахте се 
с майка ми, която обичах от сърце и уважавах най-много от всички на света. Тя бе 
много страдаща и примиряваща се със съдбата си жена. (Остана вдовица на триде-
сет и три години с три невръстни деца, баща ми го отведоха руснаците в “Лагера на 
Смъртта” в Темешвар.) Днес все още пазя милите ѝ , незабравими черти на страдащо-
то ѝ лице, както земята пази падащите предмети.

Спомняш ли си? Искаше да целунеш ръка на майка ми, като на градска дама. 
Бедната, дръпна сухата си, мазолеста ръка. “Аз би трябвало да Ви целуна ръка, заде-
то доведохте вкъщи блудния ми син” – каза тя и излезе. Запали огън, закла три гада, 
както казват при вас, а аз изпържих лук и от кръвта им направих истинско варварс-
ко мезе. След това се поогледахме малко в селото. В градината на църквата зърнах 
няколко гъби. Прескочих оградата като някакъв безбожен езичник и ги откъснах. 
“Ела да отидем на едно друго място, където растат по-големи и по-тлъсти гъби” – ти 
казах аз. Влязохме в гробището. Между гробовете, в тревата, като обърнати паници 
белееха шампиони с големината на длан. И те карат да се замислиш, че отвъдният 
свят е огледален образ на земния ни живот, а аз с гузна съвест пълня кошницата си 
с паниците на умрелите.

На път за вкъщи се отбихме в кръчмата, където позахабената, но все още в доб-
ро състояние кръчмарка ни посрещна с думите: “Познавам Ви аз Вас, заедно играх-
ме в драматизацията на великденските мистерии. Аз бях и тогава вече каещата се 
Магдалена, а Вие бяхте Христос Спасителят”. Марине, Марине, виждаш ли какво пра-
ви времето! Наистина играх в тези мистерии, ала бях Юда, а сега хората се кълнат, че 
съм бил Спасителят.

На другия ден закусихме при вуйчо ми, който тъкмо беше заклал едно прасе, а 
после обядвахме при братовчедка ми.

След няколко седмици, четейки пътеписите ти, за които по-малкия брат на Лас-
ло Наги, Ищван Аг, каза, че са най-хубавите, най-лиричните пътеписи, които чужде-
нец е писал за Унгария, не разбрах как можеш да сравняваш тези стари селяни със 
светци: “Един до друг, цял живот, съединени от труда, с тежки ръце, скромни и тихи, 
леко притеснени, те ми приличаха на светци – светците на тази земя и на този свят, 
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на всички сегашни и бъдещи светове, може би единствените хора, приели това, ко-
ето имат за най-многото, което могат да имат сред все по-обърканите и лакоми чо-
веци”.

Сега вече зная. Докато майка ми беше жива, си мислех, че морето ми стига до 
коленете. Още тогава в теб се скъса “жалната струна” и в душата ти изжужа болка-
та, трагичното усещане за съдбата на нашите села. Откакто майка ми се превърна в 
пръст, и аз зная, че пръстта ми е майка. Ти и в това ме изпревари:

И тази пръст, неутолима 
да дава и приема, 
е всъщност майката любима, 
която молим изтощени.

Тя чува всичко.
И идва да ни вземе.

(“Памет”)

(...)
Ти погледна на нашите селяни с амбицията да разбереш издълбоко унгарската 

душа със загрижеността за човека и света. Четейки пътеписа ти, внезапно ме озари 
мисълта, че рано или късно прозата ще стане твоят жанр, та нали поезията е жанрът 
на младите. Примитивните народи също имат голяма поезия, но прозата е присъща 
на по-узрели нации. И така, аз забравих за творбите ти. Нека послужи като извине-
ние, аз чета книгите, за да опозная авторите им (професионално изкривяване). Теб 
пък те познавам, или поне така си мислех, тогава за кой дявол да те чета.

(...)
Няма престъпление без наказание
Накрая съвестта се събуди и у мен. За мое изкупление прочетох творбите ти. 

Отначало, когато погледнах камарата книги, помислих, че и самият Савонарола не 
би могъл да ми отреди по-тежко наказание. И какво стана? С огромен интерес и 
удовлетворение прочетох великолепните книги: “Село”, “Памет”, “От първо лице”, 
“Показалец”. Те са най-проникновеното и прочувствено поетично пресъздаване на 
нравите, духа и битието на някогашното село.

Сега вече, въз основа на творбите ти, мога да заявя, че си поет, благословен 
от Бога. От двадесетгодишна възраст си поет с физиономия: обръгнал, с отличен 
усет към формата, органичен, здрав талант. Младостта ти беше изпълнена с толкова 
обещания, чието изпълнение – не винаги зависи от поета – би могло да те издигне 
сред най-добрите български поети. И по-рано не съм се и съмнявал за мястото ти в 
звездната картина на българската поезия. Но погрешно го видях в лунния харман 
на Далчев и Н. В. Ракитин. Не видях, че за стиховете ти е по-характерна силната ви-
зуалност, продиктувана от непосредствения допир на сетивата (“Дърво замислено. 
И нива. И слънчоглед един – да свети...”, “Три кончета в тревата мека, / сред притъм-
нялата лъка / се сливаха полека-лека / с върбите тъмни на брега”). Тази визуалност 
създава онзи простор (поле, нива, равнина), който изглежда реален като у Ракитин, 
но същевременно метафоричен, в който реалните природни явления могат да се 
случат и се случват както вътрешното преживяване на личността. Ти претопяваш це-
лия предметен свят в настроение. Чрез него обективирано изразяваш вътрешните 
си състояния като Далчев. И дълбокото си поетично очарование от родния край, от 
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родния пейзаж, но и трагичното си усещане, че заглъхват селото и твоят род. Непов-
торим негов израз е “Януари”:

Камбаната, която чувахме насън, сега наяве бие. Тихо!
Падат гарвани, снежни парцали, облаци падат, от звъна ѝ ударени.
Тази картина, колкото е конкретна, толкова е и условна. Камбанният звън е част 

от погребалния ритуал. Но камбаната ехти злото черно да прогони. Ти тук улучи пра-
во в десетката, в религиозен и митологичен смисъл. Откъде знаеше на двадесетго-
дишна възраст, че камбанният звън прочиства въздуха от лошия дух?

Това прекрасно произведение е едно от най-ярките прояви на модерната бъл-
гарска поезия от Яворов до днес. По силата на художествения замах ни напомня на 
младия Фурнаджиев. Поетиката ти плодотворно е абсорбирала не само реализма на 
Ракитин и предметния стил на Далчев, а и постиженията на други поетически тече-
ния. Бих могъл да кажа, че няма такъв художник, който да е в състояние да нарисува 
тази тъжна, но прекрасна живописна картина. В същото време с простотата, с дис-
циплината на мисълта и изказа става богато, модерно в поетичен смисъл новаторс-
ко стихотворение. В действителност не е правилно да разкъсвам струящата му кра-
сота с тълкувание, но все пак отбелязвам, че художествеността се дължи на това, че 
внушаваш идеята си опосредствано, а не пряко. Ето, отново следва видение:

Черни кърпи със вятъра хълмът високо, високо издига.
И извиква плачът думи тъмни и стари: отдавна забравени...
(“Януари”)

Това стихотворение, което очерта стожера на художествения ти свят, си го на-
писал 69-а година. И тогава за теб вече е било основна нужда да пишеш за неща, ко-
ито друг не може да изкаже.

“Жътварят след градушката” ми идва наум, четейки писаното от теб през осем-
десетте години. По-рано често си рисувал прости, битови картини със завладяващо 
поетическо настраение (“Три кончета”, “Врабчета”, “Двор”, “Великден”, “Река”, “Глу-
харче”, “Сватба”). От тях струи първична българска жизненост, но и блян от изгубе-
ния, далечен рай, полъхът на старите времена и топлината на някогашния живот. 
Поезията ти гъмжи от селски пейзажи. Чувства се, че за теб селският живот е прежи-
вяна даденост. Така се лее при теб въздухът на селото, на селската поляна като топ-
ло, разпенено мляко от препълнено ведро.

(...)
В духовна връзка с народа и с родния край може да е само този, който идва от 

дълбините им. Израсъл си сред трудна действителност. Вече и това е чудо, че си ста-
нал истински филолог-хуманист. Изумителното ти желание и неутолима жажда за 
знания, за търсене на целта и смисъла на човешкия живот струят от “Записки на слу-
гата”. С такава страст си чел, както онези, които знаят, че се готвят за изключителни 
задачи. Или това е бил само опит да се измъкнеш, да не те погребат жив в провинци-
ята? Така четат тези, които и в духовното си ориентиране са толкова големи, колкото 
в творението. Твоя бе книгата, грижата и любовта, но истината на книгите никъде не 
си намерил. Ти си преминал през такава промяна на поведението и характера, която 
е достойна за младия герой на романа. Какъв ли бе този герой? Още недостатъчно 
модерен, още недостатъчно трезвен циник, още недостатъчно дистанциран. В про-
тивовес на това – все още чувствителен, все още откровен, все още открит, все още 
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мечтаещ, все още страдащ, значи прекалено човечен. Невероятно чувствителен и 
вечно наранена душа-човек, с една дума: поет.

Критиката досега не е открила изключителната красота на прозата ти и на по-
езията ти, достойна за твоя ранг. Дори това са погледнали със снизхождение, което 
вероятно има най-голяма стойност в произведенията ти: народността. “Градските”, 
“модерните” поети, които обърнаха гръб на българското село и си въобразяваха, че 
така стават европейци, те смятаха за селския, традиционния поет. Прякорът ти изле-
зе в редакцията – “Поет от Биволаре”, “Бивол” (справка: “Записки на слугата”). Може 
ли да те утеши години наред мисълта, че и ти си европеец, както и те, но ти си и бъл-
гарин? За това, че някой е българин още, може и да е европеец, даже само така може 
да е.

(...)
И заедно с дълбокото поетично очарование на народната песен си усвоил 

предметния реализъм на Далчев и твоите стихотворения могат не само да се четат, 
темпото им и ритъмът на прозодията им отекват в нашите сърца и дробове. Душата 
ни се вълнува заедно с мелодията на стиховете, слушаме с радостта на сетивата си 
звънтежа на ритмиката им. А това, което е още по-трогателно в стихотворенията ти, 
е, че от тях блика любов и загриженост към целия селски свят.

Не идеализираш селото, картината, която даваш, е ободряваща. Ако реализ-
мът на Маркес от “Сто години самота” наричаме магически, то при теб може да гово-
рим за магията на реализма. Поне дотолкова, че улавяш магията и във всекидневния 
живот:

Жени перат и над реката 
протяжно слънцето гори...
Подир обяда им изплуват – златни – 
по бродовете динени кори.

Нагазили водите бистри, 
на кръст запретнали поли, 
раздиплят чергите жените 
и от бухалките вали...

Когато са изпрали вече, 
те зад върбите ще се съблекат.
Децата пъдят по-далече.
Извътре чак – телата им пламтят...
(“Пладне”)

Поетичното ти развитие (ако въобще може да се говори за развитие – та нали 
първите ти стихотворения са най-хубавите, напр. “Януари”), въпреки промените, 
през които си преминал, остана все така органично. В по-новите си стихове отделяш 
по-голямо място на ритъма на мисълта, на по-смели асоциации, на свободната фор-
ма, на видението, подтикващо към размисъл. 

Поет, който не буха с бухалите и не чичирика с врабчетата – дори и това 
заглавие бих дал на небрежно нахвърления портрет. 

В края на краищата какъв поет си ти, Марине? Суверен. Не се опираш на па-
дащи стени (въпреки че през 1989-а почти не го направи) и не гониш облаците. До-
като някои от твоето поколение са се стъписали около 1990 г. – нито тук, нито там, 
като една въртогъзица, други се объркаха, озоваха се на глух перон – ти си вървял 
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безспирно, следвайки главата си, докато не си стигнал до идеята за приватизацията 
на вестник “Литературен фронт”. И с това – признават го дори и твоите врагове – си 
допринесъл за създаването на единствения сериозен литературен седмичник – “Ли-
тературен форум”. Вместо да твориш, си създал възможност за публикации на стоти-
ци други, помогнал си за създаването на една по-демократична България.

(...)
Старо куче или вълк единак? – този въпрос бих искал да изясня за себе си.
Не зная дали Иван Цанев след четвърт век е запазил мнението си, защото, как-

то пише Далчев: “Врази стават старите другари...”. И в това не съм сигурен – “старо-
то куче” варди ли още “овцете”? Или става вълк единак? В “Показалец”, излязъл през 
1986 г., си описал вълка като твой антипод и съперник, дори враг, но тогава вашите 
съдби вече са били споени, а звездите ви са се съединили в една:

В нощта един от друг се пазим – 
и пазим себе си така.
Ще бъда винаги омраза, 
докато ти си ми врага.
Страхът ми стана страх насъщен, 
а ти – потребната беда.
В една съдбите се превръщат, 
звездите ни – в една звезда.
Кълбо от злост и сила дива 
ръмжи отвън – и в мен ръмжи.
Пред прага ми докато виеш, 
вторачен в мен – ще бъда жив.
(“Вълк”) 

Дано да се пазите един от друг, но и в това няма нищо странно, ако си станал 
вълк единак. И поетичният гений Атила Йожеф изповядва: “Някога бях елен, / трево-
жи ме, че във вълк ще се превърна”.

(...)
Кой или какво е това мистериозно създание – вълкът? Не, той не е противник, 

нещо повече – предопределен от орисията ни вечен враг, с когото трябва да се бо-
рим. Презира ни, държи живота ни в ръце, въпреки че никога не сме му навредили. 
Свързани сме един с друг по някакъв дълбок и неразбираем закон, избягваме се, 
но в същото време се търсим, защото само така намираме удивителното напреже-
ние на живота ни. Това голямо напрежение е съдържанието на живота. Вижда се, че 
Господ ни е създал на принципа на контрапункта. От стихотворението си личи, и ти 
добре знаеш, че предметната поезия, която проектира вътрешния свят върху обек-
тите, винаги се основава върху вътрешното единство или противоречие на подлога 
и предмета. Значи не можеш да убиеш без наказание едната половина на твоето Аз, 
защото това ще бъде краят на борбата.

Ако няма да търсиш истината, за да докажеш, че ти си прав, а не той, ти ще прес-
танеш да бъдеш този, който си. Ефектната поанта в това стихотворение идва като 
обобщение на описаното:

Ала убия ли те – знам:
ще бъда мъртъв сам.
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Недей да убиваш звяра преждевременно, Марине, въобще не го убивай! Ако 
го убиеш, върколак ще стане от него, ще те съблазни в сънищата ти и по-доброто ти 
Аз ще изчезне.

(...)
Много ми харесва, че в “Крах на митологията” си симпатизираш с такава арспо-

етика, която е далеч от новите постмодерни литературни норми. Литературните ти 
портрети (П. К. Яворов, Н. В. Ракитин, Д. Дебелянов, А. Геров, Ламар, Ил. Волен, Ив. 
Мирчев, Хр. Кацаров, П. Алипиев, А. Германов, К. Павлов, И. Цанев, А. Калоянов) раз-
криват какви звезди си следвал, за да стигнеш брега.

Накрая, за да спазя известна дистанция, ще кажа малката си сентенция в тре-
то лице: авторът на “Записки на слугата”, “Праг”, и особено “Събуди ме, дядо”, които 
са изключително постижение, е епик от голям калибър. (Те заслужават отделна ста-
тия.)

P.S. Недей да изоставяш, Марине, поезията от младите ти години, върху коя-
то властва деликатната ведрина на очарованието като юнското слънце, докосващо 
житните класове в полето. (Същата свежест усетих в преводите ти на Ищван Шинка, 
които направи преди година.) Сигурен съм, че в недалечно бъдеще стихотворение-
то ще има литературната си нужда. Вихърът отнесе навигационното оборудване на 
кораба ни, той вече половин век лъкатуши в морето между Изтока и Запада, без да 
знае накъде да поеме. Но рано или късно ще стигне бряг, където хората, усещайки 
твърдостта на земята със собствените си нозе, отново ще се нуждаят от поезия.

Превод 
от 
унгарски 
Даниела 
БуроваЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА  

ЗА ПОЕТА И ПИСАТЕЛЯ МАРИН ГЕОРГИЕВ

ЗДРАВКО НЕДКОВ

Като мнозина автори, и Марин Георгиев обръща поглед към селото на свое-
то детство, а това е началото на 50-те години. Струва ми се, че все повече автори от 
различни поколения се връщат към онова време. Ще спомена само името на Ивай-
ло Петров, който, независимо че е написал за него две книги, в най-новия си роман 
пак го прави обект на пресъздаване. Разбира се, не е без значение, че проблемите 
и последиците на онова време се връщат отново при нас в нова литературна фор-
ма. Едно е като художествен подход и художествено обобщение “Нонкината любов”, 
друго – “Мъртво вълнение”, а съвсем друго – “Хайка за вълци”.

(...)
Търсейки своите корени, авторът се докосва до своята предистория и слепва 

в цялостен съд оскъдните отломки от сведения, случки и бегли спомени. Неусетно 
тези случки и картини се подреждат в хроника не само на едно детство, но на един 
дом и семейство, на едно село, на един период от съдбата на България. При това Ма-
рин Георгиев е автор с подчертана социална нагласа. В “Праг” виждаме най-ранните 
етапи от формирането на това социално съзнание.

“Литературен фронт” бр. 39, 30.ІХ.1982 г., стр. 9
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ТОНЧО ЖЕЧЕВ

В представената книга Марин Георгиев се е домогнал до свой прочит на кла-
сически произведения, дал е своя интерпретация на възлови фигури в историята и 
особено съвременността на българската литература, преоткрил е по свой и нов на-
чин творчеството на редица писатели. Смятам постижение за съвременната крити-
ческа мисъл интерпретацията на прозата на Илия Волен, ново е изложеното възп-
риемане на поезията на Никола Ракитин (макар че тук авторът е могъл да се позове 
или оспори някои от предишните работи за същия автор като работите на Кр. Куюм-
джиев, напр.), сполучлива е личната характеристика на Яворовото творчество. Пос-
тижение за критиката и есеистиката ни са ярките характеристики на Петър Алипи-
ев, Константин Павлов, Васил Попов, Иван Цанев, Христо Кацаров, Андрей Германов, 
Славчо Красински, Петър Ковачев. Дори и тези най-сполучливи портрети и скици 
биха могли да съставят една подобна книга. Нов е ъгълът, от който Марин Георгиев 
поглежда и преоткрива героите на своята критическа проза. Най-сполучливите за-
рисовки са през погледа на млад, непознат и непризнат литератор, влюбен в лите-
ратурата, който едва-едва пристъпя в светая светих. Всичко това е любопитно, а и 
незаменимо, оригинално като наблюдение и лично преживяване.

Из рецензията му за книгата“Пътем” пред изд. “Хр. Г. Данов” – Пловдив.

ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ

Лице отвъд видимостта

Ако поезията се стреми да провокира интелектуално и емоционално, то но-
вата стихосбирка на Марин Георгиев съумява добре да постигне това. Словото “па-
мет”, забито в съзнанието ни от първите му две книги, и сега определя до голяма сте-
пен тематично-проблемните координати на това творчество. В същото време наив-
но би било да видим стиховете на Марин Георгиев само като вик подир отиващото 
си, като част от умело дирижирания оркестър, където от цигулката до тромбона се 
носи реквием за един отиващ си селски мир. Не, поетът съумява да универсализира 
своята проблематика, да придаде други смислови обеми на посланията си. Вярно е 
– и в новата книга има цикъл, наречен “Сбогом”, който като услужлива ръка е готов 
да ни посочи пътя и да ни помогне отново да подредим стиховете му в една отчет-
лива литературна традиция. Но според мен значително по-плодотворен е опитът да 
се прочете недостатъчно осветената страна на тази поезия, където придвижването 
наистина е трудно и несигурно, но пък откритията са радостни и истински.

Художествената проблематика на целия цикъл “Сбогом” е затворена между 
две крайни точки на човешкия живот – между раждането и смъртта. Колко трудна и 
одухотворена изглежда първата ни крачка по земния път в стихотворението “Мла-
денец”. Не само природата – цялата древност взема участие в появата на човека и 
той – “венецът” на битието, е умножен по всичко и е част от космоса:

В дола избива извор – песъчинките обръща.
Столетен гущер от леговището изпълзява.
Разжеглил се, поема волът сам за вкъщи.

От бранището бухал се обажда.
И ето го – напред с главата, 
към тоя свят гребе с ръчички... 
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Това е картината на милионногодишните усилия на материята, които всъщност 
даряват духа на човека. Тук сякаш избликва не друго, а първичната одухотвореност 
на нещата, която сме свикнали да наричаме езическа, тук е най-дълбинното преби-
ваване на природното у нас, направляващо ни, уж невидимо, но толкоз властно.

Из рецензията за “От първо лице”, изд. “Български писател”, 1986.
Сп. “Септември”, 1986, кн. 11.

СВЕТЛОЗАР ИГОВ 

Паметта – проклятие и песен

(фрагменти)

Още първата книга на Марин Георгиев – “Село” – ни среща с поет, който има 
свой свят. И свои думи и интонации – за да го изрази. Втората книга – “Памет” – вече 
отмерва изминат път, потвърждава творческа съдба, оформя по-цялостна предста-
ва за твореца.

(...)
В този толкова български по колорит селски свят витае сякаш някакво метафи-

зическо проклятие (именно метафизическо, макар че поетът го е загърнал с тради-
ционни фолклорно-митологически образи). Елементите на този български селски 
свят сякаш са слепени в някаква статуарно застинала фигура, която излъчва мрачно 
сияние – сякаш това е картина, нарисувана от Джорджо де Кирико, елементите на 
един дядовлайковски свят са озарени сякаш от демоните на кафкианско-кабалис-
тично вдъхновение. (Употребявам тези имена с боязън – ние сме така свикнали да 
възприемаме типологическите сравнения като ценностни.) Някакво проклятие като 
че е легнало над този свят и ние го възприемаме не като живописна картина, а като 
вцепеняващо предопределение:

И мен от мен самия ме е страх.
Освен всичко друго поезията на Марин Георгиев е и израз на драмата на неп-

риложимостта на човешките сили, на принудителното бездействие или на стихий-
но-гневното, но безсмислено като бунт действие. Именно затова достигналият вис-
ше самопознание в “паметта” индивид отново и отново се вглежда в тъмното огле-
дало на земята, питайки се:

Възмездие ли е гневът ти?

“Грозните патета”, София, БП, 1989 г. 
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ЗАМЯНА

Да сте чули някъде, някъде да сте чели, че някой някога е заменял агънце сре-
щу стихове?!

И аз не бях чувал, и аз не бях чел, докато един ден не убоде очите ми изповедта 
на едно овчарче: „До четиринадесетата ми година Старият завет беше най-голямото 
ми преживяване. Четях го непрекъснато. Беше май месец, маковете пламтяха, лежах 
на края на полето, а овцете пасяха. Докато четях, някакъв човек ми извика: „Ти оби-
чаш и да четеш?“.

Беше един такъв: нито порядъчен, нито скитник, бе странстващ калфа и на гър-
ба му висеше нещо като раница. Извади една книга и прочете доста стихове. Започ-
нах да го умолявам:

– Дайте ми тази книга, та нали Ваша милост отива в града, там ще си купи дру-
га.

Той пък се запъна, че няма пари, но ще я даде за едно агънце...
Имах едно слабичко агънце, такива ги наричахме “изтърсачета”, за него ми даде 

Петьофи” (“Изповедта на черното овчарче”).
Да, това наистина е станало, а изповедта е на Ищван Шинка (1897–1969) – унгар-

ският Джендо, който, четейки Петьофи – решава: “Ще стана поет, дори и ако тряб-
ва да пожертвам целия си живот, дори и ако цялата власт на света се опълчи срещу 
мене” (из същата изповед).

И става! С цялата мрачна решителност на плебея!
Защото не свършват чудесата господни.
Защото като чудо идват и първите стихове: “Извадих парченцето си химически 

молив, лъснах кончовете на ботушите си с ръкава на ямурлука, за да блестят отгоре 
им буквите, и там записах стихотворението...”.

И всичко това става в пустата, пред очите на овцете и Бога, със съучастието на 
цялата природа.

На този поет попаднах случайно през 2001 г.: Петер Юхас ми връчи няколко 
подсрочника, готвел някаква антология на унгарската поезия, бих ли ги превел. Бях 
се отдалечил от поезията, според мен завинаги, но заради приятелството – обещах. 
Допаднаха ми три от стихотворенията, малко по малко напредвах, докато накрая 
разбрах, че съм увлечен от тях. Позаинтересувах се кой е този поет, какво му е жи-
тие-битието. И тогава той ми разказа това, с което започнах – двата откъса от изпо-
ведта му. И те ме запалиха окончателно. Кандидатствах пред Министерството на на-
ционалното наследство на Унгария и то одобри проекта ми за превод и издаване сти-
ховете на Шинка на български. Усилено превеждах през 2004 и 2005 – сам, унил, без 
препитание; превеждах в планината, сред задължителния сутрешен маршрут; пре-
веждах под боровете, сред треви и цветя; превеждам и сега, разпънат между надеж-
дата и отчаянието; скоро трябва да изпълня договора, но аз не смятам работата си за 
свършена – убеден съм, че ще продължа да превеждам този поет и след издаването 
му, защото моят договор с него е като неговия – живот срещу поезия.

А агънцето?! Агънцето е: той – преди, сега – аз.

София, 02.03.2006. 
М. Георгиев
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Ищван Шинка

ПОД БЕЗМИЛОСТНИТЕ ЗВЕЗДИ
избрани стихове 

БАЛАДА ПО ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКА КЬОРЬОЖ

По брега на Кьорьож вий се черен път.
Две старици в черно на брега скърбят.
С осем вола е едната, с дом богат, 
но прости се дъщеря ù с този свят.
Три кокошки кътка другата едва.
Дворът ù обрасъл до гърди в трева.

Бе богатата богата и с мома.
Кацаше луната на челото ù сама.
А на другата синът ù – момък планина –
със звезда на рамо, с плащ от светлина…
Горе си препуска звездната езда.
Срещна се Луната долу със Звезда.

Срещнаха се долу, за да изгорят.
Няма да ги видим вече втори път:
влюбени, прекрасни, вречени до гроб… 
Тя му бе робиня. Той ù беше роб.
С осем вола даже, който е богат,
вярва си: в краката ми е този свят.

Без окото ù да мигне, прокълна
богаташката на бедната сина:
– Чедото ми само да погледне той…
Днеска към небето вие с глас несвой.
Чедото ù чезне в кладенец дълбок,
в който не поглежда и самият бог.

Гледа и не вярва: липсва по пръстта
диря от колата тежка на смъртта.
А къде изчезна моята Звезда –
бедната се пита – няма и следа,
свърнал към полята – казват ми така –
после го отнесла бързата река…

По брега на Кьорьож вий се черен път.
Две старици в черно на брега скърбят…
С осем вола, с дом-палат е, а мълчи
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днес богатата с изплакани очи…
Отдалеч се носи – да не чуваше поне –
бедната проклина, бедната кълне…

1942

ДИВИ ГЪСКИ ЛЕТЯТ

Дядо, в кърпени потури и цървули,
неизвестен за света, невзрачен,
доверявал се на ято диви гъски,
щом от мъка искал да заплаче…

Може би била е есен и луната
къпела реси в притихналата пуста;
гъските потъвали между звездите…
Дядо ги следял смирен от пруста.

Лъч сребрист в косите му проблеснал,
по цървулите му – прах сребристобяла.
На овцете от съня кошарата
като люлка в унес се люляла. 

Сам самин – изстенал дядо; от луната
пламнала брадата му като комета.
Дядо с всеки стон на дъното пропадал
на съдбата си хилядолетна.

После стона му отнесъл нейде вятърът…
Тежки, но безсилни са ръцете на ратая.
Чезнели, смалени, гъските сред мрака.
Шушнели листата, слели се с безкрая.

Ей с това природата го утешила…
С мъката останал като с верно куче.
Ето ме: в нощта аз чакам вместо дядо
отговора, който не получил.

Жлътнали листа, бучете, напращели
в скрития си порив да ми отговорите.
Плъпнали към мен поля, гори прииждат…
С кожата си чувствам ги и с порите.

Вятър. Прах. Мухи… Светът е черен
в дъното на пустата, от мрак отприщен…
ято диви гъски пак летят, летят,
сякаш са душата ми сред нищото…

1939
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ПЪТНИКЪТ С КОЛАТА

Дребен и дрипав, храбър за двама,
вардеше в Инанад струпана слама;
предан пъдарин – Петереш Арон,
своята вярност даваше даром.
Чак като стана шейсетгодишен
ясно му стана, че е излишен;
труд, благородство дал е напразно…
Вместо да скита празник след празник – 
тъне до гуша в чуждата плява.
Зърното Господ другиму дава…

Господи, дето ум уж наливаш,
щом ни затрябваш – мигом се скриваш.
Да се бе цанил при биволаря
двойно по-лек би бил му самарят.
Смел, необвързан, герой на герои,
страшен за чужди, близък за свои 
цял господар сега да е станал
и за рогата бика да е хванал.
Всичко изпусна… Дим и измама.
Сам подреди се – пази днес слама…

Нийде не случи… Горко заплака
па си наметна гръб с опанджака.
Сопата тропна. Скочи в ботушите,
скритом потегли, в себе си сгушен,
с прелет разкрилен на пеперуда,
тихо зареян, самопропъден 
скърши врата дебел на съдбата:
впрегна в небето звездно колата,
цар-господар – разжегли хомота…

Вече небето му е имота…

БИВОЛИ В ПРОЛЕТНИТЕ ВОДИ

Нито бърза, ни широка;
нито права, ни извита,
някой ден приижда Дьепеш,
изпълзява из коритото.

Пролет вятър див я роши
и с вълна с вълна играе,
на парчета той небето
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чупи, както сам си знае.
В тях все гледат, с тях отнесени,
биволите потопени,
втренчени и безразлични,
и с очи уголемени.

Седем биволи са, седем
идоли; между рогата им
с блясъци-искри изтичат
и небето, и водата.

Мудно седемте преживят
с маранята лятна слети,
вечността расте в рогата им,
бурята – на гърбовете им…

Вън от време и пространство,
с поглед все така зареян,
виждам ги и днес да гледат
облаците отразени.

1948 

Превод 
Марин 
Георгиев

18 май 2001 г. Унгарският културен институт, часове след подписване-
то на спогодба за сътрудничество между българското и унгарското културни 
ведомства. Министърът на националното културно наследство на Републи-
ка Унгария Золтан Рокенбауер връчва на Марин Георгиев държавното отли-
чие “Про култура унгарика”. Престижната награда, която се присъжда за осо-
бени заслуги в популяризацията на унгарската култура, се получава за чет-
върти път от български гражданин.

Марин Георгиев (вляво) получава наградата „Про култура унгарика“.
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Любен Петков

ПИЯНИЯТ КОРАБ

Едно

1. Валеше сняг; едри снежинки се сипеха над главите на забързаните со-
фиянци. На островчето пред „Солунска“ и „Графа“ художникът Димитър До-
нев и поетът Йордан Янков заплитаха и разплитаха словесни ребуси, без да 
усещат това рядко чудо с едрите снежинки, а може би точно това невиждано 
софийско чудо на природата ги приковаваше на едно място. Докато аз на два 
пъти пресичах площад „Славейков“ и се връщах. Перчемите им заприлича-
ха на бели куклуксклановски качулки, но те не се отместваха. А точно тога-
ва откъм площад „Гарибалди“ се появи силуетът на мъжа в солидна възраст, 
без шапка, в скъп балтон от флаконе, бавно пристъпващ с обувки на бос крак. 
Когато премина край нас, повдигна крайчеца на балтона си и... не повярвах на 
очите си: той бе гол, съвсем гол – патлакът му бе увиснал надолу и върху него 
едрите снежинки с въртене лъкатушеха и падаха разтопени.

− Данчо – побутнах поета!
Данчо не ме чу. И художникът не ме чу. Нито мъжът във флаконето, кой-

то премина.
− Дядо Господ слезе на площад „Славейков“! – ръгнах по-силно Дими-

тър, щом човекът пресече “Солунска”. Но пак не ми обърнаха внимание, зап-
летени в своите слова.

Аз тръгнах подире му. Такова чудо, рекох си, не е бивало; нещо ще се 
случи, ще стане нещо. Хората обаче нехаеха, а той все по-широко разперваше 
флаконето, за да изпъкне под него едрото му мускулесто тяло, с увиснал на-
долу патлак, чиито подвизи бяха скрита тайна. Заедно с мен и още няколко 
деца, припкащи след човека, прекосихме площад “Славейков“. Пред камен-
ните стълби на Градския комитет на партията (днес Столична библиотека), 
милиционерите се стъписаха, спогледаха се, сякаш не вярваха на очите си, от 
приближаващия се в снежната вихрушка силует на голо под флаконето. Стъ-
писването обаче бе кратко; спуснаха се като гарвани от двете му страни и го 
повлякоха по стълбите нагоре. После сякаш се разколебаха и го върнаха на-
долу; и пак го замъкнаха по стълбите нагоре. След което хлопна желязната 
врата.

Едрите снежинки над площада продължаваха да се изсипват, да заличат 
навярно небивалата сцена, на която единствени свидетели бях аз и дечурли-
гата.

В редакцията и в кафенето после разказвах какво съм видял, че е въз-
можно сам Дядо Господ да е слязъл на площад „Славейков“, че нещо ще се слу-
чи, ще се промени, но ме поглеждаха с насмешка. 

После пак разказвах какво съм видял, намеквах за Иисус и Дядо Господ 
на площад „Славейков“, но ме поглеждаха с насмешка или не ме чуваха, както 
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не ме чуха поетът и художникът на островчето между „Солунска“ и „Графа“. 
Видях го, казвах, не сънувам. Той е тук и пак ще дойде.

2. В кафенето разговаряме за орисията на нашего брата журналиста: 
− Късмет е да попаднеш в пресата на Господар – рекох.
− Ами той Господарят е Един! – заключва коментара ни седящият сред 

нас Рашко Сугарев
Явно, щяхме да сменим темата.
− Не, не! – обади се тогава мълчаливият Станислав Стратиев. − Истинс-

ки късмет е да попаднеш на поробител!
И Гошо Данаилов след време:
− На „Освободител“ пък е още по-голям късмет! − и ситно се закиска.

3. Силно впечатление правят изписаните на родни мъдрости на стените в 
залата на Народното събрание – на лявата страна:

Да би мирно седяло, не би чудо видяло!
На дясната страна:
Преклонена главица остра сабя не сече!
Както и словата отвън на фасадата срещу бронзовия кон на Царя Осво-

бодител:
Съединението прави силата!

4. Заглавия от сутришната преса: Азис, Боклуци, Наводнения, Политици, 
Атака, Потоп.

5. Думите като дребни камъчета и песъчинки;

6. Дребните камъчета, които обръщат колата или проговарят в мозай-
ките на бургаските деца от школата на Райна Рачева; дребните камъчета и пе-
съчинки – бумеранг в сърцето на пишещия брат, най-смъртоносната профе-
сия, редом с миньорската. Надвесени над подредените редове, ние, читате-
лите, едва ли се замисляме от разпъването на пишещия от товара им. Всеки 
божи ден над белия лист, смесвайки своите с чуждите мъки и съдби, както е в 
изповедта на Емили Дикинсън:

 Плачът е нещо незначително.
 Въздишката е нещо дребно.
 Но от товара им натрупан
 човек умира постепенно.

7. При едно от завръщанията си в Бургас именитият художник Генко 
Генков е арестуван и вкаран в “единочка” в подземията на милиционерския 
участък в центъра на града.

− Беше непредсказуем − разказва Сава Попов, приятел и комшия на ху-
дожника от детските години. – Когато идваше с Гертруда, немкинята, отсяда-
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ше в ателието на Джурлата: “Аз съм Пикасо! − викаше на жена си. − Ти, коя 
си?” − и скандалът нямаше свършване до заранта. Или в кръчмата, в кафене-
то, или в ресторанта изведнъж се вторачи в някого от съседната маса и, сочей-
ки го с пръст, изкрещи: “Този е болшевик, погледни му очите. Вижте го! Какво 
правиш тук?!” − скачаше срещу човека по някое време. Гертруда до него мъл-
чаливо отпиваше от каничката вино, понякога цялата каничка − на екс! Ние 
се стряскахме от виденията му, беше страшничко, а той не млъкваше. Така се 
озова на онова място; не можахме да го опазим? После майка му въртя теле-
фони до председателя на Съюза на художниците в София и къде ли не да ос-
вободят Генко.

− Дай сега кърпа, сапун! − пръхтеше като жребец под студения чучур на 
водата, щом се измъкна от подземието. “И аз, и ти не сме свободни! − казвам 
на пазача си. − И ти си тук, в мухливото подземие, защото аз съм вътре!”

− А той?
− Той крещи да не лягам на пода, да стоя изправен. Но стои ли се три де-

нонощия изправен?
И неукротимият художник, заслепен от светлината, изповядва:
− В тъмнината цветовете се множат. Когато стърчах, нагоре до стена-

та цветовете стигаха до крайната ситочка – черно; когато огъвах колене и се 
просвах на цимента – от червено, лилаво до розово, и всичките цветове на дъ-
гата.

8. Моят грях за смъртта на една птица натежава още по-непростимо към 
многото ми грехове, защото птицата бе слязла на земята да пие вода.

От години не бях докосвал оръжие, но бургаският ми приятел Пет-
ко Петков, шеф на фирма „Таласакра“, настояваше да изпробваме новите му 
пушкала. Странен човек е Петко, с необяснима страст за моите представи – 
трупа оръжие и картини; две несъвместими страсти – изкуство и оръжие. А 
може би за него те се допълват, Бог знае. И макар че веднъж разбиха сейфа му 
и го ограбиха, колекционерската страст на Петко надделя и той натрупа нова 
сбирка.

Каза ми на полето:
− Тази карабина купих вчера; стреляй!
И кой дявол ме накара да се прицеля в чайката, която плавно се приземи 

до дъждовната локва, в която се пречупваха лъчите на залязващото слънце.
Прицелих се. И стрелях.
В далечината чайката бе като сребърна паничка. Но аз стрелях, сигурен, 

че само ще проглуша околността; без капките кръв, които сетне залепнаха в 
душата ми.

Толкоз; прицелих се. И стрелях.

9. Дончо-Папазовата яхта потънала на пристана в Созопол; както клю-
мала върху вълните и потънала, на същия пристан, от който с Гого Райков и 
куп приятели пожелахме щастливо плаване на мореплавателя.
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Гемиите на Дончо потънаха − рекох си. Още оная заран, помислих си, под 
Президентството, когато между насъбралите се чух Дончо с радостни възгла-
си че ме вика между съзаклятниците си. Пък аз не знаех за какво са се насъб-
рали. От думите му разбрах, че са против президента Желев, на когото Едвин 
и тези немили-недраги бяха горили книгата му „Фашизмът“. Тук обаче Дончо 
не позна и той се развика подире ми, навярно с най-лоши думи, които, слава 
богу, не чух. 

Преди това имах друго преживяване с Дончо: този път до кандидат-пре-
зидента Жельо Желев, в навечерието на нежната революция, на митинг, пред 
катедралния бургаски храм „Св. св. Кирил и Методий“. Първи повдигна гра-
дуса на настроението, както си му е редът, Жельо Желев, после Елка Констан-
тинова, Сашо Йорданов (друг път ще разкажа за него). Дончо, още с първите 
си думи за волните морски души, спечели бургазлии и те ревнаха възторжено. 
Но какво му трябваше на оратора да се захване с надничащите глави от про-
зорците срещу катедралния храм, които безцеремонно нападна, че се боят да 
слязат между съгражданите си и винаги ще си останат същите надничащи. 
Митингуващите с веещите сини знамена започнаха да извръщат очи насам-
натам, подкрепяха с възгласи прославения мореплавател, но възгласите вече 
не бяха до небето, както в началото. Дончо след още няколко заклинания, из-
глежда, схвана разликата и се оттегли.

− Как беше?! − блясъкът на очите му ме жегна.
− Добре, добре! − рекох. − Ама не разбрах на кого ръкомахаше и се за-

канваше.
− На ония хлебарки! Казах им да слязат. Но те на земята няма да слязат, 

те са обречени.
− Какви хлебарки, Дончо?...
− Червените: на теб ли да обяснявам... 
− Аз съм учил в тази гимназия, защо така говориш...
− Как така си учил? − сепна се Дончо.
− Това е моята бургаска гимназия „Кирил и Методий“.
Дончо изведнъж позеленя, облещи се, огледа ме, огледа тълпата, знаме-

ната, църквата, ораторите. И се плесна по челото:
− Да се еба в гъза! Помислих, че съм в Стара Загора, там, насреща е Пар-

тийният комитет!

„Тивия“ е собственост на Националната телевизия, но като всички цен-
ности във времена на славни преходи (нескончаеми за славната ни таткови-
на), какво тук някаква си яхта „Тивия“, преплавала световните морета? За-
вързаната от години с въжета на пристана „Тивия“ потъна на дъното на созо-
полския залив след проливен дъжд. Световният мореплавател Дончо по това 
време навярно се е провирал с верния си велосипед сред гъмжилото от мо-
торни возила на софийските кръстовища. Изоставената самотна яхта, с която 
на три пъти обикаляха с Джу морета и океани, а веднъж с малката Яна, цели 
две години и 47 дни. После Дончо с „Тивия“ сам премина покрай нос Хорн, без 
да спре − прекоси безбрежните сини хоризонти и пак се върна в Аржентина 
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− последната преградка на „Тивия“ с големия син свят. А Дончо стигна сла-
вата на национален герой − и филми, репортажи, интервюта, ордени, звания, 
книги, депутат в Народното събрание от листата на СДС. С Гого Райков тога-
ва пожелахме “Щастливо плаване!” на мореплавателя и той се завърна жив и 
здрав, и прещастлив. Но можехме ли да очакваме такъв финал за вярната му 
„Тивия“ − на него и на лъчезарната Юлия − Джу, която по-късно върна мо-
минското си име − Юлия Гурковска, оглави кабинета на президента Жельо 
Желев и преждевременно отплава за оня свят, проядена от коварната болест. 
На прощалната церемония в църквата „Св. Георги“, насъбралите се приятели, 
заедно с президента Желев, нямаше на кого да изразим съболезнованията си, 
защото никой от близките ѝ не бе застанал до неподвижното ѝ тяло: малка-
та Яна бе пораснала и току-що станала майка, Дончо пък едвам се държеше и 
хлипаше зад колоната.

В тази църква, пред ковчега на незабравимата Джу, рекох си, изпращаме 
завинаги един живян, отминал свят. Поредната илюзия, какъвто всъщност е 
животът на човека, с утешение и за потопената „Тивия“, че все пак събра мла-
дите ни духове и ги разнесе по световните морета.

10. Експресният влак София–Бургас: към морето, към Странджа – през 
полята и градините на Тракия.

Жената срещу мен ми подава ябълка; също и на пътуващите около нас. 
Била при внучката си, студентка в София, която я чакала на гарата, защото 
била натоварена с продукти за нея. И най-много с ябълки, защото внучката ѝ 
не можела да учи без ябълки.

– Двамата с мъжа ми напуснахме Казанлък и си дойдохме в село. От гара 
Кръстевич до селото е километър и половина – пеш – заразказва весело же-
ната на висок глас, – петнайсет души сме в селото. С мъжа ми гледаме кози. И 
три овощни градини. Шест тона ябълки по шест стотинки продадохме и шес-
тстотин лева взехме, за внучката, тя е първа година финанси в Икономичес-
кия – нареждаше, пък ние слушахме, ръфайки сочните ябълки. – Баща ѝ я ос-
тави мъничка, въобще я заряза. Направи си други две деца от друга жена, но 
тези дни зарязал и тях. Отишъл при трета. Дъщеря ни, майката на внучката, 
още е в Казанлък, но от един месец е съкратена от работа. Там, в Казанлък, за-
несохме цял камион с ябълки за продан − по двайсет стотинки на килограм 
ни дадоха.

Беше ѝ хубаво, че я слушаме:
− Дано не умрем, докато внучката завърши учението си.

Две
1. Подобаваща изложба е наредила Ружа Маринска със своя екип в Со-

фийската градска художествена галерия по случай стогодишнината от раж-
дането на Гео Милев. Преди да се гмурнем в изложбените салони, на Ружа 
Маринска ѝ хрумва идеята да ни запознае с ликовете на генерацията млади 
таланти, съпътстващи Гео Милев в онова неповторимо време на идеи и чуде-
са от двайсетте години, непосредствено след двете национални катастрофи. 
Така за първи път видях едно до друго възторжените лица на Николай Абра-
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шев и Стефан Качулев, на Драгомир Ненов и Панчо Владигеров, на Ламар, Ра-
маданов и Никола Танев, на Донка Константинова и Чавдар Мутафов, на Ни-
кола Фурнаджиев, Иван Милев и Николай Райнов, на Владимир Димитров-
Майтора и Димчо Дебелянов, на Хрусан Цанков, Иван Лазаров...

− Те не са много − казва ми Ружа Маринска. – Можем да ги изброим...
Но са лицето на България, мисля си. Дали такава лавина от български та-

ланти на духа ще се изсипе отново, точно сега, когато са ни най-нужни? Нещо 
подобно се случи през шейсетте и седемдесетте години на миналия век, след 
опустошителното затишие и краен нихилизъм на постигнатото до преврата 
на 9.ІХ.1944 г.

− Едва ли! − чувам гласа на Ружа. − Ония българчета са носели в душите 
си неподправено българското, аз живея сред днешната академична младеж.

 − Сред следовниците?...
 − ...

2. От площад „Славейков“ в центъра на София до Малко Търново и от 
Малко Търново до тих бял Дунав и по румелийските полета автентично род-
на простащина залива всичко свято и родно и вещае бурни дни за слънчеви-
те ни намерения. Всичко потискано и спотаявано в душата на нашия човек − 
герой и жертва − изведнъж отскочи на повърхността. И няма спиране: от не-
винното храчене и плюене, пафкането на цигари от невинните ни ученички 
и смъркането на лепило от дечурлигата до пладнешките обири по домовете и 
изтърбушването на възрастни от малолетни, до неукротимия цирков парад в 
Народното събрание. Да ти е драго, че си жив. И още по-драго да умреш. Жи-
вот подир тъмното робство или живот − блян по цивилизацията на съзвездие 
Куче. Малодушната ни и малокръвна полиция свенливо свива рамене като 
девственица пред кръвясалите очи и вампирясалите мои съседи, наклякали в 
ложите на балконите си за среднощното театро – до заглъхване на шумотеви-
ци и пиянски свади. Полицията е бебе в очите на простака и може да се укро-
ти с биберон Чико и нещичко за помирисване и приспиване. Никаква в своята 
безкръвност пред мазния и богатеещ простак, способен да оглави и разруши 
всичко около себе си; за него няма нищо свято – от пикаенето под масите и по 
дърветата до гнусното флиртуване с бездомните кучета.

 И защо, когато цялата страна е мръсна улица и кръчма? “Бог да се смили 
над тази клета страна ” − стряскаш се в полусън. Европа ще вдигне три пъти 
по-яка берлинска стена и по-желязна завеса − войните са нищо пред проста-
щината − и всичко оцеляло, подредено и направено до ден днешен ще бъде 
опикано и осрано от нашия простак.

 Затова да ядем, да пием и се веселим. Жетва е. Докато можем: от площад 
„Славейков“ и Царската градина с натъркаляните бронзови мадони по асфал-
та до Ирин-Пирин и Странджа баир гората, и по румелийски полета ...

3. − Журналиста, ей, – ало, по-кротко! – викна старецът зад оградата по-
дир тичащия червенокос хлапак в циганската махала.

И злобно тропна с бастуна.
Хлапакът изхриптя като жребче, обърна се и му се изплези.
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− Ще се помолиш на дървения Господ! − завъртя бастуна си бившия учи-
лищен инспектор, чиято къща бе на границата с циганската махала.

Хлапакът не спираше да цвили като жребче и да се плези на заканите на 
стария училищен инспектор.

И смях − до небето.
Журналист наричаха в селото червенокосия хлапак на Рени, която роди 

извънбрачно, докато чистеше канцеларията на областния вестник. От деня на 
раждането му, когато се завърна с Рени, всички в селото заговориха за жур-
налиста; викаха му журналист, журнал, журналче, жур; едва ли някой знаеше 
истинското име на хлапака. А то растеше будно, неудържимо, предвождайки 
мургавите малчугани с бойни викове, за ужас на бившия училищен инспек-
тор, който пускаше кепенци на прозорците и надничаше през процепите по-
дир бойните им викове.

4. Стари обуща и старо приятелство цена нямат, знам го по себе си, знам 
го и от близки хора.

Много привързан към верните си другари се оказа Радой Ралин, с кого-
то по едно и също време обитавахме писателската къща в Хисаря. Старите му 
обувки едвам се държаха − с изядени подметки и с изплезени езици по ръ-
бовете, които той застъпваше, улисан в приказки, и залиташе като пиян, а се 
знае за него, че през живота си не е близвал капка алкохол. Как ли не го увеща-
вах да смени тези спънати, смачкани кондури, без фасон, дето можеха да му 
погодят голям номер. Не, възразяваше − не сега, другия път ще купим; и из-
тананикваше любимата си песничка за розата. Да, ама още същия ден старите 
другари му погодиха очаквания номер − дясната обувка се изплези, Радой се 
заплете, залитна и само дето не си разби носа.

Нищо не каза.
На другия ден се съгласи да купим обувки. Разбира се, в големия хисар-

ски магазин за Радой Ралин обувки нямаше. И как ще има, когато все още 
не беше готов да се раздели със старите. Качихме се на моята шкода Тотка и 
препуснахме към Карлово. Досещах се как ще завърши пазарът ни. На след-
ващия ден бяхме в Сопот. Същата история. На по-следващия обиколихме ка-
лоферските магазини. Стигнахме до Казанлък. И до Стара Загора за Радой 
обувки нямаше в нито един магазин. Не се предавах. Докато не се озовахме на 
лъскавата търговска улица в Пловдив, с най-хубавите магазини за обувки и с 
най-хубавите и красиви магазинерки, пред които всякакво Радоево отлагане 
и съпротива паднаха.

− И на вас да ви излезе късметът! − пожела им писателят. − И още тази 
вечер...

За късмет точно в този момент ни завари изкуствоведката Ани Владими-
рова, която похвали избора на Радой, а приятелката ѝ Жени запечата с фотоа-
парата си историческия момент − Радой Ралин с нови обувки в ръцете си.

5. Салвадор Дали: Повечето хора работят, за да печелят пари. Аз пък 
печеля пари, за да работя.
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6. Дали сега мога да повторя същото, което направих в оная студена при-
вечер в Бургас, когато безпаричен, безквартирен и сам на Главната в нозе-
те ми допълзяха, издухани от вятъра, една синя и една червеникава банкно-
та, които застъпих веднага: синята бе десетолевка, червеникавата − петолев-
ка. После се наведох и ги измъкнах с двете си ръце. И кой дявол ме накара да 
се протегна с тях към първия минаващ покрай мен: Ето, нà, рекох, намерих 
тези пари! Човекът не ми обърна внимание и загърнат в яката си, подмина; 
на втория, на третия, отново показах с протегнати ръце банкнотите: Тук ги 
намерих! − изричах. Но и те, подгонени от студения вятър, притичваха край 
мен като първия минувач. Може да са помислили, че съм откачалка; и то не е 
далеч от истината.

Тръгнах по улицата към морето; не бях хапвал през целия ден; очите ми 
светнаха, като си представих какво нещо мога да изям за тези пари. И за хотел 
щяха да останат, и за пътуване на другия ден при гаджето във Варна. Билетът 
с автобус струваше 2,80 лв. Това е, мислех си вървейки, да си роден с късмет.

И както си вървях − на ул. „Райна княгиня“, мисля, прочетох: „Районно 
упрвавление на МВР“ − и мисълта, че някой като мене – безпаричен, безквар-
тирен и сам е загубил това имане и вече го търси, сякаш ме блъсна към сгра-
дата. И неусетно прекрачих каменното стъпало на входа.

− Какво има младеж! − чух строгия глас зад стъклото.
− Аз − рекох, − аз намерих едни пари...
И показах двете банкноти.
− Какво? − викна с още по-строг глас милиционерът. − Кой си ти? Колко 

пари намери, покажи парите...
− Ами, аз съм... − тука запелтечих; да си призная − голям страх имах по 

онова време от милицията; имам го още, но тогава съвсем − бях без работа, 
без жителство, без дом, а бе − скитник, знаех какво означава това.

− Къде са парите − разпореди се милиционерът, чието лице зад стъклото 
така и не видях. − И паспорта; паспорта...

Стана непоносимо горещо.
Оставих двете банкноти на гишето и, както тихо и внезапно се бях поя-

вил, така бързо и тихо се измъкнах навън, без да се обръщам, докато стъпя на 
„Богориди“.

Чак тогава се обърнах. И слава Богу − зад мен нямаше никаква следа от 
милиционер. Закрачих по нанадолнището, сгорещен и облян в пот от прежи-
вяното, но все пак радостен, че съм свободен, пък и паспорта не сглупих да му 
дам. Глада, студа и всичко останало щях да проумея по-късно, но сега вървях 
с източена глава, дишах и се радвах на свободата си...

Бях на двайсет и нещо. Днес, питам се, мога ли да повторя същата исто-
рия? 

Защо не – може пък и да я повторя, само да намеря някакво имане, ей-
така, както си вървя по улицата. Ама то, късметът, веднъж се пада на чове-
кът.
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7. Три са основните начала на всяка духовност: любов към ближния, тър-
пимост и всеопрощение. В името на живота. Но на кого душата не е препълне-
на с тези добродетели? А трупаме грехове и мъка.

 ...и нашта мъка ненаписана
сама в пространството ще скита.
Духовността ни е от най-възвишените – казва ни художникът Георги То-

доров с изложбата си в централното фоайе на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Неговото послание е зов към разпиляното съкровище 
в глъбините на всеки от нас. Най-напред ни посрещат фигурите от пръст на 
нашите прародители по права линия – Адам и Ева. Младият философ и ху-
дожник ни напомня още за липсата на единно свято място в централния ни 
град, а то е между църквата „Св. София“, Светия синод и „Св. Александър 
Невски“. 

Съборният храм за един народ е едновременно и прослава на Бога, и зре-
лостен акт за държавно себеотрицание – подобно на Соломоновия храм в Йе-
русалим, Партенона в Атина, „Св. София“ в Константинопол, голямата Оме-
йадска джамия в Дамаск, парижката Нотър дам, „Св. Стефан“ във Виена...

На софийския акропол липсва образът на българската святост, подсеща 
ни авторът... 

 − Съборният храм, Храмът на вси светии български.
С двайсетина восъчни фигури на параклиси около това свято място ху-

дожникът е онагледил своя уникален замисъл.
 − Искам да видя чудото − изповядва се той в саморъчен надпис. − Не ис-

кам да живея в изгубено поколение.
 
8. Нощем вампири кръстосват в нашата планина, нападат и смучат от 

грешната ни кръв.
− През 1946 година − разказва г-н Калканджиев, − в Малко Търново се 

появиха десетина младежи, които народната милиция една вечер натовари на 
камиона и в местността Пенгьово ги простреля, уж че са побягнали към гра-
ницата. И още полуживи струпали камъни отгоре им.

Но майката на Стойчо овчаря пропяла:
− Тия хора ги заровиха не по християнски. Ще вампирясат. Ще пият 

кръв...
Стойчо се престрашава и вечерта забива кръст, но кръстът на сутринта 

изчезва. Втори път забива кръст. И вторият кръст изчезва. При третия кръст 
го настига с коня си един офицер и му заш левява такъв шамар, че онемява...

9. − Твоята планина е само метафора − казва ми Борислав Геронтиев. − 
Четох как в едно село хората се събират в кръчмата със странджански песни 
на газова лампа. Не се ли връщаме със сто години назад?

Странджа е обезлюдена, исках да му кажа, но диша отвсякъде; и от глъ-
бините.
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10. Омагьосан от динамиката на времето в което живеем, Ришард Ка-
пушчински пише в „Лапидариум“ за американците от Лос Анджелис с осем-
девет милионно население (повечко от българското), че там в основните учи-
лища децата говорят на 81 (осемдесет и един) езика и създават климат на то-
лерантност и доброжелателност; и с удивление отбелязва за новосъздаваща 
се тихоокеанска цивилизация между оста Токио − Сингапур и Лондон − Же-
нева.

11. Когато нашите сънародници бяха натирени с Голямата екскурзия, 
моят комшия преди да замине, направи каменна чешма на изворче в плани-
ната − за добър помен и благодарност към земята, която от векове бе приютя-
вала и кърмила бащите; и децата му.

12. 2000-та година съвпада с:
7508 г. по византийския календар,
6236 г. по египетския календар,
5706 г. по юдейския календар,
5119 г. по календара на маите,
4636 г. по китайския календар,
2753 г. по ранния римски календар,
2544 г. по будисткия календар,
1921 г. по индийския календар “Сака”,
1420 г. по мюсюлманския календар “Хегира”,
208 г. по републиканския календар на френските революционери.

13. Живея на малката бургаска уличка „Адам Мицкевич“, която води 
към морето. Името на полския поет мен пък ме отвежда към бурите на ония 
времена, когато той стъпва на бургаския бряг да инспектира войските на пол-
ския дворянин, писател и генерал Михал Чайковски, известен на тукашното 
население с името Садък паша, на турска служба, заради вековната вражда на 
поляците с Русия. 

Полският патриот предвожда полк от 6000–7000 “балкански казаци”; на 
полковото знаме от едната страна блести кръстът, от другата − полумесецът, 
разположен е в сливенските казарми, а повечето казаци са от Сливен и от 
близките селища – по сведения на д-р Симеон Табаков. 

Кръщенето на войските на Михал Чайковски – Садък паша, е по време 
на Кримската война при окупацията на Букурещ, Браила и на фронтовата ли-
ния по река Прут срещу руските войски.

Българите малко са искали да знаят за деликатните сили на полка… За 
тях е било важно, че ще носят оръжие, ще яздят коне и въртят дълги саби 
– нещо, дотогава на простата рая абсолютно забранено – записва д-р Симе-
он Табаков.

Можем само да си представим с какви почести е посрещнат Адам Миц-
кевич при акостирането на кораба му в Бургас. Годината е 1855. Фаталната го-
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дина за поета. Защото със стъпването на бургаския бряг е разтърсен от силна 
треска. Ограденият с блата, мочурища и езера Бургас е нездравословно място 
за живеене, най-вече за преуморения писател. Хората на Михал Чайковски са 
ужасени от заболяването, което поваля техния идол. Безпомощни да му по-
могнат, натоварват го обратно на кораба, с надежда да бъде излекуван в Ца-
риград.

И каква мъка е била за Михал Чайковски и за полските патриоти щом на-
учават, че не е понесъл коварното заболяване. Все така изгарящ от огън, Адам 
Мицкевич издъхва.

В полка на Михал Чайковски го изпровождат като воин със салюти, ко-
гато полагат пренесеното тяло на поета от Константинопол в парижкото гро-
бище Пер ла шез. 

Три

1. В кафенето на Али. 
Селският философ: колкото повече поскъпва еврото и доларът, толкова 

повече поевтинява човекът.
− Всичко е за продан − отвръщат му. − И овцата, и човекът, и ти си за 

продан, ама няма кой да те купи. За какво мислиш е дошъл оня пезевенкин – 
французинът, при най-бедните и най-незащитените момиченца и момченца? 
А преди него холандецът?!

− Ама и ние за нищо не ставаме като не им смачкваме главите на пезе-
венците.

– Остави, целият свят се е превърнал в стока.

2. Мъжете са на изчезване, категоричен е проф. Зигфрид Мерин в пуб-
ликацията за в. „Дейли мейл“: мъжете живеят по-кратко, а жените все по-
успешно се налагат в обществото и напоследък предпочитат оплождане ин 
витро; на всичкото отгоре се задава и клониране на хора. Докато мъжете не 
предприемат нищо за оцеляването си и се погубват с алкохол, тънат в деп-
ресия и доброволно отстъпват и се смаляват пред нашествието и агресията 
на “нежната” половинка.

3. Лечко спря джипа пред бариерата на пристанището, но можеше да сто-
вари момичетата до кея, където бе хвърлил котва „Фърнес Австралия“, пла-
ващ под панамско знаме.

− Да не си посмял в пристанището! − нареди му Шефа. − И веднага се 
омиташ с джипа!

Направи го точно, както Шефа нареди.
Една подир друга скокливите госпожици тракнаха с високите си токчета 

на тротоара и опиянени от морския бриз, дълбоко вдишаха.
В джипа остана лепкавата миризма от парфюм и женски тела − момиче-

тата за новогодишния купон на „Фърнес Австралия“ бяха осем: от хубави по-
хубави! – хвалеше ги Лечко, докато пристигнат до пристанището.

− Чакат ли ни, кàко? − прошепна най-малката.
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− Чакат ни на кораба…
За фиестата на кораба Шефа запозна само тарторката Памела. Екипажът 

на Фърнес Австралия бе от филипински моряци, които трети месец плаваха 
на кораба до бургаското пристанище с меден концентрат за България. 

Шефа проследи кораба от тръгването му; всичко бе предвидил и прес-
метнал − знаеше как и къде праща своите момичета в празничните нового-
дишни нощи. Но защо трапът бе вдигнат, недоумяваше Памела, когато се 
добраха до кея? Нямаше жива душа наоколо, а леденият вятър безмилостно 
връхлиташе.

− Заради крадците са вдигнали трапа − каза Памела на момичетата и ог-
леда високата палуба със завързаните за пушките на кея дебели въжета.

Все едно, помисли си, вратата на дома, в който си поканен, да ти я зат-
ръшнат под носа.

На нито едно от момичетата обаче не му мина през ума да се връщат: за 
купона се стягаха къде-къде преди корабът да акостира. Никога назад: бяха 
го правили и друг път − по дебелите въжета на палубата, после в сгорещените 
каюти на загорелите за ласки морски лъвове.

Тарторката Памела не спря първата катерачка. Но още с първите отскоци 
ръцете на опитната пъргавелка се хлъзнаха по заледената повърхност на въ-
жето и пред очите на компанията момичето пльосна във водата; разкрещяха 
се жриците на любовта, обезумяха, когато на повърхността се показа главата 
на катерачката и сякаш забравиха за топлите каюти, пресмятаните долари, за 
всичко. Две от момичетата не издържаха на истеричните крясъци и се хвър-
лиха във водите да я спасяват, но водовъртежът от хладилната инсталация на 
кораба всмука тялото на катерачката към дъното и повече не се видя.

Дежурният на вахта филипинец на свой ред пусна алармата: Човек зад 
борда!

Моряците се отзоваха, пуснаха въжета и пояси, но вълнението като слам-
ки ги отнасяше. Всеки миг бе съдбоносен за живота на давещите се; алармата 
на филипинските моряци събра охраняващите служби в пристанището, раз-
буди целия град, докато ги измъкнат от морето, но само двете момичета, без 
катерачката, която остана в студената нощ на дъното, под кораба. За чиято не-
лепа смърт капитанът на Фърнес Австралия г-н Гудофредо Лерин на другия 
ден изрази искрените си съболезнования и съболезнованието на екипажа.

4. − Свободата не се дава, не се получава, не се взема. Свободата не е хал-
ва, не е баница или парламентарно кюфте, свободата е осмисляне на съзнани-
ето. Тя граничи с културата на индивида, с неговите възгледи и идеи, с дълби-
ните на интелекта му, с широтата и представите му за света, с неговия морал. 
Затова в объркания ни ден има толкова побъркани и побеснели хора. Затова 
е загърбена фигурата на твореца и интелигента. Затова поетът Александър 
Геров каза, че не му се живее в общество, в което творецът е захвърлен и заб-
равен. Битката за преразпределението на народната и държавната баница, от 
друга страна, съвсем настърви хората. Отечеството ни заприлича на истинс-
ки зверилник.
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− Властта има нужда от бандити, защото те нямат нужда от съвест, от 
морал, а от мътилката и хаоса − в мътната вода да хванат своята златна рибка. 
Също така те знаят, че партия на интелектуалци няма, както няма и истинс-
ко съглашение на интелектуалци. Интелектуалецът е индивидуалист, а това 
за бруталния и проспериращ герой на нашето време без видима съпротива е 
рай.

5. Човек мре да бъде лъган. На това разчитат лъжците и от това се препи-
тават. Човекът на изкуството − Артистът, е титулуван лъжец − в неговия свят 
се влиза с едно на ум, наужки; благороден лъжец. Но тежко и горко на предо-
верил се на артист без задръжки, вяра и морал.

6. Хората, когато се обичат, привличат около себе си и познати, и непоз-
нати; от излъчването е. Както и обратното, когато не се обичат, все по-малко 
се доближаваме до тях. Сашо и Анжела бяха неразделни. При тях Бог бе ще-
дър − надарил ги бе и с телесна красота, която не се наемам да опиша, макар 
край Анжела вече да припкаха два ангела небесни: син и дъщеря. Няма що: 
идилия, която сме виждали единствено в изображенията на ренесансовите 
художници.

Любимо място на щастливото семейство бе плажът край морето, а най-
желано − на остров „Св. Анастасия“, земя педя и половина, но достатъчна да 
събере бургаската и софийската артистична бохема, во главе с поета Христо 
Фотев. На острова артистичната бохема разнищваше екзистенциални проб-
леми, опиваше се от дълбинни размишления и се отдаваше на безбрежната 
стихия на емоцията, която преливаше от загорелите тела и нямаше прегра-
ди и насищане. А от безбрежната емоция и дълбинни размишления избухват 
пламъци и те опожаряват, ако не се намери подходящ пожарогасител. Най-
безобидно, от които, естествено, е пиенето, ама пиене на островяни − до заб-
рава.

Сашо бе между най-гасящите пожара; от измъкването сутрин на кърва-
вочервеното слънце от вълните − до нощите с високите и скърцащи звезди. 

За Анжела и ангелите на Анжела Бог бдеше, а дяволите си кротуват сред 
морето, мислеше си Сашо.

Един от тях обаче се пробуди в късна доба и поведе Сашо към семейната 
каюта. Ангелите небесни блажено спяха на една страна, а на другата с познато 
охкане и ахкане се задъхваше Анжела. Дяволът го блъсна към стената и той 
видя божественото тяло на Анжела свито на кравай. Дяволска работа, пре-
мигна в светлината на фара Сашо. Щеше да си тръгне, но в този миг краваят 
се разтегна и слепените в кравай тела се отлепиха.

Анжела го бе видяла да стърчи сред стаята и писна; ангелите още по-пис-
кливо подир сянката на другото тяло, което се изниза през вратата.

И корабът се люшна. 
От този миг насетне ангелите настървено закръжиха край Анжела и ро-

веха в изцъклените ѝ очи; а ние, обкръжението на “вечно влюбените”, се раз-
пръснахме. 
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Сашо пък неуморно гасеше пожарищата − там, на кораба-остров; и по-
страстно на сушата − до инфаркта.

Толкоз.
От Сашо ми останаха изписани от ръката му стиска листа за старопла-

нинския корен на рода му – непреклонни българи и войводи през тъмните и 
размирни векове.

 
7. Откакто съм прогледнал, поне се нагледах на луди, смахнати и отка-

чени: от най-ревностните последователи на Бога син, тук, на грешната земя, 
до най-фанатиците и най-блюдолизците и партизани на мними гении и вели-
чия, гадатели и врачки, партийни секретари, председатели на съюзи и коми-
тети и какви ли не − до баш демократите, на които се наслаждавахме по ми-
тинги и всяка вечер на домашната телевизионна сцена, напук на театралите, 
чиято публика отмъкнаха.

Възхищавам се на разума на живота. Пред него всички сме артисти на 
голямата сцена.

8. Колко усилия да побъркаме човека, да го дамгосаме като свят и убог: 
през оскотелия ни семеен кръг, през буренясалата, с озъбени псета улица, с 
книжните сергии, напращели от голотии и вампири, през подивяващото учи-
лище. 

Защо наистина повече напъни за полудяване, когато без друго сме луди? 
Или както се изразява Паскал − да не бъдеш луд сред лудите е само разновид-
ност на лудостта.

 
9. Малко било – отвръщат от петъчната “Панорама” − за нашенеца. 
− Според социологическо проучване по още един признак не сме евро-

пейци, защото сме дали най-голям отпор на въпроса за вкарване в родното 
училище на учители педерасти; което не стана с уличните Христови пропо-
ведници от всевъзможни секти, плъпнали наляво и надясно като скакалци, 
за разлика от нашите блуждаещи проповедници на светата ни православна 
църква.

 
10. От вечната книга:
Всяка твар е като трева.
И всичката ѝ слава като цвят от трева.
Тревата изсъхва и цветът окапва.
Но Словото Божие трае до века.

11. Културата се стреми да усъвършенства и обогати природата; и самата 
култура да се усъвършенства и обогати като заимства от природата.

Да пазим природата от криворазбраната цивилизация, би възкликнал 
Добри Войников, ако възкръснеше.

12. Не е за вярване: на художника Краси Зинин откупили 10 картини; от 
неговото необичайно, различно, загадъчно изкуство?
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− Върнах дълговете си; да вървим в пещерата на Румен − и отскочи да 
вземе 400 лева от една приятелка.

Предусещах каква вакханалия ще се вихри до заранта. С Краси Зинин 
винаги има изненади. Пък може ли в такъв момент да не споделиш вихрите с 
най-близките си приятели? От десетина години една откупка. Въпреки това 
Краси остава верен на максимата на Салвадор Дали, че ако другите работят, 
за да печелят пари, той печели пари, за да работи. 

С нас тръгна Ани Николова, ученичка по рисуване на Краси Зинин, (ко-
гато била на шест години), но поетът Захарин Захариев не дойде, остана при 
малката си дъщеря Станислава; нямаше как.

Седнахме на кръглата маса.
Още с първата поръчка Краси зареди и съседните компании, с които не 

след дълго станахме една компания. Вихрите се разпростряха, нагорещиха. И 
пещерата стана тясна за широкото сърце на бургаския художник: танци, пес-
ни, лудории с подскоци, подир което знаех, че ще свърши с гмуркане в морето, 
макар водите да бяха още ледено студени.

По едно време Краси се вторачи в младата художничка между нас, ся-
каш я виждаше за първи път. И се отприщи: “Защо рисуваш едно и също цял 
живот, защо в една и съща тоналност?” − “От теб се уча − отвръща му Ани. − 
Аз това го правя пет години, откакто съм завършила, а ти − от двайсет и пет 
години. (И не спестява за безкрайните му дълдисвания между Кандински и 
Мирò.) “Не е вярно, аз рискувам, експериментирам, а ти само едно, стъкло и 
порцелан: ще ме простудиш…” “А другото не усещаш!” − брани се Ани. 

Но Краси сменя темата − за разлива и синхрона между секс и любов, за 
мечтата на артиста с една дума да изрече всичко, и в една картина – целия 
свят; че все пак има край на напъните ни; и пак край и начало за следващите 
кандидати на славата.

 
13. Бай Атанас Владев, железоколарят и мъдрецът в селото, заръча на 

Йорданка, на жена си, когато един ден си замине, да не го забравят, а да му ту-
рят над гроба една фунийка, в която от време на време да му сипват червено 
вино и ракия.

Йорданка, която държи ключовете за църквата, за манастирчето и па-
раклиса, разбира, че иска да засегне вярата ѝ, и да оскверни ритуала; и ведна-
га му отвръща:

− Няма, Атанасе, да те забравим, но преди нас оттам ще мине едно куче и 
ще повдигне крачето си над фунийката.

− Къде го найде това куче, спри − не ща да ми туряте никаква фунийка! 
− разфуча се бай Атанас.
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Юрий Лучев

ПРОЛЕТ ИДЕ/СИ ОТИВА
се казва

As you like it
Пределно ясно е
какво защо и как нахлува
но не е ясно кого ще отнесе
и кой ще напише книгата Отнесени От Вихъра
и кой ще рони сълзи и открива и открива без да спре
додето хищната растителност го скрие 
от погледа на нас, 
бенефициентът на откритието.

аз съм ацтек и не познавам колелото
и не ми е лесно да я карам все направо 
из този все пак окръглен свят
от птичи поглед казано
но боговете ми понеже са квадратни
засега така е
докато някой го открие и станем бенефициенти 
на откритието Му ние също

Но аз докато го кажа изречението си
тя взе че мина и отмина
и лятото след нея също мина и отмина
и заедно със него и рожденият ми ден отмина
когато в качеството си на новороден 
бях център на внимание 
на всичките роднини тези тук
и на онези там отвъд
и се празнувах и празнувах и празнувах
додето на небето се изписа СТИГА!
и много ме уплаши. Няма вече. 
Няма вече. 
О, има. 
И то не малко.
И то не маловажно.
Я се поогледай само. После ще говорим, 
ако имаш думи
а ако нямаш думи и това е все пак нещо
и това все пак ми е познато 
да и аз съм бил хем жив хем мъртъв
във вървежа и кипежа
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във растежа и копнежа 
естествено, 
естествено във алчността за залез-слънце озарени
Поогледай се и ако нямаш думи
зарови си книгата скрижалите си зарови
в позеленялата земя и темето си зарови 
и започни да съществуваш отначало
преди откритието на колелото да те питам аз тогава
гъбо-човеко под квадратни дъждове
как така мълчанието е злато
и кому е нужно да го огласява на мегдана
като начало на война с по-тихите цивилизации
потънали в предгибелна блажена дрямка 
за по-сигурно в подножието на жена ти

И в този пристъп на мълчание
само морето ли ще има думата
да премълчи каквото няма да ни каже
докато совите най-после са това което са – 
ловците на очи. 
За да я караме по слух,
по вертикала и хоризонтала
по интуиция
надолу по течението 
по вятъра
по пътя на най-малкото съпротивление
към себе си.

Ето това не исках да ви кажа, I’m sorry
Сега да каже кой каквото има там да казва
защото Ниагарската река 
ни носи към Ниагарските си водопади
по пътя на най-малкото съпротивление
и тъй и тъй така бучи
че никой няма да ви чуе
дори да си мълчите смело.

***
Мрачен човек, много

Седи и празно гледа 
сякаш вените си е прерязал
и кръвта му е изтекла във мравуняк
а очите му във шепите му са изтекли
или пък между краката са изтекли – 
все едно, изтекли са и толкоз.

алманах • Ϛвета гора • 200648

Юрий Лучев • Стихове



Ами който много гледа…

Или са избодени защото е езичник?
Или е войник на Самуила?

Като гледам, вече май се е възнесъл
във небитието 
или пък оттам пристига
с много труд все още диша и въздиша
и не се разделя с мрачната си сянка.

И мълчи, не казва как и откъде и накъде
защо и откога дори да знае
чаплата защо се казва чапла
гъбата отровна ли е или не е 
и така нататък се прегърбва
и така нататък се отказва 
да узнава и познава да го търси някой
да го чакат на уреченото място
и не притежава мобифон
на фона на мъглата

Абе я тури му пепел:
да не съм го молил да седи и гледа
да не съм го канил тук да се мотае;
да не би да имам да му давам нещо
да не би да има нещо да ми дава –
той взел-дал отдавна вече

и защо ли още се мотае а не вземе
да си окачи въжето
щом за него пеперудата е гъсеница
а зачатието е смърт в забавен кадър
щом ръката му така е уморена
че и виното си само с поглед пие
щом нозете му така са уморени
че единствено надолу могат да го носят вече

щом душата му е тъй сломена
че не пее и не плаче и не грее 
а сънува детското си слънце под дървото

Ами първо трябва да си изплете въжето
от конопа който ще засее
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и сапун ще трябва да открадне
докато жените са в реката
и дърво да посади и да отгледа 
с хубав клон високо над земята
(много работа за сам човек е)
и докато чака, 
я дъждът я мравките ще го довършат

Помогнете му бе мили хора, на човека,
кой с въже, сапун, дърво му изберете –
може и на вас такова да ви дойде до главата.

5 април 2001

***
ХИЩНА ПТИЦА, НЕ КВО ДА Е

Ако над теб премине и не те нападне значи
там нещо във очите
нещо във носа
или във вида ти има
което ù убива апетита,
или може би парфюмът
успешно скрива миризмата ти на апетитна мърша; 

а може би наистина не си ядлив; 

и дори и да си онзи 
който дебне хищни птици
тъпче ги със слама (ако има)
на битака ги продава (ако има)
и сънува как орлите храни
с мръвки от петите (ако има);

и дори и да си онзи който
мъкне стълба към небето (ако има)
за да прибере звездите
пиленцата клети
от гнездото на орела да открадне
да изпие две ракии и засънува
белите пети на Господ
белия му задник и невинен (ако има)
белите му думи
белите му агънца
жалните му песнички
белчиките му очички
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пак не те напада
като че не те и забелязва даже.

сигурно не те и забелязва даже.

Приказваме си ние, ама
знаем ли какво е писано да стане
във полето тази вечер
колко ли войни и битки ще се водят 
между мравки, птици и гризачи 
за едното зрънце дето иска да покълне?

Може би на сутринта ще разберем
от оцелелите (ако ги има)

Може би на сутринта все още ще сме тука
и полето 
и пейзажа с хищна птица царстваща над него
ден и нощ а не като петела
ще са тука а ако ги няма 
кой ти е виновен питам

Но отде ще вземем сили да осъмнем
аз не зная.
Пък и да осъмнем – да не би
в страната на изгряващото слънце да осъмнем, а? –
ви питам право във очите.
Няма, тук ще си осъмнем във страната. 
Това го знам от дядо си и съм готов да споря. Не на мене тия -
аз искам само тук да загина.

Аз искам да ме помнят все така загинал
за оня дето духа, if you please,
а не за нещо друго, if you please.

А ти, какво всъщност искаш, питам и не отговарям 
за последствията.

Обаче искаш да ти духат!

добър юнак, мамо,
на чардак сидеши
червено вино пиеше
и сговаряше, мамо, мома да му духа
на хонорар, мамо, тежки жълтици
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а мома отговаря:
що да не ти духна, юначе,
ала и ти на мене

Но моят глас е глас във пустиня.

Най-вероятната причина е във собствената ни фотогеничност
на две и повече ракии когато пеем:

“Пред нас са блеснали житата,
 след нас – отходно блато.
 Ехо, ехо; ехо нашир и длъж!
 Високо го хвани и тъй задръж!”
и тъй пеем,
че и пиле не може да прехвръкне,
ако ще и хищно.

Причини много,
но една е България тя на света, 
пътнико горд.
Усмихни се бе, пътнико горд, кво толкова.

30 март 2001 г.
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Рисунка 1. Худ. Иван Кънчев
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Енчо Мутафов

ПАСКАЛ – ВОЛТЕР: СРЕЩАТА НА ДВЕТЕ ОТПРАВНИ ТОЧКИ

Двете отправни точки на новата цивилизация – воалната и грехопаде-
нийната* – се срещат в две личности. Срещата е конкретна, единият автор 
взема отношение към мисленето на другия: Волтер пише своите За Мисли на 
Паскал (ХХV писмо от Философски писма), Допълнение към бележките към 
Мисли от Паскал и Последни бележки върху Мислите на Паскал и някои дру-
ги неща.

Аз се интересувам от срещата на двама мислители, в които се срещат две 
епохи на европейската мисъл. В останалите случаи срещи на мислители кол-
кото щеш. Мисловните системи на двамата са назовими с най-трафаретни 
думи: песимистична и оптимистична. Думите са идеологически просмукани, 
но аз ще опитам да ги ползвам в първозданното им значение. 

Това, че нито бароковият трагичен век не е само песимистичен, нито 
просвещенският ХVІІІ век не е само оптимистичен, засега ще стои на заден 
план. По-важна е сърцевината на мисленето. А бароковият в сърцевината си 
е песимистичен век – дълбокият трагизъм на разголената човешка същина не 
може да остави друго впечатление. Просветителският век в сърцевината си е 
оптимистичен – той се къпе в упованието си в Разума и своите откривателс-
тва. За просвещенците говорих по-подробно, изчерпвайки развитието на во-
алната отправна точка от Античността до Просвещението. За барока ми пред-
стои и Паскал ще бъде най-доброто начало. 

У Паскал виждаме не само трагичната мисъл на неговия век, но и проро-
ческите полети на ума му. Философията на Паскал е пророческа, а сам Паскал 
е в някаква степен философ-пророк, както би се произнесъл Исак Паси. В ред 
случаи мисълта му е осенена от високи неща, общуването му с Бога е дълбоко 
и искрено и го държи на границата на измеренията. Няма нищо по-безинте-
ресно за Паскал от това да се увлече единствено по измеримия и достъпния 
свят. Това е и точката, от която започват разминаванията с Волтер, тази е една 
от точките, в която се разминават светогледните позиции на двата века.

Паскал има и биографичен повод за подобна мисъл. Гений, подранил за 
своето време, предчувствал и просвещенското време на откритията, на 16 го-
дини създава “теоремата на Паскал”, на 18 години изобретява първата сметач-
на машина, на 25 години проектира експеримент, който потвърждава хипоте-
зата на Торичели за атмосферното налягане, на 31 години той е предложил на 
своето време солидни теории и експерименти, теория на вероятностите, те-
ория на числата, алгебра, аритметика. На 33 години Паскал скъсва с точните 
науки и с интереса, затворен в измеримия свят, и се отдава на хуманистично-
религиозната проблематика. Първият му текст е Писма до един провинциал, в 

* Текстът е раздел от втора книга на тритомното изследване Изоставени от 
боговете. Опит за теория на европейската цивилизация, която е под печат. Двете 
понятия воален и грехопадениен ще се изяснят нататък.
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който спори с йезуитите. Последните пет години от живота му са изпълнени 
с творбата, която го е направила най-прочут – Мисли. Те са били подготвяни 
като бележки към Апология на християнската религия и остават непублику-
вани приживе. Апологията е ненаписана. Не знам какво би представлявала 
тя, въпреки че Мисли дават доста сведения. Но привикнали с Мисли, ние чи-
тателите не бихме пожертвали лесно тази изключителна книга като “ескизи” 
за друга. По биологическите закони се е получило нещо познато в историята 
на духа: замисълът за нещо да доведе до друго по-велико. Сервантес замисля 
Дон Кихот като сатира, но се получава книга за най-идеалния герой на света, 
за испанския Исус Христос (Унамуно). С Декамерон Бокачо се е забавлавял и 
отморявал в трудните си филологически занимания. Днес тях ги знаят само 
тесни специалисти, докато Декамерон е синоним на автора си. Подобен е слу-
чаят с малката книжка на Еразъм За глупостта.

Едно премеждиe – без малко да падне с каляската в Сена след подплаш-
ване на кон – се оказва достатъчно силно сътресение, което вероятно насочва 
Паскал към вярата: той е почувствал силата на Божията намеса. В скоро време 
преживява епилептичен припадък, изпада в екстаз, обзема го състояние сви-
ше, разтрисат го ужас и величествен трепет, тежки предчувствия и опияне-
ние… Тези двуполюсни състояния на стреса слагат силен печат върху начина 
му на мислене. Откривателят на сметачната машина едва ли е бил осеняван от 
подобна метафизична двойственост, обзела почти изцяло Мисли.

Неговото есенение за съдбата на човека и за Спасението му, привилеги-
роване на второто измерение като в мита е съвършено чуждо на Волтер. То е 
чуждо на доминиращото при Волтер раузумно същество – в такива случаи 
той дори започва да издевателства. Прави го и спрямо Паскал, когото нарича с 
най-високи думи от рода на гений. Така се отнася и към Шекспир впрочем. И 
към двамата – в различна степен и с различна мотивация – той се отнася, ако 
мога така да съчетая думите, любовно-безпощадно. За Паскал казва: 

Осмелявам се да взема страната на човечеството срещу този гениален 
мизантроп. Осмелявам се да твърдя, че не сме нито толкова зли, нито тол-
кова злочести, колкото ни представя той.

За Шекспир:
Геният на Шекспир се отличава с мощ и плодовитост, с непринуденост 

и възвишеност, без нито искрица добър вкус и без ни най-малка представа за 
правилата.

Паскал е предизвиквал полемиста и ироника Волтер – той му е проти-
вопоказен. Той, разумният човек, който иска всеки човек да бъде разумен и 
да черпи с пълни шепи от благата на Разума, не ще и да чуе онези неща, оне-
зи “черногледи мисли”, които Паскал излага, подготвяйки своята Апология 
на християнската религия. Волтер не е нито неверник, нито плосък опти-
мист. Не е неверник, но не може и тук да допусне второто измерение, каквото 
е вярата в Бога, в неговите принципно нереалистични чудеса, които укреп-
ват духа на всеки вярващ в тях. Не е плосък оптимист, изрекъл е ред дълбоки 
мисли за клетото човешко същество, но не може и да помисли за споделяне на 
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картината, която рисува сънародникът му. Което не пречи да го нарече гени-
ален мислител.

Да се вгледаме в позицията на Паскал, която е противопоказна на немир-
ника на ХVІІІвек.

Тя се гради от трагичното отношение към човека като окаяно и безза-
щитно същество, като захвърлен блуждаещ атом, изоставен сам на себе си 
и залутан в това кътче на всемира, без да знае кой го е поставил тук, какво е 
предназначението му и какво ще стане с него след смъртта му. Позицията му 
се гради от това, че само Бог може да му помогне, само вярата в Исус, но не 
всеки вярва и не всеки търси спасение във вярата.

Съзерцавам всяващите ужас простори на всемира, които ме затварят 
отвред, и съм прикован в едно кътче от тази необятна шир (…) Накъдето и 
да се обърна, виждам само безкрайности, които ме заграждат отвред като 
нищожен атом, като мимолетна сянка, пробягваща безвъзвратно. Нека се ви-
дим залутани в това затънтено кътче на вселената и от малката килий-
ка, отредена ни за жилище – имам пред вид видимия свят – да осъзнаем ис-
тинската стойност на земята, държавите, градовете и най-сетне самите 
нас. 

Никой, дори и най-големият мисловен трагик не е наричал така видимия 
свят – килийка, отредена ни за жилище. Или (пак в същия параграф) – неза-
бележима чертица в необятната вселена. 

В Мисли всяка дума за видимия, измеримия и достъпен свят носи по-
добна характеристика. С всяко докосване до човека той го окайва за негово-
то безверие и невъзможност за спасение. Паскаловите трагични мисли не са 
позиция изобщо философска, изобщо за човешкото битие. Те са черни мисли 
за окаяника – продукт на Грехопадението, който не вярва и губи всеки шанс 
за спокоен живот тук в земния си път, във видимия свят. Паскал е стигнал до 
извода, че една апология на християнската религия може да тръгне само от-
тук. Той е преживял ужаса на всемира, почувствал е желязната му прегръдка 
в своите припадъци и нищо на може да го отклони към друг проблем или към 
друга интерпретация на този.

В Мисли няма и следа от Волтеровия и въобще просвещенския интерес 
към държавата, обществото, човека като поданик, земята, пазара, търговия-
та, равенството, свободата и т.н. в добре познатия ни ред. Паскал се вълнува 
само от клетата човешка съдба и начина да им помогне Бог. Към едноизмерно-
то Паскал е толкова безразличен, колкото Волтер към двуизмерното.

Какъв е този окаяник, този нищожен атом, захвърлен в жалката килийка 
на земното си битие? Каква гледка представлява човешкият род? Ето я: 

Да си представим оковани във вериги хора, осъдени всички на смърт. 
Част от тях биват обезглавявани всеки ден пред очите на другите, които 
ясно съзнават, че ги чака същата участ, и докато дойде редът им, се гледат 
със скръб и безнадеждност.

Сякаш чувам Еклезиаст:
Не е необходимо да бъдеш духовно възвисен, за да разбереш, че на този 

свят няма истинско и трайно задоволство, че всички наши радости са само 
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суета, че мъките ни са безкрайни и най-сетне смъртта, която ни грози всеки 
миг, неизбежно ще ни изправи след няколко години пред ужасната необходи-
мост да бъдем завинаги унищожени или злочести.

Тази химера човекът има само едно предназначение тук на земята – да 
търси постоянно, стенейки. Защото – скръбните тонове стават все по-ниски 
и режещи – е съдник за всичко, невзрачен земен червей; хранилище на истина, 
тресавище на несигурност и заблуждение; гордост и измет на вселената.

Паскал сякаш “предчувства” задочния спор, който дискутираме тук. 
Мнението му за разума едва ли би поласкало острослова на ХVІІІ век.

Кой ще развърже този заплетен възел, пита бившият учен и настоящ фи-
лософ-пророк. Природата оборва иронистите, разумът оборва догматици-
те. Какво ще стане с вас, о хора, търсещи истинското си положение с дадения 
ви от природата интелект?

Този дух на изложение, тези трескави обръщения към хората се срещат 
нерядко в Мисли. Още един цитат:

Напразно, о хора, търсите в себе си лек за злочестините си. Всичките ви 
познания могат само да ви убедят, че не в себе си ще намерите нито истина-
та, нито върховното благо (…) Главните ви недъзи са гордостта, която ви 
откъсва от Бога, и алчността, която ви прикрепя към земята. А философи-
те само подхранват в най-добрия случай единия от тях.

В такъв план на безутешни мисли за хората и техния голям грях се въз-
дига – като светкавица в мрака – мисълта за величието на човека. То се състои 
в умението да остане в предначертаните му граници. 

Величието е не да излезеш, а да не излезеш извън тях.
Величието на човека е в мисълта. 
И в следаващия параграф срещаме един от най-запомнените афоризми 

на Паскал, онзи, с който сме свикнали да свързваме името му, а не с мисълта 
за човека като нищожен атом и червей: мислещата тръстика.

Човекът е само тръстика, най-крехкото нещо в природата, но той е 
мислеща тръстика (…) Не в пространството трябва да търся достойнст-
вото си, а в добре организираната си мисъл. Колкото и земи да владея, няма 
да стана по-богат; чрез пространството природата ме обхваща и поглъща 
като точка, докато чрез мисълта си аз обхващам вселената.

Тук го няма Разумът, който да спои всичко, да доминира над света и да 
въздигне човека като балон из въздуха. Няма го и човекът-идеал, който иска 
да замести бога на земята. Мислещата тръстика е човекът, който се огъва от 
най-слабия полъх, привежда се доземи от силата на стихиите, но трудно се из-
тръгва. Един страдалец-мъченик на своето греховно предопределено битие. 
Но с мисъл, която е тръстика.

Паскал никъде не говори за скритата жажда на човека да се върне в пред-
греховното си състояние. Но с всичките си мисли в Мисли, които не утеша-
ват, той всъщност утешава – именно с това предполагаемо завръщане, което е 
Спасението, което е вярата в Бога. И тежко му, който не притежава това най-
могъщо средство да живее благо, в единение с Бога, сиреч с Пътя, Истината и 
Живота.
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Ето с такъв мислител единствено е разговарял Волтер, до такъв мисли-
тел единствено се е спрял. Не се вричам, че Паскал е единствен, защото не 
познавам деветдесетте му тома съчинения. Но онова, което познавам, говори, 
че единствен Паскал го е накарал да се спре пред някой предшестващ фило-
соф. В останалите случаи е или нехаен, или възхитен (от Джон Лок, Френсис 
Бейкън и Нютън например), като често смесва двете отношения. Никой не е 
успял да го убеди да остави “воалния Разум” и да потърси човека в дълбочи-
ните и в двете му измерения. Целият просвещенски елит е държал фанатично 
на разума – смятали го за основен аргумент в разбирането на човека и света, 
смятали това за свое откритие и са имали право. Воалната тенденция изживя-
ва последните си мигове при тях. Те създавали култура, видяхме това, която 
закриля човека, която не го вижда като нищожество, като низвергнат в бедите 
и страданията на живота. 

Паскал рядко се обръща към разума. В случаите, в които го прави, ра-
зумът е поставен наравно с другите категории на мисълта. Това е привлякло 
Волтер, раздразвайки идеала му. Той очевидно обича своя сънародник – каз-
вам го, въпреки че не ми е ясно защо. Съдя само от почтения тон на Волтер, 
който не е съвсем негов стил, а и най-вече от обстоятелството, че се заема с ко-
ментар на една още непубликувана книга. 

В края на 25-то писмо, посветено на Мисли, Волтер дава израз на тази 
своя почит:

Не ви изпращам другите си бележки относно Мисли на г-н Паскал, които 
биха предизвикали прекалено дълги спорове. Стига ми илюзията, че съм от-
крил няколко грешки, допуснати по невнимание от този велик гений. За един 
тъй ограничен ум като моя е утешителна мисълта, че и най-великите хора 
грешат подобно на простолюдието.

Кокетството за “няколкото грешки” и за ограничения му ум проличава 
от факта, че той открива няколко десетки грешки, които виртуозно коригира, 
другаде е хаплив.

Намерението ми да извлека някои ударения на този коментар е вложено 
в рамката на поставената задача: как се срещат две епохи на западната мисъл 
като израз на двете отправни точки.

При Волтер–Дидро–Русо–Монтескьо–Лок едната от тях се затваря, 
при Паскал–Шекспир–Рембранд–Бах другата се отваря. 

Едната води началото си от елинството и я нарекох воална (тя преоб-
ладава в европейската цивилизация, току до размирния и жесток ХVІІ век), 
другата води началото си от мита за Грехопадението – след Ренесанса тя опип-
ва всички невралгични точки на човека.

Естествено е, че заради тази среща ще подбера само някои пасажи.
Още във встъпителните си думи към ХХV-то писмо Волтер казва, че се 

осмелява да вземе страната на човечеството срещу този гениален мизантроп. 
Към читателя е подадена една твърде крайна мисъл – може би най-крайната, 
която може да се изкаже.Читателят е подведен, защото нататък тази крайност 
няма да се мерне дори. Но тук явно е била нужна на просвещенеца, стъписан 
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от трагизма на Паскаловите мисли. Той иска да се отбрани от тях, за да върши 
спокойно своята задача. 

Паскал смята, че величието и нищожеството на човека могат да се разк-
рият само от религията, която единствено познава нашата природа. На Вол-
тер това му намирисва на метафизика, която не се ползва с почит в идейна-
та му система. Той пояснява, че християнството просто ни учи на смирение, 
човечност и милосърдие. Сведем ли го до метафизика – надига глас човекът 
на достъпното опитно познание – значи да го направим източник на заблу-
ди. А просвещенците не са настървени срещу нищо друго така както срещу 
заблудите.

Следващият казус е сигурно най-заплетен. Паскал твърди:
Без това най-велико тайнство ние оставаме непонятни за самите себе 

си. Възелът на участта ни е вързан и сплетен в бездната на първородния 
грях, така че човекът е по-неразбираем без това тайнство, отколкото това 
тайнство е разбираемо за човека.

Ние, читатели, сме в този възел на човешката участ, за който Паскал е из-
рекъл думи като за тайнство. Културата вече се е “престрашила” и е направи-
ла крачката към това тайнство и най-вече за трагичните последици от него. 
Чрез редица от мислители и художници бароковият век пренебрегва всички 
охранителни воали и изправя човека пред нас в първозданната му същност, а 
то значи и трагедия. Паскал и Шекспир са може би първите хора на това пре-
небрегване.

Волтер реагира едва ли не като ужилен и се противопоставя право про-
порционално: 

Без никакво тайнство разбирам какво е човекът. За целта той ще се 
опре на познатите реалии на познаващия разум – опита, сетивата, изчисле-
нието, експеримента. 

За целта разумът трябва да се опази от тайнството:
Зная, че тайнството на първородния грях е предмет на вярата ми, а не 

на разума ми. И следва тирада, в която са описани най-обичайни, делнични, 
обясними с опита и разума неща от живота. По същия начин Волтер опровер-
гава според своите представи Паскал и в ІV параграф, където се излага теза-
та на бароковия мислител за двете природи на човека. Просвещенският мис-
лител отговаря в нарочно упростен материалистичен дух. Ето как изглежда 
просвещенското гледище по този въпрос на философията:

Различните ни желания съвсем не са противоречия в природата ни и чо-
векът съвсем не е прост субект. Той е съставен от безброй органи и ако само 
един от тях е леко изменен, той неизбежно изменя всички възприятия на мо-
зъка и животното има нови мисли и желания. Съвсем вярно е, че ние сме ту 
смазани от печал, ту преизпълнени със самонадеяност; и така трябва да 
бъде, когато се намираме в противоположни състояния.

И в твърдението за двойственост Волтер съзира метафизична и дори аб-
сурдна идея: Все едно да кажем, че кучето, което хапе и се умилква, е двойс-
твено. Просвещенският мислител не може да не съзнава елементарността на 
възражението срещу една от най-популярните постановки на много школи. 
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Но на него му е нужно да противопостави теза, тя да прозвучи материалис-
тично-опитно и да съответства на познанието за видимия свят. Кой разумен 
човек, пита той, е готов да се обеси, защото не знае как да се срещне лице с 
лице с бога и защото умът му не може да разгадае тайнството на Светата 
троица?

Паскал е склонен да отрече самолюбието и себичността, защото така по-
велява бог. Волтер, който немари за Божиите повели, без да е атеист, казва, че 
самолюбието е най-естественото чувство, от което се ражда любовта ни към 
другите. Не знам откъде му е хрумнала тази идея, но тя противоречи на вся-
ка логика и на още десетки учения, едно от които е на Паскал. Допускам, че в 
тази противоестествена възхвала на самолюбието се провижда просвещенс-
кото доверие във видимата материя, която можем да измерим и с която можем 
да експериментираме.

В ХV параграф се разгръща истински, в извествен смисъл ожесточен спор. 
Паскал стои на изключително дълбоката позиция, че пророчествата имат дво-
як смисъл. Той смята, че за да се проучат пророчествата, те трябва да се раз-
берат. Защото ако сметнем, че те имат само един смисъл, сигурно е, че Месия 
още не е дошъл. Но ако те съдържат двояк смисъл, сигурно е, че Месията е до-
шъл в образа на Исус. Волтер упреква Паскал, че му се ще всичко в Светото 
писание да има двояк смисъл. Той дори е на мнение, че мисли като Паскало-
вата могат да разклатят устоите на тази свещена и разумна религия. Защото 
двусмислицата, мотивира се Волтер, е наказуема от законите. Двусмислени са 
само езическите оракули, към които ние се отнасяме с възмущение.

Двоякият смисъл на пророчествата съдържа във възел принципно реа-
листичната реалност (която единствено се почита от просвещенските мисли-
тели) и принципно нереалистичната – божествената, отвъдната, реалността 
на свръхсилите. Именно нея така обича Паскал и среща отпора на Волтер. За 
Паскал липсата на яснота е нещо, което признават мислители като него, защо-
то сред нейния мрак, при недостатъчните знания, които имаме за нея, рели-
гията ни предлага именно липсваща яснота. За Волтер това е кокетиране: Зна-
чи да ти повярват, е достатъчно да кажеш: “неясен съм, неразбираем съм”. В 
тези аргументи на Паскал нему се привижда не религия, а лъжа.

Просвещенската мисъл не понася нищо, което не е нужно на общество-
то, което не е действено и не ражда добър продукт. Волтер – още повече. Зато-
ва е реагирал твърде спонтанно, както и на други места, на мнението на Пас-
кал, че хората избягват състоянието на покой и самота, която е силна, и тя 
е естественото злочестие на нашата слаба и смъртна участ, която е тъй 
жалка, че нищо не може да ни утеши. Волтер буквално изригва: Що за човек е 
този, който не върши нищо и уж съзерцава самия себе си? Ще кажа не само, че 
този човек е вероятно глупак, ненужен на обществото, но също, че такъв чо-
век не може да съществува. Защото какво би съзерцавал той? Тялото, крака-
та, ръцете или петте си сетива. Би ли седнал да съзерцава способността си 
да мисли? Та той може да я съзерцава само като я упражнява! 

Това за Волтер е въображаемо вцепенение. Просветителската мисъл не 
може да го нарече другояче, тя не може да си представи бездейния човек, не-
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нужния на обществото. Паскал може. Защото и обществото, и деловитостта 
съдържат достатъчно извори на греха. Над тях стои най-висшата дейност на 
ума и душата: съзерцанието на Бога и неговите повели.

В един случай Волтер сигурно се е усетил твърде докачен – когато Паскал 
пряко заговорва и то в свойствения му трагичен тон, за разума: 

И тъй нека не търсим увереност и твърдост. Нашият разум винаги е ра-
зочарован от непостоянството на привидностите; нищо не може да фиксира 
крайното между двете крайности, които го обгръщат и му се изплъзват. 

Отговорът на Волтер е несдържан и засяга дори Платон:
Целият този параграф, впрочем неясен, изглежда написан, за да ни отв-

рати от спекулативните науки. Всъщност един добър майстор в полиране-
то, в часовникарството, в землемерството е по-полезен от Платон.

Волтер не може да се примири с мита за Грехопадението, Паскал посто-
янно се връща към него, показвайки откъде е паднал човешкият род и защо. 
Волтер го отдава само на религията, Паскал го вмества в първолостовете на 
човешкия ад на земята и в крайна сметка в културата.

От Паскал насетне културата поема съвършено нов път.
Волтер изглежда го съзнава и е потърсил в себе си ресурс да го опровер-

гае във важни точки. Ние ги засегнахме. Вижда се, че аргументите на едната 
отправна точа, воалната, са несигурни, да не кажа на места и елементарни. Тя 
приключва пътя си, последното им убежище е в просвещенската мисъл, която 
е интересна не с това убежище, а с новия свят, който открива на Европа.
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Георги Гроздев* 

Следващия текст е откъс от подготвената за печат 
книга „ДИНОЗАВРИТЕ“, в която са сбрани думи за Генчо Стоев, Йордан Радичков, 
Ивайло Петров, Вера Мутафчиева, Исак Паси. Отронвани от каменния гръб на вре-
мето една по една в продължение на години, обглеждани, претегляни, натежали от 
вълнение – те търсят отговор:

С безпаметство и безнадеждност ли ще е белязан нашият културен път от 
тук нататък? Защо имаме сърца, само когато нещо ни засяга лично? Кой изтръг-
ва сърцата ни? Защо можем да преседим часове в някой хипермаркет, а да помислим 
малко над съдбата си – не можем? 

БРОДОВЕ ЗА ДОСТОЙНСТВО
 
На 5 февруари 2005 се навършиха 80 години от рождението на Генчо Стоев, а на 

18 октомври – три години от кончината му. Поклон пред светлата му памет!

1.
Последните години преобърнаха земята под краката ни. Поставиха на изпита-

ние самата ни истинска същност – с нуждата от преосмисляне и преоценка на всички 
(наистина всички!) ценности.

Дали ще ни стигне времето за това? Времето като категория, от която фунда-
ментално зависим, бе честа тема в разговорите ни с Генчо Стоев. Обичаше да повтаря 
и да пожелава: ”Дано ти стигне времето!”.

Изостреният му усет идва не само от напредналата възраст и болести. Както 
казва Вера Мутафчиева – колко е хубаво човек да няма бъдеще. Утре вече може да е 

* Г. Гроздев е роден на 29.01.1957 г. в с. Мъглен, Бургаска област. Завършва журналисти-
ка. Носител е на национална награда за къс разказ на името на Елин Пелин (2002). Превеждан 
е на гръцки, сръбски, словенски, черногорски, английски. Автор е на книгите „Божии трохи“, 
разкази (2002, предговор, подбор и редакция Генчо Стоев, преведена на гръцки), „Плячка“ 
(2004), роман, преведен на сръбски (2005). Основател на издателство „Балкани“ (1991), в кое-
то работи и сега.

Юбилей

Генчо Стоев
80 ГОДИНИ от рождението му

(1925–2002)

61алманах • Ϛвета гора • 2006



за последно. Времето го измъчва още от младостта му, защото го застига и затрупва 
ненадейно. Променя посоките, ритъма му.

Пусковият механизъм на прокобата е след статия за костите на баташките жер-
тви. Двадесет и девет годишният Генчо Стоев пише на 8 април 1954 г. в “Литературен 
фронт” статията “Как тачим паметта на героите”: “Слизаш в костницата под олтара, 
където между другите останки може би са запазени и костите на Кочо, на невестата и 
детенцето му... Свещен трепет и... две витрини, зад чиито стъкла, в рамки от черепи, 
върху фон от лъчеобразно монтирани бедрени кости, с гердан от гръбначни преш-
лени на шията, се усмихва един едър череп... Орнаменти от ключици, ветрила от пи-
щяли, гирлянди от ребра...”.

Заключението на автора е, че Комитетът за наука, изкуство и култура гледа на 
кощунството отгоре тих и невъзмутим, както Бог в стихотворението на Иван Вазов.

Засегнатият председател, първият човек на държавата тогава, Вълко Червен-
ков, отговаря в пресата, като се подписва с псевдонима “Жило”. Генчо Стоев е обявен 
за клеветник на работническата класа след оплакване от него като автор, но за друг 
очерк. Случаят впрочем е подробно описан в анкетата на Драган Ничев.

Кашата в началото на журналистическата му и литературна кариера е пълна. 
Конфликтът – кодиран за десетилетия. Ето как времето може да обърка плановете 
на всеки.

Винаги ми е правил впечатление стремежът на Генчо Стоев към педантична 
пунктуалност и точност. Случи се така, че навремето той репликира във в. “Поглед” 
кметски и други мераци за превръщане на Витоша в център на зимна олимпиада. 
Беше описал подробно защо не е съгласен, познаваше планината още от ония годи-
ни, когато я кръстосвал всеки ден, за да избяга от мислите и чакалите, пуснати поди-
ре му. Тогава на хижа “Кумата” забелязва за първи път Люба – майката на децата му. 
Беше подозрителен и мнителен, сигурно е имало защо. Оплака се, че след статията 
няколко вечери по едно и също време – към 2 часа след полунощ, някой звъни на до-
мофона. Звънците са пред входната врата на писателския блок, откъм улица “Незаб-
равка”, до самата гора.

– Шантажират ме, тормозят ме. Знам ли кой е? 
Тогава забелязах спастрения от ремсовите години пистолет с повреден пълни-

тел, но с куршум в цевта и уж на предпазител. Бил е обесван с главата надолу край 
Марица едва шестнайсет-седемнайсетгодишен. Отношението към оръжието е от-
делна тема – не само българска, но и балканска. Желязото му е давало спокойствие, 
може би.

Веднъж, докато го бърше и върти из ръцете си, го изпуска в стаята. При пада-
нето на пода пистолетът гръмва. Показа ми дупката в библиотеката. Добре че срещу 
него не е седял никой във фотьойла, добре, че е бил сам, както обикновено, през дъл-
гите години.

– Ето, виж картата на Витоша... – аргументите му бяха много подробни. – Аз не 
хвърлям думи на вятъра.

Каза го някак между другото. Усетих, че старата му рана, макар и зараснала, ма-
кар и забравена през годините, е още жива всъщност. Мястото е болно и напомня за 
себе си. Несъществуваща вина и грехове са му вменени. За разплащане е определена 
твърда и жестока цена.
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...Бях картоиграч, дървар, пияница, гъбар, несретник, споделя неведнъж той. 
Спасяваха ме жените. Симпатията и съчувствието към поваления долу, към отхвър-
ления... Йовков има такъв разказ – “Женско сърце”. Осъденият намира съчувствие 
именно в едно женско сърце.

Тогава родителите му купуват бюро, библиотека, без да отронят дума.
– И досега ги пазя! – каза. – Купиха ги и ме оставиха.
Дано сам намери оправията в живота си.
– Понякога думите не значат нищо – добавя той.
В такива мигове съм внимавал да бъда колкото се може по-безплътен, за да не 

го прекъсна без да искам, за да го изслушам докрай.
Не е ли писателят чуплив и уязвим, не е ли той оголен нерв, мембрана, която 

предава своите кодове и сигнали? Невинаги те могат да бъдат разбрани моментално 
и от всички!

Вчерашни и днешни литературни теолози мрат за мумии, които да дисекцират. 
Живите и неудобни личности и биографии обаче все им объркват чекмеджетата.

А как завършват есетата “Прокоба и слънце”?: “С тъмен поглед из улиците”. Ето 
последните няколко изречения: “Оттогава надеждният млад мъж се преобрази. Вече 
не споделя нищо с никого. Престана да работи. Продаде колата. И ходи с тъмен пог-
лед из улиците, с ръце в джобовете. А какво стиска там, не зная“. След като е бил мла-
тен няколко пъти от автоджамбази и след като познат от охранителна фирма му е от-
казал оръжие за самозащита... Датата е 16 август 1999 г.

2.
Високата мярка на Генчо Стоев е в неистовата му самовзискателност – творчес-

ка и човешка. Съвсем млад по дух той носи под леката си усмивка дълбоки спомени 
и светове. А зад гърба му – непребродените снегове, които времето е навяло през го-
дините. Снеговете на онази непроницаема негова същност, наричана екзестенциал-
на, която остава извън есетата и интервютата, извън романите, новелите и разказите 
и няма да бъде разгадана от нас.

Всеки носи в себе си по една такава загадка. Тя се ражда и умира с него. До нея 
себеподобните му нямат достъп. Нека не се самозаблуждаваме, че Генчо Стоев може 
да бъде обект на добронамерена дисекция. Достъпът е ограничен и за самото авто-
рово съзнание, което все не успява да се самоопознае достатъчно. Ние все още не мо-
жем да направляваме своя геном, макар че и в това отношение се появяват надежди, 
но поне съдбата си можем ли?

Той за сетен път доказва не само с живота, но и с творчеството си, че не е старо-
модно и скучно да си цялостен, монолитен като характер, да не си спестяваш съмне-
нията, но и да не се гънеш под всеки напор. А времената през последните 40–50 годи-
ни, през които са писани есетата и интервютата, романите и новелите бяха и са все 
напористи.

Генчо Стоев е последният рицар в българската литература. Около него сияе 
нещо от ореола на опърничавите понякога възрожденци, които обаче подлагаха 
своя, а не чуждия гръб под копитата на историята.

Обречен на литературата самотник, той не остава затворен в черупката си ми-
зантроп. Своята висока мярка съпостави с катадневното битие на „унижените и ос-
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кърбените“ и нито веднъж не седна на софрата на ситите и самодоволните. Те, прея-
лите с привилегии и други екстри, не го обичат и се страхуват от неговото перо.

В този смисъл той може да бъде измислян и досъчиняван от следващите поко-
ления. Аз самият съм се улавял, че без да искам го досъчинявам понякога. Не би мог-
ло цели десетилетия да няма един достоен и горд човек, който да докаже най-напред 
на себе си, когато губи тотално – колко всъщност струва! В епохата на вечния опти-
мизъм туптя сърцето на един съмнителен във всяко отношение индивид. То туптя и 
в епохата на благословената демокрация и този человек пак бе съмнителен.

3.
Книгата на Генчо Стоев ”Прокоба и слънце” – избрани есета, в по-голямата си 

част е писана пред очите ни. Първият вариант на заглавието беше само “Прокоба”. 
После за “баланс” се прибави и думата “слънце”.

– Иначе звучи злокобно – казваше той.
Есетата са реплики от диалог, понякога амбивалентен монолог, в който мълча-

нието ехти – според времето, в което те са минали през вестникарските или списа-
нийните страници, за да достигнат своя читател. А в последните години и гласове 
от полифоничен букет, макар монологичността при българина често да преминава в 
твърдоглавие. Въпреки бума на жанра „интервю“ след 1990 г.

Полифоничността не само на пресата, на културата, на обществото е възможна 
все пак, когато има гласове, носители на определени тези или идеи. В културните и 
богатите държави това е един самовъзпроизвеждащ се диалог, в по-бедните и изос-
танали диалогът често се изражда в „бой с торти“. Макар да не е само тяхна привиле-
гия. Генчо Стоев е дългогодишен излъчвател на специфични сигнали в българското 
медийно пространство, както сега е модерно да се казва. Един оригинален глас в бъл-
гарското поднебие.

Разпилени във времето и пространството, забравени (поне някои от тях!) може 
би и от самия автор, текстовете отлежават в хранилищата на библиотеки, под дебе-
лите корици на вестникарски или други периодични течения. Когато реката вече се е 
оттекла, когато, според Хераклит, вече няма начин да влезем в нея отново същите.

Тези разпилени текстове като семе сред бурените на времето вече са сбрани, 
ето тук. Какво толкова има в тях? Та те са изтичащи през пръстите пясъци, частица 
от подвижните пясъци, дето играят под нас, поглъщат хора и градове, а ние остава-
ме непогълнати (непогълнати ли?), но като какви и докога? В пясъците, минали през 
шепите на Генчо Стоев, има наноси от същите онези златни жили, които е напипвало 
неговото същество през годините. Доста преди да се появи за пореден път пазарна-
та икономика у нас, той ни обърна внимание върху цената на златото. От дълго вре-
ме неговото съзнание е като сеизмограф за трусовете, като гайгер-мюлеров брояч за 
радиацията, която ни пронизва. Такава му е орисията. Няма как да бъде като безп-
роблемните чичковци, приятни във всяко отношение, дето все намират пряк и лесен 
път, но към елементарните отговори. Бате Генчо е потъвал до гуша в пясъците, не се 
плаши да минава по тяхната коварна мекота. Рисков човек, гърмян и много пъти уби-
ван, и много пъти възкръсвал.
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4.
Генчо Стоев не е лесен за обичане, нито пък е по-лесен и достъпен за спечелване. 

За мен, който съм му съчувствал много преди да го срещна (и точно затова съм тър-
сил контакта с него), той е един от малкото „непревзети хора“, които познавам. А зная 
мнозина. Повечето, независимо от таланта си, дават в хазарта на живота, за да придо-
бият. Вече взели, те са превзети. Превили врат, но не пред дръвника, а пред прослову-
тия бит, който винаги е доволен, щом му се обречем дори и за 30 сребърника.

Един небитов човек в лабиринтния свят на България и Балканите, на който 
нищо не могат да му вземат, защото нищо не са му дали. Аскет и отшелник в тайнс-
твените си творчески галерии, които го изведоха към светове, наистина невидени и 
неописани от друг.

И след като преминава през горнилото на личната си Голгота, облагороден и 
възвисен от страданието, което не е успяло да го прекърши или убие, той се озова в 
най-святото българско място – и като география, и като територия за творчество. В 
това място той намери и своето трудно спасение. Когато получаваше знака за поче-
тен гражданин на Перущица неотдавна, бяхме с него в историческата църква. Стоях-
ме смълчани и с глави към свода – насаме с духовете на загиналите. От дълго време 
Генчо Стоев е пленник на тези герои, на тези характери. Те гледат към нас през него-
вите очи и това е един от важните ключове за позициите му по българските работи, 
предмет на публични дебати по вестници и медии.

Неведнъж съм чувал от него – не можеш да манипулираш героите си, след като 
вече си им вдъхнал живот. Не можеш да ги загърбиш. И чрез творческото чудо по 
създаването на „Цената на златото“ той премина и като личност, и като творец в дру-
го измерение. Влезе със своя глас във вечния балкански диалог, който никога не е 
преставал. В големия разговор за балканските и българските съдбини.

Не случайно най-много въпроси към писателя в сборника с интервюта се сипят 
по повод романа за априлската епопея. Не случайно повечето от есетата са посветени 
на националната ни съдба – в миналото и сега. Как тогава да не бъде верен на читате-
лите и героите си, каквото и да му струва това?

И пак, и пак – откъм далечното и толкоз близко минало иде въпросът: докъде 
сме готови да отстъпваме, че да избегнем кръвта и какво сме готови да загубим, че да 
опазим собственото си българско достойнство? Тази уж стара дилема на перущенци 
е толкова нова и актуална днес!...

В последното десетилетие въпросът витае и е подклаждан от огъня и кръвта на 
Балканите. Тази е най-трагичната и гореща тема според мен, по която Генчо Стоев 
страстно взема думата с надеждата, че ще бъде чут. Неговите предупреждения и ана-
лизи не са празни думи. 

Някои наивници смятат, че щом светът се отвори за нас, ще стане едва ли не 
старомодно да си българин и май по-добре ще е да се претопим.

Той не е пещерен националист, нито елементарен патриотар, както изглежда на 
някои доморасли космополити. Творецът, който насели българската литература с ге-
рои като Павел Хадживранев, баба Гюргя, Исмаил ага, не може да не задава въпроси: 
продадена или предадена е България?
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5.
Адаптацията предполага компромиса. Именно Генчо Стоев е разбирал през 

дългите години социализъм тази банална мисъл много по-дълбоко и по-многостран-
но. Той би могъл да направи блестяща кариера сред тогавашната върхушка, но не я 
направи. Вярно е, че сега никой нямаше да си спомни за него. Тогава бе като екзоти-
чен екземпляр, ударен с голямата тояга, а сетне оставен на късмета си. Властта с ка-
дифени ръкавици приласка и унищожи впоследствие толкова таланти, а Генчо Стоев 
си оставаше неудобен. Като захвърлената непотребна съвест зад вратата, зад която 
неговите бивши идейни съратници раздаваха безсмъртие и индулгенции. Раздаваха, 
дорде ключалката на големия капан щракна.

Той разбира що е това „ново общество“ на българска почва още в затвора. Сви-
детел е на алчността на новите инквизитори, на техния морален и духовен дефицит, 
прикрит зад лозунги и партийна целесъобразност, въпреки неизбежната романтика 
и идеализъм. Истината е, че той не проби с глава сферата на похлупака, а просто ос-
тана на дистанция от онези, които водеха хорото и твърде рано се пусна от него.

Оттичаща се завист към успелите и колебание – това са били несъмнено вът-
решните корозии при дилемата: аутсайдер или помилван. И Генчо Стоев беше „по-
милван“. Той не остана толкова сам, колкото би ни се искало, за да бъде наистина 
всичко много романтично и красиво, но измислено. Помилван и забелязан, но след 
като създаде романа си и след като романът бе тръгнал по света. Наистина един не-
възможен за мнозина откуп. А ако не беше го създал?

Още ги няма творбите, които да пресътворят точно онова време, което издигна 
в култ максимата: „Който не е с нас, е против нас“. Има обаче живи негови строители, 
дето продължават да се чудят защо след половин век раздорите унищожават пост-
роеното. Не искат да видят може би, че в основите е зазидана невинна човешка кръв, 
лъжи и лицемерие. И само една детска сълза да е била, пак не си е заслужавало.

Имало е шупла и тя изби. Защо да се заблуждаваме, че темелите на днешната де-
мокрация са опазени от подобни изненади, които също могат да съборят небето вър-
ху главите ни след време?

За духовната бедност и богатство е внимавал през цялото време Генчо Стоев. 
Да се самосъхрани като човек със своите си прости човешки потреби. Затуй в онези 
трудни времена той непрекъснато говори за няколкото близки души край него, които 
са го подкрепяли, са му вярвали, докато за останалите той е бил посоченият с пръст. 
Аутсайдерът на системата. Провинилия се. И вероятността да бъде примерен верно-
поданик и един от първите сановници е била толкова невъзможна за неговия вътре-
шен мир, колкото и превръщането му в абсолютен неудачник и бездарник, намерил 
добро лично оправдание за всичко лошо, което ще му се случва оттук нататък.

Така и в по-новите времена той пак остана внимателен наблюдател на истерия-
та с масовото пребоядисване и разделението по цветове, което продължава да взема 
жертви. Та той преживя активните борци и борците с бухалките. В абсурдния свят, 
в който му се падна да се движи, търсеше като Диоген малцината люде, които могат 
да се нарекат негови приятели, па макар и за известно време. У него живее една хлад-
нокръвна толерантност, когато признаваш правото на другия да не може да устои на 
онова, което го побеждава. Защото светът е брутален и е съществувал преди нас, ще 
съществува и след нас.
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6.
Много често Генчо Стоев ми отказваше на поканите да напише нещо за вестни-

ка (когато водех рубриката „Неканени мисли“ в „Поглед“ 1986–1989) с аргумента: „Не 
искам да пилея и без това оскъдното си време за неща, които и мнозина други могат 
да изрекат. Нека то остане за онова, което само аз мога да сътворя“.

Види се обаче, че макар мнозина да са „могли“, не са го изрекли и е трябвало да 
остави за ден-два или за месец „запалените си пещи“ и да търси думи за по-пряка 
употреба.

Никога Генчо Стоев не е загърбвал общественото мнение. Надушвал е мириса 
на времето и даже нещо повече – възбуден от барутния мирис като ловците се е спус-
кал да хване перото и да развали нечия картонена теза, да възпре нечия настървена 
и опасна мисъл чрез ясни и неумолими аргументи. Да внесе своя яснота в размъте-
ната вече вода.

Този превъзходен стилист от европейска класа, създател на една непозната до 
появата му поетика, този неподражаем романист е с прозорлив и аналитичен ум, от 
който се раждат текстовете.

В тревата на забравата потънаха и бяха загубени цели кохорти настойчиви текс-
тописци. Пясъците ги погълнаха и поглъщат просто. Генчо Стоев продължава и пог-
ледът му се рее ей зад оня хълм, където поредната пясъчна буря вършее. Той вече се 
запътва натам и ви уверявам, че не си е направил застраховка „благополучно бъде-
ще“ предварително.

Има такива хора, които са повикани тук, на нашата българска земя, от тайнс-
твените сили на живота и смъртта, за да влизат вътре в торнадото на битието ни, та 
да може сетне някой да разказва какви сме всъщност, но от най-вълшебната гледна 
точка. Един човек, който освен всичко друго обича авантюрата, приключението, ма-
кар и не самоцелно.

Вярно е, че такива хора са кът.

7.
Отиде си внезапно един петък, на 18 октомври 2002 г. към 14 часа, а половин час 

преди това чух гласа му по телефона. Питах съпругата му Люба дали да доведа поз-
нат лекар, който да му помогне. Той ѝ казваше да ми предаде, ясно долавях гласа му: 
„Други път, други път...“. Това бяха последните думи, които идваха. Скоро след това 
Люба се обади: 

 – Генчо Стоев го няма вече.

8.
Неговата финална драма започна на 30 май 2002 г., тогава го набрах по мобил-

ния телефон и той изненадано ме попита коя дата сме. Същия ден преди обед бе при-
паднал на ловния практически изпит – стрелба по панички, смятайки че получава 
инсулт, а всъщност чупи ябълката на тазобедрената си става. Лежеше в болницата на 
родния си град Харманли именно с диагнозата, която сам си бе поставил. И като як 
и издръжлив човек изкара почти десет дни (!) без лекарите, негови познати, да нап-
равят снимка и да го лекуват според истинската диагноза. Имали лоши отношения 
с колегите си от Хасково и затова рентгеновата снимка се осуетявала. Залежа се там. 
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С голямо закъснение се върна в София и след още един ден престой вкъщи постъ-
пи в „Пирогов“... Съдбата му следваше своя фатален ход. Именно от там, откъдето бе 
започнал животът му, именно от там започна и сякаш програмираното му, злокоб-
но довършване, както стана ясно накрая. А беше гордостта на града, най-известното 
му име... 

В мое присъствие той падна неочаквано една вечер в Пловдив пред очите и на 
други хора. Бяхме на открито в двора на къщата, където се е помещавало едно от най-
старите и успешни български издателства „Христо Г. Данов“. Като негов автор той е 
бил награждаван от тогавашното издателство и е печелил награда в конкуренция-
та на Николай Хайтов и Йордан Радичков. Стаите бяха заключени, отвън се вижда-
ха затулените от непродадени книги прозорци. Бяха като зазидани. Компанията си 
спомнеше миналите (щастливи) времена, присъстваше и един от бившите главни ре-
дактори, чийто съсед точно днес умрял пред очите му на улицата. Този редактор бър-
зо се напи и тъкмо се канеше да си ходи, когато бате Генчо стана да отиде до тоалет-
ната и още след първата крачка се просна по очи на сантиметри от ръба на стълбата, 
по която трябваше да слезе. Скочих и го вдигнах и при скока се оказа, че съм счупил 
пластмасовия стол, на който седях... Сега си мисля, че под прозорците на знаменито-
то издателство хората от онази компания са ми приличали на корабокрушенци пос-
ред останки от спомени. В този град писателят е бил споходен от вдъхновението за 
втората част на “Цената на златото” – “Завръщане”. Написал е текста, докато е живял 
в стария Пловдив. Ходел по древните калдаръми като “някой бог”, според късното 
признание на една негова почитателка.

В Перущица прожектираха филм за Генчо Стоев, към финала той върви край 
железопътни релси и накуцва, подпрян на бастуна си. Определено не хареса този ка-
дър. В изказването си за филма малко гневно заговори по адрес на оператора и сцена-
ристите. През целия си живот, казваше той, аз съм следвал пътя си изправен, с дос-
тойнство и гордост. Какво доказват с този куцукащ старец? Смяташе, че кадрите не 
отразяват правдиво портрета му или поне неговата представа за себе си. Болестта на 
аристократите – подаграта го беше емнала от петдесет и петата му годишна възраст и 
с нея той преживя 22 години. Разрушаваше ставите му. „Понякога не ми се ляга – каз-
ваше той, измъчен от безсънието поради денонощното мъчение, – изпитвам страх от 
леглото.“ В последните месеци и години от живота си спеше малко или почти не спе-
ше, а последната зима прекара вкъщи без да излезе. Опитал веднъж, стигнал до спир-
ката, краката не го държали и се върнал обратно.

Казвам всичко това, за да е ясно, че и да не беше авантюрата с ловния изпит, той 
би могъл да пострада по този начин много пъти преди това. Подобно на Хемингуей 
– не искаше да се признае за победен.

9.
Препрочиташе световната история и обичаше да се връща на отношенията 

между Александър Македонски и Аристотел. Смяташе, че Аристотел се е опитвал 
чрез Великия Александър да прокара своя политическа идея. По този начин обясня-
ваше увлечението и залитането на писателите, на творците подир политиката. И сво-
ето – също. За нечистоплътността на партийната върхушка от преди Десети ноември 
нямаше илюзии. Разказвал ми е, че е бил веднъж на лов за фазани с Георги Джага-
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ров в Русе. Имал ли е лична среща с Тодор Живков и какво му е впечатлението? Било 
е само веднъж, на общите писателски срещи на морето, включен за пръв и последен 
път в тесния кръг. Позволява си да попита по-остро, по неговите думи, нещо свър-
зано с националните интереси, но получава солен отговор, от който се е чувствувал 
доста време дискомфортно. Живков е ходил с бастун, имал е търпение, внимателно е 
изслушвал всичко казано и всички без да прекъсва и без гримаси. Това съм запомнил 
от разказа на бате Генчо за личния му контакт с Първия човек.

Когато се върнахме от Перущица, пред блока на писателите на „Незабравка“ 
прехвръкваше сняг, плочките на тротоара бяха посипани с бяло, както брадата и чер-
ната му коса. Подадох му ръка, за да излезе от колата по-лесно. Не я пое. Мога и сам! 
Тъкмо се ръкувахме и се оказа, че бастунът му го няма. Засуетихме се. Може би сме го 
забравили в Перущица или на Макдоналд, край Пазарджик, където спряхме за лека 
вечеря. Беше към единадесет и половина през нощта. Той вече махна с ръка и тръгна 
към плъзгавите стълби пред блока, когато видях бастуна закачен за храстите. Висе-
ше си и сякаш ни се присмиваше. С неволно движение при ставането го е изпуснал и 
бастунът е останал между земята и небето. Разсмяхме се весело, с пълно гърло и пъл-
но сърце, както често се смеехме с него на какво ли не.

10.
На Извора на Белоногата, когато бе чествана шейсетгодишнината на Генчо Сто-

ев, за първи път видях Радичков. Слезе от черна волга или черен мерцедес, не мога 
да си спомня точно. Той прочете поздравление за юбиляра като го нарече „рицар в 
българската литература“. По-късно аз използвах същото определение като прибавих 
прилагателното „последен“ в предговора към избраните есета „Прокоба и слънце“. 
Там случайно се запознах с Васил Акьов. Докато траеше празненството, моя милост, 
може би най-младият и неизвестен журналист от в. „Поглед“, и известният писател 
Акьов говорехме по свободни теми на открита площадка с много маси. Той ми обяс-
няваше, че това, което пише в „Работническо дело“, няма нищо общо с истината и 
то си беше ерес от негова страна. Не разбрах защо онова, което мисли, не го напи-
ше. Беше 1985. По-късно научих от бате Генчо, че Акьов има минал актив зад гърба 
си. Поредица от факти от неговия и моя скромен опит не се срещаха с официалната 
практика и обяснения. Усамотението наруши Генчо Стоев, който съзаклятнически 
попита за какво си говорим. При сядането не намести стола добре и без малко да се 
озове на земята, но се хвана за масата, която пък щеше да се обърне. Бяхме разкри-
ти. Докато пътувахме с автобуса за Харманли, слабият и строен Генчо Стоев, изкарал 
диета и заради болестта, обикаляше прав между седалките всички свои приятели – 
Рашко Сугарев, Георги Величков, Любен Петков, Драган Ничев, автор на анкетата с 
него, и още много имена. От тогава не ми се е случвало да бъда сред подобна солидар-
на писателска група. Всички излъчваха почит и уважение към него, радваха се като 
деца, че са заедно. Един говореше зад гърба ми – аз пък кой съм и защо съм в тяхната 
среда. А друг му отвърна: “Щом Генчо го е поканил, значи има защо!”. Направих се, 
че не съм ги чул. Не бях публикувал книга, само един негов гост. Той ме познаваше 
от около година-две и бяхме станали приятели. С нещо съм му напомнял младостта, 
може би. Години след това идваше в офиса на издателството и с видимо добро чувст-
во седеше на чаша кафе и съвсем обикновен разговор. Още по-късно призна, че му е 
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приятно да бъбрим заедно. Имаш магнетизъм, казваше той. Нещо подобно написа и 
в предговора на избраните ми разкази “Божии трохи”, които заедно с Люба подбра и 
редактира. Този текст, според близките му, е последният, написан от него и намерен 
от тях върху пишещата му машина след смъртта му. Пазя оригинала със собствено-
ръчните му поправки. (Споменавам го не за да се отърквам около славата на големи-
те, нито пък за да надценявам скромното си творчество.)

Можеш да постигнеш много, ако проявиш спартанско отношение към словото, 
ако си силен характер, ако натрупаш опит и има какво да кажеш. Твърде много „ако“, 
отговарях с усмивка... 

Вера Мутафчиева рече веднъж между другото за Генчо Стоев – той има „кон-
цепция“. Това бе колегиално признание за интелектуалния характер на творчеството 
му за разлика от първичната първосигналност, характерна за масовия случай, в коя-
то много-много не се разсъждава поради липса на „багаж“.

Литературното произведение е високо организирана материя и случайно-
то в него не е допустимо, ми каза след един конкурс, в който беше председател на 
журито.

11.
Странно защо ние, българите, избрахме основно да се самоидентифицираме 

единствено чрез отрицание на турското и турците, тези главорези и кръвопийци, 
но пропускаме зверствата в Балканската и Междусъюзническата война, които хрис-
тияни извършват на християни, и които не са по-малко, ако не и по-жестоки от кла-
нето в Батак. Не личи ли и по това робският комплекс на бившите петстотингодиш-
ни жертви на империята? Все пак те остават ли на мнението, че помежду си могат и 
да са садисти, но в историческа перспектива, и именно защото са били завладяни от 
турците, не могат да се отметнат от основния мит – как чрез героизъм и смелост са 
се освободили от тях?... И доколко са били роби? Второ качество хора за господарите 
– да! Но роби, които се купуват и продават... По нашите земи през 18 век е достигнат 
ненадминатия и досега рекорд на отглеждан едър и дребен рогат добитък, наистина 
основен поминък тогава. Само за 45 години след 1944 г. селото беше почти заличено 
– при родно, българско управление и най-модерни съветски методи на работа. А след 
10 ноември – доликвидирано от специални ликвидационнни съвети. Сториха го са-
мите братя българи, станали за една нощ демократи, не го сториха чужденци! С кое-
то не искам да кажа, че съм туркофил, нито пък туркофоб. Още Христо Ботев е имал 
чувство за хумор на тази тема: искаш ли да омаскариш някой, кажи му, че е шпионин, 
още по-добре – турски шпионин!

Възловият въпрос за българската идентичност в близките години не ще може 
да подмине въпроса за истината и лъжата в националните митове за домашна упот-
реба. На откровените лъжи, които лежат на пътя към бъдното, на пътя на децата ни 
и на децата на нашите деца. 

Канонизирането на отделни творби или автори, на отделни митове и легенди е 
излишно, но го правим именно, за да имаме икони, а не живи, истински образи, с ко-
ито да общуваме. Това големият писател ненавиждаше, както и клеченето на талант-
ливи имена около паницата на властта или копанята на щедри чужди фондации, ко-
ито си избират послушници. 
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С Генчо Стоев можех да разговарям открито и без вътрешна цензура. Това не го 
обиждаше, дори когато явно не бе съгласен и никога нямаше да се съгласи с опреде-
лено твърдение. За тези разговори съм му благодарен. Доколкото давам представа за 
техните теми тук, ще отбележа, че въпросите и вълненията и за мен, и за него продъл-
жаваха да бъдат отворени. Диалогът не може да бъде приключен и заключен, незави-
симо кои са личностите, които днес са го водили. Генчо Стоев имаше кучешки нюх 
към историческите дилеми и органически не понасяше фалшифицирането им, изо-
пачаването на истината. Конкурентите му са го обвинявали, че е написал само един-
два романа, забравили казаното от самия него за собственото му творчество: че то е 
“недоклано”. Организираните “паузи”, през които той “анихилира” от литературната 
и публична сцена. С думите на Атанас Далчев, мисля, би могъл и да добави: изхит-
рявал се е не само да не публикува слабите си книги, а нещо повече – въобще да не ги 
пише. За разлика от авторите на килограм, той има все още недостигнати дълбочини 
в качеството на произвежданите текстове. Романът “Циклопът” още не е прочетен, 
макар да става все по-актуален не само във връзка с периодичните инциденти с под-
водници, между които и този с руската “Курск”.

12.
Кръвта на Балканите вика, тя търси възмездие и наистина въпросът, докъде 

може да се отстъпва, че да се спести тя, е актуален и толкова оплетен.
Още по-оплетен е и другият въпрос: за малцинствата в българската държава 

– турското и циганското. Както и за българските малцинства в съседните държави. 
Европейското решение на балканските граници с делби и мостове ще постави на из-
питание културата и задръжките на цели държави, а те тъй или иначе няма да отм-
рат. Изкушенията са и ще бъдат големи. Естествената конвергенция между малки и 
големи, между слаби и силни демографски национални общности ще е в полза на го-
лемите и силните. Познатата тактика на обградената крепост е обречена. Истанбул 
също може да е място за работа, както Мюнхен или Ню Йорк, както Солун и Атина 
за българските граждани... Много хора, включително просветени, и сега продължа-
ват да смятат, че това е невъзможно и че в цялата утопия има скрит капан за нас, бъл-
гарите... Искат да ни претопят, асимилират, унищожат. Коя е гаранцията, че това в 
крайна сметка няма наистина да стане?

Този спор, или приятелски разговор, продължаван с години, го водихме с бате 
Генчо и в Истанбул, в хотел „Барон“ – на неговия покрив, заобиколен от минаретата 
на десетки джамии, откъдето се виждаше и Мраморно море. Те час по час надаваха 
на висок глас молитвите си към Аллах и човек се чувстваше като затворник, ако лич-
но той нямаше молитви точно към Мохамед и неговия пророк, а към някой друг бог... 
Една демонстративна и натрапчива настойчивост, която изнервя и няма нищо общо 
с извечната тишина и блаженство на истинската молитва към самия себе си и твоя 
господ. Джамиите са създадени да напомнят на правоверните техните задължения. 
Човек се чуди толкова ли са късопаметни тези праворени, ако с толкова микрофони, 
толкова пъти на ден, трябва да им се напомня нещо дълбоко лично. Едно впечатле-
ние, което има пряка връзка с въпроса доколко е светска турската държава и турско-
то общество, създадено по замисъла на гениалния Кемал Ататюрк. Този замисъл и до 
днес се крепи на здравата ръка на турската армия – многолюдна, високообразована 
и модерно оборудвана.
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Когато не бе съгласен с мен, Генчо Стоев казваше: „Люба ме чака“. Имаше пред 
вид съпругата си в стаята на хотела. „Люба ме чака“ стана нещо като парола, на която 
се смяхме доста. На някои места в спора ни пускаше в действие тази формула. Казвах 
му, че Истанбул един ден може да стигне до Пловдив като имах предвид свободното 
общуване, пътуване, търговия... Или Пловдив да стигне до Истанбул! Имаше твърдо, 
предпоставено отношение към турците като държава, а не към отделните хора, чие-
то джентълменство и великодушие уважаваше. Подозрение към староимперските ѝ 
мераци, които ще продължават да бъдат актуални. Нека първо те да променят отно-
шението си, защото са по-голяма страна, а после – ние. 

От красивите тераси на Топкапъ и на Принцовите острови той говореше за това, 
че (може би) България няма полезен ход. А и двамата искахме да има. Приличаше ми 
на своя герой Павел Хадживранев от втората част на „Цената на златото“ – „Завръ-
щане“, когато оцелелият бунтовник разсъждава на брега на Босфора за бъдещето на 
България и се пита защо другите големи и силни държави са постъпили така с нея. 
Корабчето пореше Босфора, пръски капеха по кожата на лицето и ръцете. Виждах го 
в гръб. Профилът му обглеждаше красивия син бряг на мегаполиса – замислен или 
замечтан за нещо съкровено свое.

Подтиска ме тази порта, казваше Генчо Стоев по повод яката метална врата на 
султанския двор. Сравнявахме я с нашите черешови топчета. По съвсем неочаквано 
съвпадение по-късно един познат американец сподели същото: от стотици култур-
но-исторически паметници, които е посетил по света, най-подтиснат се е чувствал 
именно в султанските покои край Златния рог. Бруталната и безапелационна власт 
на суверена се излъчва от всички подробности на мястото.

13.
Бяхме по Великден 2002 г. заедно в Истанбул, където представихме първите две 

книги от Балканска библиотека – „Прокълнатият двор“ от Иво Андрич и „Езикът и 
Чудовището“ от Георгиос Сеферис. Те са и първите балкански нобелисти. Един авто-
бус българи, които видяха и българските свети места в древния град заедно с издаде-
ната от издателство „Балкани“ книга „Българските светини в Истанбул“ на професор 
Тончо Жечев. Посетихме църквата “Свети Стефан”, историческия български Метох, 
Светата Вселенска патриаршия, българските гробища, където почиват в мир, родени 
и в Охрид, и в Лозенград... Не намерихме българското училище, наследник на много 
наши училища в Цариград. То вече е изчезнало, окончателно съборено още през 1993. 
На мястото му има паркинг.

На връщане, точно в буферната зона, преди паспортния контрол на Капъ–Куле, 
още в турска територия, стана малък инцидент с паспорта на Бате Генчо. Шефът на 
митницата предал на служителя на гишето, като дойде ред да се подпечатва паспор-
та му (нали сме цял автобус, чака се на опашка), да покани писателя на чай. Бати Ген-
чо се възмути, че не му дават паспорта и го канят по такъв дебелашки начин на чай. 
Служителят пък изпълняваше заръката на шефа си. Ако не беше някаква тъпа поста-
новка – а с каква ли цел?, остана странно защо шефът на митницата не се представи, 
или не отправи поканата си след паспортния контрол, щом изпитваше такова голямо 
уважение към Генчо Стоев. Българският писател беше справедливо възмутен.

В одринската църква „Свети Георги“, в хотелите в Силиврия, Истанбул, на 
Принцовите острови (по Гергьовден), в Българската екзархия на Великден той бе раз-
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дал автографи от „Цената на златото“ на много българи и български турци, които из-
питваха уважение към писателя. Още го виждам как държи дългата запалена свещ 
точно в полунощ на Великден заедно с Люба. Още усещам духовния аристократизъм, 
който излъчва осанката му. Неговият последен Великден... 

Един от малкото истински интелектуалци от последните десетилетия, който не 
направи мили очи на силните на деня за някоя ефимерна облага. Приживе остана 
настрани от големите медийни мегдани и по тази причина. Когато говорехме за бъде-
щето, той казваше, че гледа към него спокоен. Беше уверен, че темите в творчеството 
му, образите, дилемите – и в “Цената на златото”, и в “Циклопът” ще стават все по-ак-
туални. Имаше куража да вярва, че книгите му ще бъдат преоткривани и от следва-
щите български читатели. “Ако България я има”, добавяше с усмивка.

Мнозина негови, включително талантливи събратя, искаха и след Девети (1944), 
и след Десети (1989) предаността и верността им да се осребрява скоростно – в пари, 
имоти, привилегии. Точно тези негови “колеги” бързо се превърнаха в част от пейза-
жа. Безлични като петна на употребявана ресторантска покривка за маси.

14.
Може би писателската длъжност в Турция е по-авторитетна, отколкото е сега в 

България, защото в шейсетмилионната страна писателите не са повече от около 3000, 
докато в около осеммилионната ни родина те са към 5000 официално, а два-три пъти 
повече – неофициално. Тъй или иначе чиновническата покана бе отхвърлена. Попи-
тах го: защо отказа чая, щяхме да извлечем нещо полезно и интересно от срещата, ако 
беше поставил условие да присъстват и други на нея. В групата ни имаше доста жур-
налисти и те нямаше да пропуснат момента.

Бате Генчо бе твърдо на своето мнение. Накърнена е гордостта му. Той не е длъ-
жен да се подчинява, нито да се страхува от един турски чиновник, който или го пре-
дизвикваше, или се мъчеше да го унижи. Третото – че много го уважава и от досто-
лепие кани 77-годишния писател на лаф моабет за малко някак не се върза с начина 
на отправяне на поканата. Да не би началникът просто да е опитвал уж доброволно 
да вкара в кабинета си стария писател, за да направят разбор на „Цената“? Факт е, че 
книгата поставя на изпитание турското самочувствие. За да го разбере който ѝ да е, 
би трябвало да си направи труда да я прочете за 3–4 дни на български, колкото бе на-
шата екскурзия. И да ни чака на Капъ – Куле. Автобусът се разшумя, зашептя по по-
вод неочакваната случка с талисмана на групата ни. 

Състоя се и интересна среща с дузина именити турски писатели. Те ни чакаха с 
домашно приготвени сладки повече от два часа, тъй като имаше задръстване поради 
футболен мач на “Фенер бахче” него ден. Бате Генчо дойде и на тази среща, въпреки 
умората си. 

Поначало пътуването му в Истанбул беше голям жест към издателство „Балка-
ни“, към Балканска библиотека и нейните първи автори, към българските светини в 
Истанбул. За всичко това стана дума в радиопредаване чрез мобилния ми телефон за 
програма “Хоризонт”. Писателят се обърна към българските слушатели:

“Искам да бъда съпричастен в тези мигове с живите и мъртвите, и тези, които 
ще дойдат след нас. С тези, които ще си спомнят за Цариград като гнездо на българ-
ския дух в едно от най-тежките времена за България. Странно как тук са свивали 
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гнезда много родолюбиви писатели, много редакции тук са основавали своите из-
дания. Просто непонятно е как така под носа на Високата порта те са правили почти 
невъзможното. Ето това искам да си спомня днес със своите домакини от Констан-
тинопол.”

На въпроса : Може ли човек да определя сам своята съдба (в контекста на съд-
бата на Исус, предопределена и от предателството на Юда) и дали той, Генчо Стоев е 
допуснал Бога до себе си, отговори:

“Вероятно всеки сам би искал да определя своята съдба, но той ще бъде мно-
го нещастен и неговият опит ще е мъченически, ако го прави в изолация от своите 
ближни.

Аз съм близо до Българските светини днес, т.е. близо до Бога в Цариград. Онзи, 
който знае от рождението си всичко, своето предназначение, той не е постигнал поч-
ти нищо, то му е дадено. Другият, който е минал през изпитанията, той е постигнал 
повече и ще му се зачете, мисля, както е казано и в голямата книга.”

Беше 4 май 2002...

15.
Докато слизахме с асансьора от покрива на хотела, заедно с българския консул, 

се обадиха, че кюрд е взел заложници в хотел “Мармара”, между които и двама бъл-
гарски журналисти. В групата ни бяха дъщерята и внучката на Вера Мутафчиева. 
При новината за екшъна, след като не знае точно в кой хотел сме, тя се притеснява и 
започва да ни издирва усилено по телефона. Излишни тревоги, както се оказва!

Началникът на тамошната полиция имаше смело и достойно държание. Той 
каза на терориста в ефир: „Слушай, момченце, хубаво запомни – с поведението си 
ти накърняваш интересите на турската държава!“. Защо не мога да си спомня поне 
един негов български колега по ранг да е застанал така зад интересите на държава-
та си в последните години? Политици, съдии, полицаи и прочие играят в един от-
бор срещу народа и държавата си. На вечерните проверки и тържествената заря не 
отказват да се снимат край паметниците на великите ни имена. За подобряване на 
имиджа може би. Ако този народ не им отвърне, значи няма инстинкт за самосъхра-
нение! Бате Генчо смяташе отговора за скорошен, стигнат е пределът. Фитилът вече 
гори. Днешното българско държавно дередже наистина нямаше как да остане извън 
вниманието ни тогава. Инцидентът даде повод да му разкажа за посещението си (в 
качеството на редактор и издател на в. “Балкани”, първият вестинк за бизнес и рек-
лама на полуострова) през 1991 при председателя на Истанбулската търговска кама-
ра. Тогава се навършваха 140 години от основаването ѝ. Казваше се Аталай Шахи-
ноглу. “Не си разбивайте държавата, само се отървете от комунизма” – ми рече заг-
рижено той, учуден от вълните на нихилизъм и черногледство. Неговият алтруис-
тичен съвет и тогава, и сега ме навежда на размисъл. Беше по времето на още непро-
духаното десетилетно подозрение и насъскване. Само месеци по-рано подобна час-
тна издателска инициатива би предизвикала отцепване на района в София, където 
се намира редакцията, от силите на МВР. Драматичното и противоречиво отваряне 
към съседите на Балканите току-що започваше.

Чувството за държавност в Турция си личи и по това, че външната ѝ полити-
ка има свои собствени опори и е постоянна, последователна, с вътрешно самоува-
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жение, дори когато не е популярна навън. Ето кое не игнорираше в анализите си за 
Турция Генчо Стоев. България е единствената балканска страна без ясна и последо-
вателна национална визия за бъдещето. Набързо появилите се “политици” може би 
не са съзнали още – освен келепирджилък, политиката е и интелектуална дейност от 
висш ранг. Дразнеше се от излишното им и глупаво раболепие, от даването на утвър-
дителни отговори по съдбовни въпроси за страната, дори преди да е било отправено 
питането.

16.
Щом отворих вратата, казах на Женя:
– Подадох си оставката!
Тъкмо се навеждах да оставя чантата си, когато небрежно натрупаните до та-

вана книги в библиотеката се стовариха върху главата ми. Сиамската ни котка се бе 
изкатерила върху тях. Дали бях започнал да съзнавам, че интелигентността е най-из-
тънченото мъчение?

Щяха ли най-сетне книгите да ми строшат главата? Тичах по лабиринт без из-
ход. Бях много богат. Синовете ми – мъничета, именно те – единственото ни богатс-
тво и надежда.

– Променило ли се е нещо, или не се е променило? – този въпрос задаваше Генчо 
Стоев по повод журналистическата ми одисея през февруари 1988 г.

Наближаваше полунощ. Звънях му от уличен телефон край Лъвов мост. Буле-
вардът светеше неоново и загадъчно. Сега на това място се подвизават жриците. То-
гава и трамвайните релси не можеха да се досетят за идещите към нас изненади. Съб-
ранието току-що бе свършило.

– Какво стана ? – питаше той.
– Посипах си главата с пепел...
– Значи те оставиха на работа? – интересуваше се бате Генчо. – Нещо се е про-

менило все пак, все пак...
Беше по времето на сензационната рубрика “Неканени мисли”, в която освен 

Генчо Стоев, се появиха и друга лица, които сетне станаха лица на промяната. В нея 
гастролира и Стефан Продев. От него научих – колонката се чете от Тодор Живков. 

Насърчителните думи не ме радваха. Не бях изхвърлен, въпреки оставката си. 
Работа щях да имам отново. Можех да си плащам наема в Костинброд и да бъда мър-
тва душа в софийското село Мусачево. Нали нямах софийско жителство. Пак щях да 
тичам по перона на централна гара, за да хвана последния нощен влак след дежурст-
во. В противен случай оставах в чакалнята до сутринта. Сега не е разрешено. Тогава 
можеше да се преседи и пренощува.

Когато хвърлях ръкописния лист на шефското бюро, се чувствах силен. Костин-
бродската кал, която грижливо стържех сутрин в тоалетните на централната гара, не 
беше нищо в сравнение с другата мръсотия, газена из редакцията и по околните жъл-
ти павета. Вдигах крак в мивката, миех подметки.

Панелите на външната стена течаха. Големият ми син имаше астматичен брон-
хит. Вечер ставаше по нощничка с посинели устни без да може да извика. Дъх не ус-
пяваше да си поеме. Какво чувстваше ли? Казваше, че било като да имаш лист хартия 
на устните, през който въздухът не минава. Като хартията, на която пишех бодрите 
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си репортажи. По-малкият му брат още бе в щастливия период на детска ясла „Ра-
дост“.

Угнетяваше ме мисълта, че нищо не зависи от мен. Очакваха от мен не иници-
атива и качества, а послушание... Социализмът искаше да изкорени естествената ос-
нова на неравенството – личните качества. Затова на събранието бе посочен грехът 
ми – имал съм самочувствие. По-късно щях да прочета, че по подобен начин Рим е 
обвинявал непокорните си провинции преди да изпрати наказателните войски.

Такъв бях, когато бъбрехме с Генчо Стоев дълги часове, на шестнайсетия етаж, 
на неговата много висока тераса. Пиеше чай като смок, клатеше глава и си припом-
няше младостта.

Да не би да сме били дисиденти с него тогава, които обаче нямаха данни за ак-
тивни борци?

Той е писал за големите и сенчести дънери, дъбаците, край които млади дърве-
та и нова гора не вирее. Дебели и усойни са сенките им. Сега разбирам, може би след 
цели 17 години, че вероятно е съзнавал безсмислието на лекомислената ми постъпка. 
Безсмислието да се оправя един изкривен път, по който току-що съм тръгвал. Той е 
вървял, вървял по него и вече е имал чувството, че май се връща от там, накъдето моя 
милост се е втурвал с главата напред.

17.
Дни преди да си отиде Генчо Стоев ми каза:
– Живеем в предбалзаковски времена… Всичко е все по-примитивно и елемен-

тарно.
Беше омерзен. Броеше си стотинките и въздишаше. Сега никога не бих написал 

“Цената на златото”, повтаряше той. (Романът е издаден само на унгарски в 120 хиля-
ден тираж). Нямаше да има какво да ям, докато пиша. Как да не му вярвам? Работил 
е върху текста си цели 4 години.

Седеше по халат във фотьойл сред своя “самодостатъчен бит”. Изразът е негов. 
За първи път го чух, когато ми разказа за срещата си с Елин Пелин в дома му. Било по 
времето на чиракуването в “Литературен фронт” в първите години след Девети сеп-
тември 1944. Пратили го да вземе ръкопис от големия писател. Не очаквах да видя 
Елин Пелин сред такива износени и скромни мебели, казваше Генчо Стоев. Такова 
име! Този бит се е оказал самодостатъчен, за да се вглъбява в себе си, да живее истин-
ския си вътрешен, творчески живот. 

Опитах се да го разсмея:
– Не си ли човек на царя премиер? Не се оплаквай!
– Да, да, ние сме роднини. В името на баща му имам издадена смъртна присъ-

да. Ха–ха–ха!
Успях. Смехът му беше искрен и заразителен.
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Ивайло Иванов

БЕЛИТЕ МИ НОЩИ

Всяка нощ
лъчът на уличната лампа
огрява мойта мраморна постеля
и тя възкръсва
като малка антарктида.

Най-горе възвишават се билата
на двете колена,
обезумели от човешкото отсъствие.
От тях се спускат с грохот
   тежки ледници
и ласкаво
  утихват в ходилата ми.

А помежду им всевечен е каньонът.
И тръгнеш ли по мъртвото му дъно,
ще стигнеш ти до хълмчето, което
така и не зачена...

И изпод ледените пластове лежа
подобно мумия отпреди хиляди години
със още живи,
но смразени тъкани.

Ще дойдат атлантидите
(Господи, с Паси!),
ще разкопаят ледените глетчери
и от ДНК-то
на няколкото честно оцелели клетки
ще извлекат екстракта
на себесъхранението.

* * *
Отново е зима. Отново е бяло.
И всичките храсти сега са корали,

и няма ги само златистите рибки,
и нежно проскърцва снегът синьо-сипкав

Àí ò îëîãèÿ “Ñâåò à ãîðà“
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под моите стъпки, които не зная
къде са поели. Навярно към Края.

А скрежът разгръща дантелени мрежи
и слънцето – паяк разискрен – ги реже,

разтапя звънчета, висулки и капки
и те зазвъняват със удари кратки

подобно камбанки, които не зная
какво възвестяват. Навярно е Края.

* * *
Сега разбирам: ще живея.
Нашепва ми го този лъч
и песента на чичопея
сред веселата птича глъч

и слънчевата арфа, дето
по цял ден в клоните звъни,
и птичото крило, въззето
към неизвестни далнини,

синигерите, аплодиращи
с крилата слънчевия зной
и този свят – сега разбирам, че
той пак е мой, той пак е мой!

Милиони пухчета, избухнали,
които в ниското летят,
стените в мен – отдавна рухнали,
и трепетът пред всеки цвят,

и пеперуда – бяло пламъче
над мойте сънища кръжи,
и на кръвта нашепва нямо, че
ти пак си жив, ти пак си жив!
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Мира Душкова

ДА СЕ НАМЕРЯ В ТЪРНОВО

Във този град, чиито улици
са стръмни и стръвни,
във този град, загубващ
собствените си посоки,
дори обувките ми, живели в него
толкова години,
дори обувките ми не надушват пътя.

СОЗОПОЛ

Жените са застинали пред къщите.
(А къщите – разтворили крилете си
над сините смокини устреляват
телата си с чардаците пропукани.)

Жените с остарелите си пръсти
извиват куките като светкавици.
И кротко в дланите изливат се дантели,
повиват сутринта морето.

СЪБУЖДАНЕ НА ГРАДА

По улицата преминава
високата кола за хляб
и висналите клони жулят
студения ѝ ламаринен покрив.

Излиза някой и отваря люка
на близкия контейнер.
Изтръска дълго на ръба му
кофата за смет.

Друг вика асансьора,
влиза в него
и кашля чак до първия етаж.

А първите лъчи
на слънцето
щриховат най-високите етажи.
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Сирма Генова

РАЗДЯЛА

Отивам си. Решила съм. Завинаги!
От този град, от тези пусти улици!
От този дом – със каменните зидове,
от този мъж, подклаждащ в мен безумното.

Отивам си! Завинаги. Решила съм.
А в мен се късат спомени и минало.
Листът попива алчно пак сълзите ми
и тихо ги преражда пак чрез Словото.

Отивам си. Знам – много се обичахме.
На този свят – така било ни писано.
Голямата любов е трън в очите им.
Голямата любов е беззащитна.

Сплетните и интригите затрупват ни.
Със мръсни пръсти ровят из душите ни!
Аз дълго плача, после – пиша стихове.
Отивам си – преди да се намразиме.

Емилия Авгинова

А ОГЛЕДАЛОТО
ме лъже с пълно гърло

Какво кара нещата
да се случват?

Вината гравира
  хлъзгави форми
по кората ми.

Не изпращай в ъгъла
тази едноока представа!

Никой не идва
преоблечен в себе си.
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ВИНАТА УТИХНА НА ПРАГА МИ
като нажежена подкова.
Изпратих си думите
  зад вратата
и дълго ги питах,
откъде са пили вода.
Далечен бил изворът –
отказаха да уточняват.
Нататък
копитата бяха римувани.

АКО ПОМОЛЯ БОГОВЕТЕ,
ще разчета ли туй,
което са написали сами
   по мен?

Измъквам се
 от водораслите
на старата саргасова
  представа.

А островите
клатят гърбици,
във ритъма на самба.

Нищо красиво,
случвам се
 само веднъж.
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Кънчо Атанасов е роден на 18.10.1946 г. в с. Дряновец, 
Русенско, но животът и творчеството му са трайно свър-
зани и с гр. В. Търново. Пътешественическият авантюри-
зъм е в кръвта му. Работи на много места в България, в бившия СССР. Пише и пуб-
ликува в авторитетни литературни издания. Автор е на 16 книги: “Трета кабина, 
моля” (1974), “Живи хора” (1976), “Дърво в гората” (1977), “Дом без огледало” (1981), “Ля-
тото на гарваните” (1984), “Адам и Ева живеят наблизо” (1987), “Тайните на тайга-
та” (1987), “Димо Сиджимката” (1990), “Вариант за оптимисти” (1992), “Сага за село-
то” (1993), “На крачка от рая” (1995), “Място под слънцето” (1996), “Последният жи-
вот” (2001), “Всичко отначало” (2003), “Бенефис” (2005). Последната му, шестнайсета 
книга – “Ефектът на пеперудата” – се появи в началото на 2006 г. след завръщането 
му от Ирак. К. Атанасов е първият и засега единствен наш писател, пребивавал за-
едно с български военен контингент в този труден и опасен район. Предлагаме ви от-
къс от “Ефектът на пеперудата”. 

ПОЧТИ ДНЕВНИКОВ ЗАПИС...
(...)
Та подреждам записките си аз... „Това за какво беше?“ „Това пък какво 

беше?“ „Къде трябва да отиде това?“ Не записвам толкова, колкото се мъча да 
разчета написаното на листчето, което, като съм записвал, съм подложил я на 
някаква греда, я на ствола на някое дърво. Голяма мъка! Да ми е чак да отида 
до симикаджиите да ми дадат някаква лупа, да мога да разчета тези драска-
ници. Вчера ми дадоха хората химикалки – от рекламните, дето са ги донес-
ли за контракторите си по Синик-проекта, с надпис „България“, а сега: „Дай-
те, моля ви се, и лупа!“. Ще се измъча, но да запомня веднъж завинаги, че като 
записвам нещо, трябва да го записвам четливо, защото то ще ми потрябва! 
Ама... гледам, че май съм записвал и работи, дето не знам дали изобщо ще ми 
дотрябват. Кой знае...

Чука се. Превъртам два пъти ключа. Махам хавлията от втория стол в 
контейнера и на него се настанява майор Кирилов.

– Бай Къно, как е? Върви ли?
Всички ми викат „бай Кънчо“ – той си е наумил, че „бай Къно“ е галено-

то на „бай Кънчо“.

Юбилей

Кънчо Атанасов
на 60 ГОДИНИ 
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– Кой да ти каже върви ли? Бутам го, а пък накрая ще се види вървяло 
ли е!

– И при мене е същото – когато най не върви една дописка, тогава ми каз-
ват от вестника, че е станала най-хубавата ми дописка.

Колега... И на него, както на всеки от бранша, много му е драго да го пох-
валят! Дано да се намери някой, на когото да му хареса и моята дописка...

Още не знам откъде да я подхвана тази глава, не съм съвсем сигурен дали 
ми е необходима изобщо, съмнявам се още дали ще бъде интересно на читате-
ля да научи какъв е животът ни вътре в базата – когато не воюваме по време 
на войната, която водим? Подла война – война на засади, иву-та (импровизи-
рани взривни устройства), минометни огньове, коли-бомби, хора-бомби... Да 
не избързвам! За войната съм си набелязал две цели глави, в които ще разгле-
дам миналото на мисиите ни и мисията сега.

От друга страна пък е добре дошъл майор Кирилов – тук, както и нав-
сякъде другаде за занаята, не знаеш кой и кога ще ти каже онова нещо, което 
може да ти свърши работа или ще ти помогне да разбереш нещо, дето от сед-
мица разнищваш, а все не можеш да го проумееш.

– Имам спрайт и бира. Какво да те черпя?
– Бирата не е бира. А от безалкохолни тъй съм се нагазирал, че накъде-

то и да погледна, все безалкохолни виждам и започвам вече да се уригвам на 
газирано. Искам една салата! Красива! Сложена върху една красива покрив-
чица. И една попотена чашчица домашна ракийка искам. Само да ги гледам 
напреде си... Цял ден да ги гледам напреде си, а накрая да взема чашчицата и 
бавно, капка по капка да я излея в пръстта на градинката пред къщи. До коре-
на на асмата! На самия корен на асмата!

Майор Кирилов е присъствал на последния инцидент, дето се е случил с 
момчетата, когато бердеемът се е преобърнал в канала на връщане от задача-
та по прочистване на района. Изпълнили задачата, а на връщане вече... майо-
рът бил в следващата бердеема машина. Носел със себе си камерата. Задачата 
му била да документира операцията по прочистването. Не за нас. За щаба на 
коалиционните сили. Поляците си имат тук и оператори, и тележурналисти, 
но този ден били някъде по Багдад и те да документират нещо си, та се нало-
жило майор Кирилов да запечати на лента онова, което изобщо не бивало да 
се случва...

– Имам и кафе...
– От пликчетата? Зеленичките?
– Нося си от България „Нова Бразилия“, като се надявах да намеря тук 

кафеварка, от кубинските, ама няма! Тия кубинци целия свят са залели с ка-
феварките си, а тук да ги няма. Интересна работа?!

– Тук всичко е интересно, да му се не види! А са ми докарали с последния 
полет, дето дойдоха с него ония от комисията за изборите, едни книги – гла-
вата си да късаш, че и главата на тези, които са ги изпратили! Сто екземпляра 
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Ботев и двадесет стихосбирки! Не разбрах за какво поне една от тях е трябва-
ло да бъде написана? Толкова разбирам, изглежда! Я ми го кажи пак онова за 
кафето! Уж все го запомням, а пък все съм го забравил!

– Значи не струва! Което струва – не може да се забрави!
– На мене пък ми харесва... Кажи го!
– Ето че и аз съм го забравил... Как беше? Май беше...

... Кафето е „Нова Бразилия“,
а кафенето е „Елдорадо“,
на дансинга някой някого бие –
във ъгъла плачат от радост!
Демократично е. И е красиво.
Такова, каквото го искаме.
Проплаква зад бара красивата Сия,
ние душите си стискаме...
Не е хубаво! Нататък е още по-калпаво!

– Да си се бият! Майната им! Те... да си се бият по дансинга и да се уби-
ват по кафенетата, ама да сме си в България! И в парламента започнали да се 
бият... Разбра ли?

– Чух. Да се бият! Ако сами не се избият – няма кой да го стори!
– На кого е това? За кафето?
– Не знам. Забравил съм. А пък съм като слон – влезе ли ми веднъж нещо 

в главата, излизане няма!
– Моята пък нищо не задържа. Особено... сега!
– Ще се справиш...
– Всички така викат...
– Ще ти го напиша на един лист, щом ти е хубаво. Не се мъчи да го пом-

ниш, запомняне няма – де е кафето, де е Сия!
– Ти така приказваш... Че и така пишеш...
– Не съм аз авторът! И аз да бях – пак щях да се откажа!
– Отказвал ли си се от нещо, дето си го написал?
– Не съм си правил още такава рекапитулация... Сигурно ще се намери 

от какво. Да не е само повечето от това, дето съм го написал... Въпреки че и 
това няма значение, никакво значение няма – нито ще преобърне света, нито 
ще ми помогне! Къде-къде по-големи от мене не са го сторили, че аз ли?

– Аз пък искам да се откажа от всичко, дето съм го снимал оня четвър-
тък! Да може... да има как изобщо да не съм го снимал!

– Твоето е документ: което е било – било е!
– И твоето трябва да бъде документ!
– Трябва...
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– А за да стане, знаеш ли какво? Каня те на едно кафе! При американците. 
Искам да почерпя. Много хубаво кафе правят там – имат кафемашина и ни-
как не им се свиди кафето!

– Сега точно не мога! Искам поне до седем и половина да поработя. На 
връщане от стола – може!

– Става! Нали ти казах аз, че забравям? Уж дойдох по работа – в осем 
трябва да бъдеш пред ТОЦ-а! На инструктаж! Ще те вземат с разузнавател-
ния патрул.

– С командира?
– Че как иначе? Викат ти вече не „Писателя“, а „Замът“ или „Перото“. Зна-

еш ли го?
– Не!
– С добро чувство го казват – не се притеснявай!
– Да се надяваме...
– Осем и половина! Запомни ли?
– Записах си!
– И аз започвам вече да пиша! А ти – работи! До след вечеря! И край 

– стига за днес! Ще пием хубаво кафе и ще гледаме американската редник 
Райън...

Много привлекателна идея е тази за редник Райън, но и за нея – на дру-
го място. Вече съжалявам, че не тръгнах. Започва, както винаги става, да ми 
се струва, че това, което можех да видя сега, ще бъде по-интересно, отколкото 
онова, което може да се случи след вечеря. Примирявам се – не съм слънце да 
видя всичко, което може да се види, да чуя всичко, което може да бъде чуто, и 
да разбера всичко, което може да бъде разбрано... То... тук има работа за десет 
души писатели – всичко, както е навсякъде по света, е заплакало за описване, 
аз съм тръгнал да се самосъжалявам, че не мога да бъда навсякъде по едно и 
също време, да бъда с всички едновременно и че не мога да пия добро кафе и 
преди вечеря, и след вечеря, като опитвам и от очарователната редник Райън 
– на тънки глътки и тънък усет за изяществото є!

Ние пак нещо не както трябва се разбрахме с майор Кирилов. Негова-
та позивна е „Феникс“. Много смешно става, като вземе да ме търси при моя 
взвод: „Кондор“ на „Феникс“!, „Кондор“ на „Феникс“! Мене е кръстил „Кон-
дор“. Когато съм при взвода – добре: „Кондор“ слуша!“ И чувам, че „Феникс“ е 
дежурен в ТОЦ-а, та да намина по някое време в ТОЦ-а, за да видим новините 
заедно... В ТОЦ-а хващат и bTV, а ние много рядко и все висим на ТV „Бълга-
рия“ или на Европата. Неудобно става, когато не съм при момчетата и се на-
лага някое от тях, и да е тръгнало по някаква работа, да се отбива към контей-
нера ми и да вика пътем: „Кондор“ на „Феникс“. Не ми се иска сега да ги зани-
мавам да ми търсят „Феникса“ (така и не се научих да работя с тези радиос-
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танции!), за да му кажа, че в осем няма да пием кафе, защото трябва да бъда 
на инструктаж.

„Феникс“, макар и кореспондент, макар с камерата, макар и връзки с об-
ществеността, си е чисто военен човек. Подозирам, че инструктажът е най-
рано в 8,30, но той ми казва осем. Така, изглежда, е при военните: командирът 
ни вика в 8,30, началник-щабът – в 8,20, комендантът – в 8,10, а майор Кири-
лов го носи при мене – 8 часа. За да е сигурно. И да не стане издънка.

Трябваше да отида да пия хубаво кафе! Ни да пише човек вече, ни те-
първа да се разписва... Я по-добре да отида при момчетата – все ще се закача 
за нещо, от което да продължа нататък... Пак зациклих! Много нещица са се 
натрупали в записките ми, всяко се бута да излезе напред, като си мисли, че 
точно на него, точно тука му е мястото, а на мене никое не ми се харесва, ни-
кое не ми се струва достатъчно интересно, че да помами читателя да продъл-
жи да чете и по-нататък.

Момчетата ми пак са дръпнали някой от сексканалите... Не че не бих пог-
ледал и аз, обаче... взимам от масичката за картите някакво списание – уж съм 
много любопитен и точно сега ми се е дочело нещо по-интересно. Списани-
ето пък се случи „Плейбой“! Да четеш ли? Да гледаш ли? Че го написали и на 
английски!

– Бай Кънчо, гледай к’во правят хората, а ние тука... а ние тука...
Поглеждам като човек, дето всичките тези неща от екрана ги знае много 

добре, минал ги е всичките и не са му чак толкова интересни:
– Живот и здраве – и вие ще ги направите!
– Кога, бе? Кога?
– Известно е кога! – отвръща му някой. – След четири месеца и седем дни!
– Ей тия седем дни ме бъркат мене! Те да не бяха...
– Ако дотогава не ни дадат да подпишем анексиите за още два месеца! 

Каквото се чува...
– Нищо не подписвам! Да ти таковам и осемдесет и двата долара – нито 

ден повече не оставам! Веднага може да се върна, но да си отида за малко. 
И жената така вика: „Не ща ти парите, вика, всичко ми се отщя, тебе искам, 
вика!

– Ти пак си добре, че тебе иска! Защото ги има и такива, дето и някой 
друг могат да поискат, когото и да е да си пожелаят!

Казвам им, че и това, разбира се, го има, но ако човекът им е човек на мяс-
то – няма страшно, значи, и това изобщо не бива да го мислят, оттука нищо 
не могат да променят, ако то е решило да се случи и... Ей така се оплита човек, 
като много вземе да приказва глупости и неща, които не са опрели до глава-
та му... Макар че и това не може да се знае със сигурност! Хайде и аз сега като 
тях... Да вървя да навличам униформата тип „Сахара“ и по-сахарен от самата 
Сахара да се явя пред ТОЦ-а, както ми е разпоредено лично от командира, на 
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когото се оказвам зам.-командир. Изпуснах времето за вечеря, поне навреме 
да се явя на инструктажа.

И излезе, както можеше да се очаква – в осем и половина е срещата, а мяс-
тото на срещата не се е променило! Не мога половин час да се мотая в краката 
на дежурните, на влизащите и излизащите офицери, на всекиго да викам „Как 
си? Как си?“ и на всекиго да отговарям „Благодаря, добре съм! Много съм доб-
ре!“ Майор Кирилов ме чака при американската редник Райън и хич не му е 
до мене сега... Ако свършим по-рано, мога и аз да намина при американската 
редник Райън. Може. А кой ми е най-близко сега? Най наръки са ми прияте-
лите от СИМИК – мистър Стан, сър Иванчо, пер Еленски (защото е от Елен-
ско) и останалите благородия. Всяко е награбило лаптопа и гони задачите по 
екрана. Шетат припряно мишчиците и гонят сиренцето...

– Бай Кънчо, свършвам седмичния доклад и ще ти обърна внимание! 
Още едно изречение! – казва ми сър Иванчо, като понамества поставената на 
коленете си техника.

Ако ги търси като мене тези изречения – доста може да почакам.
Сядам и чакам. До вратата. До масичката на мистър Стан. Вкарва сним-

ките в папката. Обяснява ми коя откъде е: тук откриваме училището, което 
ние ремонтирахме – добре стана; това е бензиностанцията – можеше и по-
добре да стане! Тази локва видиш ли я? Бензин! Нови колонки им купихме, а 
те оставили бензина да тече от маркуча! Ти нали идва за откриването? „Ид-
вах, ама не видях локвата.“ „Голям мърляч излезе този контрактор – да си раз-
говаряш с него, само за това става.“

– Бай Кънчо, имаш ли нужда от нещо? – довършил е доклада си Ванката.
Ако взема да му изреждам нещата, от които имам нужда, можем да осъм-

нем: имам нужда от увереност, че това е мястото, където трябваше да бъда, че 
аз съм човекът, който трябваше да дойде на това място, нуждая се от малко си-
гурност, че това, което правя, е онова, което трябва да бъде направено – с този 
толкова едър план на нещата, с тези детайли и подробности, които биха могли 
да представят живота тук, хората тук, войната тук! Иванчо не може да ми даде 
отговор на тези толкова наболели въпроси – не ги ли намеря сам, няма кой да 
ми ги намери! Отвръщам на въпроса му с въпрос – така е най-лесно:

– Колко стана часът?
– Седем и двайсет и пет!
– Не думай!?
– Наше време – усмихва се Иванчо.
– Кое наше време? – питам изтръпнал аз.
– Българско, как кое? Не съм си преместил часовника на тукашното, за да 

имам и нещо наистина българско със себе си.
Акъла ми изкара! Колкото ми е останал – рекох, че пак съм объркал вре-

мената. Тръгвам, като съобщавам, че този път наистина отивам на истинска 
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мисия. Да се чудят къде съм бил досега и къде сега отивам? Иванчо обаче не е 
съгласен да остане така, в недоумение, пита:

– Къде си тръгнал?
Наистина е разтревожен. Тук забелязах, че го има и това – всеки да се 

тревожи за този до себе си. Може и у нас да го има, а пък аз да не съм забеля-
зал. Трябва да му кажа:

– Взимат ме с патрула!
– Бай Кънчо, за какво ти трябва сам да се навираш между шамарите? 

Сто души ще ти доведа, дето да ти разправят какво представлява патрулът! 
Недей!

– Как така – недей? Нали и аз трябва да мога да разкажа на някого какво 
точно представлява патрулът...

Тръгвам. За да не му дам възможност още да ме разубеждава, макар да 
съм почти сигурен, че никой в нищо не може да ме разубеди – толкова съм ви-
сял на главата на командира да го моля да ме вземе там, където според него е 
възможно, а сега да му се изстъпя и да кажа: „Извинявай, имам работа!“. Аз 
работа че имам – имам, ама и това, което се случва с хората тук, нали също 
трябва да ми бъде работа? Как иначе ще стане моята работа? Че аз така можех 
да я свърша и в България – събирам десет души, разказват ми те кое как е, а аз 
сядам и написвам книгата за мисиите...

Трябва някой ден да се отбия при Ванката, Стан и Еленския! И за тях-
ната работа да разкажа – да се знае и да се помни. Тяхната работа може да се 
окаже по-важна от всичката ни работа, която вършим тука... С тези инфрап-
роекти, срещи с контрактори и изпълнители, контактите им с местната власт 
– те само могат в тази ситуация, в която сме попаднали, да поддържат добро-
то име на България и българите! Дай, Боже! Заради времето, когато ще дойде 
мирът. Дай, Боже...

Само мен чакат! И командира – само той влиза след мене. Изправят се 
всички. Аз също. „Свободно!“ – както му е редът. Командирът казва, че в мо-
мента трябва да бъде третиран само като един от патрула, изобщо да не се 
притесняваме и да си гледаме работата...

Както винаги на инструктаж, пръв иска думата разузнавачът. „По разуз-
навателни данни...“ Работата се оказва сериозна – бунтовниците пренасочват 
вниманието си вече на юг от Багдад. Прав излезе Комбата, като ми разправя-
ше, че „ония отвън пак са се разбутали!“ „На точка осем (разузнавачът сочи 
точката на овесената на стената огромна карта) са открити мини, заровени в 
баластрата по банкета – досами пътя; на точка 10 от маршрута, точно на вто-
рия оттук нататък подлез на „Тампа“ – четири иву-та, затова трябва да се об-
ръща сериозно внимание на обезопасяването на мостовете, надлезите и под-
лезите на магистралата! При откриване на подозрителни предмети – връзка 
с базата и изчакване на Кюерфа (група за бързо реагиране)! Никой не трябва 
да пипа нищо, което изглежда по-до-зри-тел-но! Повтарям – никой да не си 
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позволява да пипне нещо! Заострям вниманието върху самото пътуване-пат-
рулиране – тази нощ са обстрелвали два американски конвоя! На точка 11 – 
точно там, където вие ще обърнете посоката на движението, за да се върнете 
в базата! Въпроси?

Малко неща ни каза, че и въпроси да задаваме!
– Господин подполковник, доложих!
– Господин подполковника го няма тука! – усмихва се командирът. – 

Ходя с всички патрули, когато имам време, не да ви проверявам, а за да съм 
запознат с обстановката. Дошъл е редът да бъда с вас. Продължавайте!

Началникът на патрула отваря тетрадката и започва същинският инст-
руктаж. Случи се онзи с геометричната прогресия: „Ако това се случи, въз-
можностите са две – ...! Ако...

Между многото „ако“ разбирам, че нашият патрул е разузнавателен. „Из-
вънреден – тоест, извън редовните патрули!“ Така ще бъде до второ нарежда-
не. „Но... този месец ще ни дойде много натоварено, защото е много натоваре-
на и „Тампа“ – конвоите вървят буквално един след друг! В първа машина:...“ 
Изрежда кои ще бъдат в първата машина. Аз съм във втората. След нас има 
още една. Командирът е в първата, аз във втората? Интересна конфигурация! 
Дано не е само с оглед на моята сигурност. Беше ми весело, докато излязохме 
отвън...

Старшият на моята машина ме чака. С хората от целия екипаж. Запозна-
ваме се. Мене ме знаят: „Аз съм бай Кънчо!“ Шофьорът на хамъра се казва Йо-
сиф, картечарят – Ачо, старшият е Кирил, а късо остриганият боец – българ-
ската редник Райън. Чак сега забелязвам, че редникът е дама. Мис Райън ми 
предлага кутията с цигарите си. Наистина е мис този боец – нежни пръстен-
ца, много хубав и много светъл маникюр, държи цигарата не като мис, а като 
някоя мисис и половина, както сме ги виждали по филмите. Хубавко е моми-
чето, а не съм забелязал вътре, защото е остригано почти до голо... Има хора, 
на които всичко им отива – на това му отива и остриганото.

Дотук беше смешното.
– Имаш ли оръжие? – пита старшият.
– Не ми е разрешено да нося оръжие!
– Ако се случи да ударят картечаря, ти стоиш до него – изправяш се и 

хващаш картечницата! Можеш ли да стреляш с картечница?
– Никога не съм стрелял!
– Аз ще взема картечницата! – намесва се мис Райън.
– С автомат и пистолет стрелял ли си? – емва ме пак старшият.
– Мога! Да! – чак ми е драго да отговоря и нещо положително. Истина е 

– преди да тръгна за насам, работех като нощен пазач на гара Соколово (и още 
работя – взел съм си една година неплатен отпуск, за да бъда тук, после в Бос-
на и след това в Афганистан, живот и здраве да са!). А от работата два пъти в 
годината ни водеха на стрелба.
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– Личен превързочен пакет имаш ли!
– Имам!
– Къде го държиш?
– На мястото на един от пълнителите в бронежилетката.
– Да знаем къде да го дирим...
Ей, майка му стара, тоя ще ме довърши! Че и продължава:
– Значи, ако ударят картечаря, редник Райън отива на картечницата, ти 

вече си се надвесил над картечаря – превързваш го и изобщо, оказваш му пър-
ва помощ...

Ачо си пуши цигарката и все едно не става дума, че аз вече го превързвам.
– И... щом свърши превръзката, веднага вземаш автомата на редник Ра-

йън и започваш да стреляш! Редник Райън, къде ще оставиш автомата?
– В ръцете му!
– Правилно – да не губи време да го търси! Стреляш само по моя заповед: 

когато кажа вляво – вляво, заеми вдясно – вдясно! Ясен ли съм?
– Бе, как да не си...
– Отговорът е: „Ясно!“!
Толкова ми се е насъбрало, че ако река да въздъхна, ще ги издухам всич-

ките. Без всеотдайната редник Райън, която толкова сърдечно и самоотвер-
жено застана на картечницата вместо мен.

– Като влезем в машината, да не забравиш да ме запиташ как се отварят 
бойните прозорчета на вратите! И да почнеш да стреляш из хамъра! Нали не 
знаеш как се отварят?

Какво ли знам, че и това да зная как се прави?
– Не знам! – признавам си и въздъхвам настрани.
– Не е сложно – смилява се най-сетне над мене старшият. – А сега – всич-

ки по леглата! И в два и двадесет – пред ТОЦ-а!
Началник-инструктажът каза, че тръгваме в три, но понеже липсват 

междинните звена, този си присвои минутите, които им се полагат.
В десет наше (тукашно, искам да кажа) се обадих на Маша. Бяха добри 

момчетата от интернета да ми изпратят втората глава да я преписва и най-
вече, за да чуя как є се струва и струва ли изобщо? Там са едни цифри, исто-
рии, географии и едни есета, дето да го е страх човек да седне и сам да си ги 
прочете... Тя пък, дето никога нищо не ми харесва и все вика: „Без това може! 
И без това! Да не е читателят ти олигофрен, че си тръгнал да му дообясняваш 
какво точно ти се е искало да му кажеш! И това го махни или аз ще го махна, 
като седна да го преписвам!“, сега каза, че є е много интересно и че много доб-
ре съм го бил нагласил! Интересно! Или ме жали заради това, че съм толко-
ва далече, или наистина є харесва – то там става дума за тукашните религии, 
а на нея с религии є дай да се занимава! Била вече преписала шест страници! 
Ама вървяло бавно преписването, защото, нали, то много цифри, много нещо! 
„Значи и бавно ще се чете?“ – казвам отчаяно аз. „Напротив! – не се отказва да 
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ме щади тя. – Много хубаво си се чете даже!“ Аз, както е с всеки автор сигур-
но, насита на похвалване нямам, ама трябва да затварям – ще ми свърши кар-
тата! Сега пък: „Ти как си?“ Прочела е какво отговаря на такъв въпрос Даска-
лът: „Щом си ми чула гласа, значи съм добре! Ако не се обадя аз, когато си ме 
потърсила, тогава чак ще се тревожиш!“, ама пак пита. И кой ли ме бие по гла-
вата, ама вземам, че є казвам: „Да знаеш, а кажи и на децата да спят спокойно 
тази вечер! Тази вечер световният мир е оставен на мене!“ „Кой? Кой?“ „Оти-
вам патрул!“ – казвам с най-спокойния си глас... „А какво е това? Това какво 
е?“ „Ще прочетеш в следващите страници, които, живот и здраве, се надявам 
да ти изпратя до края на месеца. Нищо осо...“

Знаех си, че трябва да бъда кратък, ама тя: „Как си?“ Как съм? Свърши ми 
картата баш когато трябваше да є кажа, че не е нещо сериозно патрулът и да не 
се тревожи, а сега – нито тя да заспи, нито аз да заспя...

Трябва ли да казвам, че не заспах не само заради телефонния разговор?!
Минах покрай момчетата от взвода, да им поискам будилник и да им 

отговоря за какво ми е пък на мен будилник? Почнаха и те да ми разправят 
за шамарите... Ей, да му се не видят и шамарите! Дадоха ми будилник, който 
единият нарече „Джамията“, а този, който ми го нагласи да ме събуди в два 
часа – „Ходжата“. Джамия имаше – стърчаха от двете страни на циферблата 
две минарета с по един двурогозаострен полумесец, но никакъв ходжа не се 
виждаше...

Седнах отново над карираните листи. Изписаните. Чета и на всеки ред 
почти се препъвам като първолак, който току що е свършил азбуката и иска 
да се похвали на първия пристигнал гост, че вече може да чете. Това не ми ха-
ресва. Това, струва ми се, не е вярно. Трябва утре пак да питам БТР-ът ли беше 
с вериги или БМП-то. (Тука съм се нагласил да кажа какви точно са стъпките 
на двамината, които са вървели след мене, и съм оставил празно място в реда 
за думата, която не съм успял да намеря. Стъпките на двамината, както и на 
всички останали тук, не могат да бъдат никакви други освен „чакълести“, тъй 
като всичко наоколо, цялата база е настлана с чакъл. Само чакъл – докъдето 
погледът ти види в жълтата, неподвижна и сякаш мъртва мараня. До думата 
само съм опрял. Всичко друго е наред! Но докато съм се мотал с тази дума и 
ходжата викна – ей го де бил, вътре бил! Тъй нарежда, че умрял да си, ще те 
вдигне. А аз не съм и заспивал... Нагласиха ми го да звънне, но не ми казаха 
как да го спра?! А сега де! Ще разбудя всичките контейнери в квартала, а пък 
полячетата се прибраха някъде след дванадесет. Не знам къде точно пипнах 
или пък ходжата се беше навикал, ама спря да вие...

Сахарката, жилетката, каската, противогаза и се изнасям пред ТОЦ-а. 
Екипажът на моята машина вече е тук. Мис Райън ми поднася кутията с ци-
гарите си. Аз є поднасям шишето от литър и половина, в което съм направил 
малко кафе – нес, но все пак кафе. Тя го подава на Ачо картечаря. От него го 
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поема сержантът. Отпива последен шофьорът Йосиф и шишето се връща пак 
при мене – останала е една глътка за отпиване...

Изпушваме по пет цигари, докато дойде офицерът от ТОЦ-а със списъ-
ците. Сега вече работата започва да става сериозна...

– Редник Ангелов – нулева; младши сержант Георгиев – АБ положител-
на, ефрейтор Василев – АБ...

Като чуят името си, отговарят – „Аз“, само аз се намерих да разкажа: „Да! 
Тук съм!“. Чак сега разбрах, че съм АБ отрицателна. Така казах за първи път 
до базата на иракчаните и така си е останало. Всички тук имат две метални 
пластини с името, егенето, чина и кръвната група, а мене, как е станало, изпус-
нали са ме без такива пластини. Че и верижка не ми дадоха – много хубави ве-
рижки са им раздали за тези медальончета... Ама пък ми хареса групата, която 
ми дадоха – от една и съща група се оказахме с много милата мис Райън.

Последната сводка на разузнаването: ще срещнем два конвоя. Американ-
ски. При разминаването, движим се плътно вдясно! Картечниците – вдясно 
и надолу!

Началникът на патрула: „Скорост на движение – 70 км. Дистанция – 100 
метра. Работят ли „найт-вижъните“? Отговарят картечарите: „Тъй вярно!“. 
„Батериите на фенерчетата заредени ли са?“ „Тъй вярно!“ – отговарят стар-
шите на машините. „Радиостанциите да се настроят на честота 11-а!“ Наст-
ройват се радиостанциите.

Тръгваме. Излизаме от КПП-юг. Спираме да заредим оръжието. „Пъл-
ни!“ Пълнят. Без мене, разбира се. На влизане в хамъра старшият ми показа 
как се отваря бойното прозорче – не е толкова сложно – дърпаш един щифт 
нагоре и блъскаш напред! Дано не се налага да дърпам щифта, защото после 
ще се наложи и да стрелям през прозорчето...

Минаваме покрай часовите на иракската армия, после покрай два поста 
на иракската полиция и преди да се качим на „Тампа“, добре оглеждаме ко-
лоните и трегерите на моста. Не спираме, а напротив, като наближихме мос-
та, шофьорът даде газ, след като картечарят се беше уверил, че няма никой и 
нищо и беше казал: „Давай! Чисто е!“.

Разминаваме се с патрула, който се прибира в базата. „Късметлии!“ – каз-
ва щастливо Ачо и аз се сещам, че последните думи на дежурния по ТОЦ бяха: 
„И късмет! Това е заповед!“.

Носим се по „Тампа“, а силната струя топъл въздух носи насреща ни слад-
никавия мирис на блата, на гниещи камъши, на нещо много старо, на някаква 
древност, която се е разположила под нас, около нас и над нас... Небето тук не 
е свод, а купол – огромен и озвезден целият. Толкова много звезди не съм виж-
дал никога и никъде другаде: на гроздове, самотни, на гирлянди... И толкова 
много самолети да присветкват между звездите – синичко, приветливичко. 
Някой пътува за някъде: за добро, за зло, по бизнес, по любов, по обич, за ва-
канцията, от ваканцията, за важна международна среща, на конгрес и някой, 
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който изобщо не знае накъде е тръгнал, а се е качил в самолета само за да тръг-
не нанякъде, да го няма на мястото, където е бил, да стигне някъде, където ни-
кога не е бил, а там да се окаже същото като това, от което е искал да избяга...

И аз ли цял живот бягам нанякъде, където вече съм бил и ми е било про-
тивно – не може човек да избяга от себе си! Този път обаче си намерих майсто-
ра – ни верижка, ни пластинка имам, че и не си знам наистина кръвната гру-
па. Много рядко съм се срещал с болници и лекари, не ми се е налагало и дано 
не ми се налага, но все трябва да съм я знаел някога АБ ли е, нулева или А? 
Знаел съм я сигурно, ама съм я забравил и дори не съм се сещал, че и аз тряб-
ва да притежавам някаква кръвна група. Притежавал съм нещо, без дори да 
го знам какво точно е то. И колко ли още неща са били мои притежания, а аз 
не съм разбрал, че ги притежавам? Така е – като го има човек нещо, не му от-
дава значимото, а иска друго... Иска! Иска! Иска! Насита няма! Много важно 
дали синът е сменил маслото на колата и филтрите! Много важно какви пари 
си изкарал и каква кола ще си купиш с тях! Много важно дали ще те обича 
точно този, когото ти обичаш! Не ти ли е достатъчно, че някой изобщо може 
да те обича, че ти можеш да обичаш някого? Нищо не ти стига! Ама като си 
я забравил кръвната си група от коя група е, започваш да се позамисляш... И 
вече не ти се струва толкова важно дори и това, дали книгата ти ще стане? Абе, 
важно е, как да не е важно, даже никак не е важно, ами не може да не е важно, 
как така няма да стане книгата ми – за какво съм дошъл тук и за какво съм я 
започнал... Шикалкавиш! Пак шикалкавиш, но си разбрал, макар да не ти се 
иска да разбереш, че има и по-важни неща от маслото на колата и другите все 
от тоя род неща! Най-важното...

– Бай Кънчо, какво така се умълча? – щраква запалката момичето.
– Гледам! – казвам. – А и не знам какво да кажа?
– Редник Райън, би ли ми запалила една цигара? – моли картечарят.
– Вече съм я запалила! – подава цигарата момичето.
Ачо стиска приклада на картечницата с една ръка, а в свитата шепа на 

другата просветва като светулчица огънчето на цигарата му.
– И аз искам! – извръща се шофьорът ни.
– За тебе отговаря сержантът! – подава запалката на старшията мис 

Райън.
– След десет минути!
– Пак ли избързах?
– Пак! – казва сержантът и се обръща към мене. – Да не се изпуснеш да 

кажеш някъде, че сме пушили! И това е забранено!
– Как тъй ще се изпусна?!
– А да не вземеш да го напишеш в книгата?
– Е, и ти пък! Как така ще го напиша?
– Кога трябва да излезе?
Редник Райън се интересува кога ще излезе книгата!

93алманах • Ϛвета гора • 2006

Кънчо Атанасов • Почти дневников запис



– Трябва първо да я напиша...
Мис Райън се интересува от много неща:
– А нас ще ни има ли вътре?
Вас, мис Райън, непременно ще Ви има вътре. И американската редник Ра-

йън – майорката, ще я има. Всичките ще ни има вътре според дарбицата ми да 
ни видя – само да имаме късмет да се приберем в базата и да бъдат живот и 
здраве всички вкупом да се приберем в България... Въпреки че ония отвън (и 
ние сега сме отвън) са се разшетали пак и вече са се насочили на юг от Багдад...

– Ти, редник, сега точно намери да го занимаваш с книгата му. Вместо да 
ми палнеш пак една цигарка...

– Сега пък на теб ти е рано! Ще си изпушиш петте цигари за патрула и 
после – дай, моля ти се! И после редник Райън лошата, че не иска да ти даде! 
Ще почакаш!...

Ачо вече два часа стърчи прав. Пристъпва от крак на крак върху сандъ-
четата с патроните, пропукват в тъмното капаците на кутиите и пак става 
тихо. Оглеждам бездната на небето – същата озвездена нощ и само Ачо в нея. 
Извръща се надясно, без да снема от очите си уреда за нощно виждане...

– Този вижън взе нещо да не вижда хубаво.
– Да не са му отслабнали батериите? Винаги казвам да се зареждат, преди 

да тръгнем, ама кой да чуе?!
– Заредих ги, сержант, обаче пясъкът изглежда започна да се вдига и за-

това тъй става. Забелязал съм, на ранина, дори и никакъв ветрец да няма – пя-
съкът започва да се вдига.

– Или тъмнината започва да пада?
– Сержант, конвой!
– Наведи картечницата и се наведи вътре!
– Рано е! Да бяхме наближили, а?
– Ти решаваш!
Не конвой, а конвоище! От завой се измъква в далечината и иде насре-

ща ни като разпиляно село с ярки светлини, които ту се сливат, ту се разда-
лечават, за да се откроят понякога двойките на фаровете. Изнасяме се плътно 
вдясно. Ачо прикляка върху ламаринените кутии, пуши свитата в шепата му 
цигара, с дланта на другата си ръка гали сахарената каска на мис Райън, мис 
Райън се усмихва, едрите є очи едро проблясват на светлината на профучава-
щите покрай нас фарове. Пресяга се и вади от хладилната чанта бутилка вода. 
Ледът трошливо прошумолява, наместват се ледените кубчета и стихва. Ви-
хърът на конвоя е тъй силен, а тишината на нощта е толкова дълбока, че всеки 
шум е отчетлив и сам за себе си. Чува се как мис Райън отпива от бутилката. 
Кани и нас...

– Друго ми се пие сега! – отказва сержантът.
– И аз съм на неговото! – въздъхва издълбоко Йоската.
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– Не мене нещо не ми се пие! – казвам аз, като премълчавам, че това, ко-
ето ми се иска сега, е да сме се прибрали – щом не може в България, то поне в 
базата.

– Не мога да обидя аз нашата мис редник Райън, когато ме е поканила ма-
кар и с една гола вода! – казва картечарят Ачо и надига бутилката. Снема я от 
устата си, набучва я в поразтопилия се лед, пак се заема с погалването на кас-
ката на мис Райън...

Мис Райън продължава да се усмихва. Отмахва ръката от каската си:
– Стига ми толкова! И на тебе ти стига! Утре пак ще ти позволя да бъдеш 

мил!
– Чак утре?
– Утре! – остава непреклонна редник Райън. Силно се навежда напред, за 

да може хубаво да ме види. Срещат се погледите ни – нейният светнал, с много 
бялото покрай много черното на зениците £, моят, помътнял сигурно от мно-
гото прашно по стъклата на очилата...

– Бай Кънчо, ти да не се изплаши? Я не им се връзвай на тези от ТОЦ-а! 
Те така си приказват – на всеки патрул и на всеки конвой все това приказват, 
а пък петдесет и два патрула сме навъртели вече и... нищо! Винаги сме се при-
бирали!

Дано да е все тъй – винаги да се прибират, винаги късметът да бъде с тях: 
всички патрулиращи, всички конвоиращи и всички, дето останаха в базата, и 
всички онези, които един ден ще тръгнат на своята мисия...

– Не съм се изплашил. Мене май вече няма и от какво толкова да ме е 
страх! Яд ме е, че не мога да се сетя от каква кръвна група може да съм бил? 
Все трябва да съм я знаел някога. Знаех я! Преди да тръгнем насам, трябваше 
да оперират на един колега майка му. На Мирослав. Заведе ни петима в болни-
цата в Габрово, а само моята кръв є „пасна“. Ама, убий ме, нито нейната кръв 
помня каква е била, нито моята... Неприлично ми се вижда да звъня сега по 
телефоните и да питам: „Абе, Миро, каква кръвна група беше майка ти?“ Неп-
рилично. И неудобно. А защо и на мене не са ми дали пластинки като вашите, 
това съвсем не мога да го разбера?!

– Щом не я помниш и след като не са ти я дали от ВМА, значи няма да ти 
дотрябва! Значи няма за какво изобщо да се притесняваш!

Да я докарам дотам, че милата редник Райън да ме успокоява мене! Не 
съм разтревожен (много искам да кажа), тревожи ме само мисълта, че не оста-
вих една бележка на Маша относно това, как да се разпорежда с имуществото 
(каквото го имаме там) и с ръкописите, дето останаха в дъното на бюрото ми... 
То пък едно имущество – овцете разпродадох, останаха една коза и кокошки-
те. То пък едни ръкописи – ако е трябвало да стане нещо от тях, да е станало 
досега. Не я написах тази бележка не защото не се сетих, ами за да не предиз-
виквам съдбата... Де мистика, де! И фатализъм, които ми се иска да тропосам 
на арабите... То пък една съдба?! Че я няма Маша да замахне по мене с тясното 
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на цялата си длан и да ми каже: „Ти какво още искаш от съдбата си? Искаше да 
отидеш в Ирак? – В Ирак си! Да беше ме послушал и щеше да си си при мен... 
Но ти някога да си послушал някого?“ Права ще бъде. Аз много пъти и себе си 
не съм послушвал – такава е истината...

– Точно пет километра! Засякох го този път! Навреме се сетих – казва 
Йоската.

– Конвоят? И на мене бая дългичък ми се видя! – съгласява се сержантът. 
– Ачо, възнасяй се!

– Вече се възнесох... И... да ти кажа ли, сега вижда този „найт-вижън“!
– Какво вижда е по-важно?
– Чистота! Прелест! Нищо няма и никой няма – мечтата на патрула. Дано 

не стигнат до нашата зона за отговорност хората на Муктадата, докато ние сме 
тук!

– Редник Райън?
– Аз!
– Нищо! Проверявам дали не ти се е доспало!
– На мене пък да ми се е доспивало някога? Да си спомняш такова 

нещо?
– Аз съм длъжен да проверя! Бай Кънчо?
– Аз!
– Знам че си ти. Друго искам да знам?
– И на мене не ми се спи...
– Не стана ли време да обръщаме вече посоката на движение? – пита мис 

Райън.
Шофьорът опипом взема запалката от ръцете на сержанта, щраква я, за-

нича в таблото на хамъра:
– Десетина километра още и обръщаме!
Дотук някъде, значи, е зоната на нашата отговорност. Нататък си пазят 

магистралата американците, а от нас нагоре – поляците. Организация – ку-
сур, може да се каже! Само да искаха да се съобразяват с нея ония, дето „пак 
са се разбутали отвън“. Ама не щат да се съобразяват понякога...

Задава се вторият конвой, който трябваше да срещнем, за да се върнем 
заедно с него към базата. Същото разпръснато село, с ослепителните чифтове 
светлини на фаровете, възтоплата силна струя на вихъра от преминаващи ка-
миони и хамърчетата измежду тях. Красота! Като за кино...

Встрани от пътя на връщане – мирни и кротки светлинки, много отда-
лечени една от друга и на места скупчени като жарава, която бавно изтлява в 
развиделяването на отиващата си нощ... Мярнат се я силует на трактор с вдиг-
нат капак на двигателя и широко разтворени врати, я кола с разноцветни кал-
ници (такситата тук са такива), я задрямал зид на къща, правена от пръст, я 
парцалив отрязък на струпан от трънаци плет, който хем огражда имота, хем 
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послужва за огъня, на който жената приготвя храната на мъжа си и на децата 
си... Докато се свърши плетът. Тогава ще струпат нов. Като на кино...

Допускам и вие понякога да сте имали усещането, че животът ни се със-
тои главно и едва ли не само от срещи и раздели. На мене често ми се случва 
това. Може на някого да се види парадоксално, може някому да се стори нело-
гично, но ще кажа, че разделите в живота ми са били повече от срещите. Ня-
мам никакво обяснение, освен може би факта, че много от срещите ни често 
биват случайни, дори тогава, когато дълго време сме били заедно с някого. Та-
кава среща може да запомниш, но раздялата – едва ли. А раздялата, която си 
запомнил, означава, че и срещата е била важна и значима за тебе. Поляците, 
с които живях тук в квартал „В“ на база „Еко“, полячетата от спецназа (спе-
циално назначение) са една от разделите, която ще запомня. Защо им викаме 
„полячетата“, като това бяха мъже като канари? Такава горда сила излъчваха 
младите им едри тела, а всички от моя взвод, не само аз, казвахме: „Полячета-
та изчезнаха!“ или „Полячетата току-що се появиха!“ Изпитвали сме милост 
към тях, милост, породена от така внезапните им, продължителни изчезва-
ния и толкова внезапни появявания. Констатирам го сега (ако е вярно това, 
което си мисля, разбира се), че ние, самите ние, понякога дето сме имали нуж-
да от милост, сме били способни да изпитваме милост към другите, чуждите... 
Приятно ми е да си го мисля! Признавам си.

Много малко още съм знаел за професията „рейнджър“, когато в начало-
то си позволих да нарека тази работа „професия“. Аз и сега сигурно не знам 
всичко за нея, но полячетата ме наведоха на тази, не толкова оригинална, кол-
кото вярна според мене мисъл...

Приличаха ми на стругари или шлосери от някакъв завод, с онази разли-
ка, че стругарят отива на работа да кажем в седем, спира на обяд от дванайсет 
до тринайсет и си тръгва за вкъщи в седемнайсет часа, а рейнджърът няма та-
кова разписание и ще се прибере вкъщи след месеца, когато дойде времето за 
ротацията на частта, с която е дошъл.

Как само работеха тези мъже! Те даже и от пералнята, която имаме в ба-
зата, не можеха да се ползват и изпираха дрехите си в едни пластмасови ле-
генчета, облепени на много места с черно тиксо, защото бяха така пукнатонас-
ледени от предходните части, както си останаха и за новопристигналите. До-
като съхнеха сахарките по опънатите между фургоните сезали, които бързо 
прегаряха от силното слънце и току се късаха, а мъжкото им пране падаше на 
чакъла, момчетата почистваха оръжието си и лентоваха патроните за картеч-
ниците. Всеки ден. При всяка възможност. Методично. Така както стругарят 
почиства струга и работното си място, така както шлосерът подрежда инст-
рументите си върху тезгяха в края на смяната. Не разбрах как получаваха за-
поведите (радиоприемници не се виждаха по тях), но често се случваше на-
бързо да сглобят пръсната на части картечница, пистолет или автомат и нав-
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личайки в движение недоизсъхналите дрехи и жилетки, да изчезнат набързо, 
за да ги видя отново на следващия ден или на по-следващия, или след една 
седмица. Зависи. От какво зависи? От кого зависи? И справедливо ли е толко-
ва да бъде зависим човекът?

На тези мои полячета се случи онази случка на пазара в Дивания. Конво-
ирали някаква инженерна част, когато някой от навалицата хвърлил по кар-
течаря на последния от хамърите бомба-самоделка. Момчето я хванало и я 
захвърлило някъде зад високата ограда на пазара. Хвърлили по него втора са-
моделка. Тази избухнала – били ранени двама поляци и две жени. Тогава по-
ляците започнали да стрелят, за да се измъкнат от пазарището и да се доберат 
до генератора, който трябвало да отремонтират заради тези същите пазарува-
щи, да имат ток довечера и да не стоят на тъмно. Тъмна Индия!

Уж стреляли нашите във въздуха, а се оказали още седем ранени освен 
двете жени, които пострадали от втората самоделка. Добре пак, че били само 
леко ранени. Бързо пристигнало подкрепление от арабската армия. Набързо 
изловили пишман-атентаторите и помагачите им, и ятаците им. Май го спо-
менах това някъде. Но тук отново го казвам, за да мога да посоча причината 
за суматохата – рекли пишман-атентаторите (пришълци, както почти вина-
ги), че хвърлили самоделките, за да защитят честта си – някой от конвоя бил 
снимал жените им. Хайде де, холан! Какви жени, бе! И какви снимки? Че то 
нали само едни фереджета или както се казва там ще излязат на тези сним-
ки и нищо повече. Обаче – седмина ранени, плюс две жени, плюс двамина от 
конвоя и... ето ти тебе инцидент. И сензация за световните новинарски еми-
сии – направо живи и умрели да ни оплаче светът понякога – без вина и с вина 
– винаги виновни!

Знаех, че се извършва ротация в полския контингент, а не разбрах кога 
си тръгнаха моите. Два дни (помежду изчезванията) се подготвяха. Виждаха 
се през отворените врати на фургоните вече попристегнати куфари, разтво-
рени куфари, добре опаковани със сезал кашони с покупки – главно техника. 
(Всички представители на многонационалните сили я намират тук за по-ев-
тина от всякъде другаде). Видях ги за последно, като влизаха в интернет-клу-
ба, да се обадят на домашните си кога точно да ги очакват...

И за най-последно навличаха камуфлажа, туряха качулките, връзваха 
шалчетата на устата си, награбиха оръжието – пак тръгваха нанякъде. Върна-
ха се на разсъмване – отивах до банята, която е на десетина крачки от фурго-
ните ни. Малко тоалетна, малко тоалет – петнайсетина минути да съм се за-
бавил. Връщам се и гледам: на двете стъпала на фургона ми струпани кутии 
бира (още потни), спрайт, кола, няколко ябълки, един едър грейпфрут, два 
портокала, кесия грозде, дълга като тиква диня и мъничкото транзисторче на 
пан Мариуш с една бележчица, поставена отдолу – „На вечная память!“. Не 
е знаел панът какво точно пише, но е намерил време и го е написал... Не зна-
ех, че сме били толкова близки – само някакви си „День добрий!“, „Як се маш 
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(как си), пане Мариуш?“, „Дженкуйе (благодаря), бай Кънчо, добже, бардзо 
добже!“ (Добре, много добре) и... „на память!“.

На следващия ден трябваше да взема интервю от генерал Ламла – ко-
мандващия полския контингент, под чието командване е и нашият батальон. 
Почти в края на разговора (превеждаше ни нашият старши национален пред-
ставител) телефонът зазвъня. Съобщаваха на генерала, че в близост до КПП-
север са открити три снаряда, подготвени изглежда за взривяване в удобно 
време и избран момент. Даде разпорежданията си и разговорът продължи. 
Докато телефонът не зазвъня отново – черен, полеви, съвсем войнишки теле-
фон. Казаха този път нещо, на което той отговори по полски. Не знаехме езика 
и двамата със старши националния, но схванахме, че този път нещата са мно-
го по-сериозни от трите снаряда, които е трябвало да бъдат взривени на мяс-
то, когато на КПП-то им се е събрал най-много народ. Генерал Ламла затвори 
телефона. И започна той да звъни някому по друг един от многото телефони 
на голямото му бюро. Затворих бележника. Интервюто беше свършило.

Каза ни, че се е случило нещастие. Вече на кувейтска територия е катаст-
рофирала една от колите от конвоя на заминаващата си част. Съобщили са му 
за двама тежко ранени и трима по-леко...

Молех се вече да не се е случило с някои от моите момчета. Сякаш може 
да има значение с кого точно се е случило – нали всичките те бяха тръгнали 
към родината си, към дома си, към жените си, към момичетата си, към живота 
си напред в живота, след тази, уж вече завършила, мисия в Ирак. Ясно е, че за 
мисията може да се каже, че е била успешно завършена, когато вече си си вля-
зъл в дома, което също не е много сигурно нещо...

Генерал Ламла помоли да го извиним. Допусна възможността утре или 
в някой от следващите дни да довършим интервюто – и на него му било при-
ятно да поговорим, не като военни, а като хора, които участват в съвършенс-
твата и несъвършенствата на живота и световния ред в него. Липсвал му бил 
такъв разговор в последните години...

Повече не се видяхме.
Завършвам интервюто (ще го видите, ако дочетете докрая тази книга за 

мисиите, където възнамерявам да го поместя, ако бъдат живот и здраве за нас 
и за вас), с думите, които генерал Ламла каза вече на вратата на кабинета си, 
когато ни изпращаше: „Както и да бъде наричано от политиците това, което 
става тук – мироопазваща, мироналагаща, стабилизираща и прочие опера-
ции, в тактически план това е война!“. Мръсна война! Както е мръсна всяка 
война. Независимо от целите, които си е поставила. Трябвало е да бъде избег-
ната! А дали е било възможно, това аз не знам! Това аз не мога да кажа...
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ИЗ „СПАЗМИ ОТ ОТЕЧЕСТВОТО“

* * *
Ден на будителите,
Нощ на Блудниците –
 влачи се,
пъха България;
случва се – в пътя си среща петачета,
случва се – плюска извара.
Ден на будителите,
Нощ на Блудниците –
 пее си,
свирка България;
случва се – в песните плиска Егея,
случва се – кипи Вардар.
Иначе – вишни, чемшири.
Иначе – син небосклон.
Българинът живее и умира
като глава на пирон.

* * *
Ту сяда, ту става, ту сяда –
слугиня – от сряда до сряда –
България – все пак родина:
и майка, и леля, и стрина;
в сукманче, през нощите гола,
все тича от коня до вола;
по светло одумва етърва,
по тъмно чумосва свекърва –
България – все пак родина:
и майка, и леля, и стрина;
и – милата! – блъска чекръка,
и пее – умряла за сън:
„Не – няма да стана по-мъртва,
отколкото съм!“

Иван Динков
IN MEMORIAM

 (1932–2005)

Иван Динков
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* * *
Българските пропасти са пълни
с химни, знамена и гербове;
и отгоре – три десена мълнии:
тъмни, траурни и черни.
И живее малкият народ
с възгледи колониални:
да ограби чуждия имот,
поне малко бали.
Вол нарува в гърло на хамбар,
бивол дръгне празна воденица,
той е само в чуждото жътвар,
той е вечно в чуждата пшеница.
Българските пропасти са пълни
с химни, знамена и гербове;
и отгоре – три десена мълнии:
тъмни, траурни и черни.

* * *
Имена – след кръщавки из църкви,
без кръщавки – и вкупом наричани
да бъдат поне безсмъртни
и – Бог да внимава! – поне епични;
и в пътя им да шушнат ели
и за вечност да напомнят морени.
Над България денонощно вали
дъжд от имена на гении.

* * *
Небеса – без синилка великденска,
без луна, без звездица:
златно време за набези цигански,
за свине и къртици;
и – избягал от всички полиции –
оглушителен вятър:
из комини, тавани и зимници,
като звяр под леглата;
и вали – над дъбици и габъри;
и над дрян, и над кестен.
Откакто има българи
все е есен.
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ПОЧИТ КЪМ ИВАН ДИНКОВ

Да почиташ, значи да препрочи-
таш. Мълком. Не си библиотекар, по-
пълващ фишове като некролози, не раз-
мотаваш насам-натам книжни ковчези. 
Всичко свое носиш със себе си – рушат 
се мукавените Вавилон, пламтят хартие-
ните пантеони. “След смъртта на Димчо 
Дебелянов, ангелите вече нямат хор.” То-
мища научни писания за символиста са 
претопени в двата стиха на Иван Динков. 
Помня му усмивката, когато казах: “Кри-
тиците не са неуспели поети – поетите са 
критици, които понякога успяват”.

✴
Проклел е безкрилите ята “сладко-

водни поети”. Словото му кънти и стих-
ва в трагичните пространства, където 
тътнат и глъхнат Ботев, Яворов, Фурна-
джиев, Вапцаров с неговата “мъка нена-
писана”. Той обитаваше тези пространст-
ва, често пресичаше границите им, за да 
влезе в обречени битки със стръвното 
население, което искаше да види народ, 
с държавата, отказваща да бъде отечест-
во. Стръмно е словото му през мрачини-
те. Слово, заекващо от напрежение, раз-
късващо се от възмущения...

✴
По страниците на “Антикварни сти-

хове” на няколко пъти съм отбелязал: 
“Героичност, изразила се в стихова гра-
фичност”. (Претенциозна младост... “Ах, 
друг Аркадий, вы говорите слишком 
красиво.”) Вярно е, че “онзи” Иван Дин-
ков е график, а не живописец. Всъщност 
– и “късният”: “И седи тази сган – Насе-
лението – на софри – и одумва, одумва”; 
“България – лирично – ласка, но все ги 
ражда, все ги тръшка едни такива – сит-
ни, сластни – Бог вижда! – като листни 
въшки”; “Ама – вика някакъв селянин пред 
лечебницата срещу някаква нещастна 
крава,– как можа отечеството ни да се 
падне в такава държава?!” А какво да ка-

жем за такива псевдоживописни стихот-
ворения:

И отново си грабва елечето лятото,
и отново се стряска от първия дъжд –
като пиле – отритнато с химни от ятото
сред полето – заспало над спомен от ръж;
и отново стадата се спускат по стръмното,
озлобени и гладни като всички стада;
и отново довличат вълмата на тъмното
до нетрайния стих на дъжда;
и в пороя – пред мрачните селища – лятото
тихо слага за помен ръце и сърце.
Българите не вярват на бели лястовици.
Българите вярват на черни овце.

Тук пейзажът се срутва, размива 
се в тъмните пороища на национално-
то битие. (“В модерната лирика на пред-
метите винаги им се случва нещо, ко-
ето е по-значително от самите тях”, 
посочва поетът.) Присмехът застива в 
гримаса, иронията се вледенява в гро-
теска... Впрочем – последното се отна-
ся по-точно до други стихотворения, но 
Иван Динков сякаш не може да се чете 
“на парче” – върху ти оказва давление 
цялостният масив на поезията му. Чел 
съм току-що отпечатаните негови рабо-
ти – стиховете му от различни години и 
книги непрекъснато са ми напомняли за 
себе си, прораствали са в новите. А ряд-
ко, съвсем рядко съм имал усещането, че 
се повтаря...

✴
Поетът се вбесява от хорицата: 

„дъвчат си хлебеца, сърбат си супата – с 
няколко устни в устата.” Подобни стра-
ховити стихове за обичайното ме карат 
да мисля, че Иван Динков не е голям спо-
ред собствената си формула: „Големият 
поет възприема Гетсиманската гради-
на като обикновена квартална градин-
ка.” При него е обратното – той и квар-
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талната градинка възприема като Гетси-
манска.

✴
Исках някога да обясня докрай по-

езията му, да достигна до съставните 
ѝ части, да я разложа до радикалите ѝ . 
Провалих се – премного обичах, за да 
боравя с аналитичния скалпел. Пък и 
стиховете му „запазват дълбоко в себе 
си една неразложима ядка”, както сам оп-
ределя големите творби. Вероятно все 
някои и някога ще се опитат да стрият 
тази ядка в хаванчетата си – хайверът 
им е хвърлен отдавна, ще се ройнат пи-
раните, за да оглозгат стиховете до ске-
лет. Но анатомията на поезията не може 
да обясни нейния дъх, дикцията ѝ.. Като 
че ли до тези стихове не се достига пос-
редством изостреното зрение, а чрез ха-
люцинациите на слуха. Те не могат да се 
преведат на рационален език. Фурна-
джиев, цитиран от Иван Динков: “Траге-
диите не се обясняват”.

✴
След разговор с поета в една плов-

дивска кръчма съм записал за него: 
“Псува българинът, ама доста странно. 
(Няма да е достатъчно, ако кажа – ругае, 
но с любов. Нали по начало е „в развод 
с иконите”!) Много по-достойно, откол-
кото да го поучава. Учители – бол, той не 
е от боллука. Не е нито публичен, нито 
пасторален човек. Мястото на поета не 
е в президиуми, медии, кокетни вилич-
ки... То си е определено открай време: 
в кръчмата! Ще умре, за мой ужас, дано 
съм мъртъв, някога. (“Човек и безсмър-
тно да пише – умира.”) Може и от че-
рен дроб да умре, но не от черно сърце. 
Иван Динков се стресна на родопското: 
“Син си ми огин наклала на моено бело 
сърчице.” Замълча. Може би защото е 
писал, че „фолклорът търси в хората не 
различия, а сходство”. А ако в думите от 
родопската песен има сходство, то е ко-
май само със сюрреализма.”

✴

В една книга е споменаван на ня-
колко пъти. Включително и така: “Всич-
ко, което докосваш, се натъжава. А си 
гладен за усмивки...” Но го впечатли, че 
след като цитира мрачната му констата-
ция “Няма вече коне, има понита”, авто-
рът пише: “Всяка клетка в мен разкъс-
ва клетката.” Навярно е имал предвид 
Иван-Динковото: “Докато гриза решет-
ката, съм жив”. А Кафка беше писал за 
летящата клетка, която търсела птица. 
Няма да измами пилето от Смилец.

✴
До какви ли не салтоморталета са 

прибягвали стихотворците, за да излъ-
жат публиката. Някои са успявали, но 
до следващия цирков сезон. Когато са 
идвали други подобни им. Не става тая 
работа с трапеца на поезия, под която 
има осигурителни мрежи. Иван Динков 
го е казал просто и заковано: “стих, кой-
то иска да няма двойници, той не играе 
двойни игри.” И още по-преди: „Тъй как-
то с въглена, така и с думите не става 
комкане.”

✴
Какво са България и българите за 

него: „страна, в която винаги е имало 
мъжко месо за враните”, но и „един народ 
подхвърля кости и гарвани опитомява”; 
„мой скептичен, мой лъган, мой досто-
ен народ”, но и „Господи, който си вечен, 
този народ е обречен”; „Проклет да бъде 
моят стих! С народа си се разродих!”, но 
и „Страна, в която се родих, проклета 
да си в моя стих”; „народ – измислен, друг 
път – реален, на глас прочетен, но нераз-
листен, веднъж прехвален, друг път пре-
жален – по тъмно ходи и тъмно мисли”, 
но и „в надеждите му за България с цафа-
ра свири всяка вечер и пее българският 
стих”. Отношение, което учените хора 
ще определят като амбивалентно, а са-
мият той като „представа за родината, 
напръскана по веждите с катран”.
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Всъщност – този канон е зададен от 
Ботев с неговото „Отечество мило любя, 
неговия завет пазя, но себе си, брате, 
губя, тия глупци като мразя”. Това е фор-
мулата на трагичното наше родолюбие: 
„Отечество, плюс „но”! Иван Динков не 
се подмазва на народа си – той на же-
ните не се подмазва, дори в „Признания 
пред Белла Цонева”, та на нас ли.

✴
Някога съм писал, че Иван Динков 

„се е превърнал в своего рода етичен 
коректив, ако не за всички, то поне за 

ЕКСПЕДИЦИЯ

Всички сме местни жители,
Прометей също.

Слава на регистрите!

Маслини.
Като момичета от пансион,

като подрастващи поститутки,  
като бъдещи истерични майки, като...

Търсим една скала.
Камъкът е общият прадядо.

Лимони.
Като момчета от колеж,  

като подрастващи общественици,  
като бъдещи продажници, като...

Търсим същата скала.

Прометей!...
Прометей!...

От маслините се обажгдат катъри.
От лимоните се обаждат кобили.

От морето...

Прометей!...
Прометей!...

Прометей е вече каменедолец.

Експедиция • 
Худ. Никола Христозов 

онези, които мъчително преживяват ин-
флацията на словото и жестовете на на-
шето съвремие”. Лошото е, че словото и 
жестовете на днешнотията са навлезли в 
спираловидна инфлация. Хубавото е, че 
Иван Динков е жив. Значи възприелите 
от него, че „След съвестта и стиховете 
едва ли има трети ад”, че „Граждански-
ят морал е третото око на писателя”, 
разполагат със стабилна естетическа и 
нравствена валута, която няма да заме-
нят за нищо.

   Владимир Янев
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ПИЕТА

Песовете се разлаяха внезапно.
Радиоапаратите спряха.

В дъното на телевизорите остана само
Анахид Цонева.

Кой идва?

Всички излязоха под небето.
Бяха мънкали в ученически хорове.

Бяха пелтечили в профсъюзни пиеси.
Бяха печелили национални конкурси.

Бяха...
Бяха...

Кой идва?

А-а-а!...
А-а-а!...

Бавно при ангелите се връщаха бързо
пратените от дяволите.
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ПРОГРЕС

След финала.

Казват нещо на жокея.
Споменават президента.
Споменават и държавата.

Не забравят и народа.

 Дават нещо на жокея.
Споменават президента.
Споменават и държавата.

Не забравят и народа.

Конят?

Конят гледа срещу слънцето.
Срещу главната трибуна.
Срещу цветните балони.

Срещу...
Срещу...
Срещу...

Срещу вола на културата.

Иван Динков • In memoriam
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Никола Христозов е роден на 20 ноември 1981 в Пловдив. Завършва СХУ „Цанко Лавренов“ и 
АМТИ (специалност графика) в родния си град, а след това и магистратура „Илюстрация, 
книга и печатна графика“ в Националната художествена академия – София. Има самостоя-
телна изложба; участник в международен мултимедиен проект.



Белла Цонева

БИЛО Е
(фрагмент)

За съпружеството в българските страници се пише свенливо. Дядо Славейко-
вата Гергана показва само крайчеца на стъпалото си, когато седне на чешмата, на ме-
сечинка да преде. А Никола се губи в мрака и се чува само дълбоко цафарата му, тъм-
ната… Изконната потребност от чистота прави всички българки белоноги Гергани и 
то не само в мъжкото съзнание. И жените си вярват. Някакви други българки се раз-
хождат покрай магистралите. И не отвчера. Но потребността от белота си остава.

Срещнах Иван най-напред като слово. Моята библиотека беше от други поети. 
После дойдоха тънките книжки по рафтовете на старозагорската градска библиоте-
ка. Още по-късно се засрещнах с почти всички имена, още необединени под знака на 
Април. И с предишните, христоматийните. В гимназиалното ми съзнание бяха еди-
ници. И сега са такива, но понякога ги навестява чувството за бяло братство, за млеч-
ноюношество.

Андрей Германов, който свенливо признаваше, че само аз му се изплъзвам и 
колкото и да опитва, не може да ми нарисува шарж, ни среща по калдъръмените 
улички на селото-резерват и се оплаква от главоболие. Дори отказва да отидем за-
едно при приятеля му Слав. Тъй като е деликатен, все пак ни съпровожда, но полка-
та го подгонва. Пренощувахме при с Слав и Анета в хралупата им с долапи, ракли и 
старо оръжие, шупла в зелената шепа на Боженци, и тръгнахме към София. След ня-
колко дена дойде вестта за смъртта на Андрей. “…и дълго слънце ще ме грее, и дълго 
сняг ще ме вали…” След време ще срещна Рима, жена му, и няма да я позная. Залута-
на, загубена.

През ранната пролет на 2002 г. ще изпратим и Слав Караславов. В Ритуалната 
зала на Софийските гробища ще прочета последното му стихотворение, написано 
в болницата и посветено на Анета. Потомъкът на Юрталана се оказа нежен лирик. 
Чета го почти нечленоразделно, разкъсвана от спазми. Нито следа от професионал-
ната ми натренираност. После ще стоим с нея, ще я оставя да говори дълго, мъчител-
но, странно събрана, “Напиши за Слав!” – почти я заклинам.

Жените на поетите.
Мярва се Мила Радевска. Вечерите, прекарани в дома на Христо и Мила, са осо-

бени, общуването е на друг етаж, обременено от събития и биографии. Ироничен 
и изтежко шеговит, пролетарският поет търпи една рязка и оперена жена, която за 
всичко има своята категорична оценка. Раснала е в хотел “Лукс” в Москва, докато 
баща ѝ Антон Иванов е организирал Съпротивата и е дал живота си, а така и името 
си на отряда на Дед. Другите им обичайни гости, Блага и Данчо са меки и отстъпчи-
ви. Все пак авторитетът е друг и в тежки за тях моменти ги пази. Но идва страшното 
и всичко се преобръща. В таксито сме тримата – тя, Иван и аз се носим към Прави-
телствената болница. Без да я познавам добре, сега не мога да я позная изобщо. Гово-
ри накъсано, изхлипва, очаква най-лошото. Жива рана. Слава Богу, размина се. То-
гава… По-късно, вече след промяната, вопълът на Мила по мъжа ѝ се слива в моето 
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съзнание с вопъла по костите на баща ѝ, заровени в Братската могила. Бяха ѝ ги от-
нели и искаше да си ги погребе.

Най-приказливата, Радка – съпругата на Димитър Стефанов, като квачка къта 
мъжа си, дъщерята, сина, зетя, гледа две къщи. Тази в София блести от чистота, дру-
гата, край Дряново, ме запраща в една стародавност с джамала, белотата на стените 
и безкрайните дувари, които Митко изработваше на карти на терасата на почивния 
дом край Варна. Или поне така се шегуваше: “Спечелих за още пет метра”. Когато им 
гостувахме горе, в Балкана, момчето ни беше малко и като ошашавено обикаляше 
вратичките с катинари, куфари, катанци, резета и търкаляше трудните думи в устата 
си. Винаги пълна с идеи, заливаше ме с водопад от думи, и Радка премина през своите 
съпружески спазми и преливащата ѝ жизненост секна. Жилавият балканджия Мит-
ко е цял побелял и ми се струва, че без Радка е като загубен.

Далечен отглас от няколкото ми посещения в дома на Иван Пейчев е образът на 
Ана, жена му. Музата, възпята, по-тиха от водата, по-ниска от тревата, вгледана в по-
редното му запиване, меко усмихната, незабележимо се движи между оскъдните ме-
бели. Мъжете говорят, самодостатъчни са си.

Аз все още се уча да мълча.
Толкова е избеляла в спомена, че не помня лицето ѝ Може така да е искала.
Жените на поетите.
Печатът на послушание, на обреченост, който ги белязваше и който те приема-

ха, сякаш беше нещо естествено за тях и за мъжете им. Свикнали с любовта им, със 
задължителното посмъртно самообричане, поетите продължаваха да бъдат юноши, 
непораснали момчета, да отглеждат поривите си, ревниво да пазят настроенията си, 
да кривват или само да се заглеждат встрани, до мига на хрустящия звук на счупено. 
Външно страшно нафукани, вътрешно крехки.

И после тя е патерица, полумайка, опитваща се да се осмисли отново. Без да го е 
родила, го е отглеждала. И никога не може да заеме мястото на майката. Не съзнава в 
какво се е превърнала, докато се окаже в центъра на паяжината. Колелото е спряло.

(…)

Имаше един роман от соцвреме – “Пътуване към себе си”, без да е феминистки, 
писан от жена с липсващо майчинство. Каквото Бог дал.

Звънят ми, искат ми телефона на Дончо Цончев. В ръцете ми е тънката книжка-
указател с толкова имена, вече в отвъдното. Прехвърлям търсенето на точния адрес, 
телефон, на Ива Йолова в “Труд”, тя е сега точният указател. Данчо сигурно в Нови 
хан със Снежана, няма да се срещнем край морето, под крушата, нито в барчето да 
спасяваме поредната мраморна маса от гнева на Васил Попов в последното му отчая-
но лято. Дано е намерил “дуендето”.

Нямах навика да влизам в сградата на “Ангел Кънчев” 5. Не беше моя терито-
рия. Общуването ставаше край Варна, или в Ситняково, или в Хисар.

Писателските екстри на социализма, отбягвани, но вече предстоят.
В лятната привечер, все с Иван, вървим покрай Американското посолство. То-

гава се минаваше от там. Сладкарница “Роза” и фотографският магазин са от двете 
му страни. Сега са ги глътнали и оградили с бариери и стражи. Точно пред пропаган-
дната им витрина, внезапно споделяне: “Партиздат“ ще строи жилища, няма все да се 
скитаме по квартири.” Както вървяхме, упоени, безмълвни, достатъчни, спирам, за-
рязвам го, тръгвам в обратна посока. Пак моята остра реакция. После ще ме укроти. 
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Още нямаме брачни халки. Така и не сложихме. “Какво ти става?” – догонва ме. “Що 
за морал, хората няма къде да живеят, а вие…” “Вие”, това са партийците, избраната 
каста. Опитите за насаждане на кастовост не спират и днес, въпреки гневния възглас 
на Антон Страшимиров и знаменитото “Не ща!” на Стоян Михайловски.

Първата ни квартира до Руски паметник, чакахме се на тролейбусната спирка, 
пред аптеката… “Аптека, улица, фонарь…” Смесица от Блок и Булат Окуджава. На 
тавана със скосения покрив, първото сливане-опиянение, нощите-дните бяха вих-
рушка, първите сълзи от любов-неразбиране. През няколко преки е легендарният 
таван на “Иван Рилски” на цяло едно поколение, наречено Априлско, пак наблизо е 
Мишо Берберов и Ана с бурканите с мариновани гъби. По-често сме си сами, има-
ме своя таван. Нямаше маса и стол. Имаше само легло, тясно, на педя от пода. Той се 
дразнеше, ако заспях изтощена от любов и от думи, ако потънех в съня си, в несподе-
лени с него градини, невинни Елисейски полета и ме будеше рязко: “Не може да спиш, 
щом съм буден!”. Господи, колко беше безпомощно авторитарен! И досега. Имаше ог-
ромна тераса над София с проснат плажен дюшек. Имаше грамофон с много плочи. 
Иван слушаше само руските. Нямаше диктофон да запиша изреченото, после напи-
сано в книги. Все си мисля, че първият вариант беше далеч по-добър. Бях и зряща, и 
омагьосана. Тъмният мъжки тембър, неотделим от вървежа, от залитането, пропа-
дането, метриката на стиха му, дактила на чувството, затаено и пещерно, много тъм-
но. Беше тъмен на лице, наопаки… Аз излитах, долитах. Иван ме дочакваше. Таванът 
беше бърлога, още не беше дом. Един неизповядан грях пред Васо Михайлов. Скрих, 
че в багажника си нося три бутилки уиски, наречени за Иван. Дълго чакахме само-
лет на Варненското летище, аз премълчах, после самолетът дойде и горе, в небето, в 
нощта, той извади бутилката за мен… и стюардесите. Ето, сега му го казвам. Само че 
Иван не се впечатли, изпи и трите бутилки неразредени, на раз, може би мислейки, 
че е вино. Аз пък се впечатлявах от всичко. Само не от бита. Един кашон с книги и 
друг със завивки и дрехи и пружината, изгубена нейде по пътя на дългото местене. 
“Цветна градина” 16, Павлово – “Кота 1001”, “Червена звезда”, същият блок и вход, 
където сега живее Леон. Годината, мястото помня, защото точно там и тогава се яви 
момчето Иван, като знак, като блага вест. Чак когато заспеше, от балкона на кухнята 
дълго гледах към моста с трамвая, загърбвах пълната си безтегловност край детско-
то кошче. “Любовная лодка разбилась в быту…” Не е прав Маяковски, в спомените 
си Лия Брик помни много подробности, вещи. “Трябва ли да се купуват маса, столо-
ве, печка, хладилник, не може ли просто така, гол под, на пода килим и легло?” Така 
мисли Иван. Мислил го е и Владимир Владимирович, с подкованите “вечни” обувки 
в ковчега. Пише се на коляно, върху празна кутия от цигари, а когато я няма, върху 
кибрит. “А детето?” “Все децата, все децата…”, през спазъм промълвя Иван. Между 
грижи и страстна притома и скука живяхме. Слава Богу, скуката беше в повече, така 
бракът ни оцеля. Може би затова Иван се въплъти в стихове, а аз в роли.

Още един самоубиец ни навестява пак там. Поздравителна картичка за Нова го-
дина, гъсто изписана от Христо Банковски, дни преди да се хвърли в нищото.

(…)
Имаше един сеновал над Ябланица. Заровихме се в дъха на окосеното и през 

процепите на рехавия покрив се взряхме в звездите. Свидетелствам, че там се роди 
“Победа”, посвети я на мен. “Но това не е любовно стихотворение, защо ми го посве-
щаваш? Ти пишеш само за себе си.” Така си остана:
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Чугунен – есенен, лежа в овесите,
вечер – по мръкнало, тъй както мъртвите;
тъй както Яворов, тъй както Ясенов,
тъй както българо-чешкият Мърквичка.
Под ъгъл – в корена, ъгъл – в короната,
изтича вечното – небето, синьото;
И кротък вятър връща бонбоните –
там – от неделите, там – от годините.
Часът на лампите разгръща пазвата
на светли образи, на святи ликове;
и пак изчезват – в кладенци, в язове,
дълбоки, сенчести – с листа от мигове.

Славянска лирика – за утешение!
По хълбок – кучешки, ръмжи по сушата.
Орляк настръхнали стихотворения
следят очите ми и дебнат мършата.
Под ъгъл – в погледа, на вятър – есенен.,
небето – вечното, светлее кърваво…

Отдалечавам се бавно от себе си.
Никоя победа не връща мъртвите!

(…)

Отдалечавам се бавно от себе си. Няма да видя смокинята. Заобикалям гра-
да си. Няма да видя смокинята. Заобикалям града си, все по околовръстното, в най-
грозния край на града ми са гробовете на мама и татко. Гърлото ми се свива и само 
помахвам. Нека спят и дано се вестяват в съня ми!

Няма да седна под крушата привечер, да се вглеждам в звездите на Кант и през 
дългите паузи да се вслушвам в шума на морето край Варна. Там сега се разхож-
дат луксозни рускини и мутри и духовете на Кръстьо Куюмджиев и Тончо Жечев 
блуждаят и търсят скептично и ревностно своите Итаки. Щом се срещнем с Герчо 
и Валя, ше си спомним за нектара на думите в кратките нощи и за крушите, пада-
щи с трясък.

Няма да се кача в Ситняково, там отново е просто дворец. Няма пак да се щу-
рам по боровинковите поляни с момчето и с момичето или с раница и тояга в ръка да 
тръна с Ефрем Карамфилов към Саръгьол. Няма в новогодишната нощ през прозо-
реца да летят подаръци за момчето Иван и за момичето Ирина.

Тези места-състояния ще се окръглят, ще литват. Ще се смалявам и аз.
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Ингеборг Бахман

СТИХОВЕ

Известната австрийска поетеса и писателка Ингеборг Бахман е родена на 25 юни 1926 г. 
в Клагенфурт, Австрия. Следва философия, психология и германистика в Инсбрук, Грац и 
Виена, като пише докторат върху философията на Мартин Хайдегер. Става популярна с пър-
вата си стихосбирка “Отсроченото време” (1953), отличена с наградата на литературния кръг 
“Група 47” в Германия и е обявена за най-изявената млада поетеса в немскоезичната литера-
тура след Втората световна война. Между 1953 и 1957 г. И. Бахман живее в Италия, където из-
дава втората си стихосбирка “Призоваване на Голямата мечка” (1956). Като творец на свобод-
на практика пише есета по въпросите на литературата, философията и музиката, радиопие-
си, както и две оперни либрета за композитора Ханс Вернер Хенце, нейн приятел. И. Бахман е 
удостоена с редица престижни награди, вкл. “Наградата на Федерална република Германия за 
литература на името на Георг Бюхнер” (1964) и “Голямата държавна австрийска награда за ли-
тература” (1968). Поради славата ѝ на поетеса критиката оценява значението на нейната проза 
едва в края на седемдесетте години на ХХ в. Сборниците с разкази “Тридесетата година” (1961) 
и “Симултанно” (1972), както и романът “Малина” (1971), са значим принос в съвременна нем-
скоезична литература. Ингеборг Бахман загива при пожар на 17 октомври 1973 г. в Рим. 

Тъмни неща за казване 

Като Орфей свиря
на струните на живота смъртта
и пред красотата на земята
и твоите очи, които управляват небето
имам само тъмни неща за казване.

Не забравяй как внезапно
в онова утро, когато бивакът ти
бе целият мокър от роса и карамфилът
спеше върху сърцето ти,
ти също видя тъмната река,
която премина край теб.

Струната на мълчанието
е настроена на вълните на кръвта, 
сграбчих звучащото ти сърце.
Къдрицата ти се преобрази
в тъмната коса на нощта,
черните снежинки на тъмнината
наваляха върху лика ти.

А аз не ти принадлежа.
Двамата просто се вайкаме.
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И аз като Орфей мога
живота на струната на смъртта 
и ми е синьо
твоето завинаги затворено око.

Страната на мъглите

През зимата любимата ми
е заедно с животните в гората.
Трябва да си тръгна преди утрото,
женската лисица го знае и се смее.
Как потреперват облаците! Моята
снежна яка се покрива 
със слой чуплив лед.

През зимата любимата ми
е дърво заедно с дърветата и кани
забравени от щастието гарвани
в красивата си корона. Тя знае,
че на зазоряване вятърът
ще вдигне вечерната ѝ рокля,
вдървена от скреж и ще ме прогони.

През зимата любимата ми
е безмълвна заедно с рибите.
Чува водите, които подмолно 
насочват своите салове,
аз седя на брега и я гледам
как се гмурка и се обръща,
докато ме прогонят калканите.
И уцелен отново от ловния крясък
на птицата, която разтваря крилата си 
над мен, падам
в открито поле: тя оскубва 
кокошките и ми подхвърля бяла
ключица. Завързвам я около врата си
и си тръгвам през злочестата перушина.

Невярна е моята любима,
зная, че понякога се носи
на високи обувки към града
и се целува по баровете пред чаша със сламка 
дълбоко в устата
и намира думи за всеки.
Но аз не разбирам този език.

алманах • Ϛвета гора • 2006112

Ингеборг Бахман • Стихове



Видях страната на мъглите,
видях страната на мъглите.

Призоваване на Голямата мечка

Голяма мечко, слез долу, рунтава нощ,
животно с козина от облаци, със стари очи
звездни очи,
от гъсталака изскачат и проблясват
лапите ти с ноктите,
звездни нокти,
държим стадата будни,
омагьосани от теб, и не вярваме
на уморените ти хълбоци и полуоголените
остри зъби,
стара мечко.

Една шишарка: вашият свят
Вие: нейните люспи.
Аз ги потърквам, търкалям ги
от елите в началото
към елите в края,
подушвам ги, пробвам ги с муцуна
и посягам към тях с лапите.

Страхувайте се или не се страхувайте!
Пуснете монета в паничката и кажете
добра дума на слепеца,
за да държи мечката вързана.
И подправете агнешкото добре.

Възможно е тази мечка
да се отскубне, да спре да заплашва,
да подгони всички шишарки, паднали
от елите, огромните, крилатите,
които се сгромолясаха от Рая. 

Превод 
от 
немски
Мария 
Попова
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РОМАНЪТ “ДЕВЕТИ” НА АНЧО КАЛОЯНОВ И МИСЛЕНЕТО  
ЗА ИСТОРИЯТА В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Дискусия по повод романа “Девети” на Анчо Калоянов 
(София: ИК “Труд”, 2003)

Организатор: Катедра Българска литература към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (Иван 
Станков, Сава Василев)

Водещ: Иван Станков
Участници: Анчо Калоянов (В. Търново), Николай Даскалов (В. Търново), Симеон Янев 

(София), Дора Колева (В. Търново), Георги Гърдев (В. Търново), Ивайло Петров (Шумен), Иван 
Станков (В. Търново), Радослав Радев (В. Търново), Сава Василев (В. Търново), Антония Вел-
кова-Гайдаржиева (В. Търново), Емил Андреев (София), Панко Анчев (Варна). Задочни участ-
ници (само с текст): Руси Русев (Русе), Димитър Кръстев (Пловдив)

Автор на “колажа от мнения”: Иван Станков
Велико Търново, 1 април 2005 г.

Иван Станков: Повод на нашето събиране е романът “Девети” на Анчо Кало-
янов. Преди да започнем, ще ми позволите да дам за кратко думата на автора. След 
това аз възнамерявам да направя кратко експозе върху излезлите за романа матери-
али, подир което ще започнем нашия разговор.

Анчо Калоянов: Колеги и приятели, уважаеми гости. Приели поканата, Вие сте 
се съгласили, че книгата “Девети” е роман, както е написано в нея. От излизането му 
изминаха почти две години, достатъчни, за да го погледна отстрани и казаното за 
него да бъде изцяло чуто от мен. Благодарен съм на тези, които положиха усилия-
та да сме тук, а именно на Иван Станков и Сава Василев. Писах я в чужбина, където 
своето се усеща по-остро, но през трите години на писането не бях сам, имах съпри-
частието на трима верни читатели – Емил Андреев, Иван Станков и Йово Неделчев. 
На тях дължах необходимото ми усещане, че съм на прав път и с поносими загуби ще 
стигна до края. Дай Боже всекиму такава троица! Все пак аз съм гост и се оттеглям 
при Петър Кралев и Росица Бъчварова, които са отдалече и са единствените, покане-
ни от мене на нашата среща.

Иван Станков: Понеже бях споменат и аз между хората, които са участвали в 
бабуването на романа, ще трябва нескромно да призная, че първият текст за романа 
беше написан от мен. Той трябваше да излезе заедно с излизането на романа, но пора-
ди редакторски съображения на хората, които трябваше да го издадат, моето текстче 
не излезе там, където трябва. От скромност ще ми позволите да го пропусна, докато 
представям излезлите критически материали. А пък по-късно ще изложа и аз това, 
което мисля за романа, в процеса на нашия разговор.

* * *
Ще започна с рецензията на Антония Велкова-Гайдаржиева (LiterNet, в. „Ли-

тературен вестник“):
“Девети” е роман за мъже.
“Девети” е академичен роман.
“Девети” е професорски роман.
“Девети” е литературен, “писателски”, създаден за колеги или за просветени це-

нители...
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За няколко месеца по повод романа на А. Калоянов се пръснаха из литератур-
ното пространство немалко ерудитски формулировки, гръмки етикети, доброжела-
телни естетски подхвърляния, спонтанни читателски мнения.

“Девети” е роман-лабиринт, “вавилонско стълпотворение” от хора, истории, 
съдби, езици, гласове, мелодии, позиции, жестове, имена, хълмове, паланки, окопи, 
хижи, книги, пейзажи, добитъци, лечебници, живи и мъртви. “Девети” е епически, 
но “Девети” е и фрагментарен. “Девети” е наративен и асоциативен, интимночовешки 
и националносъдбовен, митологизиращ и демистифициращ... Една текстуална мре-
жа от стилове, реминисценции, почерци, биографични реконструкции, мълчаливи 
диалози, културни цитати... (...)

От една страна, “Девети” разказва за непосредственото пребиваване в историч-
ното, когато “една сватба лесно може да се превърне в погребение”. От друга страна, 
“Девети” разказва за разединяването с историческото, за разрива на душата спрямо 
ограничения и самонадеян идеологически разум, поставил се над тайните на бити-
ето. (...)

Друг важен проблем, който поставя романът, е проблемът за властта. Властта, 
която подрежда, йерархизира, брани статуквото, но и властта като изкушение, като 
клопка на страстите, като разчистване на сметките, като преплетеност на справедли-
востта и вината. Властта е злокобна енергия, чрез която насилието добива очертани-
ята на легитимността: “Най-близо до ума беше, че тези, които искаха власт, не са по-
добри от онези, от които я взеха, ала още с арестите на девети околията се раздели на 
свои и чужди (...).”

Ангел Игов (в. „Култура“):
“Но в последно време започнаха да се появяват знаци, че най-сетне е дошло вре-

мето да се обърнем назад и да си дадем сметка какво се е случило. И ако не можем да 
достигнем до консенсус за това, какво се е случило, поне да заговорим за това, какво 
се е случвало. Романът на Анчо Калоянов “Девети” е явление – не в литературата ни, 
защото художествените му достойнства са по-скоро скромни – а в отношението към 
периода 1944-1989. Най-сетне за него наистина започва да се говори. Досега го отми-
наваха кой със страх, кой с погнуса, кой от временна или трайна амнезия. “Девети” не 
е единственият знак, че излизаме от периода на доброволно приета или насилствено 
наложена безпаметност.”

Борис Попиванов (в. „Култура“):
“Войната е дошла при тях непредизвикана (...), партизаните са се появили в го-

рата някак си изневиделица (...) Девети идва, без някой да може да каже, че е работил 
за него (...) Историята живее свой собствен живот (...)”

Спира се на забелязания от всички критици цитат “Човек беше създал истори-
ята, за да се измъчва с мисълта за пропуснатите шансове”...

Отбелязва отпратки към Страшимировото “Хоро” и Фурнаджиевата “Сватба”
“Девети” и “Разруха” си приличат по “отчуждеността от епохата и съзнание за 

обективната отдалеченост на историческия процес” и че тази прилика поразява чи-
тателя.

Владимир Трендафилов (в. „Труд“):
“Девети” (...) е том от близо 500 страници, съдържащ точно това, което заглави-

ето ни кара да очакваме – разказ за времето и събитията около съдбовната дата 9-ти 
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септември 1944 г. Темата е актуална, макар и историческа. Около горната дата в об-
ществото ни все още няма твърд консенсус, което значи, че сюжетът там все още се 
чете. В този смисъл Калоянов е уцелил десетката.

Към тази книга изпитвам немалко симпатии и уважение. Калоянов е извършил 
огромна проучвателска работа, и най-важното, я е довел до край.

(...) хора, събития и взаимоотношения се прегрупират като в спирални кръгове 
на серия от нива.

Тази сложност на композицията, бронирана и с адекватно многообразен и под-
реден на нива език, демонстрира, наистина, технически умения на автора, но не мис-
ля, че допринася за крайния добър резултат. Романът е станал литературен, “писа-
телски”. Той не показва дори сянка от желание да се работи с широк кръг читатели, 
създаден е сякаш за колеги или за просветени ценители.

Този гъст език се поразрежда нататък, но читателят още дълго продължава да 
се натъква на фолклорно-книжевни конструкции. (...) Получила се е една монотонна 
реч в традициите на родолюбивата ни проза от периода на средния и късен социали-
зъм. Нещо като балада, песен или легенда за драматичните събития от онова време, 
но не разказ, не интересна история. Та била тя и кълбо от сюжетни нишки, а не само 
една-единствена нишка.

Защо българският писател с такова усърдие настоява да не пише интересно? 
(Калоянов далеч не е изключение) (...).

(...) Калоянов очевидно се стреми да създаде в романа си гъста мрежа от всевъз-
можни, но неслучайни неща, между които от един момент нататък да протече такава 
гъста гама от значения, че изведнъж като в атомен взрив да блесне истината за Бъл-
гария и българската съдба, от която 9-ти септември е само част. (...) Тази идея е гръб-
накът на “Девети”. На нея са подчинени детайлите.

Ето защо конкретните случки в сюжета не изглеждат директно предадени, а са 
някак приглушени, прозирни като през марля... И в крайна сметка безинтересни. Ка-
лоянов всъщност съвсем съзнателно не прави четиво за широко потребление. Прави 
сакрално четиво тип “библия за българите”. Нещо, което да четеш дълго и кажи-речи 
единствено. Нещо, което да измести останалите четива, а да не се намести редом с тях 
в съвместното литературно поле.

Мисля, че умението на една национална литература да разказва интересно е 
дълбоко свързано с нивото на гражданското общество в територията ѝ (...).”

Борислав Гърдев (“Литературен вестник”):
“(...) романът на Анчо Калоянов “Девети” е най-амбициозната творба в неговото 

творчеството и сред най-обсъжданите заглавия в българската литература през пос-
ледните години. Неслучайно и читателите оцениха по достойнство качествата му, из-
бирайки го сред най-добрите романи на 2003 г. в класацията на фондация ВИК. Това 
обаче не означава, че той е лишен от специфични за създателя си недостатъци или не 
е спорна като внушение книга. Тъкмо напротив.

(...) търсейки своя горчиво-носталгичен и примиренческо-обобщаващ фокус на 
суровите всебългарски стълкновения (...), Калоянов прави голям комплимент на уп-
равляващата комунистическо-земеделско-звенарска коалиция, чиито кървави дела 
и зверства още тровят нашия делник.

Анчо Калоянов умело бяга от клопките на лявата реторика, която го сгромоля-
са в “Див огън”.

В образната система на Анчо Калоянов няма положително-прекрасни герои. 
Всички са грешници. Анчо-Калояновите персонажи са по своему нещастни и в лич-
ния си живот, и в обществените стремежи.
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Приемам веруюто на автора, че “историята на Девети наистина е писана с кръв 
и без прошката на онези от нас, които шестдесет години плакаха мълком от другата 
страна на гробовете”, но ми е трудно да се примиря с изповядвания от него морален 
релативизъм.

За Калоянов е логично убийствата след 9-ти септември 1944 г. да следват кърва-
вия си ритъм отпреди, но не мога да се съглася с тезата му, че всички са виновни за 
своята участ, защото по този начин индиректно се оневиняват управляващите, из-
били методично и целенасочено десет пъти повече свои противници отпреди про-
мяната.

Препоръчвам на писателя прецизен стилистично-конструктивен контрол (...)
(...) не съвсем умелото шахматно препускане напред-назад в гънките на разказ-

ваната история не е по вкуса на всеки роден читател.
Ако се абстрахирам от увлеченията на Калоянов по фолклорно-митологичната 

стихийна образност и показната му ерудираност, бих посочил, независимо он демон-
стративната си своеобразност романът “Девети” е необходима брънка в епичната му 
поредица и е една от най-любопитните и предизвикателни провокации, с които ни 
изненадва книжният пазар в началото на новия век.”

Иван Станков (в. “Утро”, LiterNet):
“С пълноводието от персонажи и случки романът може да остави повърхност-

но впечатление, че е построен върху живота. Това е една книга, построена върху ли-
тература и документалистиката е малка част от нея. Патетичният захаристояновски 
автентизъм е за онези, които ще четат романа като документален. Но “Девети” е една 
предизвикателна реплика изобщо към българската романистика и към българско-
то мислене за историята. Тук ще видим ясни сенки на Димитър-Димови и Емилиян-
Станеви герои и ситуации, ще се изправи в цял ръст големият въпрос за цената на 
златото от шейсетте години на двайсети век, когато в българската литература Генчо 
Стоев откри националното трагично прозрение, че въпросът за цената на златото и 
за цената на кръвта са всъщност един и същ въпрос. Има ли смисъл кръвта, когато тя 
вече е пролята? Има ли спиране пролятата кръв? Раните на историята могат да бъдат 
превързани с мълчание, но раната на човека е толкова конкретна!

Романът изважда наяве цялата сложност на историческото време от средата на 
четиридесетте години, освободено от елементарния и разкрасен варак на традици-
онната партизанска аура. Някои сцени напомнят посмъртните публикации на Васил 
Акьов в началото на деветдесетте години, когато от горските скривалища потече за 
първи път и помия. От геополитическите интереси и решения на Великите сили до 
интересите и решенията на последния безсъзнателен стражар – всичко има място в 
историята. “Всичко е история”, иска да ни каже Анчо Калоянов с романа си и затова 
нищо не може и не трябва да бъде изхвърляно, дори едно глинено гърне, забравено в 
някоя гора. Наистина заради едно такова гърне осъждат човек на смърт и преди Де-
вети и след това, и тук, у нас, и навсякъде по света. Историята е аритметична сума от 
тъгата на безкрайно количество хора. Защо търсим уроците тогава в нея?

* * *

Както забелязвате, има доста широк спектър на критическа рецепция на рома-
на: от вулгарното политизиране до стриктния академичен анализ. Има достатъчно 
добра отправна база, от която да тръгнем в нашите разисквания. Така че имате ду-
мата да споделите и читателското си усещане, и размишленията си върху този ро-
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ман. Предлагам да вземете открито и честно отношение към романа “Девети”. Всич-
ко, каквото бъде казано тук, ще бъде от полза за автора на романа.

Симеон Янев: Аз, който предпочитам винаги да записвам думите си и да ги 
произнасям само когато са записани, тоя път, увлечен от романа на Анчо, реших, че 
няма да пиша нищо, само ще си водя записки. Обаче сега като отворих чантата, ви-
дях, че съм забравил записките. Забравил съм ги, така че вероятно ще бъда и много 
кратък. А и не знам дали съвсем точен, но нали пък разговор на кръгла маса не оз-
начава вземане на думата само веднъж. Така че ако е истински разговор, вероятно 
ще мога по-нататък да допълня това, което ще пропусна в самото начало. Най-нап-
ред ми се струва, че е голямо предимство едно такова обсъждане да става почти две 
години след излизането на романа. Защото, първо, са се натрупали някои печатани 
работи и второ, за две години повече хора са го прочели. Лично аз го прочетох едва 
преди няколко седмици. Така че поне впечатленията ми са съвсем пресни. Много 
любопитно би ми било, дали тук и сега има хора, които твърдят, че в литературата, и 
може би по-специално в областта на романа, няма т.нар. национално писане, българ-
ско писане. Интересно беше да се говори с такива хора – как биха защитили те свое-
то твърдо убеждение, което иначе така яростно защитават, когато става дума за мо-
дерна литература. Но аз искам тук да натрупам възможни аргументи или поне част 
от аргументите, които, мисля, недвусмислено потвърждават, че става дума именно за 
такова българско писане. На мен ми се струва, че тоя роман е непреводим. Не мога да 
си представя как той би излязъл на чужд език. Ако това се случи, сигурно трябва да 
бъде още толкова дебел, колкото е, толкова тлъст, колкото е самото му тяло сега. За-
щото е необходим огромен коментарен текст, необходими са бележки, обяснения, а 
това едва ли някой би си го позволил в днешно време. Но от друга страна, ми се стру-
ва, че за една българска аудитория, която, колкото да е увлечена в глобалното, тайно 
или подмолно или дори като рудимент, носи един читателски навик, който може да я 
отличи от всяка друга аудитория, и на който, в края на краищата, тайно, несъзнател-
но, или може би съзнателно е разчитал и Анчо Калоянов като е писал тая книга имен-
но така. Защото за един български читател ми се струва, че книгата може да има две 
посоки на възприемане, два начина на рецепция. Още в тоя обзор на излезлите мне-
ния ми се стори, че веднага зейна една пропаст. Едни говорят за това, че тоя роман е 
нехудожествен, ако добре съм чул. Направо, че му липсват художествени достойнс-
тва. Други твърдят, че това е роман за широка аудитория. Така че още тук се е полу-
чило някакво разминаване, което, поради това, че всеки пише сам за себе си, никой 
не се заема и да обясни. Аз не се наемам да го обясня. Но ще продължа с твърдението 
си, че тоя роман е особено писане, което е достатъчно, напълно достатъчно за една 
именно българска аудитория. Защото е български роман. И продължава романово-
то, дори когато то не се нарича роман. В самата българска литература оная линия, 
която тече от Софроний, като минава през “Записките”, която отива до поп Минчо 
Кънчев, която продължава по-нататък може би в днешно време, та до Йордан Въл-
чев. Този тип писане в никакъв случай не е европейско, това е едно четене с подсъзна-
нието, което носим и което е най-дълбоката ни идентичност. Така мисля, че този ро-
ман може да бъде елитарен дотолкова, доколкото би бил разбран от една аудитория, 
която добре познава историята и литературата, българската история и българската 
литература. От друга страна, той би бил любопитен, без да бъде понятен напълно, и 
за една най-широка аудитория, защото неговият език не познава игрите с езика, и не 
езикът е предметът на тоя роман, както модерността го изисква. Поначало това не е 
един модерен роман, не е постмодерен роман, но това, което е безусловно, е, че е бъл-
гарски. Сега, дали ще го наричаме роман или не, това ще зависи от договора, който 
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ще изградим, от конвенцията, която ще сключим. Тъй или иначе, в линията, в която 
е изграден, трябва да го разглеждаме не като постижение на автора, а като постиже-
ние на линията, линията, която следва, и аз казвам, че това не е линията на Вазов, не е 
линията на Талев, не е линията на Димитър Димов, че това е писане от друг разред и с 
друга поетика, което частично мога да изразя с ония автори, които вече цитирах тук. 
На мен ми се струва, че тук имаме работа с един епос, който е лишен от епична плас-
тичност. Това, което се е смятало за неотменимо в класическото българско разбира-
не за епоса, липсва тук, но чувството за епос остава. И аз мисля, че до голяма степен 
това е и което прави тоя роман едновременно ориентиран към компетентна аудито-
рия и заедно с това четивен роман, който може да бъде четен и от широка публика. 
Изглежда дълбоко не е прав оня, който в откъсите, които чете Иван Станков, твърди, 
че български писатели не искат, не могат, ако се позовава и на тоя роман, да пишат че-
тивно. Защото аз мисля, че четивността на тоя роман се достига и усеща след стотна-
та му, или сто и петдесетата му страница, или след 200-та. Във всички случаи трябва 
да преодолееш много, за да те увлече и да не те отпусне. Когато достигнеш до убежде-
нието, че нещата, които се говорят, които представят, които изграждат сюжета там, 
са освен реални и дълбоко истинни. Тогава вече става интересно. Тогава вече рома-
нът достига истинския си смисъл. Сега, дали изобщо трябва да говорим за романа на 
Анчо Калоянов като за исторически роман, мисля, че нямаме много основание, тъй 
като тук самата история е субект, а не обект. И това е, което го различава от толкова 
много исторически романи и го прави едно особено повествование, срещу което аз 
имам много вътрешни съпротиви. Но което мисля, че не може да ме спре да кажа, че 
става дума за една безспорно отстояна, удържана линия, за една посока, която, пак 
казвам, избрана е и удържана. Общата преценка, която исках да споделя, горе-долу е 
в тая посока, от това, което предварително си бях записал и което така нещастно съм 
забравил. Позволете ми в хода на обсъждането да се намеся пак.

Дора Колева: И аз ще взема думата, във връзка с един друг аспект към романа, 
който не беше засегнат и не е видян в рецензиите, нито в досегашните изказвания. 
Моят прочит и моето възприемане на романа през призмата на тези двама писате-
ли, които имат място в сюжета на романа – Константин Константинов и Николай 
Райнов. В целия роман и в словото, Анчо Калоянов показва едно владеене, едно сво-
бодно органично владеене на българското литературно средство. Той избира именно 
тези двама писатели, при това, когато говори за романа на Константин Константинов 
“Кръг”, прави уговорката, че това не е същински роман, че е силно публицистичен. 
Той насочва вниманието ни към нравствените начала на този роман и, подавайки 
ни такива знаци, ни кара да възприемаме историческото време не толкова в неговата 
документалност – и това според мене е много интересно за романа – точни позова-
вания, точно документално ловене на личности с биографиите им и същевременно 
виждаме как той ни отпраща към смисли, които са в този роман. Например след Кон-
стантин Константинов е въведена и фигурата на Николай Райнов. Значи не толкова 
историческото време в неговата документалност, колкото в аспекта на метафизични-
те закони. Например още в самото начало на романа ми направи впечатление, защо-
то и аз съвсем скоро го четох, че в изображението на новите милиционери се наблю-
дава метастилистика, която познаваме от предишните антифашистки романи. Анчо 
Калоянов, когато тръгва към едно такова сложно време, каквото е времето на “Деве-
ти”, но Девети като резултат от събитията през 20-те години, той се опира на онази 
нравствена философска традиция, която имат тези писатели. Така че той през тях-
ната призма иска да съди и като писател, поставяйки по този начин и такива важни 
въпроси като въпроса за отговорността на писателя, за участието му в историческото 
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време и мисля, че именно в този план той е модерен писател. И например в последни-
те романи на Филип Сорел – така че отпращам към европейската литература – се го-
вори именно за такова събиране на философия, на история, на култура... И се среща-
ме с един роман, който иска да възстанови прекъснатата според мен линия през 40-те 
години. Така 9-ти септември е видян и в този културен план, и в народопсихология-
та, и в развитието на жанра. След уроците на 50-те и 60-те години тук виждаме едно 
връщане към монументален роман, в който има всичко. И оттук и своеобразието на 
жанра, оттук и богатите стилистични пластове, които наблюдаваме. Мисля, че имен-
но тази сложност е причина той да не е разбран от много от критиците. И изпускане-
то на тази мярка за писателска позиция, която му дават тези писатели, достойни пи-
сатели, като Константин Константинов и Николай Райнов. И тук възниква въпросът 
за християнството, също доколкото то се асоциира с фигурата на Николай Райнов. 
Тъй че тази линия е много важна за разбиране смисъла за посланията на романа, за-
щото освен за 9-ти, той според мен е и роман за онова, което трябва да следва след 9-
ти. Виждам, че Анчо Калоянов има самосъзнание на наследник на този тип писатели, 
като позиция, като отговорност, като отношение към историческото време.

Панко Анчев: Аз твърдя, че един истински, художествено извисен историчес-
ки роман изразява много повече актуалните обществени идеи и нагласи, отколкото 
пресъздава епохата, от която е взет сюжетът. “Историческото” е в обекта на изобра-
жение, във времето, за което се разказва. Не “какво се пресъздава”, а “какво се изра-
зява” е важно в литературата. Поради това напълно естествено е, като чета романа на 
Анчо Калоянов “Девети”, да търся в него не толкова какви са били събитията по оно-
ва време и особено събитията в района, където и аз живея, а отношението към тези 
събития, начина им на интерпретация и оценка. Т.е. важно е “историческото мисле-
не” на автора и начинът му на художествена интерпретация на житейските проблеми 
– преди всичко на проблемите на днешното разколебано, радикално и неудържимо 
разслояващо се общество, в което живее писателят и чиито идеи изразява художес-
твено.

Няма истински, значим, даровит писател, който, като описва епоха от минало-
то, да не наслагва в нея идеите и усещанията на своето съвремие. Колкото и да е ве-
рен на обективната историческа истина (трудно ми е да дам определение на понятие-
то “обективна историческа истина”, но вероятно това би трябвало да означава повече 
безпристрастност, строго следване на фактите, неангажиране с чисто идеологически 
и пропагандистки оценки на събития и личности и т.н.), той гледа на миналото през 
очите на друго време и защото е друг човек – не като героите, които сътворява. Това, 
което казвам като принцип в т.н. “историческа проза”, е моят критерий за оценка и 
тълкуване на романа “Девети” от Анчо Калоянов. Този роман е роден от “новото вре-
ме”; той е продукт на породилото се през последните 15 години съзнание за оцен-
ка и преоценка на българската история от втората половина на ХХ век. Промените 
след 1989 г. поставиха под съмнение историческото величие, а дори и историческия 
и морален смисъл на събитията от септември 1944 г. и след това. Тези промени има-
ха нужда от подобен нихилизъм, за да се оправдаят морално и политически; те тряб-
ваше да отрекат системата, която сменяха, представяйки я като аморална, нечовеш-
ка, привнесена отвън и пагубна за България. Подобна оценка обаче не може да бъде 
меродавна, защото е резултат от очевидна политическа емоционалност и отмъсти-
телност. А политическата емоционалност и отмъстителност обикновено тласка към 
прибързаност и погрешни действия. Практиката и този път го доказа. Впрочем рево-
люцията винаги клевети миналото, което отхвърля. Клеветата е нейното най-силно 
и ефикасно оръжие. Да си припомним как буржоазният ренесанс наричаше средно-
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вековието “мрачна епоха”, а социалистическата революция изключваше и най-мал-
ката човещина в “капитализма”. Ето защо не бива никога да вярваме на революцион-
ната лексика и стилистика, защото, обвинявайки, тя се оправдава; оправдава собст-
веното си насилие и жестокост.

Но последните 15 години породиха едно ново социално чувство, което бе не-
познато почти 40 години – чувството за политическа и социална нестабилност, което 
е следствие от радикалното разместване на социалните пластове. Богато или бедно, 
справедливо или не, силно или слабо, свободно или поробено българското общество 
след 1944 г. бе стабилно, изградено според установени правила, като всички последи-
ци бяха резултат от предвидими и обясними причини. Затова и историята тогава бе 
пределно ясна; затова се подчертаваше нейният мащабен и героичен характер. Ние 
си създавахме илюзията, че сме силни, че значим нещо за света, че едва ли не целият 
свят се съобразява с нас и се върти около нас. Властта не бе проблем за българите. Те 
не се вълнуваха от избори, защото тези избори не се отнасяха до властта и не бяха в 
състояние да я променят или дори разколебаят.

Но ето че тази стабилност и непроменяемост бяха разрушени. Появи се проб-
лемът за властта като неизбежно разместване на пластовете в обществото. И това е 
според мене основната тема в романа на Анчо Калоянов. Това е проблемът, който 
писателят разрешава. Смятам, че подобен роман не беше възможен преди 15 годи-
ни. И не защото авторът трудно би го издал или че би имал неприятности с управ-
ляващите – просто тогава такъв проблем в българското общество не съществуваше. 
Разгледайте големите исторически романи след 9-ти септември 1944 г.: в кой от тях 
на властта е придаден такъв смисъл и къде разместването на социалните пластове е 
толкова трагично осъзнавано и възприемано? Точно обратното: революцията създа-
ваше справедливост и бе посрещана с радост и възхищение именно защото създава-
ше справедливост. Тя бе морално оправдана, величава и красива. Трагиката в нея бе 
в неизбежните свидни жертви, с които се заплаща високата цел.

Какво става с хората, които активно участват в революцията – все едно на коя 
от двете страни? Как самите те я възприемат и, най-важното, как революцията ги 
възприема, оценява и осъжда?

Казват, че историята се пише от победителите. Така е, но победителите могат да 
напишат само близката история, тази, в която те са участвали и победили. Истинска-
та история се пише от самата история, а тя не се влияе от емоциите на победителите 
или на победените. Според мене Анчо Калоянов показва в своя роман как историята 
пренаписва себе си, след като прочита онова, което победителите вече са написали 
за нея. Затова той избягва да казва кой е герой, кой предател; кой е победителят и кой 
победеният. В крайна сметка всички са в историята и всички, общо взето, са нейните 
трагични участници и жертви. Революцията е равносметката на обществото: когато 
тя дойде, става възможно обществото да се вгледа в себе си, за да избере пътя, по кой-
то да върви в бъдеще.

Умният човек, в крайна сметка, разбира, че революцията е нещо жестоко, не за-
щото се дават жертви, а защото тези жертви имат цена, неотговаряща на постигнати-
те резултати. Битката е битка за власт и облаги, а не за справедливост и щастие. Ни-
коя революция не прави изключение. И всяка революция изяжда децата си и се обръ-
ща срещу тези, които най-много са я искали. В този извод, до който стига и Анчо Ка-
лоянов и който ми се струва, че е най-главният в неговата художествена система, се 
отразява и постмодернизмът. Анчо Калоянов в никакъв случай не е постмодернист, 
но не може да избяга от времето си и е неизбежно да го изразява покорно.

Според мене големите сполуки на писателя са двата образа на Илинда Обрете-
нова и Константин Константинов. Това са ярки образи, много характерни, майсторс-
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ки изградени. Ще кажа, че са и истинско откритие за литературата ни. Особено като 
се има пред вид, че са реални лица, а К. Константинов е един от най-големите българ-
ски разказвачи между двете световни войни. Силни са и останалите персонажи – все 
реални политически личности, играли решаваща роля в антифашистката борба и в 
събитията около революцията на Девети септември. А. Калоянов не се е притесня-
вал, че ще го обвинят в невярното им пресъздаване; че посяга на ореола им. Той е бил 
честен като писател и е казал своята дума.

В заключение ще кажа, че този роман е наистина едно ярко постижение в нова-
та ни литература. Той заслужава да бъде анализиран внимателно и пространно, за-
щото е истинска литература.

Слава Богу, романът “Девети” възражда надеждата ми, че не всичко е изгубено 
в българската литература...

Емил Андреев: Както самият автор, обичаният от мен автор Анчо Калоянов, 
каза, и аз съм взел скромно участие в “бабуването”. Тук се присъединявам към мне-
нието на Панко Анчев, че се е получил роман. Когато получих първите 100 страници 
от Измаил, разбрах, че ще стане много хубав роман. Дадох на Анчо Калоянов кураж, 
защото ми беше много интересна материята, още повече вече започнах да усещам об-
раза на Илинда Обретенова и Карагяура, започнах да виждам едно продължение на 
“Див огън”, започнах да виждам отново тоя край, който знаем от много отдавна, от 
разказите, от Димитър Злочести.

А пък и друго – за четивността, защото тука веднага влизам в спор с Владо Трен-
дафилов. Тука съм написал едно текстче, което излезна непосредствено след романа. 
По радио София го чете, мисля, Ивайла Бакалова. Влизам в спор с него, защото този 
роман не би могъл да се отнася към така наречените нечетивни романи. Ами той и 
Фокнър е толкова четивен. Не бива така да се говори. Какво очакваме ние от българс-
кия писател? Какъв да бъде той? Някакъв задоволител на общия вкус ли? Как? Затова 
аз съм против такива мнения.

Иван Станков: Владимир Трендафилов казва “интересно”. Не казва “нечетив-
но”.

Емил Андреев: Интересно. Какво значи интересно. Той и Фокнър е толкова ин-
тересен като четене. Четивността значи – да ти е интересно. Като не ти е интересен 
един роман, няма да го прочетеш. Двата аспекта на един роман – едното е познава-
телната страна към литературата, другото е идентификацията с това, което четеш. В 
“Девети” има много познавателност. И на мен това страшно ми хареса. Затова му да-
дох в този аспект някакъв кураж. Сега тука за стилистиката би могло да се каже нещо, 
но нека, който говори, да седне, да напише, за да даде една по-конкретна задълбоче-
ност в анализа си. За съжаление напоследък като гледам в българската словесност, 
както казваше Раковски, не гъмжи от желание да се анализираме и в това е голямото 
достойнство на Анчо Калоянов, че той фактически е единственият автор от съвре-
менниците, живите тук при нас, който се опитва по един абсолютно безпристрастен 
начин да види какво е ставало по времето на тези няколко дни около 9-ти септември 
като естествено ги откъсва от преди това и след това. Според мен е безпристрастно. 
Аз бих например очаквал други неща. Притеснявах се да не отиде прекалено вляво. 
Обаче не е така. Абсолютно не ме смущава неговата оценка като вземаща някаква 
позиция. Дали тя ще звучи ретроградно, защото някои неща ми звучат ретроград-
но като оценки и като говорене днес в литературното пространство. Ние трябва да 
разговаряме, да го обсъдим този роман, да го видим. И друго, което е огромното му 
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достижение, романът върви интересно, очакваш какво ще стане. Това е много важно 
– какво ще стане след това. Има сложна интрига. Има страшно много образи. Освен 
Илинда и писателят Константин Константинов. Той има и страшно много други об-
рази, някои от които са от “Див огън”, ако се не лъжа, има и техни потомци.

Антония Велкова-Гайдаржиева: Не мисля, че героите на романа са нещастни-
ци и в личните си съдби, и в обществените си реализации. Доста свободно е хвърле-
но това определение. Най-малкото за героите може да се говори като за нещастници. 
И по-скоро като за трагически герои, както отбеляза Панко Анчев. Както казва Емил 
Андреев, различни са парадигмите, нали? И другото. За Илинда Обретенова вече се 
споменава два-три пъти. За мене това е една от най-духовните героини изобщо в бъл-
гарското повествователно изкуство.

Георги Гърдев: Може ли да се задават въпроси към автора?...

Сава Василев: Не може... Той е в уникалната ситуация, в която ни поставяше 
навремето в кръжока. Тогава беше наложил правилото авторът да не се обажда, до-
като трае обсъждането му. С други думи – да мълчи като природата в “Андрешко”, 
както обича да казва Иван Станков. Едва накрая му се разрешава да благодари, да 
се съгласи или не с критиците си. Това той, ръководителят на кръжока, наричаше 
“бръснене на чужда брада”. Сега, след 20 години, е в ролята на потърпевш. Ето затова 
не можеш да му задаваш въпроси...

Георги Гърдев: Преди време писах, че “Див огън” е част от трилогия, че пред-
стои следващият роман да излезе. Преди Анчо да сподели, че пише тази част. Зна-
чи след “Димитър Злочести...” и “Див огън”, “Девети” възприемам като част от една 
трилогия. Питам се в общият замисъл на този роман какво е мястото на свещеника? 
Един човек, който е праведник в едни времена, в които се вихри атеистичен бяс. Защо 
тъкмо с него започва романа? Да говорим не за политическата дата 9-ти септември, 
не за всички тия конструкции, политически и не знам си какви. Те съществуват вът-
ре, но моралът е в основата на всички повествования. И в тоя смисъл, случайна ли е 
фигурата на свещеника, която ни въвежда в моралните пластове на текста?

Николай Даскалов: Не е просто конкретна полемика. Този роман има много 
дълбоки смисли. Той си носи своята епическа тежест на конкретната епоха, конкрет-
ните събития. Самият автор така, както е конструирал своя роман, издава усложне-
ната психология на съвремието. В смисъл – трябва да търсим някакви допирни точ-
ки, които могат да бъдат и разграничителни линии. Да кажем между един поп Анд-
рей и другия поп, да го наречем така. Аз мисля, че е много по-дълбок смисълът тук. 
На тоя смисъл можем да му отговорим с едно изречение на един сръбски писател, 
който в новелата си, не знам, сигурно я познавате: “Последна любав у Цариграда”, 
пише така: “Палачът става жертва, а жертвата палач”. Значи кръст на своята жертва, 
а гвоздеите пробиват и кръстовете. Мисля, че в Анчовия роман има много сериозни 
тълкувания и на онази епоха, и на днешната епоха. Епоха, която споява митологичес-
кото мислене заедно с екзистенциалното, историческото, биографичното и т.н. За та-
къв познавач на митологеми от различни равнища – това е естетическа и философс-
ка спойка на трите романа.

Сава Василев: Мислех, че ще съм по-спокоен, вземайки думата, тъй като с Анчо 
Калоянов се виждаме сравнително често, особено сега, около тази среща. Но усещам 
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някакво напрежение, вероятно заради отговорността, която поемам с говоренето си 
за романа. Преди да чуете бележките ми в компресиран вид, искам да споделя мисли 
върху два проблема, предизвикани от чутото дотук. Те касаят така наречената кри-
тическа рецепция. С други думи – връщат ни към въпроса за подготвеността на ли-
тературната критика. В моето говорене за А. Калоянов ще излагам и мисли за Генчо 
Стоев, дано стане ясно защо. Мотивите за това са колкото лични, толкова и литера-
туроведски защитими. При това през последните години се занимавам с Г. Стоев и 
художествената философия на историята в българската литература. А и да не забра-
вяме, че темата ни днес, без да пренебрегваме романа “Девети”, е свързана с образите 
на историята в историческия ни роман въобще.

И така, за пореден път се уверявам, че литературата ни е податлива на едни и 
същи комплекси. Първият, който се очерта и в нашия разговор, е четимост – нечети-
мост на романа. Според мен той не е съществен – винаги е имало по-малко четими и 
по-трудно четими книги. Зависи от читателската аудитория...

Георги Гърдев: Значи четивност за интелигентния читател и провокативност 
за високия критичен дух.

Сава Василев: Да, но има и такива книги, които достигат до много широка ау-
дитория и в някаква степен заличават читателската “кастовост”. Вторият проблем, 
пред който се изправяме, отново е доволно познат. Той касае напрежението в отно-
шенията документалоно – фикционално. Генчо Стоев например признава, че бук-
вално са го принудили да промени истинските имена на героите си в “Цената на зла-
тото”, но пък успява да съхрани имената на двамината основни – на даскал Петър 
Бонев и на Бенковски. И добавя, че при опит да се упражни натиск и за тях, ще се от-
каже от издаването на романа. По-интересното е друго. Когато дава ръкописа в ав-
торитетно наше литературно-периодично списание, известен писател, в ролята си на 
редактор, отсича: “Това не е художествен роман”. Ето и в нашия разговор се промък-
ват окачествявания за “Девети” от вида: “Това е документален роман”. Критическото 
мислене сякаш не може да се освободи от стереотипа, продължава да се явява “не-
подготвено” за литературния изпит на четенето. Не иска да разбере, че формулите за 
дифузиране на историческо и фикционално са много, изненадващо сложни. Отново 
ще цитирам Генчо Стоев. В Анкетата на Драган Ничев той споделя, че се е притесня-
вал да не се получи някакъв зев – неоправдан отвор между документалното и фик-
ционалното, – та читателят да се промъкне и да го разшири. Ето че сега, в началото 
на новото хилядолетие, след повече от 40 години, сме изправени пред същия въпрос. 
Но по повод романа “Девети” на А. Калоянов. Дали този факт сам по себе си вече не 
е оценка и комплимент към неговия автор? При това чуваме гласове, усъмняващи се 
в художествената (фикционалната) състоятелност на “Девети”. Силно се подчерта-
ва ролята на публицистичното и документалното. Що се отнася до мен, не мога да се 
усъмня в “романовостта” на романа. И още нещо. Не съм от “избраните”, имали при-
вилегията да четат “Девети” в ръкопис, но си спомням един разговор в морската гра-
дина във Варна на късна доба, когато Калоянов се канеше да пише “Див огън”. Той 
отчасти ми разкри неговия начин на моделиране на документалното – като имена, 
исторически факти и събития. Помня и това, че някъде в средата на 80-те години, по 
време на първата ми среща с Генчо Стоев, не се посвених да направя паралел между 
“Димитър Злочести и войводата Патрев” и “Цената на златото”. И да кажа, че поста-
вям двете книги една до друга. Сигурно е било интуитивна реакция, но сега не само 
че продължавам да стоя зад думите си, но и знам основанията за това. Двете книги 
предлагат оригинално мислене за историята с езика на литературата. В областта на 
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историческите сюжети тези заглавия са жалониращи. Но нека не се отклонявам по-
вече и да се върна към бележките си за “Девети”.

Комплексът пренаписване на историята, както при чистите историци, така и 
при авторите на историческа проза, продължава да стои. За мен това е екзистенци-
ален проблем. Може да е приумица на писането, но засяга и процедурата по четене-
то на историята през литературата. Всеки автор по своему претендира, че се домогва 
до идеалния образ на историята. Писателят е в ролята на поредния интерпретатор. 
Дори бих казал, че историческите сюжети са нещо като ловна стръв за подмамване на 
миналото и постигането му с езика на историята. И Васил Попов, който не е писател, 
изкушен от историческите сюжети извън сценаристиката, вклиняваше исторически 
реминисценции в съвременната си проза.

Убеден съм, че е необходимо нарочно изследване, което да очертае картината на 
историкообразните четения през призмата на историческия роман. То би показало 
и проникновенията, и наивните страни; би разкрило фактите, които заслужено под-
хранват самочувствието ни, но би признало и комплексите ни. Би отговорило и на 
въпроса: доколко българският писател включва в плана на историческите си визии 
развлекателното и приключенското. Всичко онова, което попада в зоната на занима-
телното познание. И още: може ли историята да се употребява като нещо нетелеоло-
гично, като недидактична перспектива.

Романът “Девети” професионализира, в добрия смисъл на думата, философия-
та на бита (битовия детайл и жеста), като философия на времето. Стреми се да улови 
личното време като истинското време на миналото, наричано от нас история. С дру-
ги думи, старае се да чете миналото, а не историята. Откривайки значимото в мина-
лото, сюжетът “прави” историята, докосва се до човешката реалност, преди тя да се е 
институционализирала с аргументите на историята. При това, поемайки рисковете 
и изпитанията на мегапроекта, на грандиозното наджанрово образование, наричано 
роман с продължения. Романовата поредица е като ходене с гигантски крачки; вели-
канско превземане на територии, хора, време. Следователно няма как да не се влезе 
в опасната зона на влияние на междутекстовостта. Практиката сочи, че най-успешна 
е първата книга. Макар последната да е плод на закономерно по-високия професи-
онален и интелектуален опит. В случая с романовата поредица на Анчо Калоянов е 
респектиращ и обемът. С всяка следваща част той се увеличава. Опитвам се да гадая 
дали това става само под диктата на творческата зрялост, на индивидуалния опит, 
защо не и поради самия акт на избора на историческата епоха, или и в резултат на 
други фактори. Простичко казано, чудя се дали не е и някакъв жест на съпротива 
срещу затрупващата ни безлитературност и безжанровост.

Ако има нещо, което да ме тревожи, то това е усещането за повествователен ри-
торизъм. Близко ми е, защото е йорданвълчевско, с пренапрягане на детайла, с къ-
сата, афористична фраза, със стремежа за постигане на изненадващия, неочаквания 
обрат във втората част на изречението – след запетайката или тирето. Така и на син-
тактично равнище работи стратегията по “обезвреждането” на монотонното, само-
увличащо се в ненужни подробности слово. Оттук започва атаката за постигането на 
онова, което наричаме парадоксите на живота и историята. Светът, миналото и нас-
тоящето са толкова изненадващи, толкова абсурдно противоречиви, че са издълбали 
следи и по снагата на нашите мисли. Поетиката обаче, включая и на романа, силно се 
промени. Както и всичко останало. Логично е да се мисли, че при подобни, бих казал, 
силови огъвания на езика, не може да няма и последствия за историческия роман. Не 
ми остана време да извадя примери от различни автори, за да ви убедя, че точно тук, 
в този жанр, има схождаща си интонация, нещо като, матрица, норма, клише. И то 
ужасно увлича. Поради това трудно ще разпознаете кой откъс от кого е. Ние помним 
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от близкото минало опити за обратното – например на Рашко Сугарев с “Преображе-
ния господни”, в който постигането на миналото включва и стратегиите на езиковата 
архаизация. Да се използва езикът на Възраждането така, че сто години по-късно да 
оживее най-важният герой на епохата, е сериозно изпитание за читателя. Но не и бе-
зотговорен експеримент. Става дума за амбиции, насочени към постигането на друг 
тип експресивност.

Що се отнася до първия роман от поредицата на А. Калоянов, той без съмнение 
бе изпреварил времето си. Пак казвам без капка преувеличение, че това, което нап-
рави “Цената на златото” през 60-те, бе качествено потвърдено и продължено от “Ди-
митър Злочести и войводата Патрев” през 70-те. Двете заглавия са като части от едно 
и също изречение. Затова сегашните ми тревоги са с много по-широк адрес и не каса-
ят само романа “Девети”. Това са комплексите на неоткрития, адекватния на проме-
нената поетика и вкус език на романовата история. При това в “Девети” има блестя-
що слово, много култура, чудесни метафори, изключителен усет за детайл. Има още 
висока литература, която очевидно и днес продължава да разчита на литературно 
възпитания читател. Но при този обем, при тази, бих казал, изобилна персонажна 
система, градусът на асоциативното и фрагментарното като че ли е прекалено висок. 
Трудно се улавят връзките, разсейват се напрежението и увлекателността, за сметка 
на допълнителните усилия в преследване на нишката на повествованието. Казвай-
ки последното, ми идва наум, че всичко това вероятно са проблеми с обратен адрес 
– обърнати към самия мен. Към моето претенциозно, но недошколувано четене.

И още нещо. Страхувам се, че съвременната литература все по-малко мисли ис-
торията като алтернатива на сегашността, като бранно поле, върху което може да се 
доказва. Вече не е нужен езоповският език на историята, за да се изговарят големи-
те и неудобни истини на времето, в което живеем. Лично за себе си отчитам все по-
трайната тенденция да се философства по повод на историята, а не обратното – да се 
иновира самата философия на историята.

Накрая, няма съмнение, че Анчо Калоянов заслужава поздравления за голямо-
то изпитание да е сред първите, които поставят началото на вероятно най-трудното 
препрочитане на събитията около Девети 1944 г. Всеки, дръзнал да се докосне до те-
мата, ще се изправи пред трудната задача да преодолее идеологическия баласт, поли-
тически митове, бетонирали съзнанието на голяма част от по-зрялото поколение. От 
друга страна, въпросната дата продължава да броди из лабиринтите на политичес-
ката сегашност, излъчвайки възможни и невъзможни послания. Имаме интерес по-
скоро да отвеем плявата от зърното и да разберем за какво точно сме плащали.

Ивайло Петров: Искам само няколко думи да кажа, да оправдая своето при-
съствие. Благодаря за поканата. Първото, което искам да кажа – преди няколко го-
дини посетих Анчо Калоянов в Измаил. Имахме дълъг нощен разговор с него. Значи 
там като седяхме, той сподели, че пише този роман, че се интересува къде да го изда-
ва и тогава, си спомням, че му препоръчах издателство “Труд”. Спазил е тази препо-
ръка, слава богу. Тогава аз не обърнах сериозно внимание на това, че седи един чо-
век в Измаил и пише, защото Измаил е един град, който е, да не казвам на нивото на 
България от 9-ти септември, но е доста по-зле от България. Но изглежда, че Анчо се 
е абстрахирал от всичко това, от мястото, където е, за да напише това произведение, 
което, съдейки по този разговор, който се провежда, наистина всеки от нас гледа от 
своя гледна точка, по свой начин и малко дърпа чергата към себе си, към своето за-
нимание, което е нещо нормално. Запомнил съм още един момент – Анчо Калоянов 
тогава сподели, че той се ориентира към високото ниво на българската литература и 
че се опитва да напише роман, който, ако не друго, поне да бъде на нивото на рома-
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на “Хайка за вълци”. И понеже става дума за моя съименник, когото аз високо ценя, 
бих се радвал по-натам, ако някога специалистите по българска литература направят 
една съпоставка, защото без “Хайка за вълци” да засяга точно 9-ти септември, все пак 
визира събития, които имат общи допирни точки. Лично аз много се радвам, че ро-
манът започва с такава сцена – с поп и че в този роман е въведено лицето Ганчо Па-
шов. Тук разговаряхме с Дора Колева за Константин Константинов и Николай Рай-
нов. Ако аз имах таланта на Анчо Калоянов, щях да напиша по един отделен роман 
за двамата – Константин Константинов и Николай Райнов. Могат да излязат като от-
делни книги. Но тук те са вписани по един убедителен начин. Искам да се присъеди-
ня към тези, които смятат, че този роман изисква един подготвен читател. Все пак той 
е четивен, чете се. И не е едно нещо предъвкано, което лесно се казва. Но това обилие 
от имена, от личности, от история и т.н. вероятно ще затруднява младото поколение 
и не знам как ще достигне читателят до него. Това е един въпрос, по който сигурно 
има да се мисли. Анчо Калоянов е казал своята истина за 9-ти септември. След него 
се появи още една книга, която се нарича “От 9-ти до 10-ти”, в която се осмислят тези 
неща вече от от една друга гледна точка. Сега каква е тази истина, доколко е активна, 
доколко съответства на нещата, това е въпрос, по който сигурно ще се спори, но тука 
е така – загадката на писателя – онова, което вижда и онова, което иска да докаже. Аз 
се радвам, че тука има един момент, по който по-рано никой не пишеше и никой не 
обръщаше внимание – това е, че Съветската армия реално разоръжава нашите пар-
тизани. Освен това, което той пише – “Предайте си оръжието и след това пак си го 
вземете”, – има няколко случая, на които аз съм се натъквал, които са много показа-
телни за цялата страна. Вероятно това е един нов момент, който тепърва се въвежда, 
вклинява в нашата литература.

Що се отнася до стилистиката на романа, вероятно всеки от своята гледна точ-
ка може да казва своите съображения. Един от моите колеги например се хваща защо 
Анчо пише: “Кръглата луна изгря над Провадия. Над онова блато, което се осветява 
нощно време.” и т.н. Или за мен пък в стилистичен план “В часа на синята мъгла” – 
това не е Анчо Калоянов. Не знам как е използвано. Или пък: “Срещнаха се, познаха”, 
или пък тези там неща, които за мъртвите – едно, за живите – пия да не забравя и т.н. 
Вероятно това е виждането на автора, това е част от неговата стилистика и той най-
добре си отговаря за всички тези неща. Аз искам не просто да го поздравя за това. За 
мен наистина е едно изключително сериозно произведение и се радвам, че тук има 
представители от Шумен до Варна. Знаете, че има един пряк път за Провадия. Общо 
взето този регион като че ли първо отдавна не е описван в литературата и, да ме изви-
нява Ангел Ангелов и Панчо, ама за съжаление този регион няма такъв друг писател 
като Анчо Калоянов, от такава величина. Така че тепърва ще се говори за този роман. 
Аз не знам какъв ще бъде крайният резултат от това обсъждане. Може би трябва да 
се публикува всичко това, макар че не е добре за живите писатели да се пише. Чувам, 
че за “Хайка за вълци” и за романите на Ивайло Петров ще има някаква подборка 
критическа. Вероятно нещо подобно би могло да се направи. И в края на моето изказ-
ване, в кръга на шегата, разбира се, мога да кажа, че когато ме питаха в Измаил кой е 
все пак Анчо Калоянов, аз тогава категорично казвах, че Анчо Калоянов е един жив 
класик на българската литература. След това той твърди, че тези думи са станали заг-
лавие на статия в централен кримски вестник. Аз мисля, че колегите в Украйна не са 
сбъркали и това е оценка, преди да излезе този роман. Този роман обаче потвържда-
ва убедително тези мои думи.

Иван Станков: По “сценарий” и по правило трябва да кажа и аз няколко думи. 
От петте ми срещи с текста на този роман разбрах, че той действително създава, раж-

127алманах • Ϛвета гора • 2006

Дискусия • Романът „Девети“ на Анчо Калоянов



да съпротивителна жажда. Едно сладко усилие да можеш да вървиш пред текста. Тек-
стът е труден, не е нечетивен. Това е действително труден текст, който чете читателя 
си и от този плод читателят не винаги остава доволен. Аз истински се страхувам не от 
тези, които са прочели романа. Не се страхувам и от онези, които няма да го прочетат. 
Страхувам се от онези, които не са го дочели. А такива ще има.

Романът не започва с постепенно нарастващо темпо, така както разказват Ди-
мов, Талев, Ем. Станев. Започва отведнъж, сякаш съществуват предроманови прос-
транства, в които читателят вече е бил. От гледна точка на цялостната романова гео-
метрия, това е роман сфера, чието разказване може да започне отвсякъде: “И се поне-
соха ония ми ти коне...”. Тук всичко като че ли ще ни бъде познато...

Това е важен маркер за взаимното четене между романа и читателя. “Девети” е 
роман, който чете читателя си, роман, който подлага на изпитание читателя, негова-
та информационна готовност да понесе такъв текст, минимума му от историко-поли-
тически познания, способността му да вижда кога романът чете предишни романи, 
способността му да възстановява експликативни липси, да може да плува през ваку-
ума на смисловите елипси... “Девети” е роман, който подлага на кастинг читателите 
си... В световната литература това отдавна не е недостатък. “Девети” предявява пре-
тенцията всеки негов читател да бъде единствен.

Романът е обемен, но в никакъв случай многословен (тук е една от бележките 
ми впрочем, бистротата на редица ситуации и пасажи става жертва на лаконичност-
та, на ремарковите икономии, на гъстотата и плътността на текста. Читателят има 
нужда да минава през познати кратки модули, по време на които да диша все пак.).

Имам принципно несъгласие с иначе красиво формулираната теза на Антония 
Велкова-Гайдаржиева. Тезата е, че при разлагането си до малките истории, митът Де-
вети престава да бъде толкова страшен. Според мен посоката на нарастването на ужа-
са от историята върви в обратна посока. Молекулярното спускане през веществото 
на историческите събития, слизането до орбитите на индивидуалните атомни прост-
ранства на определен конкретен род, заслушването в брума от бясното препускане на 
електрона на отделния човек по индивидуалната орбита на неговото живеене, усеща-
нето на зловещата околна пустота, в която милиардите околни орбити никога няма 
да се пресекат една с друга, независимо от агрегатното състояние на историческото 
вещество – тъкмо това е страшното. Там, в ядрото на човека е концентрирана цяла-
та енергия на неговото живеене и там е колосалната разрушителна енергия, която се 
освобождава при историчските ставания. Всяко надчовешко образувание е услов-
но. Девети също е условен. Извън кръвта, конкретните диви плачове и конкретните 
диви възторзи датата Девети не съществува. В тоя смисъл всяко слизане към човека 
заличава Девети, заличава всяко събитие. Всяко историческо събитие е абстракция, 
изваяна от глината на конретна човешка смърт... Както казва Рикьор, преди разказа 
историята не съществува. Това е безформен хаос, пак по неговия израз. Разказът ста-
ва един от нейните варианти. Разказ, който зависи от обема на паметта и хоризонта 
на очакванията. Самата история може и да няма цел, всеки разказ обаче за историята 
има вече цел, той е движение от обема на паметта към хоризонта на очакването. Все-
ки разказ на историческа тема се оглежда в огледалото на бъдещето. В огледалото на 
Девети се оглежда едно тъжно лице, което пита за какво беше всичко това?

Девети не съществува. Няма такъв Девети. Два Девети стоят от двете страни на 
гробовната яма. Тя съществува, защото е конкретна. Всяко историчеко събитие за-
почва и завършва с по една гробищна яма, от двете страни на която грехът и възмез-
дието само сменят местата си.

Затова мисля “Девети” като безутешен роман. Той е нова фаза в литературното 
мислене за историята, защото слага край на историческия утопизъм, слага край на 
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линията на Стоян Загорчинов в историческата ни белетристика, която роди своите 
богати плодове, но за днес те вече не са достатъчни. Историческият утопизъм дълго 
ще е жив, той роди много книги, които с малки изключения градяха философията на 
националната история. Сега обаче е времето да се пише национална философия на 
историята, което е нещо съвсем различно.

Албер Камю казваше, че хората се делят на два основни вида – едните правят 
историята, другите я изтърпяват. “Девети” твърди, че самата история изобщо не пра-
ви разлика между тях. Че в историята конкретният човек не може да се чувства уют-
но. Хегелианската разумност на историята би била възможна, ако историята беше 
крайна, обозрима. “Девети” казва, че слизането в мащабите на историческото вещес-
тво е безкрайно и на равнището на човешкия атом работят други безутешни, нело-
гични и необясними енергии. “Девети” е роман, в който пространството на паметта 
може да се запълва до безкрай (всяка секунда е историческа и пространствено без-
крайна!). Той е екстремална писателска реакция на досегашната постановка в исто-
ричския роман, в който обемите се запълнени много повече с хоризонти на очаква-
нията. “Девети” е до такава степен изчистен от исторически дидактизъм, че чак све-
ти. И порази тази причина не може да бъде видян от мнозина.

Радослав Радев: Аз наистина много се развълнувах от това, което прочете Иван. 
Мен, да Ви кажа откровено, ми се искаше по-дълго време да мълча за тоя роман, вече 
мина една година, откакто съм го прочел и сега отново се върнах към него. Емил Ан-
дреев каза, че той не е преживял 9-ти септември както и Анчо вероятно не го е пре-
живял. Но трябва да си кажем, че аз пък за сметка на това, съм го преживял. Защо? 
Като тръгвам от корицата, твърде сполучлива и вярна на духа на романа, аз си преб-
роявам 34 години, ще изпусна само една, защото майка ми като е била бременна с мен 
не е ходила по манифестации. Значи 34 години съм бил на манифестации на 9-ти сеп-
тември. Корицата представя точно този момент, когато манифестациите започваха с 
плакат, на който беше изписано с големи букви ДЕВЕТИ. Художникът много добре си 
е свършил работата и по отношение черния цвят на корицата, което кореспондира и 
с мисленето на романиста. Той представя “Строителите” на Симеон Радев почти гро-
бовно като креп, на който учителят Илия Тодоров прави своите записки. Аз си мисля 
даже защо е такава българската нагласа. Ние само през Възраждането не сме издава-
ли Библията в черно. Ако обърните внимание и сега почти всички издания на Библи-
ята в България са в черно.. Дали това е някаква особена чувствителност да свързваме 
истинските и дълбоките неща с трагичното. Как четем и какво четем всъщност в “Де-
вети”? Дали септември чете мен, който съм преживял след 9-ти ситуациите или съм 
отстрелвал идеалистично и идеално и в някаква степен плакатно 9-ти септември по 
внушенията, които сме имали. Или 9-ти септември чете миналото. Спасителното за 
моето съзнание е, че в романа мога да открия гледните точки към събитията още от 
войните. Чрез “Девети” да четем това, което е било преди 9-ти. Така вероятно по-доб-
ре ще открием себе си, защото Анчо Калоянов е задал модела за четене на миналото 
така, че да се освобождаваме от идеологемите или да търсим начина, по който те са 
се родили в съзнанието ни. Когато учителят Илия Тодоров пише своите бележки към 
“Строители на съвременна България”, той е подчертал момента с убийството на русо-
филите и емоционално е отбелязъл: “Ашколсун, машалла...?...”, мисля, че така беше. 
Казано, писано на турски – събитията са нови, но средствата за тяхното изразяване 
са стари. От една страна, става въпрос за убийството на русофили, а от друга, за ня-
какво особено събуждане чрез езика на миналото, още от времето на робството. И в 
този смисъл самият начин, по който “Девети” чете предходната епоха, дори ако има-
ме предвид и съдбата на някои герои, които са убити по време на Първата световна 
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война и са защитавали пределите на Добруджа, ни спасява от глобалното възприема-
не на една дата. Каква чувствителност разрушава 9-ти и каква чувствителност утвър-
ждава и как се пресичат те в съдбите на героите и как се пресичат у нас като читатели-
съдбовници на 9-ти. Каква действително е чувствителността на българина преди 9-
ти, каква чувствителност 9-ти ще унищожи, ще спре или ще продължи. Ако това на-
истина е чувствителността на кръвта, ако това е чувствителността на убийството, то 
всъщност какъв смисъл тогава би могло да има за нас спасението, когато четем този 
роман. И затова аз си мисля, че е нормално, и даже считам, че възприятията на този 
роман ще минат и би следвало да минат през периода на грешки. Защото не можем да 
бъдем верни, когато четем този роман. Нито достатъчно верни на автора, нито доста-
тъчно верни на себе си. Защото ние също трябва да прочетем този роман през собст-
вената си чувствителност. Аз не съм сигурен, че четох романа с мисълта си, защото в 
нея все пак бяха събуждани някои неща, които трябваше да отрека, макар да са въз-
питани дълбоко в мен. В своята естетика романът ще предложи и ще разруши някои 
нравствени представи за нещата или определен морал, който беше изграждан по ня-
какъв начин у нас. И в тоя смисъл ние няма как да се учудваме, че становищата върху 
този роман ще бъдат, бих казал, безкрайно различни, защото много трудно и много 
бавно ще започнем да мислим за този роман. Защото понастоящем ние можем само 
да го чувстваме. С всичко онова, което дори поколение като мен, което е на 50 години, 
вече е възпитало и преживяло. Ще мине известно време, когато трябва да се успоко-
им от този роман. А пък и не съм сигурен дали можем да се успокоим от онова, което 
той представя, защото най-важното в случая е, че няма публицистика, няма плакат. 
Има характери, има събития, има и кръв, но има и характери, а когато са постигнати 
характери, в крайна сметка всичко се превръща в съдба. В тоя смисъл не знам кога 
лично за мене ще се роди аналитичният поглед върху този роман, защото вероятно 
доста дълго време още ще го чувствам.

Иван Станков: Много е интересно. Аз сега си давам сметка колко е успоредим 
романът “Девети”. Не знам дали го познавате, преди 7-8 години страхотен бум беше 
романът на Иван Робанов “Кръстовден”. Един роман за времето на Стамболов. Там 
също има любовна история, също е политически роман, с кървищата, с всичкото. Но 
той не събужда жива реакция. Не знам кой спомена тук за живата рана. Трябва ли да 
минат сто години и трябва ли да мине минимум дължината на едно семейство, в кое-
то внукът още помни дядото участник, за да се забрави по някакъв начин и споменът 
да остане като чисто знание...

Има ли още някой, който иска да направи малко по-дълго изказване, който не 
е вземал думата.

Сава Василев: Има още две мнения, изпратени по интернет от наши колеги – 
Димитър Кръстев от Пловдивския университет и Руси Русев от Русенския универ-
ситет. Няма как да ги прочетем, защото са дълги, и защото колегите отсъстват, но те 
ще участват в нашия разговор задочно, така да се каже. Прилагам ги към документа-
цията на обсъждането – да се използват, ако публикуваме разговора...

Димитър Кръстев: Разказите на паметта срещу наратива на Историята (Бе-
лежки по полетата на “Девети”)

Поради оскъдица на компетентност по въпросите на съвремената българска 
литература, ще си позволя да споделя съвсем фрагментарно и тезисно, но затова пък 
спонтанно, само тези “бележки по полетата” на романа. Те са не толкова конкретно 
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аналитични, а по-скоро общи размишления върху някои въпроси на повествовате-
лата поетика и на теорията на историята. Освен това тези размишления – не само за-
ради предназначеността им за дискусия – ще паразитират върху други метатекстове 
за романа, усъмнявайки се в уместността на някои от твърденията.

* * *
Да се разглежда “Девети” като исторически роман е и уместно, и проблематич-

но. Проблематично е най-малкото заради трудно удържимата двусмисленост на по-
нятието “история”. Двусмисленост, която е валидна в употребите ѝ от професионал-
ни историци, социолози, литературоведи и в ежедневното говорене. Известно е, че 
още от антично време думата “история” се раздвоява между res gеstae (случилите се 
неща) и изследването на вече билото, между “историоправенето” и “историописане-
то”. Асиметрията между тях е очевидна, а смесването на едното с другото създава 
множество недоразумения за аналитичостта. Творбата не разказва за това как исто-
рията преминава около хората, нито за това как преминава през човека и общността 
(А. Велкова-Гайдаржиева). Подобни словесни и мисловни конструкти са красиви, но 
са некоректни и към романа, и към “историята”. Анчо Калоянов и героите на “Деве-
ти” изживяват в творбата асиметриите на историчността и човешката ни участ и ни 
учат да понасяме ирониите ѝ. Разказвач и герои търсят, но не откриват същността и 
съвместимостта на “истина” и “история”. Една от вероятните теми на творбата е об-
реченото търсене на хармонията между тях. Затова и ни е трудно да приемем думите: 
“Тук питането за истината е питане за историята, отговорът на който винаги досега 
е бил само ехото на самия въпрос... “Всичко е история” иска да ни каже Анчо Кало-
янов с романа си...” (Ив. Станков). “Девети” е една от малкото творби в българската 
литература, в които е ясно артикулирано противоречието между “историоправене” 
и “историописане”. “Ако пишеш история, нямаш право да се бъркаш в нея.” Повест-
вовател и герои представят следгрехопаденческата съдба на човека да е наказан с ис-
тория, а “сдобиването” му с думи, да го е лишило от сетива за нея. “Ако Бог знае на-
шата история предварително, тя фактически не съществува, защото е неговата. Из-
гонил човека от рая, вън! И човек по принуда влязъл в историята, започнал да брои 
мъчителните години на изгнанието си, в очакване на завръщането, което се обявява 
за крайна цел от богословите, теософите и марксистите. Само анархистите са готови 
да съборят моста за назад самоубийствено. Но края на историята можем да постиг-
нем, ако се откажем от думите и изживеем битието чрез сетивата... С годините губим 
повелите на сетивата, сдобиваме се с думи.” Не е възможно случилото се да бъде фик-
сирано в текст. Но пък и случилото се сякаш не съществува извън езика. “Историята 
е това, което напишат историците!”

* * *
В романа се повествува за събития от миналото, които сме свикнали да нари-

чаме исторически. Но той е изпъстрен и с множество надредни размишления – по-
вечето в стилистиката на сентенцията, – които можем да определим като метаисто-
рически и съвсем естествено е да ги осмисляме в раздвоението им. От една страна, 
те принадлежат и са подчинени на цялото, а от друга, изграждат едно мета-равнище, 
“наблюдаващо” и “коментиращо” представеното. Романът представлява художестве-
на ре-конструкция на събития от миналото, откровено алтернативна спрямо същес-
твуващите за тези събития историографски и/или публицистични образи. И именно 
като художествена, тази ре-конструкция си има свои вътрешни “закони”, несводими 
до критериите за “достоверност” или “историческа истина”. Творбата не “сочи” кон-
кретна действителност, тя няма пряка референциалност, макар и да имитира такава, 
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да играе и да борави с фактографичността. “Преструвайки” се, че ще я представи, ро-
манът отрича “историята”, разбирана като причинно-следствена верига от събития, 
която се поддава на наративна репрезентация. Парадоксите на каузалността и исто-
ричността, антиномичността на закономерното и случайното, която философи и ис-
торици “снемат” в система, тук биват оголени и доведени до крайност в едно на пръв 
поглед аморфно повествование. Романът предлага на читателя неудържим като ця-
лост художествен свят, който поставя на изпитание възможността на съзнанието да 
го обеме като събитиен космос и логика. Очертанията на “действителността” се раз-
миват, светът не е универсум, а е разпръснат из осколките на събитийността, които 
възприемането събира с усещане за множеството си “пропуски”, празноти, лакуни. 
Липсата на събитийност е парадоксалното следствие от пренасищането със събития. 
Романът няма “история”, т.е. целеустремена и завършена фабула, която да представи 
в съответстващ ѝ строен наратив. Но така е и с “действителността”, която представя 
и конструира. “Голямата история се разпадаше на малки, но те винаги редуваха стра-
дание с възторг, повтаряха махалото на стенен часовник, нагласен да бие дванадесет, 
и цялото старание отиваше за събирането на двете стрелки на върха.” Желанието на 
героите (и читателите) да осмислят необяснимото ги кара да се изживяват като веч-
но съществуващи на прага на битието, всеки миг от което сякаш ще е съдбовен. При 
невъзможността от цялостност патетиката и асоциативността си подават ръце, тъй 
като са се изгубили опорите на хронологическото равновесие. А “външната действи-
телност”, която романът “сочи”, не притежава аксиологически корективи. Както каз-
ва Пол Рикьор, художествената творба притежава особена, неостензивна референ-
циалност, която е отправена към черти на човешкото битие-в-света, които не могат 
да бъдат представени непосредствено описателно.

* * *
Времето в романа не тече и не преминава. То няма ход, то Е, за ужас на онези, 

които го понасят. Времето е бреме – непосилно, непожелано, необяснимо и необхо-
димо. То не може да бъде овладяно, защото то владее и ни подчинява. Интензивното 
му всеприсъствие поставя героите (и читателите) пред невъзможността да го “усво-
ят” рационално и да го “раздробят” на съставящите го моменти. В замяна на ясната 
линейна хронология на следващи един след друг и образуващи логична смислова ре-
дица мигове, дни, месеци, години, имаме махаловидно люшкане между крайни емо-
ционални състояния, между изгарящи съзнанието натрапчиви въпроси и фалшиви, 
отхвърлени или премълчани отговори, трескави мисли и цинично равнодушие, бо-
лезнена съвест и арогантна безскрупулност. И няма точка, в която вътрешната ди-
намика в това траене да се установява, защото няма извънвременен арбитър на тази 
противоречивост. Метаисторическата афористичност потъва и е иронично обезси-
лена в постоянните извивки на възприятията.

* * *
“Събитията придобиват смисъл и значение, само когато едно творческо съзна-

ние мине през тях и ги превърне в сънища, които лекуват душевните травми.” Съв-
местно с метаисторическия пласт, в “Девети” съществува и металитературен. Клю-
чова тук е фигурата на Константин Константинов, на когото са посветени може би 
най-интригуващите страници на романа. Съдбата на интелектуалеца и белетриста е 
видяна в перспективата на изплъзващото се от логична преценка нашествие от съби-
тия. Литературата за пореден път е впрегната в разрешаването на неразрешими ди-
леми, за които трябва да бъде отговорна “историята”, но която е безсилна пред тях. 
Изначалната безсмисленост на събитията има своята красиво романтична атернати-
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ва в терапевтичността на изкуството. Не историкът, на когото “Господ е взел ума – с 
мъртвите да се съюзява за пакост на живите около него”, дава смисълът на “история-
та”. Единствено въображението е това (и тук Анчо Калоянов е може би несъзнателно 
солидарен с линията Кроче-Колингууд), което може да “хване” неуловимото за исто-
риците и реалността. “Константин Константинов се убеди в липсата на въображение 
у реалността, която разполага с няколко цветни стъкълца и единствено отражението 
на тяхната комбинация в шестстенната огледална тръба на панаирджийската играч-
ка ги представя за закон чрез повторението ѝ.” Почти по времето, което описва ро-
мановото действие, Никола Вапцаров ще обвини Историята, че хваща само контури-
те, а “нашта мъка ненаписана/ сама в пространството ще скита”. Той загива в стран-
ния си двубой с лишената от въображение реалност. Но при други – Димчо Дебеля-
нов, Христо Ясенов, Димитър Подвързачов, Иван Милев, Йордан Йовков – романът 
“Девети” чрез Константин Константинов открива “целомъдрена жертвоготовност”. 
Именно те “чакаха от него да ги потвърди”.

* * *
Ако романът конструира модел на историята, то този модел не е наративният, 

а е сходен по-скоро с представата, която изгражда големият германски теоретик на 
историята Райнхарт Козелек. Според Козелек историческата реалност се отличава с 
времева многопластовост и различни скорости на измененията. “Историята е винаги 
нова и винаги носи изненади... Но... историята никога не е напълно нова. Очевидно 
има дългосрочни или дори трайни условия, в рамките на които обикновено настъпва 
новото. Ние познаваме като еднократна всяка една отделна история, в която сме зап-
летени, но самите обстоятелства, при които настъпва тази еднократност в никакъв 
случай не са нови. Има структури, които се съхраняват, има и процеси, които траят 
– и двете неща надживяват конкретните отделни събития, в които се осъществява 
историята.” Трите темпорални модуса на опита, чрез които Козелек обобщава плас-
товете на времето – необратимостта на събитията, тяхната повторяемост и едновре-
менността на неедновременното, т.е. “различно степенуване на исторически после-
дователности при еднаква природна хронология”, – са, струва ми се, много близко до 
представата, която Анчо Калоянов изгражда в “Девети”. “Срещата” между хора, съд-
би, събития, исторически процеси е основана на една “неснета” диалектика на време-
вите пластове. Едновременността на неедновременните като ценност, опит, нагласа 
и очаквания отец Русан, Илия Тодоров, Карагяура, Илинда Обретенова, Константин 
Константинов, Андрей Облаков и т.н. изграждат възела от многопосочни сюжетни 
ходове, с което и основата на романа. И ако модифицираме разбирането на Козелек 
за принципната асиметрия между “пространството на опита” и “хоризонта на очак-
ване”, характерна за модерността, може да се каже, че в романа на Анчо Калоянов е 
представена кризата в “пространството на опита” от непосредственото минало и не-
обяснимото настояще, от която следва плашещата смътност на очакванията от бъ-
дещето.

* * *
“Човек беше създал историята, за да се измъчва с паметта на пропуснатите шан-

сове.” “Девети” не е роман за историята, а роман за паметта и забравата, за натрап-
чивите спомени и тежестта на припомнянията. Основните въпроси, които романът 
задава, не са “Какво е историята?” и “Какво е истината?”, а “Какво помним?” и “Как-
во не бива да забравяме?”. Макар и взаимосвързани, паметта и историята според Пол 
Рикьор в определена перспектива могат и трябва да се мислят като антагонистични. 
“Историята на историка може да допълни, да коригира и дори да опровергае памет-
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та на преживелите, на предхождащите ги и на следващите ги. Но привилегията на 
паметта да може не само да запазва отношението към миналото и изобщо да го кон-
ституира в Хусерлов смисъл, но и същевременно да позволява да се прояви ясно и 
диалектиката между пространството на опита и хоризонта на очакването, тази при-
вилегия историята не може да отнеме на паметта.” Историята на историка скрива и 
възпира именно тази диалектика, подреждайки събитията в единен и целенасочен 
наратив и “нивелирайки” реално съществуващи “грапавини”, “прескоци” и нелогич-
ни на пръв поглед съсъществувания в континуума на паметта. Историческото повес-
твование подвежда под общ знаменател множествеността на разказите на паметта и 
на мястото на живения спомен поставя документалната следа – “дискурсът на исто-
рията в никакъв случай не преживява повторно миналото както то се е случило фак-
тически, а само репрезентира” (Пол Рикьор). А “Девети” кара герои и читатели да го 
преживеят отново и отново. За това способства и фрагментарното (както не съвсем 
точно го определиха някои; аз предпочитам да го наричам “монтажно”) повествува-
не, множеството реминисценции, алюзии и скрити цитати, изискващи интензивна 
“работа на паметта”.

* * *
Романът започва бързо и рязко, ex abrupto, както се изразяват реториците. Чи-

тателят се понася заедно с отец Русан и с “ония ми ти коне като два черни гарвана” 
към една по страшимировски гротескова сватба, която се превръща във фигурати-
вен образ-модел изобщо на изградения романов свят. И завършва с разпит, при кой-
то един от героите – Андрей Облаков – “казва истината за своята вина”. Текстуално 
завършен, романът остава смислово отворен. Той няма край, така както край няма и 
“историята”, тъй като нейният telos е винаги отложен. И няма трансцендентна спря-
мо нея позиция, от която тя да бъде оценена. Бидейки смъртни, което означава и ис-
торични, ние нямаме право да сме съдници на предците ни, но трябва да имаме па-
мет за тях. Защото миналото, доколкото се съотнасяме с него, е част от нас. И ако се 
превърне в “чужда страна”, за нас ще остане мнимата утеха на изгнаничеството и без-
приютността.

Руси Русев 
“Девети”, или за обречеността ни да живеем в преломно време

“Девети” от Анчо Калоянов е книга, написана в преломно време и разказано-
то време в нея е преломно, в този смисъл “Девети” е роман за българското преломно 
време, циклично и драматично, невярно и не-нормално време, което се повтаря през 
40-50 години и отразява самоубийствените ни поведенчески стереотипи, които раз-
клащат камбаната на неотменния екзистенциален въпрос: “И как ще живеем отсега 
насетне?” Въпросът е реторичен и след поредната мъчителна пауза той отново обоз-
начава обречеността ни да съществуваме постоянно в преломно време, което закова-
ваме за Вечността с датите на страданието и възторга – 9-ти септември, 10-ти ноем-
ври... Срв.: “Голямата история се разпадаше на малки, но те винаги редуваха страда-
ние с възторг, повтаряха махалото на стенен часовник, нагласен да бие дванадесет, и 
цялото старание отиваше за събирането на двете стрелки на върха”.

Ето защо този роман не можеше да бъде написан по-рано – необходимо беше 
стрелките на българския часовник да се съберат отново и за пореден път да фикси-
рат гибелната ни способност на нация да се оказваме периодично в едно и също тем-
порално измерение на отчайващ екзистенциален колапс. Тази упорита и смразява-
ща повторяемост в нашето социално-историческо битие е провокирала субективно-
творческата реакция на Анчо Калоянов. Тя е определила и спецификата на неговия 
белетристичен почерк, чиито основни характеристики са мотивирани по своеобра-
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зен начин в самия художествен текст. Срв.: “Съзираше специална мисия в това – ня-
къде по земното кълбо нещо се случва, а той тук в Аспарухово, жив човек, захвър-
лен сред снишените хребети на Източния Балкан, го документира загрижен то да не 
остане в забрава. Сякаш се готвеше старателно за последния ден, та ако всичко по 
света пропадне в пламъци, той със своята Дебела тетрадка да застане пред Бога и на 
Страшния съд да му докладва за лудия век на човечеството”; “Разумно обяснение не 
беше огласено, а събитията добиват смисъл и значение само когато едно творческо 
съзнание мине през тях и ги превърне в сънища, които лекуват травми”.

С оглед на структурно-семантичните и стилистичните им особености цитира-
ните откъси са полупряка реч, в която се сливат гледните точки на повествователя и 
на съответните персонажи – в първия случай на Илия Добрев, летописец и епитроп, 
а във втория – на писателя Константин Константинов. Тези гледни точки отразяват 
естетическото кредо на автора, което се изразява ясно в разгръщането и преплитане-
то на две главни повествователни начала в романа – документалното и художестве-
ното, на съчетаването на традиционния наратив с фрагмеитарния разказ. По този на-
чин белетристът изгражда особена онтологична структура на художествената твор-
ба, в която реалност и фикция задават едно широко интерпретативно поле за разкри-
ване дълбинния смисъл на исторически факти, събития и човешки съдби. Очевидио 
е, че Анчо Калоянов е създавал романа си като летописец и художник на словото ед-
новременно – в едно и също време той документира и образно-естетически интерп-
ретира смисъла на онази истина, до която е имал смелостта да достигне.

Действието на романа започва на 10 септември 1944 г. със сватбата на славния 
партизански командир Стефан Карагяуров и завършва на 16 април 1945 г. със заги-
ването на Борис Георгиев, един от оцелелите атентатори в църквата “Света Неделя”, 
при автомобилна катастрофа. Моделираният художествен свят в творбата е рамки-
ран с две събития, чиито символични значения подчертават абсурдността на този 
свят и дълбокия национален разлом, съществуващ в него. Това е болен свят на неп-
рекъснато рушащи се ценности, където основни персонажи на Голямата история са 
властнккът и Блудницата, Палачът и Жертвата, Идеалистът и Авантюристът, Наив-
никът и безскрупулният прагматик, които имат конкретни личностни превъплъще-
ния, обозначени със собствени имена – Черния Илия, Стефан Карагяуров, Илинда 
Обретенова, Георги Сотиров, Мира Мойнова, Добри Свинаров, Милка Кумена, Анд-
рей Облаков и много други.

Художественото изображение на лицата и конфликтите е насочено към диаг-
ностициране на страшото заболяване на българския свят. Символичният образ на 
диагнозата се появява още в самото начало на романа. Обезпокоеният отец Русан се 
пита: “И как ще живеем отсега насетне с тази яма помежду ни, покрита днес с цве-
тя, пък утре от нея ще се надигне бесът на отмъщението”. Това е яма, която нацията 
непрекъснато копае – по време на Деветоюнското и Септемврийското въстание, на 
атентата в църквата “Света Неделя”. Ямата зейва, за да се запълни отново и отново 
с труповете на убитите ятаци от март 1944 г. и на разстреляните “в името на народа” 
от юни 1945 г. Според Ролан Барт да четем означава да откриваме смисли, а да отк-
риваме смисли означава да ги назоваваме. Индивпдуално-авторският символ “яма” 
се разчита като “разединеност на нацията”. Националната общност е разломена тра-
гично на “свои” и “чужди”, които водят ожесточена битка за власт, изправени непри-
мирими един срещу друг. Всяка персоналия от “своите” и от “чуждите” е заметната с 
плащеницата на мита, олицетворяващ Идеята. Срв.: “Най-близо до ума беше, че тези, 
които искаха власт, не са по-добри от онези, от които я взеха, ала още с арестите на 
девети околията се раздели на свои и чужди, по средата зейна яма и никой не пожела 
жив да се запъти към дъното ѝ, оттам да съди с еднаква мяра”.

135алманах • Ϛвета гора • 2006

Дискусия • Романът „Девети“ на Анчо Калоянов



В образно-семантичното пространство на романа се формират, взаимно се 
преплитат и се допълват смислово и художествено-естетически концептите “страх”, 
“злоба”, “омраза”, “мъст”, “кръв”, “насилие”, “лов на хора”, “списъци”, “смърт”. Това 
са фактори, които акумулират в социалния и индивидуалния живот на хората нега-
тивна енергия с изключително разрушителна сила. При такива условия на същест-
вуване човек не е в състояние да съхрани целостта на личността си. Под ударите на 
социалните и идеологическите катаклизми, на емоционалните и душевните драми 
рухват ценностни ориентации, осакатяват се екзистенциални чувства, срива се во-
левият ресурс, настъпва дефицит на морал и нравственост, съвестта изпада в криза. 
Ето два примера:

Като славен партизански командир Стефан Карагяуров саможертвено се бори 
срещу злото, но като началник на полицейското управление в Провадия след девети 
септември 1944 година той не се опълчва срещу развихрилото се зло, а става негов 
проводник.

Сложен и драматичен е образът на Илинда Обретенова. Младата и красива пи-
анистка е внезапно въвлечена в тъмния и опасен свят на конспирацията, на безком-
промисната и кървава борба за власт, където бива лишена от възможността да из-
живее своята голяма, истинска любов. Интимните чувства на Илинда се лутат от 
копнежа по нейния “небесен жених” през трудната ѝ съпружеска обич към Стефан 
Карагяуров до мимолетното похотливо преживяване с оцелелия атентатор. Силно 
въздействаща с трагичното си звучене е дадената от повествователя характеристика 
на съдбата на героинята. Срв.: “Настаниха се на задната седалка на щаера и по ней-
но желание шофьорът подкара към Аспарухово. Най-после е дошъл този час, в който 
Константин Константинов и Добри Свинаров трябва да се разберат кой от двамата 
ще поеме вината – единият измислил името, другият я топнал в купела, а съдбата ѝ 
никаква”. Впрочем това е и самохарактеристика на Илинда Обретенова, защото ци-
тираният откъс е полупряка реч. Изграденият художествен образ на пианистката се 
асоциира с образа на Ирина от романа “Тютюн”, чиято личностна драма Димитър 
Димов характеризира лаконично посредством контекстуална антонимия на две от 
названията на героинята – “едно човечно и топло момиче” и “толкова студена разв-
ратница”. Нещо твърде общо има и в начина, по който е финализирано присъствието 
и на двете героини в съответните фикционални светове. Вярно е, че Ирина се самоу-
бива в родния си дом, а Илинда отива в Преджа при майката на своя съпруг. Но това 
завръщане е своеобразен самоубийствен жест от страна на младата жена, който озна-
чава, че тя окончателно се е примирила със своята злощастна съдба.

Смисловият обем на изграждания от Анчо Калоянов женски образ непрекъс-
нато нараства и към края на романа образът на Илннда се отъждествява в симво-
лен план с образа на многострадална България. Срв.: “Плакатът с Майка България 
не беше местно изобретение. Срещаше се във вестниците, присъстваше и в залата на 
областния народен съд във Варна. Представляваше фигура на жена, траурно издъл-
жена и изцяло в черно. В дясната си ръка тя държеше везните на Темида, а с лявата 
се подпираше на нещо, което се възприемаше за мотика, в съответствие на ставащо-
то в тези месеци. Възпитаник на столарското училище в Русе, Дамян Нягулов с ле-
кота възпроизведе фигурата и неволно изобрази Илинда Карагяурова”; “На мястото, 
предвидено за защитата, застана Илинда Карагяурова – за уверение, че е същата, ся-
каш слязла от плаката”; “Фигурата се оказа на млада жена. И забрадката ѝ беше траур-
на, но той прецени, че става дума за стил на обличане. В млечнобялата мъгла черното 
я правеше съвсем нереална, дошла от друг свят, макар според кученцето в краката ѝ 
да живееше в Провадия”.
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В един ожесточен, идеологически силно поляризиран, груб и агресивен свят на 
мъже, които носят страдание и смърт и сами падат покосени от насилствена смърт, 
участта на Илинда е предопределена и белязана с черен знак. Именно поради това е 
трагична и съдбата на България.

Романът “Девети” води активен междутекстов диалог и с други творби на бъл-
гарската литература върху основата на реминисценции, алюзии, цитати. Интерес-
ни междутекстови връзки се установяват например с “Житие и страдания грешна-
го Софрония”, когато четем за случващото се с отец Русан и проследяваме неговите 
мисли, чувства и преживявания. Образно-етическите паралели и сходства, които се 
налагат при сравнението на двата текста и на персонажите (отец Русан и Софроний), 
помагат да се осмисли по-задълбочено националното своеобразие на изобразявани-
те събития. Изобщо текстът на романа предоставя големи възможности за лингво-
културологичен анализ.

Художественото слово на Анчо Калоянов демитологизира идеологемата “Деве-
ти”. То обозначава ясно, точно и категорично: “Слезе да се поразтъпче и да види с 
очи как се прави преврат”; “Генералът имаше опит в такива нощи, този преврат беше 
третият, съдбата се беше погрижила за своята щастлива девятка в датите им – девети 
юни, деветнайсти май и днес, девети септември”. Белетристът предлага на читателя 
своя прочит на случилото се през септември 1944 година, той прави обект на худо-
жествено-естетическа интерпретация преди всичко онези процеси, действия и пос-
тъпки на хората, за които не се говореше дълго време в нашето общество. Основното 
внимание на писателя се съсредоточава върху разкриване на драматизма на борбата 
за власт. Той не се интересува толкова от проявите на идеализъм и романтизъм в тази 
борба, колкото от насилието, безскрупулността, жестокостта, авантюризма, наглост-
та, аморалността и циничната пресметливост, демонстрирани от онези, които са об-
себени от властта.

Тази страна от истината за “Девети” българинът има право да узнае. Защото в 
Голямата история винаги има такива, които я правят, и други, които са въвлечени от 
тях да участват в нейното правене, т.е. има употребяващи и употребени. Има и трети, 
които я пишат, четвърти, които я записват, и пети, които я пресъздават в художестве-
ни образи. В повечето случаи помислите на първите не са чисти, а някои от действия-
та на останалите могат да бъдат дори комични или просто жалки. Пример за подобно 
поведение е политическото хамелеонство на хората, което се разраства в национален 
мащаб със скоростта на епидемия, или предвидливото заемане на позиция, която 
ще носи активи пред все още недошлата, но напираща да дойде власт. Срв.: “– Дядо 
Илия, откъде изскочиха толкова много комунисти, а?”; “Зад нея се показа и този, ко-
гото жив оплакваха. Непознат на Карагяура, вероятно дребен чиновник, угодничил 
на директора си с доноси срещу своите колеги, без да знае, че са комунисти. А те и не 
са били, но сега изведнъж се оказаха такива, имаше ги повече от необходимото. Ос-
вен главоболия с претенциите си, създаваха впечатление, че всички до един са били 
тайни борци за новата власт”; “Партийната организация от двадесет и пет по списък 
на Девети сега през март броеше двеста и двама, събираха се на едно място всички 
само в салона на Овчаров”; “– Та, госпожице Илинда, вие ще ми разпишете една бе-
лежка, че заедно сме имали грижата за нашия нелегален. Аз от своя страна ще съм га-
рант, че е бил в нашата кооперация. На мене не ми приляга да бъда ятак, но помагач 
защо не! Какъвто и бях, с ваше позволение!” и мн.др.

Един от важните проблеми, поставени в романа, е проблемът за отношението 
между поколенията в българското битие. Особено въздействаща интерпретация той 
получава най-вече чрез последователното изграждане на образа на Андрей Михалев 
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Облаков, който заслужава специален анализ и тълкуване. Тук, по обясними причи-
ни, ще отбележа само следното. Андрей Облаков е образ-символ на трагичния раз-
рив между поколенията в сферата на идеологията. Почувствали се излъгани, разоча-
ровани и отвратени, младите са готови да убият мнимите си бащи, олицетворяващи 
Идеята, в която те са повярвали наивно. Срв.: “При разпита сътрудникът на военния 
отдел чу само онова, което се отнасяше до Борис Георгиев. Андрей Облаков казваше 
истината за своята вина. Ако навреме беше скочил, мнимият му баща също щеше да 
остане жив, нямаше да загине при катастрофата, а от валтера на своя син”.

Петър Бицили пише, че “за хората поначало е характерно да не разбират смисъ-
ла на историческия момент, в който живеят”. Ето защо мисията на летописците и ху-
дожниците на словото, на такива като Главния учител, Константин Константинов и 
Николай Райнов, е да изразят Духа на мястото, т.е. да разкрият дълбокия смисъл на 
случващото се в живота на нацията и на отделния човек, и посредством словото да го 
превърнат в Текст, който трябва да се чете и разбира, без да се идеологизира.

Романът на Анчо Калоянов е обемен – 494 страници. Той е написан на блестящ 
български език, който е повече поетичен, отколкото белетристичен, и затова е неп-
розрачен, в смисъл, че е подчертано иносказателен и сентенционален. Художестве-
ният текст се чете трудно, той изисква от читателя максимална интелектуална кон-
центрация, будност на етнокултурната и историческата памет, искрена емоционална 
отзивчивост. И това е така, защото романът ни кара да четем себе си като национална 
личност, която се себеосъществява в Историята и чрез Историята посредством мно-
жеството от частни личности; защото днес отново се люлее тревожно камбаната на 
неотменния екзистенциален въпрос: “И как ще живеем отсега насетне?”.

 К
ук

ер
. Х

уд
. Й

ор
да

н 
М

ар
ин

ов
 

алманах • Ϛвета гора • 2006138

Дискусия • Романът „Девети“ на Анчо Калоянов



ПРОЛЕТНО МОРЕ

Изумени ветрове и суетене сред дърветата.
А душата ми ще подивее по безкрая…
Хукнал е снегът подире му, зачернил бреговете –
всичко ли във шепата на този свят е тъй нетрайно?

Ставам малък, за да не побягна. Плажът океан е,
кораби Колумбови са двете ми обувки.
Хоризонтът се склонява подир моето желание,
дето пясък и вода на усмирени се преструват.

После морскосиньото във сивооблачно прелива,
вятърът с мъгла полепва, вдига ме и ето –
аз съм запокитен на самото дъно – от наивност,
а пък всички кораби висят, закотвени в небето.

ЕСЕННО МОРЕ

Как ще ми кажеш, че трябва да тръгвам
и още година да чакам дома!…
Вкъщи е освирепяла сама
паяжината с годишните кръгове.

Дави се правото ми на безкрайност –
не вятърът, дявол не би го спасил.
В тази трева с избелени коси
времето е станало стайно.

Няма вълна – да изхлипа от жалост,
и дъжд – по човешки за нас да гълчи.
Слънцето гледа със риби очи
в мен и в прощалното ти огледало.

Владимир Левков
 (1950–1994)
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ИГРА НА СВЕТЛИНАТА

Отвъд светофара,
отвъд, в тъмнината,
след режещо жълтия цвят,
незнаещи старост,
живеят нещата,
които не ми предстоят:

крилото на кораб –
мечтание лунно,
детинският трепет за сняг,
сълзата от гордост,
взривът да целунеш
и щедрото чувство за бряг.

А после пристигат
дъждът и младежът –
класически стих за асфалт…
И мълком, и мигом
в сърцето се вреже
до смърт листопадния валс.

Отвъд светофара,
отвъд, в тъмнината,
презрели сигналния цвят
без моята старост
живеят нещата,
които не ми предстоят.

Не бъркам ли в нещо?…
Жълтееше здрачът:
– Внимавай, поете проклет!
А ето отсреща
забързано крачи
зеленият мой силует…
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ВЛАДО ЛЕВКОВ – КЛЕЙМО ЗАВИНАГИ

Двамата в градината не бързат – много са годините,
малко дните, дето им остават.

Когато Владо Левков ме връхлетя, годините ни бяха малко и много дните, 
които ни оставаха. Смъртта беше смътното усещане за пълнота, което, опип-
вайки, търсехме в поезията и дори невъзможната фриволност на младостта 
не можеше да изтрие интуицията, че нищо не свършва тук.

В този живот някои ги спохожда Учителя, други не. Трети нямат и поня-
тие, че връхлитането никога не е случайно и носи, освен възторг, и неистова 
печал.

Значи времето не ни отрича,
Щом животът и без нас си спомня всичко.

В Онзи живот Владо беше вихър. Властен, харизматичен, неподлежащ на 
обжалване. На него нямаше как да му откажеш правото да бъде с теб, нито 
пък можеше някак да се измъкнеш незабелязано от факта, че те е избрал.

В годините, когато истината беше запушена с мръсен парцал, Владо Лев-
ков нямаше нищо общо с поетите, които деградираха не защото не бяха раз-
брани и оценени, а поради вкопчването си в собствената си представа на ге-
нии. Аз нямах нищо общо с това. Освен че пишех стихове, които никога не 
взимах насериозно. Никой не бе ме научил, че талантът трябва да се отглеж-
да и задължително не трябва да се глези. Най-вероятно суетата на шантавата 
ми младост ме накара да изпратя няколко стихотворения до редакцията на 
в. „Полет” – тогавашен варненски седмичник на Комсомола. Нямах никакво 
усещане нито за цената си, нито за това, че от мен може и да излезе нещо. Вла-
до Левков беше редактор във в. „Полет” и очевидно неслучайно стиховете ми 
бяха стигнали до него. Седмица по-късно на страниците на вестника се поя-
виха мои стихове. Междувременно получих на домашния си адрес няколко 
писма в продължение на месеци, подписани от Владо, с които ме канеше в ре-
дакцията. Не отидох. Бях толкова небрежна към таланта, че по-късно именно 
Владо щеше да прави катастрофални опити да ме научи да се заобичам.

Минаха две години. 

Време е. Мълния в тъмното,
синкави висини!

Продължавах да пиша, но комуникацията ми с редакциите бе сведена 
до пликовете, които пращах със стихове. Нямах душевността, нито нагласа-
та да търкам коридори, кабинети и стълбища, за да се харесам някому. Във 
Варна по онова време имаше един емблематичен Млечен бар, в който по обяд 
се събираха тогавашните интелектуалци на града. Докато те бъркаха като с 
шейкър вселенските въпроси, аз продавах книги в отсрещната книжарница. 
И един ден просто влязох с приятелка да пия кафе. Нямаше места. Свряхме 
се до трима мъжаги и нервничихме, че не сме сами. С гръмовен глас и сини 
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присмехулни метличини в очите един от мъжете ни заговори. По-късно разб-
рах, че Съдбата ми е пратила Владо Левков. От дума на дума стигнахме до веч-
ната тема за книгите, стиховете и цялата тази поетична каша, с която поетите 
обикновено впечатляваха младите момичета. Изтървах се, че пиша стихове. 
„Как се казваш?”, избоботи Владо и когато казах името си, той с рязък жест за-
гаси цигарата, погледна ме с внезапно възникнал бяс и извика: „Ама ти какво 
си въобразяваш, бе момиченце?! Аз те търся две години, пиша ти писма, а тя, 
коконата, изобщо не си направи и труда да се появи в редакцията”. 

Блясва светкавично словото –
бил е светът ти мним!...

Очите му искряха, беше толкова бесен, че дори ставаше подозрително. 
Много по-късно щях да разбера, че това е кристалното състояние на душата 
му – тогава когато безсилието и жаждата да посочиш с пръст истината вли-
зат в братска прегръдка. Абсолютното ми невежество, нехайство и безгрижие 
хем го разсмиваше, хем го караше да излиза от кожата си. 

Така започна нашето Братство. Владо ме грабна и ме поведе по Пътя. 
Имаше уникален подход да общува. Едновременно обсебваше, но не се нат-
рапваше, заливаше те с чар, но можеше да те охлади като удар с кинжал, смее-
ше се като хлапак, но очите му плачеха някъде обратно, назад, дълбоко в себе 
си. Животът беше шеметен. 

Тогава Владо Левков не бе от уважаваните, надеждни, мастити или из-
гряващи дарования. Точно обратното. Книгата му непрекъснато бе връща-
на – от едно бездарно недоразумение, оглавяващо по онова време варненско-
то издателство, и от още такива в софийските издателски къщи. Той не беше 
долюбван от окопалите се в Съюза на българските писатели и китния му дом 
във Варна. Владо псуваше, мразеше, критикуваше и можеше да се изплюе в 
мутрата на всяка мижитурка.

Пози 
и неприятелства
допълват лошата видимост.

Мъкнеше ме в писателското кафене и когато там неуспели и трогателно, 
и отвратително пияни неуспели литературни гении ядяха стъклени чаши и 
по устните им се стичаше кръв, ми ръмжеше: „Гледай, това не е литература, 
това е животът!”. Никога и на никого не мълчеше. Виждах в очите на спечели-
лите си синекурни службички писатели и поети презрението, което отправя-
ха към него, но съзирах и страха – че никога нямаше да го надскочат.

Тръгвай –
лети, лети надалеч, умолявам те!
Птичи крясък забивай в дните ни!
Лъган
до побесняване
и аз след теб ще опитам!
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И сега нямам представа защо точно мен избра Владо. Навярно съм му на-
помняла със своето непокорство за себе си, навярно се е вкопчил в онова усе-
щане, че все пак някой идва след теб и може и да се провали, но все пак някак 
си ще драпа с ожулени колене да продължи онзи бяс, който ражда истината и 
в крайна сметка любовта.

Но все вали, вали... Не дъжд, а равнодушие!

Имахме един отрязък от време, който си беше само наш. Аз, Владо и пи-
сателят Атанас Липчев бяхме измислили своето бягство от равнодушието. 
Наричаше се „Малкото казино”. Толкова вино бе изпито там, толкова истин-
ски думи бяха казани. И все не ни стигаше. Ние с Наско бяхме по-инертни и 
свенливи, докато Владо бушуваше – измисляше литературни четения, непре-
къснато ни иронизираше и в същото време ни внушаваше колко сме талант-
ливи и как някога ще влезем в историята. Никога не говореше за своите сти-
хове. Винаги обаче има първи път. 

Един ден плахо, което никак не му отиваше, ме попита – искаш ли да 
прочетеш една поема, която написах, но искам да ми кажеш безмилостно чес-
тно какво мислиш за нея. Уплаших се. Никак не можех да си представя как 
точно аз, малката му приятелка ще оценява поезията му. Владо ме стъписва-
ше като вулкан. Този път обаче в очите му имаше нежна питанка и истински 
копнеж за истински думи. 

Цяла нощ четох „Дневник”. И до днес си пазя този екземпляр, написан на 
Владовата пишеща машина „Марица”. 

Защо... защо избираш Антарктида?
Забрави ли, че в полюсния свят
Хармонията е привидна,
Взаимно – чувството за необятност.

Бях забравила всичко. Поемата „Дневник” е толкова разтърсваща, че не 
знаех какво да му кажа. Страхувах се, че ще ме наругае, че го лаская и четях, и 
четях, и си водех бележки в белите полета. После му я върнах така – с нервни-
те си, навярно глуповати дивотии, които съм написала в първата ми роля на 
литературен критик. В „Дневник” Владо беше излял живота, душата и Отвъд-
ното си бъдеще. Докато пиехме вино и аз се опитвах да обяснявам нещо, той 
мълчеше. После махна с ръка и обърна темата. И той, и аз знаехме, че „Днев-
ник” няма да види бял свят в книга. Онова време беше смразяващо. Ледени 
бяха и очите на тогавашните избрани бездария, обслужващи властта. Много 
по-късно пак заедно с Владо щяхме да разберем, че в Днешното време е също-
то. Бяхме преживели и двата свята – ледения социализъм, и опакованата в ка-
дифена ръкавица вледеняваща ръка на демокрацията. Същата вечер вятъра 
беше толкова варненски, че крееше под шапките. На спирката всички зъзне-
ха. Очите на Владо бяха толкова далеч, че се уплаших да не би да не мога нико-
га да го стигна. На следващия ден тихичко ми подаде един грижливо залепен 
бял плик. „Това е подарък за теб”, каза – но не го чети сега. В плика имаше едно 
стихотворение, кръстено „Подарък”. Разплаках се.
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На тази зимна спирка
с неврастенични ветрове
и толкова сумтящ народ
едно хлапе си свирка.
А песничката му кове
ръждясалия свод.

Още тогава с Владо имахме един странен епизод, който по свой невъ-
образим начин ни докосна до Смъртта. Докато оправяше целия свят, той не 
говореше, че има проблеми със здравето. Пиеше и пееше, смееше се и никога 
не показа, че в живота му виси със страшна сила питанката, наречена живот. 
Моите вечни митарствания ме бяха изпратили да работя в един отрязък от 
време на Летището във Варна. Една вечер ми каза – утре заминавам за София, 
ще ме оперират. Ще дойдеш ли до самолета да ме изпратиш? Не искам друг да 
идва.

Сигурно в себе си той бе открил –
незаменими сме само за кратко,
лесно забравят, че силен си бил,
ако изгубиш в последната схватка.
Стар беше конят, ръждясал бе щикът
и срещу себе си тръгна войникът.

Тогава отново младостта ме караше дори и да не допускам, че с Владо мо-
жеше нещо да се случи. Пистата беше последното ни убежище. Той – на стъл-
бичката на самолета. Аз – на пистата. Прегърна ме и каза, че никога няма да 
забрави, че го изпращам. Сбогуваше се. Още тогава. Щях да го разбера много 
по-късно. Смъртта му бе дала отсрочка, но това сбогуване на онази космична 
писта вече се беше състояло. 

Владо живееше прекрачил двете граници. С него можехме да се налива-
ме с бира „във влака за бездомници” от София до Варна, след като цяла нощ 
той е пял с китарата за „поне един последен спомен още...”, можехме да вър-
вим пеша от „Свети Константин и Елена” до Варна, просто защото душите ни 
свистяха от възторг и полуда след като бяхме прочели „По пътя” на Джек Ке-
руак, можехме да четем стихове в аудитория №6 на Великотърновския уни-
верситет само защото той ни бе довел там, за да разберем, че „Краят е само 
измислица, малко разклатени нерви. Вятърът просто прелиства своите спо-
мени и невери”.

В последните години на Този свят с Владо Левков работехме заедно във 
варненския ежедневник „НДЧермономорие”. Съдбата пак ни се беше подиг-
рала. Някога, когато Владо ме откри за поезията, ме заклеваше никога да не 
се занимавам с журналистика. Това е убийствено и ще те затрие като поетеса, 
ми казваше толкова убедено, че чак се смайвах и за да го парирам плещех не-
бивалици от рода – говориш така, защото си редактор, нали... Тогава нямах 
представа колко далеч е виждал в моята неистовост да се отдавам на нещата 
без остатък.
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Седмица преди да излезе в последните си болнични Владо се оплакваше 
от много силни болки в гърба. А аз водех поредните си битки с главния ре-
дактор на вестника. Бях на ръба да тръшна вратата, да си тръгна и да зарежа 
всичко. И пак той тогава ме прегърна и тихо ми каза: „Муци, хайде да пием 
една водка. Потърпи още малко”. Знаеше, че ще го послушам. Искаше да пра-
ви радио. Очите му святкаха, а вече го болеше. Ракът опустошаваше тялото, 
но Душата все още се раздаваше.

Отвъд светофара,
отвъд, в тъмнината,
след режещо жълтия цвят,
незнаещи старост,
живеят нещата,
които не ми предстоят.

Владо беше толкова витален, че никога не можех да си въобразя, че „от-
въд светофара, / отвъд, в тъмнината, презрели сигналния цвят, / без моята 
старост / живеят нещата, / които не ми предстоят.”

След като той потегли Отвъд, така и не разбрах защо винаги го усещам 
около себе си. Това не е вманиачената пристрастност към болката от липсата 
по някого. Просто нещата се случват. И той е наоколо. Дори и когато няма из-
ход, и така се сдухам, че сама си плача на рамото. Дори и когато с безжалостна 
яснота намирам отговора на въпроса:

Защо избираш Антарктида?
Та там е краят на света и всъщност
напред ще можеш да отидеш,
единствено ако се връщаш.

Днес интернет-поколението надали с китара на някой купон пее: „Колко 
позната история – утрото плава през този канал на едно претоварено кораб-
че до малкия принц със дългия шал”. Понякога ми се иска някак си властно, 
по Владовски да им разтърся компютърните главички и да ги накарам да се 
вслушат в писъка на гларуса, защото е август, още е август, невернико, но не 
друг, а точно Владо присмехулно ми смигва да ги оставя потопени в тяхното 
любопитство, а не в нашето. Защото изборът не се дава.

Възможно е някой някога да се наеме да обясни сериозно поезията и пес-
ните на Владо Левков. Навярно и това има значение.

Аз знам само, че някои хора идват на тази земя за да искрят като прилив-
на вълна. Идват за да погалят душите ни и да оставят там знак, който остава 
завинаги.

Владо е един от тях.

Как си? Вън вали...
Значи време е да ти пиша.
Тук сме все така –
дишаме, да, дишаме.

Веселина Томова
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Димил Стоилов

НОЖ ИЛИ ОТВАРАЧКА  
ЗА КОНСЕРВНАТА КУТИЯ НА СЪРЦЕТО 

Когато разчете върху монитора: I love you! You are so sweet! I miss you!, 
за миг му прищрака, че такъв текст не е изпращал на никого, а следващите 
секунди вече беше повече от бесен, защото осъзна, че неговата шестокласна 
пикла твори такива безумия. Още в трети клас беше почнала да се цапа с чер-
вило и руж, в пети си беше направила цветни кичурчета на косата, а преди 
седмица едва успяха с майка ѝ да я удържат да не си направи ноктопластика. 
Разярен повече от нубийски лъв, Марио смъкна жена си от велоуреда, преди 
да е навъртяла задължителния минимум от въображаем път, и гневно ѝ по-
каза написаното. Петя извърна спокойните си тъмнокафяви очи към него и 
попита:

– Е, добре, какво толкова ужасно има?
– Ти искаш да ми кажеш, че намираш това в реда на нещата?
– Мисля, че си се пенсионирал от живота преждевременно. Вики ми до-

верява всичко. Детска им работа, всички сме минали по този път. Ти също, 
нали? Май доскоро пазеше някакви писма, ако благоразумно не си ги изхвър-
лил вече.

Все по-често в споровете с жена му го обземаше тиха лудост и всемирна 
скръб. Аргументите му се стопяваха като бучки лед в огнената паст на хлебар-
ска пещ. От броени дни Петя се опитваше да му внуши, че се карали толкова 
много не защото не се обичали, а защото на първата среща между тях не били 
прескочили сексуални флуиди и първоначалният старт на отношенията им 
бил с хладни тела. Пълни глупости. И ето сега – всеки бил минал по този път... 
Да бе... Затвори се в кабинета си с желанието да се пашкулизира в книгите, 
както си бе свикнал. Не беше ли прекомерно строг съдник на себе си и други-
те? Дълго време беше търсил отварачка за консервна кутия...

Ако някой държи да бъде почтен към френската академичка, би трябва-
ло да се позове на нея коректно: птица, зрънце, нож или отварачка за консер-
вната кутия на сърцето... Беше си запомнил от тази книга и две изречения, ко-
ито често си повтаряше: Трябва да обичаш някого, за да се изложиш на опас-
ността да ти причини страдание. Трябва да те обичам безкрайно, за да запазя 
способността да те изстрадам. Тогава не си бе задавал дълбокомислени въп-
роси за истинността и границите на фразата. Просто си беше открил двете из-
речения, беше си ги гушнал гальовно и си ги повтаряше.

А то си беше опасна глупост. В махалата – едно време съществуваше та-
кава общност на деца, които живеят в съседски къщи – бяха склонни да му 
прощават дори тези навързани със страдание и обич думи, като снизходител-
но го приемаха за бавноразвиващ се, особено по някои нежни въпроси. Мом-
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четиите поначало не бяха петимни да го допускат до себе си и заради очилата 
му с големи диоптри, и заради неумението му да дриблира с топката или да 
се бие като хората и за това, че си беше абсолютният отличник на училището. 
Ако се отдадеше и минимален шанс без никакво страдание биха го харизали 
на друга махала, ама не се случваше. Като неизменна досада все се появяваше, 
когато е най-малко нужен, за да изтърси нещо прочетено из книгите и което 
често не успяваха да вдянат. Гледаха го странно, присмиваха му се, понякога 
го пъдеха или понатупваха.

А той като малоумник продължаваше да си повтаря: Трябва да обичаш 
някого, за да се изложиш на... и безпаметно търсеше отварачка за консервната 
кутия на сърцето си. Голямо търсене му удари. Момчурлягите вече развява-
ха знамето на своите подвизи – първа целувка, първо масажиране на женска 
гърда и захласване по твърдостта на щръкналото зърно, първото проникване 
в дебрите на женската тайственост и получаване на паспорт за несъмнена мъ-
жественост. Притеснен от външния свят, Марио с настървение разлистваше 
страниците в книжния си оазис и когато все пак биваше допускан от махлен-
ците си, предпочиташе да слуша геройствата, отколкото сам да споделя. 

Когато го целунаха за пръв път и поставиха почти насила дланта му вър-
ху предизвикателната гръд – лицето му придоби цвета на кола от противо-
пожарната охрана, после издърпа като опарен ръката си и избяга от купона 
за рождения ден. „Партньорката“ му в показано-наказателната акция бе най-
развитото момиче, опипвано през междучасието от половината училище. Не 
му беше обидно, че „инцидентът“ беше станал точно с това момиче, а че го 
бяха заставили да го направи пред насмешливите погледи на присъстващи-
те, защото тогава за него и целувката, и допирът на телата бяха интимен, а не 
публичен акт. Беше ясно, че вече е вписан в унизителната редица на двойка-
джиите по отношение на другия пол. Не мина много време и приятелите му 
вече охотно обменяха международния си опит. Какъв мъж би бил един бъл-
гарин, ако на морето не е закарфичил няколко германки, полякини и половин 
полк рускини? Съвсем никакъв, отсичаха махленските експерти по любов-
ните въпроси и разясняваха, че не е задължително от хуманитарни подбуди 
да си бил спасител на плажа или прононсиран крайбрежен гларус. Питаше 
се дали си заслужава да вярва на тяхната категоричност, която съвсем не се 
връзваше с любимите му изречения.

Неговият „международен опит“ поникна като рехава тревица зад огра-
да. Двете германки дойдоха в махалата след едногодишна кореспонденция. 
Марио пишеше писмата, а Цецо Буцата, който можеше да вдигне най-тежка-
та щанга в махалата, ги изпращаше от свое име. Бяха си гостенки на Цецо, ес-
тествено, и докато той подготвяше круиза за морето, няколко дни в задния 
двор, между старата круша и дивачката ябълка, двете момичета полагаха вър-
ху цветни постелки голите си телца, за да прихванат слънчев тен. Колко тен 
бяха насъбрали, Марио не можеше да прецени, но че бяха успели да изкривят 
гърбовете и погледите на съседите от надничане през процепите на ограда-
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та, си беше повече от истина. На него не му се налагаше да надзърта, защото 
го възприемаха за повече от приятел и си бъбреха поразголени. Дори си въ-
образяваше, че по-високичката, Ерика, си пада по него. По-ниската си беше 
предварително заплюта от Цецо не само заради „вълнуващата“ епистоларна 
връзка. Точно Марио беше останал насаме с Ерика в една от стаите, след като 
момичето бе излязло розово и пухкаво от банята и все още подсушаваше дъл-
гата си кестенява коса, когато си припомни за двете изречения за любовта и 
отварачката за консервната кутия на сърцето. Момичето беше навело глава 
настрани, косата му се беше разпиляла по рамото. Гледаше го усмихнато и ус-
мивката му стана още по-щедра и благосклонна, щом Марио приближи лице 
до нейното. До целувката имаше разстояние по-малко от едно примигване. В 
този момент, притеснен, той промълви:

– Скъпа Ерика, ще ми разрешиш ли да те попитам нещо?
– Да, естествено, разрешавам, ако това въобще е нужно – и вече притва-

ряше очи, тъй като нетърпеливо очакваше целувката.
– Като студентка по философия не си ли скептична към твърдението на 

Кант, твърди,че жената не търпи никакво „трябва“, а прави нещо, защото така 
ѝ харесва? Казва го в трактата „Наблюдения върху чувството за прекрасно-
то и възвишеното“. Ти какво мислиш? – Със закъснение осъзна, че думите 
му прогониха дяволития пламък от очите ѝ, а усмивката угасна. Момичето 
прикри разголеното си рамо под хавлията и заприлича на току-що прекърше-
на елхичка, която потреперва с клони.

– Наистина ли това те вълнува? Кант е прав дори когато греши, но ти 
какво вземане-даване имаш с него? Сега, ако обичаш, излез от стаята, защото 
много ми харесва да се преоблека.

Камшик изплющя върху крехкото сърце на Марио. Почувства се унизен 
и смачкан все едно че отново се е върнал на онзи рожден ден, когато бе при-
нуден да целуне съученичката си и да постави длан върху огромната ѝ гърда. 
Отгатна, че лицето му познато почервенява от срам и докато затваряше врата-
та, целият се тресеше от гняв към себе си, защото за сетен път се питаше дали 
трябва да обичаш някого, за да се изложиш на опасността да ти причини стра-
дание. Естествено че дотърчаваше и второто изречение. Трябва да те обичам 
безкрайно, за да запазя способността да те изстрадам. Дали ако не страдаше 
силно по Ерика щеше да е достатъчна утеха, че все още не я обичаше достатъч-
но? Вечерта на заведение с германките и Цецо излезе не той, а Петьо, който не 
знаеше и бъкел немски. Пак той, а и други от махалата сладострастно разказ-
ваха седмици наред, че германките били не само много опитни, а и направо 
хищни в чукането. И този факт очевидно бе зарадвал доста хора, вместо неу-
местно да ги натъжи като Марио.

С Барбара се запозна на Златните пясъци, след като завърши втори курс 
от следването си. Тя бе дошла заедно със сестра си и нейния приятел да тър-
си приятни мигове в България с кола и палатка. Видя я в заведението „Куке-
рите“, заобиколена от момчета, които разпалено разговаряха и често надигаха 
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чаши. Барбара потръскваше глава и рамена в такт с музиката. Цялото ѝ тяло, 
дори краката ѝ под масата издаваха желанието ѝ за танц, а кавалерите ѝ неха-
еха. Третата водка прогони последните трохи от притеснение и Марио поиска 
разрешение да я покани от момчетата на нейната маса. Увлечени в разговора, 
те великодушно размахаха ръце знак на съгласие, а Барбара въобще не се по-
колебае. Призна ѝ, че обича да танцува и да гледа хора, които умеят да го пра-
вят. И страда, когато гледа някого, на когото тялото му играе, а не му дости-
га смелост да се надигне от мястото си. Тя се засмя отривисто и телата им се 
вплетоха в музика и близост. Светлините на терасовидното заведение подска-
чаха палаво, гората наблизо донасяше лек хлад в горещата вечер, гърдите на 
Барбара пробождаха Марио и дансингът беше страстна лодка, която люлееше 
интимност и очакване. Досега не бе случвал на момиче, което още от първа-
та стъпка да бе улавяло ритъма и желанието му. С никое не бе танцувал така 
освободен, всяка част от тялото му сама си търсеше ритъма, а той съвпадаше 
с този на момичето. След като умората учести дишането и запулсира в мус-
кулите им, Барбара му предложи да се премести на нейната маса. От разши-
рените зеници отгатна неговите опасенията и побърза да го успокои, че няма 
да има проблеми. Сестра ѝ и останалите момчета на масата действително се 
оказаха приветливи и любезни млади хора, които разгорещено коментираха 
последните студентски демонстрации в Полша. Оказа се, че от трите водки на 
Марио му беше дошло неистовото желание не само да говори, но и да се за-
яжда.

– И какво ви докараха тези демонстрации, с които толкова се тупате по 
гърдите? Съветски танкове. Какво спечелихте щом толкава се хвалите с тях?

Допреди думите му всички на масата се усмихваха дружелюбно и като 
че ли го приемаха благосклонно като човек, който ухажва Барбара. Сега на 
масата се възцари мълчание, лицата станаха строги, устните – притиснати, а 
металните им погледи направо го прострелваха. След паузата проговори най-
пълното момче на масата:

– Да, в Полша имаме руски танкове, но третият ни канал не е руска теле-
визия и няма да бъде. Това ни е разликата, а тя е велика, няма шанс да я раз-
береш.

Марио направи опит да се извини, че ги е провокирал и че ни най-мал-
ко е желал да нарани полското им самочувствие. А за танковете и за канала 
откровено призна, че е съгласен. После заговориха за българската гроздова и 
полската зубровка, както и за други общочовешки неща, макар че и до края на 
вечерта напрежението да не бе изчезнало напълно и от време на време прех-
върчаха остри погледи с неизтляло подозрение. Първи към къмпинга си тръг-
наха сестрата на Барбара с момчетата. Малко по-късно и Марио ги последва с 
новата си приятелка, отначало по алеята, а сетне през рядката горичка по пъ-
тека, чиито извивки едва отгатваха в тъмнината. На едно оширение Барбара, 
която се движеше напред, внезапно спря, обърна се назад към него, надигна 
се на пръсти и го целуна с лек допир, все едно че го е докоснало крило от пепе-
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руда. Изненадан и от себе си, Марио се приведе, сграбчи я през кръста и уст-
ните му без усилие откриха нейните. Гората живна около тях със странни шу-
мове и светулки, които радостно щъкаха с фенери на своите коремчета.

– Не мога да си поема дъх – привидно ядосано го отблъсна момичето, но 
същевременно го хвана за ръка и го поведе уверено по пътеката на примам-
ливите обещания.

Покрай будката на пазача на къмпинга Барбара мина необезпокоявано, 
но Марио го спряха. Не помогнаха нито обясненията, че е с момичето, нито 
репченето, че нямат право да го спират. Помоли Барбара да си тръгне, за да ѝ 
спести остатъка от скандалната сцена, като се надяваше да се откопчи от все-
силния пазител. Точно крехкото телце на момичето се скри зад палатките, ко-
гато пред Марио, все едно че се беше обадил на рум-сървиз, изникна кола със 
син буркан, за да изсипе двама пазители на реда.

– Проблеми ли ти създава този младеж? – попита по-пълният от тях па-
зача на къмпинга.

– Аз въобще съвсем кротко... – започна да обяснява Марио, но пазачът 
го изпревари.

– Буйства и нахалства. Направо иска с взлом да влезе в къмпинга.
– Охо, буйства значи. Какъв го търсиш тука? – строго попита по-тънкият.
– Просто исках да си изпратя момичето...
– Няма просто – намеси се пак пазачът. – Аз му обясних по човешки – из-

пращания до бариерата. Отвъд бариерата не може. А момичето е полякиня, да 
ви информирам.

– Ааа, такава ли била работата – многозначително заклати глава по-пъл-
ният от ревностните пазители на реда, пъргаво се приближи до Марио, изви 
ръката му зад гърба и го помъкна към колата. – Ще нахалстваш значи...

– Ама чакайте, нищо не съм направил, нямате право... – все още със са-
мочувствие възразяваше Марио, но усети, че му навеждат главата, за да го на-
бутат вътре в купето.

Все още не бе осъзнал какво се случва с него, когато по-тънкият подпали 
колата и я изфорсира.

– Искам да разбера на какво основание постъпвате така с мен – продъл-
жи да настоява Марио.

– Ще ти кажа аз едно основание – закани се по-пълният мъжага, който 
седеше до него, и го перна през ухото. – Значи основание търсиш. Ще го нау-
чиш, като отидем в районното управление.

– Чакайте сега. – Гласът на Марио съвсем изтъня. – Предполагам, че има 
някакво недоразумение. Вие нещо грешите, нищо не съм направил. На какво 
основание ме задържате?

– Как нищо да не си направил бе – обади се шофиращият. – И основание 
търси на това отгоре. На основание, че нарушаваш обществения ред.

– Дайте да се разберем по човешки – предложи Марио. – Знаете, че нищо 
нередно не съм направил.
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– На бабаит или на многознайко ще ни се правиш? – повиши тон съседът 
му в колата. – Имаш ли някакви пари?

– Пари ли?
– Да, не си ли чувал че съществуват и такива нещица.
Марио започна да бърка по джобовете си и измъкна две банкноти по де-

сет лева. Подаде ги на по-пълния радетел на спокойствие.
– Само това открих. Стигат ли?
– Въобще не стигат, но беж да те няма. – И Марио зърна как вратата зей-

на, за да бъде изтикан на земята.
Изтупа панталона си от прахта и гневно извърна поглед към колата със 

синята лампа, която забърза да се скрие в тъмното. Тръгна по широката алея 
огорчен, но и радостен. Трябва да обичаш някого, за да се изложиш на опас-
ността да ти причини страдание, повтаряше си той. Дали нямаше да се окаже, 
че това си е чиста истина. В ляво от алеята имаше кипариси, а отдясно – храс-
ти чемшир. Оттам изскочи някакъв рус мъж с тънка брадица и бяла риза, на-
половина измъкната над панталона. Първо попита нещо на полски, но когато 
не получи отговор, със затруднение формулира въпроса си на руски – къде ли 
се е скрил проклетият хотел „Амбасадор“. Марио му отвърна също на руски 
учтиво и внимателно, доколкото бе възможно да се ориентира от алеята, на 
която беше изхвърлен от колата. Изненадващо полякът го хвана за ръката и го 
задърпа към храстите. Ти си руснак, нали, руснак си, заповтаря заплашително 
мъжът с изсулената риза и настойчиво го теглеше към храстите, като работата 
очевидно отиваше към бой. На Марио съвсем му причерня.

– Чакай бе, какъв руснак съм ти аз, аз съм си чист българин. Разбираш 
ли? – И почна да го изговаря разчленено, като натъртваше на всяка сричка: – 
Бъл-га-рин, разбра ли?

Сега полякът рязко пусна ръката му и почна да се извинява, че станала 
грешка, направи няколко поклона за подкрепа на извинението, а накрая го 
целуна по челото и с клатушкаща се походка се отправи към хотел „Амбаса-
дор“. Марио не бе убеден, че няма да му се случи още нещо страховито през 
тази нощ и предпазливо започна да пристъпи по средата на алеята, като се 
озърташе при всеки шум от храстите и дърветата встрани от пътя. Страдани-
ето му беше дошло малко в повече и за обич почти не му се мислеше. Докато 
се изкачи до почивна станция „Дъбрава“, алкохолът се бе изпарил от кръвта 
му, страхът от премеждията се бе разсеял и бе останала да го топли единстве-
но целувката на Барбара. На следващия ден не успя да намери момичето нито 
на плажа – на няколко пъти проходи километровата плажна ивица, – нито в 
къмпинга. Не можеше да си даде разумно обяснение дали си беше тръгнала 
внезапно, дали се криеше от него, или просто нямаше шанс да я открие. Като 
че ли нещо беше завършило, преди да започне, което увеличаваше страдани-
ето по обичта, която не бе дошла.

Рускинята нахълта в живота му не за да се отчете пред приятелите от 
махалата, че е инкасирал някакво международно завоевание, или да навак-
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са безвъзвратното изоставане от материята. Приятелите, ако въобще можеше 
така да ги нарече, се бяха разлетели в различни посоки и никой ни най-малко 
не се вълнуваше от неговото забавено развитие, нито от шантавите изречения 
за обич и страдание, които периодически припомняше вече само пред себе 
си. Братовчедка му – студентка в Хранително-вкусовия институт, със сълзи 
на очи го бе помолила да ѝ помогне при обиколката из страната с една гру-
па руски студенти, дошли на обменни начала. Трябвало да се уреждат срещи, 
маршрути, спане, хранене, разплащания – все голяма гадости, му обясняваше 
тя изнервена и подсмърчаща. Току-що бе „изчистил“ като студент по немска 
филология последните си изпити за семестъра и, опасявайки се от продължи-
телен сълзлив ромон, лекомислено реши, че би могъл да ѝ задели някой друг 
ден. Групата включваше осем чуруликащи девочки и двама юнака, които изг-
леждаха перманентно замаяни, защото непрекъснато търсеха и без усилие от-
криваха някакви шишенца, надигани често без някакъв строг регламент.

Иначе младите хора бяха приятни за контактуване, смееха се много за 
щяло и нещяло, пееха също много – още много години трябваше да минат, за 
да се появят „Тату“, и затова се задоволяваха с репертоара на Висоцки и Булат 
Окуджава. Уреждането на срещите и маршрутите също се осъществяваше с 
изключителна лекота, тъй като все още на Русия бе вменявано да бъде нужна 
като въздуха и слънцето за някои по-избрани сателити. Младите хора първо 
посетиха Института в Казанлък, за да разберат как се произвежда българс-
ката гордост – гюловото масло. Опита се, вживявайки се в ролята на гид, да 
обясни литературния герой Бай Ганьо и връзката му с гюловото масло и на-
родопсихологията на българина. Естествено, че не го разбраха много и като 
че ли се впечатлиха само от сценката за къпането в банята и тупането по гър-
дите: „Булгар, булгар“. После групата бе дарена със стекове цигари от завода в 
Стара Загора. Тук не пропусна да им разкаже историята как след изпепелява-
нето на града след Освобождението възложили на един руски военен да раз-
работи архитектурния план. Той все отлагал предаването му, защото се влю-
бил в българската ракия, докато най-накрая генералът му дал ултиматум и за 
една нощ успял да си свърши работата така, че в селището да има само прави 
успоредни и пресичащи се улици. На това групата се смя като че не толкова 
заради подвига на техния сънародник, а заради това, което им предстоеше. 

Преди края на работния ден успяха да се вмъкнат в хладната винарс-
ка изба в Поморие. След като ги въведоха в дегустационната зала, момиче-
тата насядаха около дългата маса, а двамата юнаци се изтъпанчиха прави до 
стената. Марио небрежно ги подкани да седнат, но те му отвърнаха, че точно 
така можели да извършват по-качествена дегустация. Лековерно им се дове-
ри – все пак бяха бъдещи технолози, а и непрекъснато надигаха някакви ши-
шенца, тъй че безстрашно се изправи до тях. На масата пред всеки бяха пос-
тавени стъклена винена чаша с елегантно столче, бутилка минерална вода, 
медно тасче, предназначено да поеме отдегустираното, и бели питки хляб, за 
да се освежава чувствителността на езика. Така поне им обясниха, когато две 
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пъргави момичета започнаха да внасят и да разливат в чашите първите видо-
ве вина. Отначало почти всички спазваха инструкциите на домакините, под-
насяха чашата с течността първо към носа си, после отпиваха малка глътка и 
я задържаха в устната кухина, докато усетят вкуса и аромата, след което изп-
люваха, със съжаление естествено, виното в тасчето, отхапваха от питката и 
промиваха чашата със вода, преди да дегустират следващия вид. Дори следя-
ха с любопитство информацията за названия, региони, технологии. Колкото 
повече напредваше времето, толкова изплютото количество ставаше по-мал-
ко, първо, разбира се, пресекна при юнаците. Очите ставаха все по-изкрящи 
като виното, разговорите – по-високи, обясненията за видовете вина, ракии и 
коняци – все по-ненужни, тъй като всеки вече слушаше само себе си. Все ня-
кой трябваше да каже: „достатъчно“, и Марио на няколко пъти безуспешно се 
опита да привлече вниманието на братовчедка си, след което с надебелял език 
изломоти, че е време да си вървят. Наложи се да го повтаря и повтаря, защото 
групата вдъхновено се бе заела да изпълнява репертоара от цигански песни на 
театър „Ромен“, докато накрая изкрещя. Някои се сепнаха, други не го чуха, 
но разбраха, че нещо става, а на трети – юнаците естествено, им беше толкова 
хубаво, а и безразлично къде ще са, че се наложи да ги мъкнат до бусчето.

Марио като че ли не си даваше достатъчно основание, че всичко бе за-
почнало точно от това алкохолно опиянение. А опиянен ли беше? Макар и да 
„дегустираше“ прав до стената като двамата парни, не допусна да бъде сък-
рушен като тях. В бусчето, когато вече пътуваха към общежитието в Бургас, 
този път седна до Оля. За няколко дни беше успял да стане симпатичен на 
групата и усещаше, че го приемат с отворени сърца. Още не смееше да твърди, 
че разбира от жени, но го гонеше предположението, че на три от момичетата 
– Нина, Люба и Оля – сърцата им са малко по-отворени или просто по-голе-
ми. Когато слизаха от бусчето или обикаляха край някакви забележителнос-
ти, всяка една от трите се стремеше да бъде по-близко до него, за да му слуша 
обясненията, за да го попита за нещо или просто да го закачи и да предизви-
ка усмивката му. Нина беше малко префърцунена и разглезена, вероятно тъй 
като баща ѝ бе професор и ректор на университета. Телцето на Люба беше оп-
ната тетива, оказа се, че тя не само била страхотна състезателка в бягането с 
препятствия, но щяла да участва и на олимпиадата. 

Привидно Оля му изглеждаше най-спокойна и уравновесена, но явно 
криеше вътрешни вулкани, защото останалите от групата странно се влия-
еха от нейното настроение. За нея беше разбрал, че искала да следва актьорс-
ко майсторство, но бе направила компромис само заради родителите си, и то 
след като издържала третия тур на конкурсния изпит. Косите ѝ бяха с цвят на 
узряло жито и стърчаха на две плитки отстрани, все едно че е Пипи Дългото 
чорапче. В откровено сините ѝ очи бе открил хем плахост, хем предизвикател-
ство, хем дълбок кладенец, в който я си се надвесил, я си се удавил с потъваща 
болка и сладост. Не се надвеси над кладенеца, защото в буса беше вече тъмно, 
а постави ръка върху нейната. Тя я измъкна отдолу и я постави нежно върху 
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неговата. Сега той издърпа ръка и пръстите им се сплетоха. Отгатна усмивка-
та ѝ в тъмното и се запита дали като него е срещала смешното твърдение, че 
ако просто хванеш някого за ръката по определен начин, ще промениш света 
завинаги. Вместо отговор тя доближи с устни ухото му и прошепна:

– Моля ти се... опитоми ме.
Не повярва, че е чул точно това. Беше книжен човек. В книгите се чувст-

ваше комфортно и ако показваше нос навън за общуване, някой неизменно го 
цапардосваше, за да му напомни бързо да се прибере отново в книжната па-
латка. Като че ли само в сън би имал смелостта да постави ръка върху нейна-
та. Би трябвало да разтърка очите си, за да се увери, че в момента пръстите им 
действително са сплетени. Сякаш някакво ехо му бе прошепнало казаното от 
една лисица на пришълец от друга планета – нещо, което беше чел и препро-
читал стотици пъти. Не можеше да повярва, че и на друг му е харесало толко-
ва много и иска да го сподели с него. Затова предпазливо попита:

– Дали ти приличам на зле нарисувана шапка?
Оля стисна пръстите му и ги доближи до гърдите си само за да усети топ-

лината им и наново ги отдалечи.
– Глупости, много добре знаеш, че не е шапка, а боа, глътнала слон. Ще ме 

опитомиш, нали? Няма да ме измъчваш дълго да те моля...
Точно в този момент Марио разбра, че напуска себе си и собствените си 

ограничения. Изостави своята книжна палатка, без да се страхува като прес-
ледван дивеч. Усети как къса въжето на котвата, която го задържаше непод-
вижен, и се устремява към небето. Измисляше си, че е салът на Тор Хейердал. 
С всяка следваща дума от душата му се отсичаше поредното масивно балсово 
дърво, за да се присъедини към останалите трупи – със смъкната кора и зиг-
загообразно нашарени – привързани с конопено въже. Оставаше гол, съвсем 
гол, но салът се потапяше в Тихия океан и търсеше своя остров Туамоту, къ-
дето да се разбие. Близостта с книгите, която винаги му беше пречила в общу-
ването с хората, сега го понесе към високи вълни и неизвестност. Душите им 
се сближиха толкова естествено и непринудено, че едва изчакаха да приклю-
чи вечерята, за да се отдалечат от групата и общежитието. 

Тръгнаха по тесни непознати улички. Първо усетиха мириса на водорас-
ли, а после чуха водата да стене. Далечен фар примигваше в тъмното, а морето 
приплясваше нежно прогизналия бряг. От ресторанта „Златна котва“, окичен 
с цветни лампички като корабна палуба. Том Джонс пееше за Дилайла и под-
каняше за близост. 

– Как си представяш момичето, в което ще се влюбиш? – попита го Оля, 
след като седнаха на пейката пред ресторанта.

Марио, продължавайки своята екскурзия из световната литература, се 
опитваше да обясни, че непременно трябва да прилича на Жоан от „Триум-
фалната арка“, на Брет от „Фиеста“, на Женивиев от „Южна поща“... Всяка една 
от тях би могла да разбие мъжко сърце, би могла да бъде покорителка без уси-
лие. Те, обобщаваше Марио, просто не са жени за един мъж...
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– Разпозна ли някоя от тях в мен? – тихо попита Оля и покри устните му 
със своите, без да му дава нито право на отговор, нито шанс да узнае дали поз-
нава тези измислени жени. В „Златна котва“ Том Джонс отново пееше за Ди-
лайла и Марио, който обикновено се притесняваше от общуването с жени, се 
учуди как с лекота захвърля своите сандали в пясъка и как Оля прави също-
то, но по-артистично – зад едното и другото си рамо. Видя как едната му ръка 
хваща нейната, а другата ляга върху кръста ѝ, за да я поведе в танц и близост. 
Босите им крака потъваха в пясъка, телата сами отгатваха ритъма, топлината 
им преливаше в обща топлина. Зърната на гърдите ѝ го пробождаха и в него 
назряваше сила и желание. Едва когато зърна тялото си голо върху морския 
пясък до друго голо тяло, отначало се изненада, а после се изплаши. Не че не 
му беше хубаво. Недоумяваше дали всичко не беше станало прекомерно бър-
зо, за да може да обича. Сам беше изгубил представа за времето. Питаше се 
дали е открил нож или отварачка за консервната кутия на сърцето си. И още 
нещо се питаше – дали действително трябва да обичаш някого, за да се изло-
жиш на опасността да ти причини страдание. Надвеси се да потърси отговор 
от устните на Оля, но тя го отблъсна. Настоя веднага да тръгват. От групата 
щели да се безпокоят за нея и сигурно щели да я търсят. Нямаше основание да 
се съмнява в притесненията ѝ – овчият принцип „Мы с групом“ продължава-
ше магнитно да въздейства върху руските хора навсякъде извън тяхната ро-
дина. Затичаха се, после спряха, за да се целунат мимолетно, и пак се затичаха. 
По пътя към общежитието безуспешно се опитваха да прогонят песъчинките 
от себе си, като натрапливи спомени.

Наложи се Марио да обикаля близо час смълчаните тъмни улици, за да 
не ги видят, че се прибират заедно. След като си взе душ и се примъкна до лег-
лото, естествено, че не успя да заспи. Не че в главата му кънтеше единствено 
песента на бившия английски миньор – наш човек от пролетариата. „Мое ми-
личко глупаче“ беше обръщението на Оля, но и това не беше единственото, 
което го беше разтърсило. Съзнаваше, че като обременено книжен човек рев-
ниво къташе думи, които при общуването с хората възприемаше за поредица 
от символи на таен код. Тя беше лисицата, която молеше да бъде опитомена, 
беше Бягащата по вълните, тя очакваше да получи Златната роза и неприс-
тигналото писмо до един заложник, защото животът беше безкраен празник, 
който непременно преминава през Триумфалната арка като непобедения ма-
тадор, Белю Пушилката или Стареца, прегърнал морето, за да пребори голя-
мата риба дори и другите да не му вярват, защото всеки е Играч на рулетка 
или Идиот, а Заратустра предупреждава: тежко на този, що в себе си таи пус-
тини... След пътешествието из еклектиката на любимите за него автори и заг-
лавия, които за учудване и тя познаваше, възприемаше книгата като средст-
во за придвижване през пространството на опита със скоростта на обърната 
страница. Беше перверзно да си признае, че овалът на нейните гърди и гъв-
кавото ѝ тяло го подлудяваха еднакво силно както нейното проникване в не-
говия херметично затворен досега книжен свят. Може би най-накрая да беше 
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открил отварачка за консервната кутия на сърцето си. Нямаше никакво зна-
чение, че Оля беше омъжена от година и половина. Не беше трудно да отгатне 
с всичките си сетива, че тя не е и не може да бъде щастлива с онзи дървеняк 
колега и настоящ съпруг, който от някакво тържество по случай 9-и май я бе 
отвел в леглото си. Какво от това – онази му работа се оказала къса, за да дос-
тигне до нея. Толкова време не бе разбрал каква жена има до себе си, дори не 
се бе опитал. Беше само котва, която задържаше бягащата по вълните, тежеше 
като боа, нагълтала не слон, а баобаб А веригата вече беше скъсана...

Слънцето, ранобудно и разточително, настоятелно приканваше за плаж. 
На Марио му се струваше, че цялата група е пощуряла от жизнерадост. Мо-
мичетата си обменяха информация какви кремове да използват, за да хванат 
по-бърз загар, а на момчетата не им личеше геройството от предишния ден и 
вместо биберон бяха гушнали по бутилка „Каменица“ за утеха. Без да губят 
излишно време за удължаване на закуската и сутрешния тоалет групата по-
бърза да окупира с разноцветните си хавлиени кърпи все още несгрятия пя-
сък на крайбрежната ивица, а най-смелите момичета с пронизителни викове 
нахълтаха в морето.

Първа Нина, професорската дъщеря, в ослепителен малиненочервен 
бански забеляза нощния отпечатък на лицето му и побърза да го направи об-
ществено достояние. 

– Какво си пострадал, Марио? – попита тя достатъчно високо, за да чуят 
всички от групата, и повдигна ръка към него. – Каква е тази синя подутина на 
долната ти устна?

Инстинктивно вдигна пръсти към устата си, за да се увери дали действи-
телно има нещо нередно. Лесно откри издатината, дори без да може да я види, 
и прехапа език от смущение. 

– Много ли те боли? – продължи да издевателства Нина.
Като че ли по даден знак отнякъде веднага изникна и Люба в тъмносин 

цял бански, който подчертаваше изопнатото ѝ като тетива на лък тяло, за да 
се надвеси над него.

– Какво е станало, какво си пострадал. Да не си се бил с някого снощи? 
– сърцато се включи и тя в разпита, докато междувременно го наобиколиха и 
други момичета от групата. Някой предложи да си сложи крем на подутина-
та, друг – лед. Оля, в черен бански, седеше встрани върху жълтата си хавлиена 
кърпа и привидно дезинтересиран следеше събитието. 

– Да не си се целувал с някоя дама цяла нощ? – упорстваше с любопитс-
тво Нина и Марио почувства неприкрита злъч, че не я бе облъчил с достатъч-
но ухажване.

– Много страстна трябва да е била тази жена – додаде Люба, – за да ти ос-
тави такива следи по устните.

Множеството, насъбрано около него, гъмжеше като разбунен кошер, а 
неприкритото любопитството и коментарите го смущаваха. Усещаше се като 
онова малко момче в махалата, с големите диоптри на очилата, което винаги 
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бе посрещано с нежелание и присмех от другите деца. Опита се първо да крие 
подутината на устната си, после се загледа в черния бански на Оля и хубавото 
ѝ тяло, което беше отгатвал, доближавал, целувал и прегръщал, така че още 
пазеше топлината му. Само от този поглед отново в него нарастваше желание, 
което неприлично набъбваше. 

– Сигурно е бил с някаква туземка край брега – подхвърли Оля, както си 
лежеше върху жълтата хавлиена кърпа. Каза го не високо, но достатъчно ясно, 
за да го чуе Марио и да го приеме като спасителен пояс.

– Признавам си без бой, туземка беше – като че вече се съвзе от притесне-
нието Марио. – Беше тъмнокожа, тъмнокоса, с тъмни коси и както си вървях 
покрай брега, дотърча до мен и ми призна, че не може без мен... и като потъ-
нах в тъмните ѝ очи...

– Въобще не е за жалене – констатира Нина и изкомандва, – момичета, 
давайте да го хвърлим във водата.

Както се бяха скупчили около него, една докопа левия му крак, друга дес-
ния, трета ръката...

– Ама, почакайте милички, още е студено, а и какво съм ви направил, тя 
туземката е виновна...

Докато се опитваше да се откъсне от многото ръце, които се бяха вкопчи-
ли в него, вече с радостни викове беше захвърлен във водата. 

– Как не ви е срам, защо сте толкова лоши – опита се да се жалва теат-
рално той, а после сам навлезе навътре в морето и направи първите резки 
махове с ръце. Обичаше да плува, гмурна се под водата и достигна дъното, 
покрай него се щураха малки рибки, водорасли му махаха с зелените си дра-
перии, едно раче носеше колибката мида на гърба си. Отново се издигна на-
горе. Сега очите му бяха на тази линия, където се докосваха водата и въз-
духът. Слънцето се плъзгаше по тази граница и той заплува уверено навът-
ре с усещането, че нещо се е преобърнало у него, че е срещнал слънцето на 
любовта си и че от него няма по-щастлив човек. Беше му толкова хубаво от 
случилото се и като че ли, ако сега тялото му потънеше към дълбините, пак 
щеше да му е хубаво, дори и да го нямаше, то вече му се беше случило. Беше 
открил отварачката за консервната кутия на сърцето. Просто не можеше да 
повярва. Плува повече от половин час и когато излезе на брега, тялото му се 
беше накокошинило от студ.

– Да не би сега в морето да си намерил някаква русалка, че се забави 
толкова? – попита заядливо Нина и го огледа с многозначителна усмивка, 
а момичетата около нея прихнаха в смях. Оля – също. И само това. Той по-
търси своята оранжева хавлиена кърпа, за да се мушне под щампованите 
върху нея палми и да прогони студа от тялото си. После започна да подска-
ча на единия и на другия крак, поставяйки длан върху ухото, за да изтръска 
навлязлата вода. Погледна за пореден път към Оля, но тя очевидно нямаше 
желание да прихване неговия поглед. Закачаше се с руските момчета, дори 
пийна от биреното шише на единия, а след това заразказва някаква смеш-
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на история на момичетата и очевидно имитираше някого си с преправен 
дрезгав глас, после влезе в морето заедно с останалите, разпръскваше водни 
пръски и жизнерадостен смях край себе си, плуваше. Марио, все едно, че не 
съществуваше. В края на деня беше емоционално сринат до жалък дъждо-
вен червей но все пак насъбра смелост да я приближи след вечерта. Тя само 
стисна ръката му и прошепна:

– Така трябва – и отново скрито и бързешката притисна върховете на 
пръстите му. Не беше сигурен дали действително беше открил, или пък си 
беше въобразил, че големите ѝ сини очи таят мъка, желание и страст, но тер-
занията му през останалите четири дни бяха почти физически болезнени. 
Той пак се опитваше да бъде забавен и интересен за групата, но сега го праве-
ше някакси с половин сърце, защото другата половина непрекъснато се озър-
таше да види и да се приближи до Оля. Посетиха Котел и Жеравна, изкачи-
ха връх Шипка, разходиха се из калдъръмените улички на Стария Пловдив, 
разгледаха стенописите в Бачковския манастир. През цялото време Оля беше 
на един хвърлей разстояние и все едно беше на другия край на планетата. 
Гледаше как слънцето галеше русата ѝ коса през прозореца на автобусчето, 
как пръстите ѝ отмятаха непокорните кичури назад, как се оголваше и из-
виваше красивата ѝ шия и как се сбръчкваха чертичките в ъглите на устните 
при поредния залп на заразяващ смях, а сърцето му прималяваше, че „така 
трябва“ да я наблюдава през бинокъла на принудителното отдалечаване.

„Мое миличко глупаче“ тя го назова отново на четвъртия ден в София 
малко преди групата да се качи на самолета. Определили им бяха два часа за 
обиколка из магазините и момичетата вихрено се втурнаха из „Витошка“.

След като помогна на Оля да се пребори със задължителните подаръци 
– зелен вълнен пуловер и вратовръзка на големи цветя в бордо – прекрасно 
грозна – за съпруга, покривка с българска бродерия за майката, гроздова ра-
кия за бащата и ефирни бикини и камизолка – нали все пак трябваше да взе-
ме нещо и за себе си, Марио успя да я отведе до градинката пред Народния 
театър. Устните им като нетърпеливи зверчета се впиха едни в други. Шах-
матистите на съседните пейки спряха часовниците и извърнаха погледи от 
черно-белите фигури.

– Мое мило глупаче, нима не разбра още от самото начало, че нашата ис-
тория е обречена? – запита го тя, а големите ѝ сини очи таяха нежна болка и 
въздържана страст. 

Марио започна да обсипва с целувки лицето и усети, че по него се стичат 
издайнически сълзи. Като човек изцяло загубил разсъдък, той се втурна раз-
палено да я убеждава, че това е големият им шанс, защото са се открили сред 
десет планини в десетата, че дори и сега временно да се разделят непременно, 
ама съвсем непременно отново ще се видят и съберат. Завинаги...

Да, кимаше тя и се опитваше да прикрие сълзите си. Тя много добре знае 
това. Той е нейният храбър трако-команч (беше си измислил весела история 
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за пред групата, че майка му е тракийска царица, а баща му индиански вожд, 
но си харесали тази страна и затова са се установили тук за живеене), тя ще 
бъде вярната му десета жена (тук се мяркаше някакъв мюсюлмански прив-
кус, но тъй и иначе си говореха глупости), която ще му народи десет също 
храбри мънички трако-команчо-русначета, и след това ще го убеди да прого-
ни останалите девет жени. Беше купила сребърни копчета за маншети и му 
даде едното, разкъса еднолевова българска банкнота и му даде половината. 
Когато наново се срещнем, ако двете половинки на банкнотата съвпаднат и 
ако сребърните копчета си приличат, това означава, че действително сме ние 
и не сме подменени с друг. Пак се целуваха, две бабички от съседна пейка 
станаха възмутени и високо коментираха, че още малко оставало на днеш-
ната младеж да се люби съвсем на улицата. Шахматистите наново включиха 
часовниците си. Двамата трябваше да тичат към глупавото автобусче, което 
с хладно бездушна жестокост щеше да отведе групата до летището.

С момчетата се прегърнаха с последващо дружелюбно потупване по ра-
менете. Седем момичета го целунаха за сбогом, но само едно му прошепна: 
„Ще плача!“, защото знаеше, че му е известно какво е казала една лисица за 
невидимото съществено и потърси настойчиво устните му. „Скоро ще дойда 
да те открадна!“ – обеща убедено Марио, а самолетният рев отнесе думите: 
„Ти си моят храбър трако-команч, а аз съм твоята десета вярна жена!“. Чув-
стваше се като преди четири дни, когато беше в морето и погледът му се из-
равняваше с границата между въздуха и водата, после потъна към дъното и 
не искаше да се върне отново нагоре, за да си поеме въздух.

За негова радост лятото беше към своя край и есенната шарения на дър-
ветата приемаше не като утеха за раздялата, а като сигнал за започването на 
поредния семестър и възвръщането към неговия книжен свят. Натрупа при-
лежно на бюрото си избраните томчета. По силата на принципа за началната 
завършеност нямаше намерение да ги йерархизира. Неслучайно запрелиства 
трудносмилаема книга, за да се отдалечи от мисли с еднопосочен билет. Тя бе 
посветена на науките за текста и се опитваше с мазохистичен напън да въз-
приеме, че интерпретативното съзнание се поражда от трудността на разби-
рането.

Първото писмо дойде в края на октомври, когато вече и книгите не мо-
жеха да заглушат отчаянието, че няма да получи отговор. 

„Мое славно малко момче,
Извини ме, че не можах да ти отговоря веднага. Просто тук всичко се 

оказа много сложно. Мили мой, сега се чувствам много зле. Страшно тъгу-
вам по теб и много искам да те видя. Може би напразно ти пиша. Вероятно 
ти вече си забравил за мен, но не искам да мисля за това. Знам, че нашите от-
ношения не са реални, но не мога да се заставя да изтрия с гумичка теб и на-
шите срещи.“ Следваше текст, който направо го разтърси. Четеше и не вяр-
ваше на очите си. В института направили събрание, на което я заклеймили 
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за поведението ѝ в България, което уронвало престижа на страната им. Едва 
сега си даде основание за нейните думи „така трябва“ и привидното стране-
не от него през последните четири дни. Тя сама признала на своя съпруг, че 
не го обича и че не може да живее повече с него. „Мой Вожде, завършваше тя 
писмото си, заповядай ми да дойда при теб и аз бих захвърлила всичко. Не, 
не – продължаваше тя, заповядай ми да бъда умна и да не плача. Сега живея 
сама, а мислите ми са далеко-далеко. Не знам какво да правя, как да дишам, 
как да живея. Знам, че ми е нужно да се успокоя. Надявам се да ми напишеш 
поне едно писмо. Аз не мога да пиша повече. Целувам те много пъти, твоите 
устни вече са сини, а не мога да се спра...“

Бил Гейтс бе все още далеко от реализацията на идеята си във всеки дом 
и на всяко работно място да има компютър, а е-мейлите не бяха станали дел-
ничен начин за комуникиране. Трубадурското време беше далечен спомен, 
отдавна бе преминал и зенитът на „романите в писма“. Не си въобразяваше, 
че тяхната епистоларна връзка ще наподобява поне малко тази на Блок и Лю-
бов Менделеева. Завиждаше на Микеланджело, че е виждал във веждите на 
жената, която обича, „сводовете към рая“, но и го разбираше, защото просто 
беше обичащ човек като него. Беше му радостно и мъчно. Чувствата му бяха 
простички. Беше радостен, защото беше открил отварачката за консервната 
кутия на своето сърце, и му беше мъчно за огромното пространство, което 
трябваше да се прехвърля от гълъбите на пощенските пликове. Това праве-
ше и живота му още по-опростен. Набелязал си бе книгите, които трябваше 
да прочете. Започнал беше да пише книгите, които се надяваше да издаде и 
да стане прочут, за да може да обикаля света. (Това го беше обещал с мом-
чешка наивност на Оля и в момента не се интересуваше от околосветско пъ-
тешествие, а единствено от пътя си до нея.) Сутрин тичаше по половин час в 
парка, а след неизменния душ със студена вода се затваряше в хралупата на 
своя книжен свят. Изпитите в университета взимаше като безотказен робот. 
Шестицата за него беше повече от традиция. Зад гърба му говореха, че не е 
съвсем добре, и, ако имаха смелостта да му го кажат в лицето, би се усмихнал 
в безропотно съгласие. Рядко се подвеждаше да излезе с колеги на заведение. 
Не оглеждаше дамите около себе си. Със Здравчето се сблъска случайно на 
два пъти в студентския стол, когато връщаше таблата и мръсните чини. За-
беляза я, защото съвсем далечно наподобяваше на Оля. Имаше безпаметно 
изрусени коси, дяволити сини очи и откровено демонстрираше, че е недос-
тижима. Оказа се, че от две години движеше плътно със сериозен приятел, та 
шансовете му за успех не бяха повече от безнадеждни. Прие го като тръпка за 
предизвикателството. Възхищаваше се как потъват в безразличие усилията 
му да събуди внимание, опияняваше се от унижението и присмеха, с който 
се посрещаха неговите опити за контакт и ухажване. Остана като треснат от 
мълния, когато най-неочаквано колежката изяви желание да отидат заедно 
на ресторант, а след това без никакво притеснение сподели леглото му. Ней-
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ният приятел я вбесил, като се задявал с колежка, и тя държала да му натрие 
носа. По-говежда ситуация, колкото и да се бе напъвал, не би смогнал да си 
съчини. Тръпката се стопи като самотна и тъжна снежинка върху асфалт, а 
в същото време се чувстваше безкрайно омърсен, защото беше предал Оля, 
макар и тя да не го подозираше.

Делникът му пак надяна спартански одежди. Тичане, четене, писане, 
взимане на изпити. От време на време обикаляше редакциите, за да предло-
жи по някой нов разказ. Писма до Оля пишеше всяка седмица, тя отвръщаше 
по-рядко – през месец, два или три. В повечето случаи го натъжаваше. Опит-
ваше се да го убеди, че срещата им от десет дни е измислена и въобще не се е 
състояла. Мразеше лъжата и се боеше да не се прокрадне като черна сянка в 
техните отношения. Питаше го дали вече не си е намерил някакво българс-
ко момиче, дали се кара много с него, дали го целува така страстно както нея. 
Разбираш ли, кънтяха думите Ј, аз почти не те помня, наистина, не помня 
гласа ти, живите черти на лицето ти, не ми казвай, че и при теб не е така. Не 
че няма парещи от болка минути, когато получи негово писмо или чуе нещо 
свързано с България, тогава ѝ става трудно да диша, иска ѝ се безсмислено 
да плаче и да избяга някъде където и да е. И ако в този момент тя напише в 
писмо какво изпитва, когато то е пристигнало вече при него, нейните чувст-
ва ще бъдат съвсем други. И това е абсурдът на техните нереални отношения. 
Повече няма да се видят или ако се видят, и то след две години, няма да бъде 
същото. Според нея би било още по-безсмислено да пристигне в България с 
някаква туристическа група, за да могат да се зърнат само за броени часове. 
Беше убедена, че не е в състояние да му донесе радост и се укоряваше, че го 
е разбрала толкова късно. По-рано би било по-лесно и за двамата. Сега пред 
тях нямало нищо друго освен тъмна пустота. Затова той трябвало да напи-
ше само едно писмо, за да се прости с нея и да посочи къде да се търсят след 
две години.

Не едно, а още много написа. Все още не бе дошло времето да изпра-
ща е-мейли, иначе щяха да бъдат още повече. И за секунда не беше склонен 
да повярва, че Оля е права. Открил беше отварачка за консервната кутия на 
сърцето си и нищо друго не желаеше да приеме за съществено. Това беше жи-
тейският шанс, който нямат право да пропуснат, отвръщаше ѝ той като запъ-
нато магаре. Беше склонен да воюва с времето, разстоянието, забравата, неяс-
ното бъдеще и получаваше отговор: 

„На мен не ми е смешно, когато пишеш за чувствата си. На мен ми е при-
ятно, ако им вярвам. А аз не им вярвам винаги. И в нашия случай това е по-
скоро само лъжа, отколкото нещо друго. Не трябва сега да спориш с мен и да 
ме убеждаваш. Вижда се, че ние двамата с теб така обичаме себе си, че на нас 
ни е трудно да заобичаме друг. И в отношенията с останалите хора на първо 
място обичаме себе си – своята способност да чувстваме, изключителността 
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на обекта на своята любов, изключителността и неповторимостта на отраже-
нието и на самата любов. Разбираш ли тази егоистична себелъжа?“

Подобни редове го правеха груб, невъздържан и злъчен, но Оля велико-
душно отвръщаше:

„Знаеш ли действително какво искам? Искам да обичам. Смешно ли ти 
е? На мен не ми е. Аз се страхувам, че ще съумея да го направя. Това може и 
да се каже, че е единственото, което искам съзнателно. Аз искам да обичам, 
да бъда винаги спокойна и уверена в човека, който е редом с мен, да не се съм-
нявам в неговата любов и вярност. Искам да имам деца – задължително две 
момчета, които да се бият и да имат синини и рани по ръцете и колената, да 
получават двойки, да се плъзгат непослушно по перилата, да късат дрехите 
си, да пера ризите им. Искам да бъда жена, разбираш ли? Искам да бъда пър-
вична, искам моята постеля да бъде топла, искам да чувствам своето при-
родно начало. Такъв ли човек ти в действително обичаш, мое момче? На теб 
ти е нужно момиче – светло, ярко, звънко и красиво петно. Болно ми е да ти 
пиша това, но ти си ме измислил. Не исках да ти го пиша. На мен ми е топло 
от теб, от твоите писма. Те ми напомнят за жизнена светлина, но това е като 
лунна светлина в чужд прозорец. Това не е мое, аз нямам право на него и съм 
длъжна да се откажа...“

Тази светлина не е в чужд прозорец. За теб е. И е престъпление, че ис-
каш да се откажеш, се гневеше искрено Марио, докато получи следващия по-
щенски гълъб:

„Не, не чакам да ми се напълни пощенската кутия, за да отговоря. Нап-
разно ме обвиняваш във всички смъртни грехове. Дори тогава, когато не 
пиша, ми е приятно да знам, че теб някъде те има, че при теб всичко е на-
ред, че мислиш понякога за мен. Аз много обичам красивите и задължител-
но безполезни неща. Те украсяват живота. Ако е възможно да го приемеш – в 
мен говори егоистичното начало. Ти и нашите отношения, които са малко 
безмозъчни, смешни и безполезни в истинския житейски смисъл, украсяват 
живота. В дадения случай – моя. Радвам се и ценя това, макар и често пасив-
но, което е ясно от дългите мълчания и кратките писма. И още нещо – тво-
ите писма са единственото реално отражение на нашите отношения. Когото 
хвърля писмото в пощенската кутия, то веднага става нереално за мен. Все 
повече ми се струва, че всичко това е измислена приказка. Красива и дълга, 
но на хората им е присъщо да се събуждат. Затова аз не искам даже да заспя и 
да видя приказен сън. Още преди това се страхувам от пробуждане. Не тряб-
ва да ме виниш за това, нито да ме упрекваш в душевна леност и черногледс-
тво. Напътувах се в облаците и сега с голямо удоволствие опипвам вещите с 
пръсти дори ги пробвам със зъбите си, за да се убедя в тяхната материалност. 
Да, станах материалистка и не се страхувам да те разочаровам, защото в това 
виждам много повече здрав смисъл. Да, би ми се искало да те видя и един, и 
още един път да се убедя, че ти си ти, а не някой друг... На мен животът ми е 
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дал едни уроци, на теб – други. Аз не искам да те нараня, убедена съм, че ти си 
много интересен човек, но да обичам задочно, не умея, на това не са ме учили. 
Да скривам това от теб, да прикривам това с романтична флейта, не искам. 
Вижда се, че до сиво съм прозаична. И което е право – предпочитам добрата 
проза пред фалшивите стихове...“

Какви фалшиви стихове, повтаряше той и беше взел вече решението да 
замине при нея. Оля вече беше завършила института и след натрупването на 
опит в заводска лаборатория работеше в централата на обединение на хра-
нителната-вкусовата промишленост в Москва. Трябваше да замине колкото 
е възможно по-скоро.

Родителите му, които досега сравнително спокойно и стоически прие-
маха неговите странности и неординерност, след като узнаха за новата му 
идея, само дето не се гътнаха от инфаркт. Това, което е намислил, си е пълна 
глупост, дори и да отиде в Русия, дори и да се оженят, такива смесени брако-
ве са обречени, статистически доказваше своята правота баща му. Той беше 
инженер, завършил в Германия, престоял няколко години в Белене като не-
чий враг и определено не долюбваше руснаците. След дълги митарства по 
нискоквалифицирани дейности най-сетне от десет години работеше в елект-
роцентрала и не хабеше думите си за излишни приказки. Къщата се разтресе 
от нервния глас на майка му, тъй като тя беше властния човек. Беше само гла-
вен счетоводител във фирма за производство на чанти и кожени изделия, но 
командоренето ѝ идваше като нещо органично, а и неизбежно за околните. 
Първо се разкрещя, после започна да се вайка и да оплаква съдбата си – защо 
точно своята, се питаше мислено Марио, а накрая започна да плюе по всички 
рускини, дошли в България, които нито умеели да готвят, нито обичали да 
чистят, нито притежавали вкус за обличане, а на всичко отгоре си кръшкали 
като за състезание. 

Вместо да се вслуша в родителската гълчава предпочиташе да препро-
чете песен от една книга за всички и никого – нощ е: и по-високо заговори-
ха всички бликащи извори. Също и моята душа е извор, който блика... нещо 
неутолено, неутолимо е в мен – то иска да проговори. Жажда за обич... Дали 
собствените му родители съзнаваха, че са сътворили прекомерно книжен чо-
век? 

Първо отиде в Руското посолство. Не успя да се вмъкне при посланика. 
Пътят му бе пресечен от голобрад секретар, който го отведе в кабинет с коже-
ни фотьойли и вежливо изслуша как той обича руско момиче и непременно 
държи да замине при него, за да се оженят. След като през цялото време на 
сърцераздирателната изповед секретаря кимаше съпричастно, дори и с раз-
биране, накрая заяви, че те – посолството, не се бъркали в сърдечните рабо-
ти. Нямало шанс да му издаде виза за любов. Нямало такъв параграф. Ако 
иска да работи в Русия – има български организации, които пращат работ-
ници, – да се обърне към тях. Близо месец Марио обикаляше учреждения и 
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офиси, където набираха дървосекачи и строители. Чакаше на опашки с хора, 
които притежаваха възлести ръце, яки гърбове и не особено угледни дрехи. 
Говореха за големи студове, за някакви резачки и техника, с която се работи-
ло при – 30 градуса. Минус – естествено. Говореха още за огромни изкопи в 
които се полагали тръби за газопроводи, за изграждането на нови жилищни 
блокове, за пари, за коли, за хладилници. Повечето бяха ходили ТАМ и пак 
щяха да ходят. Дали и неговите ръце щяха да станат така възлести, се пита-
ше Марио и в съзнанието му избухваха батални сцени. Виждаше се с ушан-
ка, топли ватени дрехи и гумени ботуши качен във висока машина с вериги, 
която си прокарваше с ръмжене път в снежната буря. Вече чуваше накъсано-
то стържене на мощния трион, който разтърсваше не само двете му ръце, а и 
цялото му тяло, докато многогодишният смърч с писък се стовареше върху 
замръзналата земя. Толкова се беше вживял в тези картини, междувремен-
но беше изгледал „Гара за двама“ вече за пети път, та резултатът някакси го 
изненада. В тези отрасли учудващо нямало никаква нужда от един завърш-
ващ филолог. Това го сломи. Рухна. С дни не излизаше от стаята си, отслабна 
с осем килограма.

Междувременно родителското тяло непрекъснато настояваше да го за-
мъкне на психиатър. 

– Ти съвсем си се чалнал – натякваше всеки ден майка му. – Трябва да ти 
се предпишат някакви хапчета. То и аз мога да ти сложа диагнозата маниа-
кална депресия, но нека ти да го чуеш от някой друг.

На всичко отгоре цели три месеца нямаше пощенски гълъб от Оля. Бяха 
се уговорили в момента, в който разберат, че всичко е приключило, да си из-
пратят по един бял лист. Дори бял лист нямаше. На четвъртия месец започ-
на да излиза с колеги по заведения. Вече бяха публикували първите му раз-
кази, което, ако не друго, поне галеше творческото му самолюбие. След едно 
запиване в заведение беше поканил компанията вкъщи – да си допият. Две 
от момчетата – Васката и Ваньо, бяха негови колеги, с които преди години 
посещаваха литературния студентски кръжок, а сетне заедно обикаляха из 
редакциите да предлагат безсмъртните си творби. Двете момичета – едното 
по-закръгленичко, а другото по-височко, бяха познати на Ваньо от операта 
и се шегуваха, че изпълняват важните роли на първо и второ храстче в ня-
каква постановка. Третото момиче се появяваше сред тях за пръв път. Оказа 
се също филоложка, но първокурсничка и братовчедка на второто храстче. 
Още в началото на вечерта Марио хареса неговата непревзетост и ненатру-
феност. Косата му бе черна, веждите – вдигнати като запетайки, а в усмивка-
та му се криеше нещо дръзко и предизвикателно. Въобще не приличаше на 
Оля. И брадичката ѝ беше не овална, а удължена и нежна. Кой знай защо – а 
дали подсъзнателно не търсеше противопоставяне, то – за себе си го назова 
Пипи Дългото чорапче, макар да нямаше лунички, а и косата му не бе сламе-
но руса. Нещо много ведро излъчваше цялото ѝ лице, нещо закачливо и жиз-
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нерадостно, светло и тонизиращо. Вечерта в заведението му беше приятно да 
гледа и следи реакциите точно на това момиче. Отдавна не му се беше случ-
вало така да е привлечен и погълнат от някого. След като разсипа по чашите 
полска водка „Зубровка“ и още замаян от предишния изпит алкохол, обяви, 
че ще прочете новия си разказ. 

– Стига да не е много дълъг – обади се Пипи Дългото чорапче. Истинс-
кото ѝ име беше Петя. Погледна я начумерен и разколебан.

– Нямаш ли резюмиран вариант? – добронамерено се заинтересува Вас-
ката.

– След като му се чете на човека, да чете – намесиха се като при синхрон-
но плуване първото и второто храстче. Точно такава подкрепа му трябваше. 
Прочете текста почти на един дъх, като правеше почивки, за да си отпива от 
чашата.

– Е, какво ще кажете – попита той присъстващите с вид на човек, който 
току-що е забил българския флаг на Еверест.

В първите секунди стаята застина в мълчание. Като че ли всеки беше 
вглъбен в себе си или чашата отпред. Едва сега Марио изтрезня осъзнавайки 
досадата, която е поднесъл.

– Разказът е суперски – изправи се от стола си първото храстче, добли-
жи до Марио и го целуна по челото.

– Току-виж че би започнал да ти завижда ако не татко Хемингуей, поне 
Уйлям Сароян – изпъчи се Ваньо.

Забавен, проникновен, интригуващ – възторжено се заобаждаха и оста-
налите гости. Единствено Петя не каза нищо и той нямаше как да не забеле-
жи, че веждите ѝ запетайки бяха станали по-наклонени и по-близки.

– Ти какво мислиш? – попита я той.
Гласът ѝ беше ясен и непресторен като лицето ѝ.
– Нямах намерение да казвам каквото и да било. Сам си го изпроси. Да 

оставим, че четеш като първокласник. Ако трябва да бъда искрена, а аз не 
мога да не бъда – нищо не струва. Пълен боклук.

– Петя, бива ли да говориш такива работи – обади се братовчедка ѝ.
Марио извъртя учудено глава и присви устни.
– Нека говори. Няма нищо притеснително. Убедена ли си в това, което 

казваш?
– Да предположим, че нищо не разбирам. Държеше нещо да чуеш и от 

мен. Сега го чу. Моля да ме извините, вече ми е време да си вървя.
Петя си тръгна веднага, без да се поддаде на увещанията на компания-

та да остане още малко. Следващите дни Марио беше раздвоен. Желанието 
и нежеланието го караха на няколко пъти да набира телефонния номер на 
Петя, а след това да връща слушалката на първоначалното ѝ място преди раз-
говора. Малко хора биха имали смелостта за това, което беше направила тя 
онази вечер, но той така и не успя да събере сили, за да се обади. Още очаква-
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ше писмо от Оля, макар че и да се бе забавило повече от обичайното. Получи 
отказ и от последното българско строително предприятие, което издигаше 
домове в Русия. Душата му помръкна и той наново потърси убежище в хра-
лупата на книгите.

С Петя се срещнаха след две години пред книжарницата в лявото кри-
ло на университета. Вече беше спечелил, естествено с протекции, асистентс-
ко място. Излязъл беше и сборникът му с разкази, който бе отличен с награ-
да от „Южна пролет“. Майка му все още твърдеше, че трябва да го заведе на 
психиатър, тъй като бил прекомерно затворен за хората. Това не пречеше на 
опитите ѝ с неуморимо постоянство да привлича вниманието му към „доб-
ри момичета“ на свои познати и приятелки, защото съвсем му било дошло 
времето да се задомява, а на него не му оставаше нищо друго, освен с ленива 
храброст да отбива атаките. 

Петя първо го подмина и като че само извърна лице към него за да зър-
не веждите ѝ – запетайки и удължената брадичка. Беше в дънки и с черна 
едроплетена мрежеста блуза. Черната ѝ коса бе прихваната отзад с шнола, а 
двете ѝ ръце притискаха до гърдите червена папка. Не беше убеден дали въ-
обще го е забелязала сред множеството щъкащи студенти или нарочно е про-
дължила напред по коридора, но не се поколеба да я настигне.

– Здравейте! – каза Марио, след като се изпречи пред нея и веднага се 
коригира – Здравей!

Беше изненадана и едва не изпусна папката от ръцете си. Поне не го е 
подминала преднамерено, даде си основание Марио и продължи жизнера-
достно:

– Къде се губиш толкова време, че не може да те види човек? – В момен-
та, когато изричаше фразата, знаеше, че е сгрешил с интонацията и че лесно 
може да бъде посечен.

– Временно се криех в Булонския лес, но който ме е търсил и без фенер-
чето на Диоген ме е откривал.

Веждите ѝ пак бяха повдигнати в единия край като за наказателна ак-
ция, а устните ѝ бяха леко удължени в присмехулна усмивка.

– Добре, този път не искам да се заяждаме... – помирително започна Ма-
рио, но веднага бе прекъснат от нея.

– Нямам никакъв спомен да съм се заяждала, а смея да твърдя, че при-
тежавам добра памет.

– Паметта не я подлагам на съмнение, но все пак... Имам повод да те по-
черпя и няма да допусна да ми откажеш.

– Много странно ми звучи, а още повече хич не обичам ултиматуми. 
Имам алергия към диктатурата на мненията. – Петя го каза без излишна 
злост и понамести без нужда папката пред гърдите си, но като че ли позата ѝ 
вече бе по-умерено войнствена, отколкото преди малко.
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Отдавна не се бе сблъсквал с усещането, че би могъл да бъде уязвим с 
всяка изречена дума. Това не беше ли игра, в която държеше да участва?

– Преди доста време беше изразила едно мнение...
Тя пак не го остави да се доизкаже:
– Ти търсеше ръкопляскания и получи достатъчно. И сега държа на 

мнението си.
– Точно това е поводът да ме удостоиш с радостта да те почерпя. Оказа 

се че „пълният боклук“ получи награда. Да им се чуди човек на глупаците от 
журито... Ще мога ли да разчитам на твоята благосклонност към мен?

– По-скоро скоро би могъл да разчиташ на мойто снизхождение към 
глупаците от журито. Добре. Току-виж съм се оставила за своя изненада да 
бъда толкова лесно убедена. Къде и кога?

Прямотата и деловитостта ѝ му подействаха като адреналин.
– Днес в седем, но те оставям да избереш – „При орлите“ или във „Въл-

ците“?
– Отгатвам искреното ти желание да ме захвърлиш на вълците, и то 

само заради някакъв си нехаресан от мен разказ. Не съм Червена шапчица, 
не нося храна на баба си и не ме е страх.

– Мнителна си, но предполагам, че заведението ще ти хареса.
– Не, не съм мнителна, просто днес съм учудващо сговорчива.
Хареса ѝ. Не че беше нещо изключително. Заведението беше разположе-

но в уютни стаички в двуетажна къща със закачки в обзавеждането (стрелки 
и надписи упътваха в коя бърлога на вълка да се приютиш) и менюто (някои 
ястия носеха названия като „Мечтата на Вълка“ и „Забавление за вълчета“). 
Оказа се, че независимо от крехката си фигурка Петя спазва някаква диета 
и си поръча само огромна вълча салата с бира „Хайнекен“. Разговорът ска-
чаше от тема на тема и без да са изпушили лулата на мира, като че ли тома-
хавките бяха временно закопани. Наложило ѝ се за една година да прекъсне 
следването, тъй като трябвало да се грижи за баща си, който преживял тежка 
катастрофа. Майка ѝ починала, когато била на 10 години, и отрано привик-
нала да се грижи сама за себе си. Сега успоредно със следването давала част-
ни уроци по английски език – била завършила езикова гимназия, участвала 
в някакво предаване за деца в телевизията и два пъти в седмицата ходела на 
фитнес за тонус.

– При този режим на живот ме гонят подозрения, че нямам голям шанс 
да се промъкна през железните решетки на твоя график.

– Въобще и не се надявай. Трябва да ти призная умението да решаваш 
задачи с понижена трудност.

– Точно бях почнал да се питам дали бирата не те е направила толкова 
незлоблива тази вечер.

– Не е от бирата, от салатата е, а и от характера ми.
– Ти на заядливостта характер ли му казваш?
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– Ти пък си злопаметен и все се връщаш към онзи случай преди две годи-
ни, когато сричаше някакъв текст, от който нищо не можеше да се разбере.

– Не е вярно. Исках да вдигна наздравица за твоите бъдещи успехи – 
например в телевизията или където и да е било.

– След този тост няма начин да не се разцивря над покривката. Все пак 
исках да ти кажа, че се радвам за това, което си успял да направиш през тези 
две години.

– Не е кой знай колко – скромно отбеляза Марио.
– Хайде сега няма да те утешавам излишно. Естествено, че трябва да го 

приемеш единствено като добро начало.
Изпрати я до входа на кооперацията в близост до Английското посолст-

во. След като си подадоха ръце за сбогуване, Марио се наведе, за да я целуне, 
но тя се отдръпна и той се засмя, тъй като почти очакваше реакцията и като 
отговора на задача с понижена трудност. В следващия момент тя се надигна 
на пръсти и го целуна бързешката по бузата.

– За хубавата вечер и за това, че не разбирам от разкази.
– Звучи като оправдание и не е в твой стил. Но все пак стъпчица...
– Не, не, не си фантазирай толкова – отвърна му Петя и затича по 

стълбите.
Следващата седмица той купи билети за „В очакване на Годо“ в Театъра 

на народната армия. 
– Да не си помислиш, че влагам някакъв подтекст в избора на постанов-

ката. Нищо лично.
– Мисля, че ще е пълен театър на абсурда, ако дойда.
Пристигна пет минути след началото на пиесата. След още една седмица 

той разбра, че не му е възможно да не я вижда всеки ден, защото непрекъс-
нато мисли за черните ѝ коси, за веждите-запетайки и удължената остра бра-
дичка, за малките гърди с големи зърна и за жизненото ѝ тяло, за хапливия ѝ 
език. След три месеца Петя имаше закъснение, което хвърли в паника повече 
нея отколкото него. Естествено, той беше лошият, защото като мръсен егоист 
не си беше направил труда да я опази. И ако досега я беше виждал хаплива 
и заядлива, то беше нищо в сравнение с торнадото, което го поде нагоре и го 
запрати в земята. Тя нямала намерение да се жени толкова рано. Нямала на-
мерение да ражда толкова рано. Трябвало първо да завърши следването си, а 
и други поети ангажименти. На всичко отгоре не го обичала толкова много, 
за да се оженят. След вулкана от парещи думи и разтърсващи упреци призна, 
че той е най-добрият човек, когото е срещала.

Родителите му посрещнаха вестта с естествена радост и нормално при-
теснение. По-възторжена естествено че бе майка му, която съвсем се беше 
отчаяла от успеха на мисията си да го сватосва с момичета на свои познати 
и близки. На Петя подари пръстена, който бе семейна ценност и бе предаван 
от баба ѝ на майка ѝ, та до нея. Разплакана и разчувствана от предстоящото 
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събитие тя призна пред Марио, че скрила няколко от получените писма на 
Оля, защото смятала, че от онази връзка нищичко нямало да излезе, а само 
му пречела да бъде нормален човек.

Помисли си, че по-добре би било, ако въобще не бе му казала. Обича-
ше родителите си, споделяше всичко с тях, вярваше им, но това, което беше 
сторила майка му, направо му се струваше чудовищно. Не се бе запитал дали 
Петя е отварачка на консервната кутия на сърцето му. Знаеше, че не може без 
нея, знаеше че тя носи тяхното общо продължение и това му беше достатъч-
но за да гледа ведро в бъдещето. Опитваше се да си представи каква хексаг-
рама се е получила според Голямата книга на предсказанията първо запом-
няше формата, затваряше очи и проследяваше образите, които изплуваха в 
съзнанието му. Най му харесваше хексаграмата с номер 58. Две езера са съ-
единени така, че се обогатяват взаимно, за да дойде щастието от баланса от 
вътрешния мир, помирението и спокойствието, а летежът на въображението 
му го отвеждаше към успешно И чинг тълкование. Таеше съмнения, че връз-
ката с Оля е измислена (това нямаше смелостта да си го признае съвсем), и за 
да не изпада в конкретиката на анализа пътуваше в мъглявината на Андро-
меда, като потъваше в блажения си книжен свят.

На сватбата присъстваха трийсетина души, които не си задаваха излиш-
ния въпрос защо е избрано заведението „При орлите“. Кум и кума бяха не-
говият колега Ваньо и „третото храстче“ от операта Валя. Колкото и майката 
на Марио да настояваше младите да живеят при тях, той беше категоричен, 
че трябва да си намерят квартира. Още не бе в състояние да Ј прости посега-
телството върху личната му кореспонденция, макар че вече да беше безсмис-
лено да £ се сърди точно за това. Наеха гарсониера „лукс“ на седмия етаж в 
жк. „Младост“ 2 и няколко седмици като че ли им бяха достатъчн да попри-
викнат с новото си жилище. Пет месеца след сватбеното тържество на света 
се появи малко, червено ревящо същество, наречено с величественото име 
Виктория. Марио се стараеше да е примерен баща, но беше непохватен не 
само в къпането. Когато държеше бебето в ръце, Петя винаги се опитваше 
да го следи с поглед, тъй като му нямаше много доверие. Това, че мъничкото 
същество непрекъснато ревеше, непрекъснато имаше някакви колики, неп-
рекъснато имаше някакви претенции към ежедневието и обсебваше не само 
делника, и нощите им, като че ли влияеше на Марио за първо началната му 
привързаност.

Трябва да те обичам безкрайно, за да запазя способността да те изстра-
дам, си повтаряше той една отдавна запомнена фраза и беше убеден, че в мо-
мента, макар и да се винеше, обичаше повече Петя, отколкото онова обсебва-
що ревящо същество.

Виктория беше станала на месец и половина, когато изпрати писмо до 
Оля. Призна ѝ, че са крили нейни писма от него, призна, че вече е женен, че 
има дъщеричка и след колебание написа, че продължава да я обича. Отгово-
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рът ѝ получи след седмица в университета. Не можела да опише радостта си 
от неговото писмо. Била горда с книгата му и наградата, нали ѝ беше обещал 
да стане известен, да обикаля целия свят и да раздава автографи на почита-
телките си. Вече знаела за събитията около него и оценява, че ѝ казва цялата 
истина, вместо между тях да се прокрадва лъжа. Сега се чувствала самотна. 
Наскоро се разделила с приятел – художник, по-възрастен от нея с 20 години, 
тъй като трябвало да му обясни, че между тях не може да има бъдеще. Виж-
дала се на кръстопът – объркана, самотна, непотребна. Боядисала си сега ко-
сата кестенява и нямал да я познае. Много се радвала на неговото лично щас-
тие и на дъщеричката му. Тя – неговата вярна 10-а жена е убедена, че техните 
трако-команчо-русначета ще се появят едва в следващия им съвместен жи-
вот, но той не трябва да страда от това.

В другото си писмо Оля пак го наричаше „мой храбър трако-команч“. 
Споделяше, че имала големи притеснения около здравето на майка си и се 
налагало да направят редица изследвания, без да успеят да ѝ сложат точна 
диагноза. Нейната приятелка Люся, разведена от две години, имала момче 
Вова, с което Оля напоследък често си играела и го водела в зоологическа-
та градина. Почти била взела решение да започне работа в нова частна фир-
ма, която се занимавала с внос и износ на хранителни продукти, а това щяло 
да ѝ осигури и много командировки в чужбина. Пак целуваше устната му до 
посиняване. Третото ѝ писмо беше много кратко. Идвала с представители на 
фирмата в България. Ако смята, че е подходящо да се видят, да изпрати теле-
фон или адрес на приятел, чрез който да се свърже при пристигането.

Подходящо – що за глупости пишеше Оля. Дали било подходящо? Че-
тири години беше мислил и си беше представял тази среща. Беше се виждал 
във въображението си с нея на корабче по Москва река и в лодка по каналите 
на Санкт Петербург, и в Сочи, където тя беше ходила да почива, беше се виж-
дал и в Бургас, и в Албена, и на Слънчев бряг, и в София, особено в центъра 
на София да се целуват с Оля като ученици в градинката пред Народния те-
атър под учудените погледи на играчите на шах. 

Изпрати ѝ служебния телефон в катедрата и за всеки случай телефона 
на Васката, колегата, който още беше ерген и бе постъпил на работа в поли-
цията. На него единствено беше разказвал цялата история с Оля и той един-
ствен притежаваше кредит от безпрекословно доверие. Пусна плика в кути-
ята с надпис „Pаr Avion“ в Централна поща. Когато гледаше как белият пра-
воъгълник потъва в прореза, все едно че някакво невидимо животно го зас-
муква, за да го сдъвче с охотата на делника, осъзна, че в този акт има нещо 
налудничаво. Нещата просто не бяха и не можеха да бъдат същите. Консерв-
ната кутия на сърцето му бе разтворена, но вече принадлежеше на друг. Дали 
не беше само параноично дрънкащо на ламарина въображение? Като рибар-
утопист, надвесен над житейската река – всеки миг различна според мъдрите 
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хора, – бе захвърлил кукичката без да очаква златна рибка, готова да изпъл-
ни трите му желания.

Седмица преди да пристигне, вече го знаеше. Пламтяха ушите му. Чувс-
тваше се зареден от излишна енергия и се опитваше да извършва неща, кои-
то беше отлагал със седмици. Поправи нощната лампа и едното краче на дет-
ското кошче, смени патроните на батерията в банята и вече не капеше вода 
след спирането ѝ. Целуваше Петя толкова често, че дори и тя се учуди на не-
говата любвеобилност. В същото време плачът на Виктория сега го дразне-
ше повече, отколкото преди, и когато беше негов ред през нощта да люлее 
кошчето, движенията му бяха отривисти и нервни. Напомнянето за покупки 
приемаше на нож – последния път бе забравил на връщане от работа да вземе 
памперси – и дори повишаваше тон, което не му беше съвсем присъщо.

– Какво има? Случило ли се е нещо? – питаше Петя и се опитваше да 
надникне в очите му, а Марио извърташе поглед и гузно мрънкаше, че няма-
ло абсолютно нищо, а само от време на време се чувствал уморен.

– На мен ли се опитваш да говориш за умора – продължаваше да упорст-
ва Петя и той се напъваше да не изтърве някоя крива дума, защото знаеше, че 
ще пламне скандал, труден за погасяване. Предпочиташе да излезе за покуп-
ки или да се захване да поправя нещо вкъщи, което да му осигури тишина, но 
никъде не успяваше да си намери място и се шугаше като улав, като хващаше 
и оставяше поредна книга от библиотеката.

Сърцето му подскочи само като я чу по телефона. Беше освободил деня 
си от упражнения и ангажименти в Университета. За вкъщи бе осигурил 
памперси, храна и сокове за цяла седмица. След йезуитската сутрешна це-
лувка при напускането на дома съобщи невинно – ще идват колеги от Велико 
Търново и може да позакъснее.

– Добре, само те моля да не прекаляваш със закъснението – каза Петя и 
пръстите на дясната ѝ ръка затрептяха като крило на пеперуда, но забързан 
да се вмъкне в асансьора, той не зърна милия знак.

В 10,30 пред хотел „Радисън“, зад опашката на коня, възседнат от Цар 
Освободител, спря черно беемве и от него енергично изскочиха двама млади 
мъже в светлосиви костюми. Единият беше чернокос, другият – русоляв, но 
и двамата притежаваха къси вратове и широки рамене, а мускулите им загат-
ваха за себе си през тънкия плат. Чернокосият отвори предната лява врата и 
подаде ръка на русокоса елегантна жена в тъмносиньо костюмче с черна пра-
воъгълна чанта. Марио запримига изненадан. Беше му писала, че косата ѝ е 
вече кестенява. Не беше по-малко стройна, отколкото преди четири години. 
Строгата ѝ елегантност го притесняваше. С поовехтяло карирано костюмче 
той стърчеше смутено като първокласник с букет от седем алени рози встра-
ни от портиера с лампазите. След като заобиколи предницата на колата, Оля 
направи няколко бавни крачки. Обувките с остър нос и високи токчета като 
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че се колебаеха върху жълтите павета. Едва тогава тя го забеляза, затича се с 
разперени ръце, прегърна го и го целуна по устните.

– Не мога да повярвам – само успя да промълви Оля.
– То не си е за вярване – отрони Марио и поднесе букета.
– Ти носиш ли твоята половина от банкнотата? – попита го тя с изкуси-

телна усмивка, а сините ѝ очи палаво го оглеждаха. Чак сега си припомни, 
че когато я изпращаше на летището, тя разкъса банкнота от един български 
лев, като заяви, че всеки е длъжен да пази своята част, за да се разпознаят, ко-
гато наново се срещнат. Досущ като в криминалните филми.

– Голям съм глупак, щом съм я забравил. Значи не съм аз – мрачно кон-
статира Марио.

– Не, не си голям глупак, ти си моето малко глупаче и не се тревожи из-
лишно, защото и аз съм забравила своята половина.

Светът се беше залюлял пред Марио. Щеше му се да се ощипе, за да се 
увери, че е истина. Оля беше пред него, Оля, не пощенски плик, написан от 
нея, или някаква снимка. Жената, която беше желал цели четири години. Же-
ната, с мисълта за която бе заспивал и се бе събуждал – нож или отварачка...

Междувременно към тях се приближиха двамата млади мъже и тя ги 
представи: Игор – чернокосия, и Миша – русолявият, собственици на фир-
мата, чието име Марио тъй и не запомни. Макар и да бе описан като „ста-
рия, добър и верен приятел от България“, когато момците стискаха ръката 
му, имаше чувството, че ще смачкат пръстите му, и не беше убеден дали не го 
правят умишлено. 

Изчака във фоайето докато се регистрират на рецепцията и пиколото 
им помогне да си пренесат багажа в стаите. Четиримата пиха кафе в дневния 
бар и узна, че след броени минути за тях започва поредица от делови срещи. 
Оля заговори бързо и сърдито нещо на мъжете, но той тъй и не разбра точ-
но за какво спорят, докато тя не му обясни, че ще бъде уморително за него да 
присъства при деловата им работа и най-добре направо да се видят в седем 
часа в ресторанта на горния етаж на хотела, където били поканени от бъл-
гарските си партньори. Тогава можело да се видят като хората. Оля се наведе 
над ухото му, за да прошепне, че няма възможност още сега да бъдат заедно. 
И още – нали той няма да страда излишно тези няколко часа и няма да заг-
лежда никакви момичета по улицата...

Времето си уплътни в библиотеката. Разлистваше страници, погледът 
му скачаше по редовете, но прочетеното въобще не достигаше до него. Все 
едно че по книгите преминаваше някакъв чужд поглед и усърдна гумичка за-
бърсваше думите след него. Преди да се качи в ресторанта, желанието за дви-
жение го отведе зад Парламента и „Александър Невски“, после се спусна към 
„Дондуков“, заслушан в нервното дрънчене на трамваите, а преди ЦУМ сви 
покрай Президентсвото и Националната банка по „Московска“. Пристигна с 
десетина минути закъснение и както очакваше, гостите вече се бяха наста-
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нили около масата. Четирима мъже – явно представителна извадка на бъл-
гарските партньори, допълваха компанията. Столът до Оля беше празен и 
очевидно запазен за него. Поздрави учтиво присъстващите и в отговор полу-
чи – поне така му се стори – снизходителни усмивки. Интересуваше го само 
и единствено Оля, та се успокояваше, че е длъжен да изтърпи всички, колко-
то и да са досадни. Очите на Игор и Миша вече блещукаха като свещички на 
коледна елха и доказваха, че деловите преговори са преминали благотвор-
но и напоително. Шопската салата в огромни и дълбоки порцеланови чинии 
пред руснаците – елементарен подход, за да се опознае българското – бе току-
що начената. Пиеха ракия „Цар Симеон“ и бутилката беше оставена между 
двамата.

– Как си? – попита го Оля.
– Особено. Трудно ми е да го формулирам. А ти?
– Не те обичам такъв намусен, усмихни се. Днес имахме тежък ден, но 

и успяхме да свършим хубава работа. Как е дъщеричката, плаче ли много? 
Нося ѝ подарък – едно бяло плюшено зайче с много дълги уши.

– Много съм ти благодарен. Виктория плаче като за световно.
В следващия момент българските партньори „отнеха“ Оля. Доколкото 

успя да отгатне, двама от тях бяха представители на „Булгартабак“, а други-
те – на някаква винарска изба. Естествено че се говореха скучни неща, като 
качеството на тютюна, обема на производство, възможности за експорт. Ви-
нопроизводителите се тупаха в гърдите, че подлудили англичаните със свои-
те вина и оставили зад тях да им духат праха Чили, Нова Зеландия, Арженти-
на, Гърция... Следваха неизменните тостове за доброто партньорство, за бъл-
гаро-руската и за руско-българската дружба. После присъстващите започна-
ха полуистерична надпревара кой кои кътчетата на планетата е посетил и 
Марио го гнетеше мрачното чувство, че е попаднал не сред търговци, а сред 
туроператори на ваканционни агенции. То не бяха разходки из Париж, Лон-
дон, Мадрид... то не бе Rue de Rivoli, Oxford Street, Trafalgar Square или Casa 
de Campo... Пълен отврат – си повтаряше Марио, едва изтрайваше плезенето 
на могъщите пътешественици. От време-на време Оля като че ли се сещаше 
кой стои до нея и усмихнато го подпитваше: Как си? Пак ли не можеш да го 
формулираш? А той отвръщаше безмълвно с поглед, насъбрал цялата черна 
мъка на човечеството. Безпредметно беше да напомня за перспективата за 
несъществуване. Преди него бе формулирано, че тъй като предмет на исто-
рията е само и единствено отсъствието, именно то може да бъде припозна-
то винаги и в много по-голяма степен от присъствието. Дали вече чувството 
му не бе запратено на бунището на историята, дори и да е било талантливо 
съчинено? Само за миг си представи как в момента Петя чипка Вики във ва-
ната, как във въздуха се разпръскват радостни водни капки и бебешка гъл-
чава, как майката присяга да вземе хавлиената кърпа от стола, тъй като той 
отсъства, за да я подаде, и да повие малкото розово телце. В този момент Оля 
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заговорнически под масата постави пръсти върху ръката му. Мимолетен до-
пир, нищо съществено, но блага топлина се плисна из тялото му и го наелек-
тризира, за да го тласне към общуване. Почна по-често да си досипва ракия 
в чашата, опитваше се по-смело да се включва в общия разговор, независимо 
дали темата бе посветена на пътешествия, кулинария или търговия с тютюн 
и вино. 

Когато някой предложи да отидат на бар, той го прие толкова естестве-
но, все едно че идеята беше негова. Светлините танцуваха по тавана, силата 
на музиката пресичаше всякакви опити за вербално общуване, а кехлибаре-
ният алкохол в кристалните чаши не беше достатъчно основание за утеха.

– Кога ще те видя? – за сетен път питаше той Оля и отгатваше усмивка-
та ѝ в тъмното.

– Нали ме виждаш. Утре заминаваме за Варна и от там се прибираме.
– Това не може да бъде истина, нали?
– Истина е.
Това успяха да си кажат, когато телата им бяха сплетени едно в друго на 

дансинга и Род Стюарт пееше „Every Beat of my Heart“, а Марио усещаше, че 
сърцето му отдавна е престанало да бие. След това Миша, макар и леко да за-
литаше, докато се провираше между масите, танцува с Оля, а после и парт-
ньорите почнаха да се надпреварват с галантност на дансинга, от което все-
мирната тъга го сграбчи с натраплива загриженост. С нетърпение изчака мо-
мента да се върне на мястото си, за да ѝ съобщи на ухото, че ще я открадне от 
компанията. След още един танц, този път с Игор, тя съобщи на компанията, 
че е уморена и отива да си почива в стаята. Не е нужно да се безпокоят, защо-
то Марио ще я изпрати. 

Едва бяха затворили вратата и ключът се бе превъртял с тиха метална 
въздишка, когато устните им се сляха, а дрехите сами почнаха да се свличат 
по пода. Първо той влезе в банята, после – тя, а голите им тела светеха от неж-
ност и желание за близост, като се откриха в леглото. След това устните му се 
отделиха от нейните устни и тръгнаха да пътешестват по шията ѝ, по едрите 
зърна на гърдите ѝ, по плоския ѝ корем и следващото тайнство... Целувките 
му покриваха всеки милиметър от кожата ѝ. Усещаше твърдостта на своята 
мъжественост и тя се насочи там, откъдето щеше да изригне общото тържес-
тво на телата им.

Точно в този момент от вратата се чу тих звук. Отначало на Марио му се 
стори, че си въобразява, но чукането се повтори и потрети, като всеки след-
ващ път силата му нарастваше, а вече бе придружено и от глас:

– Оля, добре ли си? Оля, сама ли си? Оля, отключи вратата да вляза.
Оля постави длан върху гърдите на Марио и му прошепна: „Това е 

Миша. Той е винаги много загрижен за мен“. Чукането по вратата прерасна в 
блъскане, а гласът се извиси в крясък.

– Оля, отвори, че ще разбия вратата, Оля, чуваш ли ме!
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Тя скочи от леглото, направи няколко крачки, но без да приближава 
вратата, започна да успокоява Миша, че си била легнала, че е много уморена, 
че иска да бъде сама и че много му се моли да я остави на мира, защото утре 
ги чака тежък ден. 

– Миша, слушаш ли ме, Миша. Миша, моля те, иди си легни, защото и аз 
искам да почивам – ласкаво говореше тя.

Ударите по-вратата станаха по-редки и по-тихи, докато съвсем заглъх-
наха. Тялото на Оля отново се долепи до Марио, но неговата мъжественост 
се беше стопила. Скоро и тя го усети, погали гърдите му и каза утешително 
– на всекиго се случва. Марио не знаеше какво да отвърне. От четири годи-
ни беше мечтал, сънувал и си бе представял този момент, когато Оля ще бъде 
до него. Чувстваше се предаден от собственото си тяло. Беше смазан. Всеки 
момент очакваше отново вратата да започне да кънти и неканена бучка страх 
вписваше в стомаха му, без да успее да я прогони. Отхвърли завивките, за-
почна да събира дрехите по пода и трескаво да се облича. Едва когато беше 
готов, погледна към Оля. Беше вече седнала на леглото, облечена в светлоси-
ня копринена нощница с тънки презрамки, и го наблюдаваше мълчаливо. 
Приближи до нея, наведе се и потърси устните ѝ. Този път от допира не из-
бухна искра, но не се запита дали е пъхнал главата в хладилника. Погали ко-
сата ѝ и се вгледа в очите ѝ, без да може да се открие в тях. Отдръпна се бавно 
от нея, без тя с най-малък жест да покаже, че иска да го задържи. 

– Дали ще се видим пак? – каза той, без да вярва, че го е произнесъл.
– Има ли смисъл да се видим пак – отвърна тя и думите му се видяха 

толкова естествени, че не намираше причина да противоречи. Въпреки това 
продължи да настоява.

– Има смисъл, разбира се. Всичко има смисъл – и скъсаният лев, и изпи-
саните писма, и очакването... Някой ден, в някой час, в някоя държава...

Тя продължи:
– Да... някой ден, в някой час, в някоя държава, може би... Кой ли знае? 

Да не забравиш подаръка, който съм донесла за дъщеря ти – и тя му подаде 
найлоновия плик с дългоухо бяло плюшено зайче. 

Когато той беше вече до вратата, целувката беше по-дълга и много по-
тъжна, отколкото и двамата желаеха да бъде. Дежурният на рецепцията в хо-
тела го изгледа сънено, мрачно и подозрително, но Марио и без това бе поч-
нал да се чувства като престъпник. Смълчаните улици на София го накараха 
да осъзнае, че вече е три часа сутринта. Такси успя да хване на Орлов мост. 
Освен номера на блока си в „Младост“ 2 по време на пътуването не каза ни-
каква дума. Обиден от мълчанието, шофьорът му поиска 10 лева. Знаеше, че 
е най-малко двойно от нормалното, но нямаше сили за разправии и му хвър-
ли с омерзение банкнотата.

Събу си обувките в коридорчето и влезе на пръсти в стаята, без да пали 
лампата. Детето плачеше, а Петя люлееше кошчето.
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– Ти ли си, Марио? – попита тя сънено.
– Аз съм, разбира се, кой може да бъде друг? – отвърна троснато той, 

като търсеше приемливо оправдание за закъснението.
– Колко е вече часът? Викито е много неспокойна тази нощ, често се 

буди и плаче.
Раздразнен от чувството си за гузност, прие думите ѝ като обвинение. 

Нервно засъблича дрехите, си като ги хвърляше на близкия стол, и заговори 
с повишен тон.

– Знам, че закъснях. Много закъснях. Трябва ли да се извинявам за това? 
Трябва ли да искам извинение? Случи се. Какво да правя? И да се извинявам, 
и да не се извинявам – все тая.

– Не се извинявай! Аз много се притесних. Смятах да се обаждам в по-
лицията да те издирват. После си помислих, че си решил вече никога да не се 
прибереш...

– Как няма да се прибера? Нося дори подарък на Вики – бяло пухкаво 
зайче.

Марио легна до Петя и усети, че тя доближава устни до ухото му.
– Благодаря ти, че се върна.
Не вярваше на чутото. Тя му благодареше, че се бил върнал. Той, идиотът, 

бил благоволил да се върне. Дъхът му спря. Ръката му сама се докосна до тяло-
то ѝ. Плахо започна да я гали. Устните им се допряха, но бяха все още далечни.

– Просто трябваше да приключа с една работа, разбираш ли?
– Недей да ми обясняваш – постави тя пръст на устните му. Той продъл-

жи да целува лицето ѝ и усети, че по страните ѝ се стичат сълзи.
– Недей така, моля те. Вярно е, че много закъснях...
Детето, което като че ли досега беше утихнало само за да бъде мълчалив 

свидетел, наново се разрева. С едната ръка Марио залюля кошчето, а с друга-
та продължи да гали Петя. Утрото не беше далеко.

На следващия ден някъде към обяд циганката, която редовно инспекти-
раше контейнера за боклуци, откри в найлон съвсем новичко бяло плюше-
но зайче и с премрежен поглед си представи как ще му се зарадват четирите 
ѝ деца.
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ИВАН КЪНЧЕВ – ЕСТЕТИКА НА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО

Имал съм възможност да бъде събеседник с Иван Кънчев и да стоя на бързеите 
на мисълта му. Усещал съм атмосферата на изложбите му, носещи от балканския 
привкус на Габрово и Трявна. Понякога съм бил разколебаван от грубостта на скулп-
турите му от дърво, от първичната мисъл, легнала като закон върху тях, но нико-
га не съм оставал безучастен. Бих ги определил като естетика на трудното, на из-
мъчената и непредвидима форма, която само по този начин би могла да се уплътни 
със съдържание. Иван Кънчев не облича леката мантия на интериорното, даващо 
чувство за лекота, хармония, порядък, привличане. Неизбежно е при него търсенето 
на сблъсък, драматизъм във формите и цветовете, откриващо едно напрегнато съ-
ществуване, на което в крайна сметка дължим устойчивостта на света. Без напре-
жението формите биха изгубили енергията си и биха станали като лениви патици, 
назобени от чувала със семена, от кой-
то Бог е творил света.

 От успокоените форми на кръга и 
цилиндъра, чрез които природата дава 
завършеност на дървото, Иван Кънчев 
прави неустойчиви форми, в които има 
преливане, съединяване, но няма чувст-
во за завършеност. Интериорното раж-
да чувство за подреденост, докато иде-
ята на Иван Кънчев е да види в дървото 
духа на незавършеното – дървото е жи-
вот, който винаги се дотворява. Годиш-
ните кръгове са ритъмът на времето, 
за да ги насели човекът трябва да пос-
тигне свой ритъм, така че природното 
да не се унищожи, а само да се преподре-
ди. Това е единствената възможност 
времето да тече обратно, защото само 
по този начин можем да стигнем до сър-
цето на дървото – като преодолеем го-
дишните кръгове в обратен порядък или 
като ги разместим. Скрий кръга, защото мирише на вечност – струва ми се, че това 
би бил девизът на Иван Кънчев, напомнящ на детска игра, която изкуството прави 
възможна и като игра за възрастни. Не се учудвам на цикъла му с рисунки „Меки ок-
ръжности. Производни на кръга“, в които по интуинивен път открива великолеп-
ната божествена трансформация с реброто на Адам, от което е създадена Ева. От 
гледната точка на Иван Кънчев създаването на нов човек от ребро е постигане на 
онази божествена истина, която подчинява в тялото кръга на другите форми, за 
да няма човек претенциите за вечност. Така обаче Бог е заложил изначалния бунт 
на човека и неговия стремеж към кръга – змията, дървото на познанието, ябълката. 
Самият сексуален акт, актът на съзиданието, е всъщност възстановяването на 
кръга. Стремежът на човека да овладее кръга се оказва неизбежният му път към гре-
ха. В цялостния цикъл от рисунки Иван Кънчев реално реабилитира окръжностите 
като изначални изразители на човешкото тяло и същевременно гради един последо-
вателен процес, за да открие как те са се трансформирали, т.е. как са се скрили.
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 Често съм си мислил, че скулпторите имат най-изострено чувство към ри-
сунката, тъй като чрез нея отдъхват от продължителния процес на извайването. 
При Иван Кънчев тя е и една мисловна нагласа, едно вкарване на пластичното в ко-
тела на съзнанието, а крайният резултат е скулптурната форма. Образно казано, 
рисунките са пътуванията на Иван Кънчев, скулптурите са неговите съзерцания, 
обогатени от интуицията и енергията на ръцете, а живописта е търсенето на из-
губения порядък. Наглед, разлетите, едро нанесени цветни петна са в ритъма на аб-
страктното, но те са така организирани, че носят паметта за конкретното. Те 
са градени чрез ефекта на размития кадър. Все едно си вдигнал мигновено очите към 
хоризонта, но в тях живее още картината на земната цветност и игра на форми-
те. Така живописта не ни задължава да интерпретираме и да търсим смисли – тя е 
такава, каквато е, а ние оставаме такива, каквито сме. В последно време започвам 
да разбирам, че това е най-благото състояние на съзерцаващия изкуството – свобо-
ден си да не мислиш. Около нас има вече толкова много сили на внушенията, че човек 
престава да бъде себе си.

  Радослав Радев

 

Иван Кънчев. Рисунка 3.

Иван Кънчев. Рисунка 4.
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Йоана Николае

Йоана Николае е родена на 1 юни 1974 г. в град Сънджеорз-Бъй, окръг Бистрица-Насауд. 
През 1997 г. завършва Филологическия факултет на Букурещкия университет, а на следваща-
та година и магистърска степен в същия факултет. Работила е в образованието, в медиите 
и в системата на книгоиздаването. Дебютира с книгата „Ретуширана снимка” (2000). Много 
успешни са стихосбирките ѝ „Север” (2002) и „Вяра” (2003). Избрани нейни стихове са преведе-
ни на немски, френски, английски и шведски език. По повод на последната ѝ книга „Небе в коре-
ма” (2005) румънската критика отбеляза: „Поетическият кураж на женствеността кара по-
етесата да преоткрие бременността като лирически наситено състояние, като профанен 
и божествен опит в живота на една жена...”.

Из книгата „Небе в корема“

ГРУПОВА СНИМКА
Съседите се разхождат спокойно в нашата къща. Знаят кога се обръщаме 

от една страна на друга под завивката. Знаят кога завъртаме ключа в ключал-
ката. Чуват разговорите ни и ги складират в асансьора. Вратите са ножовки с 
изтрити зъби. Щракат по цял ден, сякаш в пантите дебнат фотографи. Поня-
кога се мъча да запуша прозината уста в стената. Хърка. Устните са меки, от 
розов грис. Цялата къща е пеньоар, току-що изпран с белина. От разцъфна-
лите краища мога да си направя вратовръзки или стегнати колани за корема. 
Живея в този блок като в пластмасова катарама.

Един ден поликлиниките се тръшнаха на върха на сандала ми. Тряб-
ват ми лекари, здравни картони и медицински сестри с техните неприлични 
шеги. Дърдоря, сякаш съм се лутала по плешивини и бели темета. Шумолим 
в мушамите, старите несесери бяха друго нещо. Старици-деца са втренчени в 
един-единствен неон. Според смътно наклонените очи изглежда, че трябва да 
чакаме.

Една сянка, същата като мен, е само омазнено яке. Или може би прастара 
жилетка от месинг.

Бременните и сукалчетата винаги са спешни. Пише по вратите. Търся ле-
кар, при който да бъда. Търся лекарка на края на работното време. Стените са 
печати, през които не можеш да минеш. И ако стигна дотам, утайката скимти 
в чашките. Под роклята ще нося пъпеш осем килограма. Още съм тънка, но и 
ужасно далеч...
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1
Август е колкото една нощна разходка. Виждаш пазачи, жълти цветя, 

витрини и съчки. Паркът „Чишмиджиу” е конфитюр по брадата на старец. И 
раждането е нещо като отваряне на запушалка. Напукани кучешки зъби из-
лизат скришом навън.

Когато дойде раждането, нямаш избор.

Леглото има челюсти и тиктака като часовник. Нищо не боли. Изпитвам 
страх и страх. Оглупяла се пуля в това начало. Тенът ми е тлъст, лицето ми 
почти розово. Косата ми клокочи, но мълча. От аптеките правя слаби сапуни, 
а от поликлиниките замесвам половинести темели. До белите халати зъбите 
ми тракат. От коя фабричка да си купя безразличие?

Когато дойде раждането, нямаш избор.

Гаденето е неръждаема ножичка, много, заплашително лъскава. Гадене-
то е от котарак с извадени очи, кадифено търкулнати в пепелника. Вместо 
тяло имам смес от развалени заби и шоколад. Затова ям, хрускам, плюскам, 
тъпча се. Вечерта е колкото сто дни и десетки спънки се въртят с метални су-
хожилия. НЯМА ДА СЕ БОРЯ ПОВЕЧЕ. Живея в някакъв мозък като в илюст-
рация.

2
Скъпо момиченце, скъпо момченце,
Кръвта ми е тел, ръждясваща в шишенца. Пролетта е пейзаж със светли-

на и страх. Броенето е като езеро от пот. Правят ми изследвания. Изследвания 
като за начало. С ампули в ръцете, с умора. Болестта е там, където не предпо-
лагаш. Болестта е инжекцията, забита в трийсетте момчета, които чакат реда 
си за ваксина...

Не, не пуша. Не пия, кафе – много рядко, трябва ли обезателно да го сър-
бам направо от джезвето...

Средата на нощта е свинска мас, намазана на филия, а на сутринта троле-
ите са изсъхнали клоуни.

HIV е държава в Африка.
Послушанието е северна гора.
И всичко, което е сигурно, може да се разпука като блок от тапети.

УЛИЦИ

Моля се върху паркета. Може да съм анемична и с куки за плетене, за-
бити в раменете. Слюнката ми е купчинка желязо. Моля се до леглото, сякаш 
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няма да спя. По паважа поповите прасета излизат едно по едно. На консулта-
циите даваш пари, и отново пари. Един ден спираш да ги броиш.

Пердетата са лабиринт и тунели за щурчета. Чакаш за консултация със 
задушени в гърлото въпроси. Подстрижката ти е кастрон, вместо бузи имаш 
таралежи.

Моля се да задържа дишането си, да се упражнявам, да не се вцепеня в 
чуждия корем. Онзи ден бунт изби в подземието. С бисквити, с ципа от слива, 
стомашна киселина и главоболие.

Моля се на календари с надписи от въжета.

Съседите отсреща обичат маратонките си повече от всичко. Остъргват 
ги ежедневно, сушат ги любвеобилно върху перваза. Керемидите са живи от 
толкова гълъби. Скришом се доближават до гостите, до нас.

Засега коремът ми е малък: като изкривена шапка на пощальон.

На единайсетата седмица изследванията бяха готови. Знаете ли какво е 
това Rh? Знаете ли че вашият е отрицателен? Че във вас ще започне скрита 
борба? Имате кюртажи, правили ли сте аборт?... От време на време ще бъде-
те едно такси. Или хрущял в машината от месо.

Бременните са улици от специализирани институти. Живеят подредени 
в една единствена зала. Имат изправени гърбове и леко облекло. И чорапи, за 
да притискат разширените вени. Всеки следващ път идват с все по-тежки ку-
фари. Под бельото си носят колиби и рафтове.

ОГЛЕДАЛО

Имам тяло и започвам да го откривам. Никаква митомания, просто е 
бездънен чувал. Когато бяга, то е един стон със завързана уста. Имам тяло, ко-
ето е забравило да издържа. Коремът ще се разцепи от болка. Часовникът ще 
бъде голям колкото няколко камиона. Мигът ще прилича на гладна пустиня. 
Денят ще бъде броеница от системи. Ще се спускат от тавана като от небето.

Забравям лятото с изтърканите му дънки. Забравям регистри и разпри. 
Слаломирам в едно чекмедже. Нарязвам фризера на филии за ледени компре-
си. Сред започналия празник бие камбана. Съседите имат кърпи и я изтриват. 
Навярно имат и някаква тарифа.

Правя упражнения, падам на бедрата си. Все пак съм подвижна; в сто-
маха ми като стъкло свети усилието. В стомаха ми има палатка и една малка 
стръмнина. Спортувам, сякаш разбивам каменни сводове. И прозорци, отк-
рехнати в мускулите ми.
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СКЪПО МОМИЧЕНЦЕ, МОЖЕ БИ МОМЧЕ
1
Виждам се напълно безполезна. И тогава се преобразявам. Виждам се за-

маяна и безсмислена. Виждам се като езеро от сън. И тогава поглеждам към 
ръката на Мир. Тя е в три шишенца за кръв и в една синина при вената. Чувам 
се в един припев от друг век. Едва тогава се отлепям от инжекцията...

Това е един ден с църкви по ъглите. Наоколо има само мокети и грозде. 
Изтягам се спокойна върху едно поле с кафе. Няколко метра по-надолу има 
слънце и луна. Това е денят и по небцето ми растат портокали.

Краката ми изглеждат толкова тънки. Почуквам по тях, бият на кера-
мика.

Някои кафенета са ужасно тъжни. Стари маси от плюш и дърво и с по 
някоя продавачка, сякаш отлепена. Залепени за кръглите столчета, не знаем 
къде да оставим рестото. Сякаш е издрънчало в капачките на колената много 
след като сме си стигнали вкъщи.

И ето сега какво не мога да понасям:
Една синтетична дреха да наелектризира гардероба.
Филия хляб, намазана с пастет.
Баница със сирене, литър вода, чай и сокове, твърдостта на крушата, пя-

ната на млякото... Стълбите на блока, които няма как да изкача. Черните точ-
ки на рамото на някое момиче, сокът на зеленчуците, някога цели.

Братята ми, умалени насън.
Дебелият мъж от месарския магазин.

Краката ми изглеждат толкова тънки. Почуквам по тях, бият на кера-
мика.

2
В корема ми ти си от нерви, мускули и мрежи. Започваш да имаш кости 

и пъпки по венците. Прозрачни клепачета и крачета, готови да се затичат. Те-
жиш четиридесет грама, голям си колкото зрееща ябълка.

Детето е в състояние да си отваря устата, може да мърда езика и уст-
ните, гълта околоплодна вода, мърда крайниците си, стиска и отпуска юмру-
ци, може да хълца...

Аз съм един ням филм, оня, дето се бият със сметановите торти. Но ня-
мам никаква дреха за преобличане.

Превод 
от 
румънски

Иван 
Станков
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Момо Капор

МИНИАТЮРИ

ЕСЕН

Време е да си стягам багажа. Крайно време е.
Има време да си стегнеш багажа, за да отидеш някъде или да си тръгнеш, но 

какво ми остава да сложа в сака, щом джинсите ми са вече изтъркани, тениските 
избелели и накъсани, когато книгите ми за лятото са прочетени, сандалите скъса-
ни, а старите ножчета за бръснене – тъпи? Профуках, значи, още едно лято, а можех 
да го използвам по-внимателно, за да го имам за по-дълго.

Наблюдавах десет поколения летовници и се чувствах остарял, когато те се 
сменяха. Виждах ги как пристигат уморени и бледи и как заемат места на плажа. 
Там постилаха кърпи, слагаха шезлонги, надуваеми дюшеци или някоя дреболия, 
за да могат другите да разберат, че това е тяхна територия. Това е моето място! – 
казваха за парчето бряг, за някоя скала, удобна да се опреш на нея, за част от прис-
тана. Това е моето място! Но кой може да притежава морето?

Гледах ги как от ден на ден кожата им потъмнява, наблюдавах летните флир-
тове, ставах случаен свидетел на малките августовски изневери, слушах изповеди, 
пиех повече, отколкото трябваше, а после ги изпращах, разменяхме си адреси, обе-
щавах, че ще пиша – но още на другия ден, на първи, десети или двадесет и пети 
пристигаха нови гости и казваха за парчето бряг, че това е тяхното място, и всичко 
беше едно и също. Не, не, наистина е крайно време да си стягам багажа.

С келнерите бях на ти. Пушех със старците контрабанден тютюн от Херцего-
вина. Говорехме за ветровете: изглежда ще обърне на трансмонтана? Черпех непоз-
нати. Приемах да ме черпят. Празнувах нечии рождени дни. Пеех фалшиво. Мър-
морех на онези места, където не знаех думите. С дни седях сам в градината.

Плажовете опустяха, отново са ничии, яхтите вдигнаха котви и отплуваха за 
Генуа и Малта, през площада не минава никакъв интересен субект, а и столичните 
вестници започнаха да пристигат нередовно. Никога повече няма да бъдем краси-
ви, млади и луди, както през това лято: не, не, крайно време е наистина да си стя-
гам багажа.

Роден през 1937 г. Завършва Художествената ака-
демия в Белград (1961), но свързва съдбата си трай-
но с литературата. Считан е за един от най-плодот-
ворните съвременни автори на бестселъри. Работи 
в различни жанрове: издал е над 30 романа и сборници 
с разкази, автор е на сценарии за игрални и докумен-
тални филми, телевизионни предавания; пише пъте-
писи, монографии, радиопиеси, фейлетони и др. Особе-
но големи са заслугите му в жанра на късия разказ. Не-
гова е фразата, че човек трябва да остарява достойно – като катедрала. Превеждан е на 
английски, френски, немски, полски, чешки, български, унгарски, словенски и шведски език.
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МАЛКИЯТ ПРИНЦ

Ако само можех да разбера как е изглеждал денят, когато в книжарниците за 
пръв път се е появил Малкият принц на Антоан дьо Сент Екзюпери…

Дали е бил слънчев, облачен, ветровит, дъждовен?
Дали Екзюпери е влязъл в някоя книжарница, отворил книгата си и помирисал 

нейните страници?
Разхождал ли се е из Париж после, поглеждайки крадешком витрините?
Може би при него се е приближила някаква млада дама и го помолила да ѝ даде 

автограф на нейния екземпляр?
Какво ли са казали първите критици? Че книгата не е за деца, а за възрастни? Но 

не е! Или че е повече за деца, отколкото за възрастни? Така е!
Дали неговите колеги писатели са казвали, че той е по-добър илюстратор, от-

колкото разказвач, а художниците, че е много по-добър писател, отколкото илюст-
ратор?

Не са ли си шепнели, че се е вдетинил, че е сантиментален; че историята му е 
прекалено символична, а рисунките – непрофесионални?

Наистина, кой би могъл да предвиди, че влюбените и до днес ще си подаряват 
тази книжка?

Питам се как ли би изглеждал този ден, ако Екзюпери не се беше изгубил в небе-
то, преди Малкият принц да излезе в Париж?

ПИСМО

Отдавна вече те няма на Сава.
Някои още питат кога си тръгна от Ада1, а други вече полека-лека те забравят.
Точно преди няколко дни старият господин Пешич забеляза, че отдавна не си 

идвала на реката. Спомняш ли си го? Той все още упорито продължава да гребе с лод-
ката си отпреди войната нагоре по течението, чак до Остружничкия мост. Надолу 
само седи, оставил веслата да се отичат, и чете руските класици.

Знам, че вече не те интересува, но и аз съм още на стария пристан. В същата она-
зи лодка със същия двигател от четири конски сили. Винаги ни костваше много вре-
ме и сили да преборим реката и да избягаме колкото се може по-далеч от останалите, 
но като стигнехме горе до Макиш, забравяхме за трудностите, стария мотор и заца-
паните свещи. Нямахме пари за водни ски и затова те влачех с въже нагоре по река-
та. Най-хубавата рокля, в която някога съм те виждал, беше тази от вода. Обличаше 
я на голо. Около тебе проплуваха увехнали листа от маестро Косма2, пера от речни 
чайки и по някоя самотна бирена бутилка, която, поклащайки гърлото си, бързаше 
да се влее в Дунав.

Чух, че си станала стюардеса. Значи вече не плуваш. Сега летиш. И вече нищо не 
е далеч за тебе. Казват, че спиш в Дубай, сменяш се в Сингапур; говорят, че си купу-
ваш роклите в Хонг Конг, а бижутата в Тифани на Пето авеню.

Вече не миришеш на река, а на безмитен магазин на някое летище. Сега най-
после можеш да си купиш Кабошар, Герлен, Фърст, Опиум – всички тези парфюми, 
които толкова желаеше; да пушиш дълги цигари от 100 милиметра и да ги палиш със 
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1Ада – Ада Циганлия, сравнително голям остров в устието на река Сава при вливането ѝ в 
Дунав; сега благоустроено място за туризъм, спорт, риболов, водни спортове и др.

2 Маестро Косма – връх Космай в планината Копаоник, западно от Белград.



златна запалка. А някога, на Сава, като останехме без кибрит, поддържахме “вечен 
огън” – огънче от огънче!

От кога не си идвала на реката?
Самолетите често прелитат над Ада. Мисля си тогава, че може да си в някой от 

тях и за всеки случай махам. Хвърляш ли понякога поглед надолу към нас? Или вече 
нямаш време дори за това?

Аз съм добре. Животът някак си става все по-къс, годините летят, месеците ми-
нават бързо – само денят като че ли няма край, откакто те няма на Сава.

ОБЯВА

Търси се една тетрадка: една чудна, дебела тетрадка-баница, която някога нари-
чахме тетрадка по всичко. Ах, тази тетрадка!

Прекрасна дума. Между кориците ѝ бяха походите на Цезар, левите и десни при-
тоци на Сена, неправилните глаголи и изсушени цветчета иглика. В нея бяха първите 
ни стихове, в нея упражнявахме саморъчния си подпис, изчислявахме успеха си за 
края на годината, в нея двеста пъти беше записано едно име, в което бяхме влюбени, 
а веднага след това наказание – двеста и петдесет пъти написано изречение: Не тряб-
ва да се кичим с чужди успехи! Рисунки по полетата, петна от закуски, гатанки, игри 
на морски шах, разлято мастило (следи от сълзи), текстове и диктовки, в нея беше 
любовта.

Мнозина от нас завършиха само с тази една-единствена тетрадка по всичко, ко-
ято лесно се събираше в левия джоб на палтото. На нея седяхме в парка през пролет-
та, когато тревата беше още влажна, с нея се замервахме през голямото междучасие 
или я държахме над главите си вместо чадър, когато още с радост тичахме под дъж-
да. Като че ли още тогава знаехме – животът не е само един предмет и не може да се 
събере в една- единствена тетрадка, на която пише История. Може би този живот, 
всъщност, най-приятно се усещаше в онази стара тетрадка по всичко, която изгубих-
ме някъде по пътя и която се търси в тази обява.

ПОРТРЕТ

През зимата на 1941 г. татко поръча на известен белградски художник портрет 
на майка ми в естествени размери. Мама позира три седмици. Художникът постоян-
но отлагаше завършването на платното, въпреки че беше взел капаро. Вероятно се 
беше влюбил в майка ми, която по това време беше истинска красавица.

През пролетта започна войната. Татко замина на фронта и загина още в начало-
то. Останахме двете сами. Майка в началото продаваше някои вещи, а после започна 
да работи по чуждите къщи. Състари се за една нощ. За да преживее някак, худож-
никът вероятно бе продал на някого портрета на мама. Кой знае какви хора купуваха 
тогава нещо и къде бе отишъл портретът.

Един ден след войната някой ни каза, че портретът на мама се продава в един 
оказион, на бившата Хартвигова улица. Отидохме там. Тогава бях на девет години и 
си спомням добре всичко. Магазинът беше дълбок и полутъмен. Портретът на мама 
беше близо до входа, така че беше добре осветен. Едва сега се убедих колко красива е 
била. Сянката на сламената ѝ шапка със синя панделка падаше върху нейните огром-
ни очи и разтворената книга в скута ѝ. Беше облечена в бяла рокля без ръкави. Виж-
даше се, че портретът бе рисуван с много любов. Много дълго стояхме пред него.

– Колко струва? – попита накрая майка продавача.
– Двадесет хиляди – отговори той.

185алманах • Ϛвета гора • 2006

Момо Капор • Миниатюри



По това време това бяха огромни пари. Ние двете живеехме цял месец с две хи-
ляди. Но преди войната художникът беше един от най-добрите.

Мама ме взе за ръка и тръгна към изхода.
– Извинете, госпожо! – спря ни продавачът, показвайки портрета. – Това вие ли 

сте на портрета?
Майка не му отговори веднага. Погледна съсипаните си ръце, свали една неви-

дима прашинка от избелялата си рокля, опипа косата си, в която вече имаше много 
сиви кичури.

– Не съм – каза тя, и ние излязохме от магазина.

ГЪЛЪБИ

Точно в седем и половина всяка вечер на терасата на Градското кафене в Дуб-
ровник идваше човекът, който беше създавал историята. Макар че вече от години не 
беше на власт, хората го гледаха с уважение и възхищение. Човекът, който беше съз-
давал историята, изпиваше бавно своето черно кафе с високо вдигната глава. Погле-
дът му бе насочен някъде напред, към небето и звездите, и всички летовници си мис-
леха, че той е страшно горд и непристъпен. Те грешаха. Той наблюдаваше гълъбите, 
които се готвеха за сън. Гълъбите спяха под стряхата на покрива на църквата „Св. 
Влах“. Човекът, който беше създавал историята, ги броеше всяка вечер. В средата на 
този черен фриз от гълъби върху сивата основа на каменната стена спеше един бял 
гълъб. Един-единствен, бял. Човекът, който беше създавал историята, беше открил 
след дълго наблюдение тайния закон на гълъбите: белият гълъб бе винаги по среда-
та, в самия център на заспалото ято. Открил беше също така, че всеки гълъб си има 
точно определено място. А ако някой гълъб от края се опиташе да се приближи до 
центъра, останалите с опашките си го изгонваха на мястото, което му се полагаше. 
След като се увереше, че всички гълъби са налице и всеки от тях е на мястото си, чо-
векът, който беше създавал историята, плащаше кафето си и си отиваше усмихнат, 
гледайки пред себе си.

ПИСАТЕЛ

След литературно четене в библиотеката го отвеждат на банкет в местния хотел. 
Библиотекарката, организирала тази успешна среща на писателя с читатели, го гле-
да с възхищение като един литературен ангел, паднал от някаква друга планета. На 
другия край на масата мъжът ѝ, горски, се напива от ревност. Хранят се мълчаливо 
и после се разотиват. Писателят отива в хотелската си стая. Отдавна вече не е писал 
нищо, макар да говори на всички как цели осем години работи над нещо значително 
и велико. С раираната си пижама и чехли прилича на остарял факир след представ-
ление – без фрак, бастун и зайци в цилиндъра. След като поставя ченето си в чаша с 
вода, а на носа си очила, писателят пие разноцветни таблетки; известно време чете 
вестник, а после гаси лампата и потъва в сън. Мъчат го киселини от пикантните, 
люти ястия, с които не е свикнал. Във виното имаше много сяра. Забравен от домаки-
ните, които вече чакат друг писател, на сутринта се връща сам с неотопления местен 
влак, щастлив, че все пак живее в Белград.

ТАКСИ

Ей, кретен, кой ти даде книжката? Виж го, моля ти се, как кара! После дяволът 
ще му е виновен. Пък виж и времето – налягането пак високо, всички са напрегнати, 
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само дето не са пукнали. Като се ударят, веднага изскачат от колите и налитат на бой. 
Ще се избият. А вижте как е в Европа! И там се случва да се ударят, но си разменят 
визитките и – приятно ми е, че се запознахме! Как само го правят! А на нас ни тряб-
ват още най-малко триста години да влезем в релси. Гледай само оня как кара! Селя-
нин! Четиридесет и две години съм зад волана като такси и такова чудо още не бях 
виждал! Не знам вече какво става. Какво време дойде? Накъде отива всичко? Къде 
бързат всички? Всичко се промени. Пък казват, че и тези петна по слънцето… Година 
на маймуната! Ама те са маймуни! Погледни ги само! Всички искат всичко, и то вед-
нага. Не могат да чакат. Колкото се може по-бързо! Затова е този стрес. Искат и кола 
да имат, и да живеят, и да пътуват. А покойната ми майка и баща ми петдесет години 
живяха заедно, а дори нямаха кантар и искаха назаем от съседите. Някога човек съ-
бираше къща цял живот. А сега? Хоп и инфаркт! Пукват като хартиена кесия. Орга-
низмът не може да издържи. Мене, ако ме питаш, аз я карам полека. Не можеш ме на-
кара за никакви пари да ти карам вечер. Сядам си кротко с дъртата в кухнята, ям си 
кашкавалеца и пия бира. Не си го слагам на сърце! Така разбирам аз нещата.

ФЪСТЪЦИ

Едно тъмнокосо момиче влиза точно в полунощ в “Трите листа тютюн”.
Обикаля масите, облечено в дълъг дъждобран, наследство от майка ѝ, идва до 

масата и стои безмълвно, държейки в ръцете си разтворена училищна чанта. В тази 
чанта няма тетрадки, няма учебници – в нея има фъстъци.

Опекла ги е във фурната майка ѝ.
От миналогодишните тетрадки по краснопис баща ѝ е направил фунийки – 

петдесет фунийки с прав и наклонен краснопис, под който с червено мастило пише 
“пет минус”.

Момичето стои и мълчи, а училищната ѝ чанта се отваря пред посетителите 
като някаква странна тъмна раковина, пълна с мистериозни плодове.

Някой казва: Срамота, кой разрешава това!
Някакви щедри прахосници купуват десет фунийки наведнъж.
Бивши тенори само за нея изпяват горно до и купуват три фунийки.
Двама влюбени развиват нейната фунийка и си шепнат стихове с буквата С: 

“Иса и Сана, ето носят на сърните сол и сено”.
Някакъв пияница се е вторачил в мрака на разтворената чанта и му се стру-

ва, че вижда своя гроб и как го спускат в студената черна земя, а един хипохондрик 
пита момичето дали фъстъците са измити предварително, един любител на загадки 
се опитва да изчисли колко фъстъка има средно в една фунийка, а някакъв бизнес-
мен ѝ дава сто динара, но тя му ги връща и казва, че продава фъстъци, а не проси – и 
в този момент влиза салонният управител и изгонва момичето навън, а всички мъл-
чат като риби и се преструват, че гледат в чашите или чиниите си.

Седя и си мисля колко малко ни дели от мига, когато нашите дъщери ще про-
дават фъстъци, а ние ще ги чакаме да се върнат на разсъмване и да заспят, смучейки 
палеца си.

ЕЛХА

През януари често попадам на изхвърлени новогодишни елхи. Лежат си пред 
входовете с изпочупени клони, на които има по някоя забравена, напукана играчка, 
която тайнствено блещука между черните чували с боклук.
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А само преди двадесетина дни отивахме на пазара да купим нашата елха! Дъл-
го и внимателно я избирахме, обръщахме я от всички страни, разтваряхме клоните 
ѝ, мерехме височината.

Гордо я носехме през града, мъкнехме я по стълбите и я поставяхме на почетно 
място в стаята. Украсявахме я с топки и сребърни гирлянди. Запалвахме свещички в 
нейна чест. Вдигахме тост за нея. Слагахме подаръците под клоните ѝ. Хвалехме се с 
нейната красота пред гостите. Възхищавахме ѝ се колко е стройна. Галехме я, докос-
вахме я, вдъхвахме аромата ѝ. Обожавахме я.

И въпреки, че Нова година беше минала, беше ни мъчно да се разделим с това 
прекрасно дръвче. Тогава тя започваше изведнъж да съхне. Вехнеше пред очите ни. 
Отначало свалихме украшенията. Тя се бранеше, като бодеше ръцете ни със сухите 
си иглички, които не бяха вече нежнозелени, а жълтокафяви и остри, направо опас-
ни. Който имаше печка, нацепваше елхата и я изгаряше. Тя гореше величествено, за 
последен път украсена със собствените си искри. А който нямаше печка, я изхвърля-
ше пред къщата, оглозгана и оголена, за да я приберат боклукчиите.

Само не ми говорете за любовта!
Всичко знам за нея.

ЛЮБОВНИК

Какво прави този бизнесмен сам посред нощ на шосето? Защо е спрял колата и е 
запалил дългите светлини? Защо е сложил очилата плюс девет диоптъра и какво тър-
си по простряната бяла риза, клекнал в тревата през фаровете?

Той е на петдесет и пет. Косата му е прошарена. Има едва оформено коремче. 
Момичетата още го харесват и от време на време има любовни връзки. Има и ревни-
ва съпруга, която не разбира неутолимия му глад за нежност. Тази вечер се връща от 
командировка в Любляна, но не е успял да прегледа дрехите си. Може би някъде е ос-
танал някой дълъг рус косъм от млада коса? Може би някоя палава целувка погреш-
ка е попаднала на яката? Ако не ги намери, сутринта ще ги намери жена му. А той е 
бизнесмен и не разчита на случайността. Професионалист. Затова е паркирал колата 
на банкета на магистралата и сега ликвидира любовните следи.

Толкова е унесен в работа, че не забелязва как отзад се приближават двама ми-
лиционери с насочени пистолети. Наблизо има военно летище; може да е някакъв 
шпионин, който се ориентира именно по разтворена тайна карта?

Но това не е шпионска карта, а само обикновена бяла риза със следи от нечие 
червило. География на целувките. Последни следи от последната любов.

И ето, като виждат каква е работата, милиционерите най-напред прихват да се 
смеят, а после клекват в тревата и помагат на стария любовник да прегледа останали-
те ризи, свързани от мълчаливата мъжка солидарност.

БЕЛГРАД

Белград без вода! Не може да бъде, но все пак се случва често.
Тогава градските власти предупреждават жителите на Белград да икономисват 

водата и да се къпят по-малко.
Интересно, когато по телевизията говорят за “някакви безсъвестни личности и 

известни отрицателни прояви”, ръководителите на града постоянно гледат към мен! 
Повярвайте ми, не знам какво да правя. Половината ми живот са ме карали да се 
къпя редовно, въпреки че мразя това от дъното на душата си, и точно когато накрая 
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по някакъв начин свикнах с тази ежедневна инквизиция, спират ми водата и ме об-
виняват, че прекалено дълго се къпя.

Вчера трябваше да пролея половин литър минерална вода “Княз Милош, за да 
се обръсна. Мия си зъбите с “швепсссссссс”! Изобщо не мога да разбера как араби-
те, които са насред пустинята без нито един поток, имат вода дори и във фонтаните, 
а в Белград, който е построен на двете най-големи реки в Югославия, вече почват да 
възпитават децата си да не се къпят прекалено много! Дявол да го вземе, какво пихме 
досега? Да не сме изпили цяла Сава с левите ѝ и десни притоци?

На мен лично и през ум не ми минава да се чувствам виновен заради тази вода! 
Всички знаят, че не я консумирам. Добре ми беше казал един лекар, че в моя алкохол 
има и известен процент кръв. Всъщност, ако водата беше нещо добро, в нея нямаше 
да крякат жаби, а хора.

Който я е изпил, той да отговаря! Аз поемам само част от отговорността за гази-
раната вода, защото с нея си разреждам виното. Като става дума за река Сава, която 
е замърсена с нефт, група специалисти начело със Секретаря по сиренето и военната 
музика наистина подготвя спасителна дългосрочна програма за нейното очистване. 
Чух, че първо ще изперат Сава, после ще я изсушат и изгладят и ще стане като нова! 
Единственият проблем е къде ще сложат през това време рибата… Като решат и това, 
преминават към действие!

* * *
Децата, ако знаете, вече не могат да пишат тънко и дебело. Когато се използва 

химикал или флумастери, линията винаги е равномерна, еднакво дебела, тя е като 
безчувствена, винаги една и съща. На днешните деца е отнето нещо твърде ценно. 
Тази цивилизация се свързва все пак с ръкописите на старите калиграфи, с рисунки-
те на Леонардо, направени с гъше перо и подострена тръстика, или с птичето перо на 
Паоло Учело; със скиците на Рембранд, ръкописите на Достоевски, където рисунките 
по полетата се преплитат в някакво безумие; в края на краищата и куцият Вук (Кара-
джич) е написал азбуката с гъше перо! Днешният малък жител на Белград получава 
автоматична писалка още в първи клас, докато ние я получавахме чак като абитури-
енти, заедно с часовник. Рисунките с флумастери избледняват след по-малко от го-
дина. Направените с перо рисунки на Леонардо са свежи, като че ли ги е нарисувал 
вчера. Неговата сангвина винаги има цвета на прясна кръв. Написаните с химикалка 
или флумастер думи са малко тъпички.

Извинете ме, че съм старомоден.
Това е основно от бирата.
И от тази нощ, когато моята пишеща машина чука някакви забравени ритми, 

призовавайки сенките на отминалите дни.

* * *
Да пишеш в кухнята има много предимства. На първо място, когато ви свър-

ши духовната храна, имате под ръка истинска, без която наистина не може. А като 
ви секне вдъхновението, не е лошо да надникнете в ледените дълбини на хладилника 
(наричан от пуристите в езика “охладител”) и да откриете там някоя забравена изс-
тудена бира и потърсите вдъхновение в блещукащата пяна, от която започват да над-
ничат лицата на старите приятели. 

Сега е нощ. Знам, че те сега пият.
З. не започва никога преди да настъпи нощта. Той пие сам, загледан в мърдащи-

те образи на телевизора, на който е изключил звука. Веднъж ми разкри, че се напива 
два пъти по-бързо, ако се поклаща в люлеещия стол, а пет пъти по-бързо (със също-
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то количество), ако пие в банята и при това гледа въртящия се барабан на пералнята, 
докато не му се завие свят. “Това е много по-интересно, отколкото да гледаш телеви-
зия – каза ми той, – телевизията има само две програми, а пералнята – четиринайсет. 
И всички са цветни!”

Ц. работи на рецепцията на един хотел в Любляна. Той си крие бутилката в те-
лефонната централа на хотела, загледан в заледената улица през големите прозорци. 
След полунощ слуша изповедите на проститутките, бездомниците и уморените ми-
лиционери.

М. вероятно сега е на бара в бюфета на гарата. Иска му се да иде накъде, но е заб-
равил къде.

В. е в Кънектикът, в студена и празна стъклена вила на брега на Атлантическия 
океан. Чака да стане полунощ, за да се обади на някого в Белград и да пита какво ново 
има там. Тогава в Белград ще бъде шест часа сутринта.

Р. стои, треперейки, на площад Байлона, под стряхата на една будка с билки, с 
малка бутилка коняк, тъй че няма да чуе позвъняването на стария си приятел от Къ-
нектикът.

Н. пие в кръчмата “Иския” на площад Сабион, в град Брюксел и кара унгарски-
те цигани да му свирят до безкрай “Като ми пишеш, мила мамо, пиши ми за всичко, 
само за нея недей да ми пишеш…” Унгарците знаят мелодията, но не знаят сръбския 
текст. Н. си поръчва лучена супа за изтрезняване.

Ф. е завел съпругата си на вечеря. Тя е доволна, че мъжът ѝ не прекалява с пие-
нето. Но тя дори и не подозира, че Ф. е в таен заговор с келнерите: в ракиената чаша те 
му сипват обикновена вода, а в голямата чаша за минерална вода – гроздова. Ф. сръб-
ва от малката чаша и се мръщи, а после пие гроздова от голямата, като се старае ни-
кой да не забележи нищо по лицето му.

В. пие заобиколен от гости, които са му скучни. Той пръв казва „Довиждане!“ 
и после изпива чаша и се отнася някъде надалеч, където гостите не могат да го стиг-
нат.

Ч. пие със значително по-млада дама в леглото, размишлявайки как да се отър-
ве от нея, за да си пие сам. Младата дама обаче показва намерение да остане до сут-
ринта, докато

К., нейният мъж, също пие вино с шафнера на спалния вагон по линията Белг-
рад – Загреб, гледайки опустошеното си лице в тъмното стъкло на прозореца, зад ко-
ето преминават заспалите села.

Наздраве!
Чукам се с невидимите си приятели – братя по безсъние, и сега всички те са тук, 

в кухнята, над клавишите на пишещата машина: искат да влязат в тази нощна исто-
рия, но пияните гости никъде не ги искат, а те мечтаят да са някъде, където е безопас-
но и топло, за едно последно – на изпроводяк…

КИСЕЛО ЗЕЛЕ

През ноември из Белград се търкалят зелки.
Красавици слизат на Байлоновия пазар, техните високи токчета почукват надо-

лу по улица Цетинска, а лакираните им седефени нокти опипват зелките – избират 
само твърдите, средни на размер, които да стават за зимнина. И може човек да се из-
дигне до незнайни висоти, да скъса с родния си корен и да стане изтънчен интелекту-
алец, но е само въпрос на време да го видите как влачи чувал със зеле на гръб. Зелето 
е по-силно от всичко! Сарми, печено свинско със зеле, пържолки, армеена чорба – за-
едно с боба и картофите киселото зеле е третото основно ядене в нашата национална 
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кухня. Да не говорим за салатата от кисело зеле, посипана с червен пипер! Какъв би 
бил животът без нея?

Вижте само нашия уважаван философ (който в действителност презира една 
такава банална тема, за която пиша) с каква любов и внимание намества зелките в 
кацата, предварително попарена с вряла вода; как сипва солта, равномерно разпре-
деля лютите чушки и очистения хрян. Зарязва важни държавни дела и университет-
ски катедри и два пъти седмично, като някакъв вампир, слиза със свещ в мазето да 
претака чорбата. За какво толкова мъки и труд? Няма ли кисело зеле по магазините? 
Има, но сред нашия народ още битува дълбокото недоверие към “купешкото” зеле. 
Няма значение, че строим супермодерни небостъргачи със смели линии; миризмата 
на кисело зеле се качва с асансьора и до най-луксозните апартаменти.

При избирането на камъка, с който се затиска зелето, както е известно, трябва 
да се спазва той да бъде твърд, а не мек, който се рони. Колкото е по-голям камъкът, 
толкова е по-добре за зелето. Да, но как да намериш камък в Белград? Ако някой има 
някаква съвременно скулптура, проблемът му е решен, а останалите се оправят кой 
както може. Веднъж посред нощ видях на Калемегдан един влиятелен човек да върви 
бавно, като някакъв Сизиф, под тежестта на откраднатия камък

Добре че не всички жители на Белград слагат кисело зеле – иначе нямаше да ос-
тане камък върху камък от Калемегданската крепост.
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Сава Дамянов

ЕРОС И ПОРНОС:
БОЖЕСТВЕНА СИМФОНИЯ НА ТЕЛЕСНОТО

В античната митология бог Ерос заемал високо място, толкова високо, че в 
някои легенди дори е определян като най-стария от всички богове, като своеобра-
зен Принцип на Възникването. Бог Порнос пък, неговият полубрат (или полусес-
тра, зависи как е тълкуван полът им), почти не е споменаван, но винаги някак се 
е подразбирал: ако, да кажем, се вярвало, че Афродита и Хермес са майка и баща 
на Ерос, то упорито се криело, че Порнос е отроче от същата майка (Афродита) и 
от всички нейни любовници! Ако се вярвало, че Ерос е силата на спокойствието и 
хармонията, то дълбоко се криело, че Порнос е олицетворение на безпокойството 
и хаоса; ако се вярвало, че Ерос дарява познание и мъдрост, то дълбоко се криело, 
че Порнос освобождава подсъзнанието и осенява с пророчество; ако се вярвало 
в небесната природа на Ерос, то дълбоко се криел хтоничният произход на Пор-
нос… Eстествено, може още много да се каже, но очевидно е, че в морето от преда-
ния и спекулации Ерос все повече се славослови, а Порнос – който също е просла-
вен! – се слави все по-тайно и по-тайно; така Ерос се превръща в светлата (твор-
ческа) страст, а Порнос в символ на най-тъмните (но също творчески!) копнежи. 
Така полубратът и полусестрата стават заложници на случая, който им е отсъдил 
разделение, въпреки че са Едно: Божествен Хермафродит е тяхното истинско мета-
физично име, а в изкуството – Божествена Симфония на Телесното. И въобще не 
е случайно, че в първия метафизичен смисъл се изрича в мъжки род, а във втория, 
творческия, в женски: така ни предупреждават, че феноменът, който излъчват, е ед-
новременно интегрален и универсален, че половата същност накрая винаги се пре-
топява в една всемогъща надполова (или безполова, все едно!) Същност и че така 
– в крайна сметка! – изглежда Съвършенството…

…Да, да: наистина така изглежда съвършенството (което, естествено, като 
Същността е безполово, надполово и – в среден род!), така Ерос и Порнос създават 
Божествената Симфония на Телесното. Затова притчата за взаимното прониква-
не на Ерос и Танатос като нейно истинско творение вече изглежда някак поовех-
тяла, изхабена, сладникаво-философска: тя (нека бъдем честни докрай!) се явява 
като своеобразна псевдопритча. И, противно на това, пред нас се оформят щри-
хи от онази първа Притча, която учи, че истинското хермафродитно Създание на 
това изкуство трябва да се търси (и види!) в единството на Ерос и Порнос, в съче-
танието, което еднакво изостря и заличава техните различия, в цялото, което пра-
ви безсмислени умишлените граници и отваря дверите на един различен свят. Тази 
притча за Божествената Симфония на Телесното същевременно е и притча за са-
мата себе си – притча за Божествената Симфония на Телесното; тази притча ед-
новременно е и свенлива, и безсрамна, и метафорична, и директна, и сериозна, и 
смешна, и свята, и профанна, и нежна, и груба, и космическа, и човешка, и фантас-
тична, и реалистична, и теофилска, и сексофилска… Тази притча едновременно е 
всичко това и много повече от това, което означава, че тази притча е своеобразна 
Притчица.
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…Да, да, точно така се представя Божествената Симфония на Телесното; като 
Притчица, която изговаряш с наслада, защото знаеш, че, ако махнеш р и т, тя ще 
стане още по-хубава! Или както Контур, който също произнасяш с наслада, защото 
чувстваш, че без светлинната му стойност т о н е още по-сладък!

Да си ги представим за миг: и единият, и другият обичат играта, и единият, и 
другият са душа на тялото си и тяло на душата си, и единият и другият – Притчи-
ца без Т и Р или с тях, и Контур с ТОН или без него – имат една и съща идентифи-
кация за нас през вековете. Аристофан, римските “безобразни” поети, Бокачо, Раб-
ле Казанова, дьо Сад, Аполинер, Анаис Нин, Батай, античните статуи, мозайките, 
съдовете, Ботичели, Рубенс, Тициан, Микеланджело, рококо гравюрите, Гоя, Тулуз 
Лотрек, Пикасо, Дали… Божествената Симфония на Телесното в думите, формите 
и цветовете, в притчиците и контурите, винаги е прославяла Живота, винаги е 
била химн на човешката природа (т.е. на Природата въобще), винаги е откривала 
Тайните, винаги е проповядвала хедонизъм със смисъл! Но тя също винаги е и при-
теснявала, винаги е предизвиквала вълнение, винаги е била табу: презрението към 
нейното опиянение е граничило с немощ, а разграничаването на ума от нея – с от-
ричане на Неразбираемото! Притчите и Контурите са извор на радост за духа (от-
ричана от онези, чийто дух е чужд на тялото!), извор на онази весела наука, която 
винаги ще липсва на света (но с която светът би бил по-добър), и ако си ги предста-
вим без р и т и тон – ето го извора на вечното вдъхновение, ето го новото Пранача-
ло, ето го Големия Взрив! Защото те сами по себе си са гранични зони (или между-
зони), своеобразни “Досиета Х”, нещо, което нито поставя въпроси, нито дава отго-
вори, и все пак непреодолимо привлича. И е силно значещо. Защото едновременно 
е и означител, и означаемо. Защото и днес е тук, колкото вчера и утре. Така е било 
през времената, които като снежинки се топят след нас. И затова точно сега, в зора-
та на новото хилядолетие, нека си отворим широко очите и свалим всички воали; 
и нека се заслушваме по-често в гласа на Ерос и Порнос, нека се отдадем най-нак-
рая смело на Божествената Симфония на Телесното не само виртуално, но и реал-
но, изцяло… 

Вдъхновени от притчата Савина
умът, емоцията и талантът на

Седефчева преведоха я еротично-порнографската 
Божествена Симфония на Телесното 

Сава Дамянов • Ерос и Порнос......
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ХИПОСТАЗА НА ЛЮБОВТА

И когато злите сили я приспят,
ще се появи Принцът, ще целуне
ледения ѝ сън и заедно с нея ще
се впусне в един нов, по-силен Сън.

„Любовта е мрачен вилает, написа ми някога, отдавна, и така докосна мисъл-
та, която навярно години криех в сърцето си, но не изказвах. Да, наистина: любовта 
е като мрачен вилает: онзи, който вземе, ще се кае; онзи, който не вземе, също ще се 
кае… Но любовта е и като разказ: винаги има своето неповторимо начало и непов-
торим край, първа и последна дума (тези думи често са мистични символи, за чий-
то дълбок смисъл, дори не подозираме!), белота преди и точка на края на всичко. 
(Точка, която е окончателна, неизбежна – болезнена.) Точка, заради която именно 
любовта е най-близка със смъртта: точно както смъртта, и тя само веднъж в живота 
наистина се случва…”

Изговаряйки шепнешком изреченията – дар, предназначен за мен, моята 
мъртва любима всяка нощ идваше в сънищата ми. Там, в сънищата, я виждах млада, 
виждах я по-млада, отколкото когато и да било наяве, въпреки че отначало можех 
да виждам само нейния глас, който приемаше формата на детска усмивка и целувка. 
После през меката, пухена мъгла, започваха да се подават и други детайли и аз вече 
можех не само да я видя, но и да я докосна: можех физически да я почувствам, по-
напрегнато и по-красиво от когато и да било. Спомням си, косата ѝ беше от огън. 
Когато я милвах, по ръката ми преминаваше необичайно приятна топлина: ръката 
гореше и в пламъка се топеше заедно с нейната коса; така двата огъня се сливаха в 
един: така двата огъня образуваха неделимо, вечно Единство. В това Единство гла-
сът на моята мъртва любима отново приемаше облика на детска усмивка и целувка, 
обръщайки се към мен като през някакъв отдалечаващ се вятър, въпреки че идва-
ше някъде отблизо, от блестящата светлина, разпръсквана навред от огъня на ней-
ните коси: 

– Ти си моят образ в огледалото, сянката на небесното ми Аз, моят истински 
алтер-его. Любовта ни е от кръв и месо: защо ме оставяш сама, защо ме караш тол-
кова дълго да те чакам, защо не дойдеш тук, при мен, та кръвта и месото ни завинаги 
да надхитрят Преходността и Времето? Защо се боиш: целуни ледения ми сън, в 
който липсваш само ти, и остави, остави ме да те водя през лабиринтите му до онзи 
изконен Сън, който ще стане наш вечен Дом. 

Така говореше моята мъртва любима, докато я прегръщах в сънищата си, 
знаейки, че нейният „леден сън” е нещо съвсем друго, защото от него връщане 
няма, освен завръщане в онзи първоначален Сън. И въпреки че споменаваше студа, 
тялото ѝ беше топло и меко, по-топло и по-меко както никога досега; и въпреки 
че споменаваше Преходността и Времето, чувствах, че се досеща, че на света все 
пак има една любов, която не може да се сравни с тъмния вилает, разказа или 
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смъртта. Но, аз се страхувах: не от любовта, а от смъртта, която си представях 
като тъмница на спящи души, като безкрайно пропадане в Нищото; страхувах се 
да ѝ подаря целувката, за която бленуваше, въпреки че толкова желаех вечния ни 
Дом. Разпознавайки страха ми тя силно се притискаше до мен; огънят в косите ѝ 
озаряваше лицето ми и аз не смеех да отворя очи, за да не изгубя гледката, която 
нощем изпълваше сънищата ми. Слагах ръка върху лицето ѝ, после на очите ѝ, 
желаейки да ги затворя, защото вероятно и аз бях само сън в „ледения ѝ сън”, сън, 
който тя не иска да изгуби. И преди ръката ми да успееше да осъществи намерението 
си, нейната детска усмивка-целувка неспокойно затрептяваше между нас:

– Не вярвай на очите си, вярвай на сърцето си: само така наистина ще успееш 
да усетиш любовта, а любовта, не забравяй, любовта дарява безсмъртие. И не вярвай 
на страха си, не вярвай на „Истината”, която ти поднася съзнанието, не вярвай на 
мислите си за смъртта, защото ти, в действителност не знаеш какво е Смъртта: 
Смъртта не е само мрак, студена онирична зима, мрачна и гъста гора, през която 
неспокойно се лута изгубената душа, стъклен саркофаг и лице със снежен цвят, 
което си видял преди да засънуваш този сън; Смъртта е и копнеж за Другия, за 
целувката, която пробужда, въвличайки в изконния Сън (т.е. във вечния Дом), 
жажда за Детето, което спи в теб (както и в моя сън) и представлява моя алтер-его. 
Смъртта е и бягство от самотата, търсене на другата Същност, опит чрез любовта 
да се осъществи абсолютното Единство, от което сме произлезли: а любовта, не 
забравяй, любовта ни прави Безсмъртни… 

Детската усмивка-целувка сега беше спокойна, почиваше щастливо между нас, 
отпуснато, тихо, като мъничък ембрион в утробата на майка си. А от очите на моята 
любима, от очите на моята мъртва любима преливаше някакво модросиньо сияние: 
сега те бяха просторно звездно небе (много по-просторно отколкото когато и да било 
наяве!), по което плуваха концентрични вълни, прилични на мътни кръгове вода; 
небето се преобразяваше във вода, а водата в небе, докато най-накрая се стопиха 
в безкрайна бездна, в безвъзвратна, мистична Бездна. Пред нея моето сърце не 
можеше повече да стои нямо и аз искрено вярвах, когато то ми говореше, че това не 
са сънища, които (както си мислех) се повтарят всяка нощ, а един-единствен сън, 
който без прекъсване продължава от мига, когато я срещнах и който накрая, заедно 
с нея, ще ме въведе в изконния Сън (във вечния ни Дом) – естествено, ако напълно ѝ 
се предам, ако ѝ предложа цялото си доверие и се освободя от страха на страданието. 
Затова, говореше ми сърцето, целуни „ледения ѝ сън”, защото в него си като в утроба: 
мъничък, свит ембрион, който си почива щастливо, отпуснато и тихо, както онова 
Дете, което спи у теб (Детето, което представлява нейния истински алтер-его). Да, 
(сега наистина говореше не моето сърце, а моето неповторимо Същество), нейният, 
„леденият сън” е утробата, в която аз съм малък, свит ембрион, защитен и спокоен, 
и която (само тя!) може да ми подари ново рождение, един нов живот; подобно на 
това, Детето, което спи у мен (само то!), може, безвъзвратно и безпрекословно, да ѝ 
подари неунищожимото небесно. Аз. Всеки от нас затвори онова другото, обичаното 
създание в някакъв свой си сън, в своята смърт или утроба; само повторното 
стопяване на тези отдавна разделени цялости в Едно може да ни доведе до онзи 
изконен Сън, до нашия вечен Дом: да, наистина Любовта (нашата) съществува, тя 
не може да се сравни с мрачен вилает, разказ или смърт, защото самата е Смърт – 
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завръщане в изконния Сън, завръщане във вечния Дом, завръщане в абсолютното 
Единство, от което произлизаме…

… Детската усмивка-целувка сега изчезна в Бездната, в Бездната изчезна и 
гласът на моето сърце; останахме само аз и тя, единствени в морето от светлина и 
тишина, което ни обгръщаше. И аз тогава, освободен от страха и изцяло отдал ѝ се, 
тръгнах по пътеката, където тя ме чакаше: в кошмара на своя сън целунах нейния 
„леден сън”, после отворих очи и видях, че нищо не е изчезнало, видях, че съм сред 
безкрайното пространство, което всъщност целунах, и я оставих да ме води през 
лабиринтите до онзи изконен Сън, който ще стане наш вечен Дом… 

Сава Дамянов • Хипостаза на любовта
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ТЪРСЕЩИЯТ ЧОВЕК САВА ДАМЯНОВ

Най-сетне интересът у нас към балканските литератури не е само добро поже-
лание, а неоспорима реалност. Стана ясно, че вярната следа по пътя към изгубената 
идентичност, е опознаването на сходните и различни аспекти в битието не просто 
на другия, а на другия свой – на съседа, балканеца, славянина. И той като нас търси 
самоличността си в различни форми, измерения, проявления, затова ще бъде любо-
питно, забавно и полезно на читателя да се запознае с още един търсещ човек от Бал-
каните. 

Есето “Ерос и Порнос” и разказът “Хипостаза на любовта” са първото съприкос-
новение на писателя Сава Дамянов с българската читателска публика. Вярвам, че те 
са само прелюдия към една по-обхватна, систематизирана и задълбочена рецепция 
на творчеството му в България. Избрахме именно тях за начален контакт, защото те 
сами достатъчно красноречиво говорят за темперамента, таланта и душевността на 
автора.

А ето и неговата визитка.

Търсещият Човек
проф. по сръбска литература
Новосадски университет

Нови Сад,   Пише: проза, критика и 
бивша Югославия,  литературна история 
настояща Общност Преведен на: En, Fr, Dе,
Сърбия и Черна гора,  Pol, Rus, Cz, Sk, Uk, Slo, 
бъдеща...    Mk, вече и на Bg    
    
Търсещият човек освен, че понякога намира онова, което дири, по-често му се 

случва да открие и много полезни неща, като например: Истраживање савршенства, 
Белград, 1983 (роман); Граждански еротикон, Ниш, 1987 (антология); Колачи, Обмане, 
Нонсенси, Белград, 1989 (разкази); Причке, Белград, 1994 (разкази); Кодрер: историја 
једне рецепције, Белград, 1997 (студия); Глосолалија, Нови Сад, 2001 (избрани и нови 
разкази); Ново читање традиције, Нови Сад, 2002 (литературно-исторически очерк); 
Постмодерна српска фантастика, Нови Сад, 2004 (антология) и т.н.

Тези полезни неща съдържат прецизни и комплексни научни изследвания върху 
развитието на стила, жанра, версификацията, поетиката, тематиката, естетическите 
влияния и рецепцията през различните културни епохи на еротичната анонимна и 
авторова поезия от ХVІІІ и ХІХ век (Граждански еротикон, Ново читање традиције). 
В тях се полемизира върху актуалния проблем за периодизацията на сръбската ли-
тература. Противопоставят се концепциите за нейната процесуалност на двамата 
емблематични литературни историци Милорад Павич и Йован Деретич въз осно-
ва на аналитико-критическия подход (Ново читање традиције). Проследява се кон-
тинуираното развитие на сръбската фантастика от старата, средновековна сръбс-
ка литература през епохата на барока, Просвещението, предромантизма, реализма 
до постмодернизма, в наши дни. Чертаят се езикови визуални парадигми, магичес-
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Валентина Седефчева • Търсещият човек...

ки лексикални квадрати, геометрични изречения, декодира се фантастичната реал-
ност на езика, подрежда се конфигурацията на сръбската постмодерна фантастична 
проза (Постмодерна српска фантастика, Ново читање традиције, Кодрер: историја 
једне рецепције). Така най-общо и най-кратко може да се представят Дамяновите 
литературно-критико-исторически преображения.

Тъй като тепърва ще се запознаваме и интерпретираме неговото художестве-
ното творчество, откривайки го в преводите или в оригинал, ще кажем само, че то е 
посветено на идеята за всеобхватното постигане на идентичността чрез изкуството 
и любовта.

    В подкрепа на Търсещия Човек
Валентина Седефчева
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Рисунка 6. Худ. Иван Кънчев

Рисунка 7. Худ. Иван Кънчев
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ЕДИН МИГ ОТ СЪВРЕМЕННАТА СРЪБСКА ПОЕЗИЯ

Тази подборка из съвременната сръбска поезия е опит за представяне на из-
вестни имена, които творят вън от столицата. Това съвсем не означава, че става дума 
за автори, които не публикуват при изтъкнатите национални издатели. Някои от тях 
са превеждани на няколко европейски езика и са носители на значими национални 
награди за литература. Съставителят не се е ръководил от критериите за близостта 
на поколенията или от приликите в поетиките на поетите, просто това е по-скоро 
личен избор, който е, разбира се, пристрастен и субективен.

Слободан Стоядинович 

Роден е през 1948 г. в Каменица край Ниш. Завършил е Факултета за политически науки в 
Белград. Работил е като редактор в белградското издателство “Научна книга”. Главен редак-
тор на нишкото списание “Слава”. Автор на книгите: “Временник” (1973), “Основник” (1978), 
“Караръка” (1990), “Песните на Чуде” (1992), “Полицейски час” (1994), “Чегарски венец” (1996), 
“Стихотворения” (избрани творби, 1996), “Разпродажба на страха” (избрани творби, 1998), 
“Възпоменание за Драинац” (1999), “Броене до едно” (1999), “Униние” (2002). Носител е на много 
литературни награди, превеждан на няколко езика.

УТРИН

От автобусния окоп се прицелваме най-добре
на завоите при внезапна спирачка
всички псуват високо или в себе си
няма време за раздаване на любовни позиви
Всеки е крив на другия загдето се познават
и са роби в един и същи подвижен лагер
От разговора не се очаква избавление
нито бунт всред безумното мълчание
Новият пътник те пришпорва с мръсни обувки
да вървиш накъдето не ти се отива 
Скимтят парфюми размазват се креони
обиколени от ескадрони благородна пот
само гдето не са се размесили белилата
и червилата а ти се прицелваш в пропастта
Преминават изпреварващ автобусен дим и прах
тръбящи конници бесни и парфюмирани
рядко някой носи смок на пояса си
Стреля се от всички посоки и който оживее
на семафора опяват го на паркинга

Можех да ти заръчам и по-шантаво утро
но свети Илия е неподвижна дата
и не те съветвам да приспиваш никого
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с приспивна или да будиш раздвоени
чувства с неримувана песен: пази се 
ветрецът да не те зализва и се занасяй
със себе си вяло, отвлечено, боязливо
докато пееш и стоиш на копчето

Ниш, 2.8.2002 

Б. ПЕТРОВИЧ С КОШНИЦАТА

През пазара крачи със кошница (рози) 
и с импулс сонетен през картофи риба 
в кръчмата се втурва всичко там се носи
духът на събора навит е в тръба 

Връз гнилата маса разбира се пият
лук краставици и домати сочни
пълнят патрондаши но не ще се бият
и не търсят изход навън да изскочат

Поетът със кошница от върбови клонки
дели със светците лъжливо богатство
времето разгулва веселото братство

Не сбира играчки шапчица Червена
вълците да мами ами да се знае
кой със тази кошница с песента се мае

ПИШЕТЕ ЛИ ПИСМА

На Ф. М. Достоевски

Докато в Русия страхът поутихва
в тишината песни ненаситни екват
вашата реалност злобно се усмихва
у мен, Фьодор Михаилович, вътре нещо секва.

Слухът ви е пълен със биле отровно
макар Сибир да не е вече майка скръбна
все още ли Мишкин молитви отронва
и може ли още по Бога да тръпне

Писма пак ли пишете или пък се плашите
че ако мълчите няма да блесне словесната кръв
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с въшливо ветрило сутрин се разхлаждайте 
докато то не стане на червея стръв

Червеят на времето в нивите домува
пишете за всичко всичко ви е свято 
сигурно при вас и смъртта нощува
щом тя подслон няма а ви е досадно 

Има ли смъртта какво да ви каже
докато се стяга и гласа ви остри
може би тя вече не се вайка даже
че от вас сега тя е по-зле доста

Живорад Джорджевич 

Живорад Джорджевич е роден през 1952 г. в Деоница, край Ягодина. Дипломира се във Фа-
култета за драматургия. Автор е на книгите: “Пролетна почивка” (1976), “Тълкуване на съ-
нищата” (1983), “Неканен гост и други разкази” (1996). Носител е на литературните награди: 
“Златна струна” на Смедеревска поетична есен, “Светозар Маркович” и “Душан Срезоевич”.

ГЪЛЪБАРИ ОТ ПЕРИФЕРИЯТА

Когато литнат птиците във небесата
ги съпровождат хората със поглед 
а нощем там от тишината
ги чуваме в съня си да ни гукат

И гълъбите-хора в този сън
ще пръснат по небето птичи мак
когато здрачът поруменее вън
от облаците ще се спуснат пак

О, гълъби, о, гълъби,
щом пръхнете завинаги след птиците
наместо вас дали ще долети
на смъртта цветето с черните листчета

ИВИЦИТЕ НА ГРАДА

По ивиците на града
по сметищата и бунищата
далече там очите виждат сгради сгради
и повече от това – нищо
По ивиците на града са
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кучите трапези и конски гробища
там през есента листата не окапват
а гният заедно с дърветата

Като извърнат джоб търбух кървящ
дими от ивиците на града
там всяка стъпка мравешка е великанска
и времето седи там кой знай от кога

И хората са там кой знай от кога
едва ли нещо ги раздели от тягостите
чернеят непрестанно ивиците на града
дори снегът ако натрупа по полето

МАЛКА ЗАПИСКА ОТ БОЛНИЦАТА

Във санаториума всеки болен
замислен е и всеки тихо
като че ли чака в своя сън
да впери поглед слънцето във него

Но идат зима подир зима
с надежда слънцето да ги споходи
изпод завивките тук сякаш има
зюмбюли сини из снега проболи

Миодраг Петрович

Миодраг Петрович е роден през 1954 г. в Лочика, край Ягодина. Живее и работи в Нови 
Сад. Директор е на Сръбския народен театър в Нови Сад. Автор на поетическите книги: “Ос-
новен камък” (1981), “Къща на две води” (1990), “Брайко” (1992), “Пеейки за теб” (1994), “Конят, 
който имаше зелено сърце, като дърво” (1994), “Скелите са високо и никой не се е върнал” (изб-
рани творби, 1997). М. Петрович има и десет излъчени радиодрами.

ИЗПОВЕД

Съгреших, Боже,
пеех си весело.
Дъното тренираше мойта надежда,
а аз тренирах дъното.

Който мрази мен, мислех си,
и баща ми мрази
и обратното,
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духът изхожда от бащата.
Не разбрах твоите дарове,
не вървях по твърдата земя,
весело ходех по водата.

О, КАК ЗНАЕХ

О, как знаех,
че сте тук, весели
любители на поезията!

Ако знаех
къде да ви заведа,
щях да ви поведа.
Да ни се множат пътищата
и да си споделяме
съдбата божия.

Така,
както сме
в своето естество.

Имам добра ракия,
вода, въздух,
агне на шиш,
шиш в планината,
планина на вода,
вода на длан.

Как всичко се
преобразява
както е писано.

ИМА ОТВОР 

Тук непременно трябва да има някакъв отвор.
Трябва да преровя всяка педя.

 Да претърся кожата на магарето,
което се закача с тези кози.
Да разкопая пролуките по площади и библиотеки

 и да намеря веднъж този отвор,
тук непременно трябва да има някакво златно отворче.
По хълмовете, клети копнежо!
Край канарите, нависоко!
Кой знае какво крие тази низина,
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какъв ли респект скрива висотата.
Трябва да намеря веднъж този отвор и да му одера кожата.
Той граничи с всичко:

 с нощните кошмари
 с гущерите
 с вселената.

Трябва да е тук, някъде около нас, с крехко сърце.
Събрали сме се около него и сега се гледаме:

Ти мислиш да ме прескочиш.
Аз съм над твоята бездна.

Ако не съществува, нямаше да тръгна на такъв път,
нямаше да се излагам на неприятности.
Нямаше да влизам в дискусии и да изпивам

всичко до дъно.
Тук, където предрешено в убеждение стои магарето

до пътечката
и с безумно страдание
реве,

тук непременно трябва да има някакъв
златен,
поне
някакъв резервен отвор. 

Звонко Каранович 

Звонко Каранович е роден в Ниш, където живее и работи. Публикувал е следните книги с 
поезия: “Сребърен сърфър” (1991), “Блицкриг” (1993).

ПРОЛЕТ (ЛА ЛА ЛА ЛАЛА)

дъртият чудно гледа моите високоговорители
убийци с дълги зъби които плашат
съседския пес и подстриганите
миниатюрни овошки
въздиша
докато съседските щерки влизат в стаята ми
преобръщат списанията и пушат jointe
казвам
пролетта пристигна
и животът става вълнуващ
но раздавачът никога не звъни
на вратата на хлапашкия сън
в чиито стаи живеят изгубени градове
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кафенета и teenagers на които улиците са
подарили еликсира на младостта
върху рекламата
се излежава тяло в грейка и меки jeans
и мрачно гледа
в обектива
това е илюзия която се купува в супермаркетите
о̀ кей не ме е грижа за това
дъртият казва че бързо съм остарял
и съм станал сантиментален
обаче не е тъй
щом слънцето
хукне зад планината
космите ми порасват като на вампир
пролетта пристигна 
и има толкова 
работа

BIG BABUN

щом целувките залаят по шията
мило мое дете
твоите захарни зрънца
ще разцъфнат по възлите на моя килим

А: защо ме биеш?
Б: на ти!
А: big babun
Б: на ти!
А: big babun climbing up to the moon (пее)

устата ти са резерват
с необрани пъпки
твоите години са
само копнеж за патетичните поети

грубостта не е моя мечта
грубостта е мое намерение

раздвижи своите органи
раздвижи се като малката часовникова стрелка
и кажи че повече никога, никога
няма да пишкаш в кревата

a pipi pipi not, a pipi pipi not
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БЕЛОТА

белотата ме обхвана
аз съм бяло
всички вас мога
да ви прегърна
и никой да не ме докосне
любовници на моето време
значат ли за вас нещо крилата
които усещате на гърба си 

Милан Вучичевич 

Милан Вучичевич е роден през 1957 г. в Крушевац, където живее и работи. Дипломирал е 
в машинния факултет в Белград. Публикувал е три книги с поезия: “Торзо на заесеняването” 
(1995), “Всебдения” (1997), “Догорявания” (2000). Носител е на наградата “Златна струна” на 
Смедеревска поетична есен. 

ЧЕТЕЦЪТ

Четецът седи в просторната топла стая, обърнат
към остъклената стена. Лампата е изгасена… сякаш мозъкът
сам, отделен от тялото, плува в огромен прозрачен
съд. В стаите прониква светлината на ледената зимна
нощ…дърветата са покрити със сняг (в полусън
преминават някакви накъсани мисли, образи):

 червено-кафеникави скали… морски бряг
 облачен спарен летен сумрак,
 после се вижда ясно… как пълзи през тесни
 задушни подземни коридори, заедно
 с някакви други тела (лабиринтът е обрасъл 
 с червени лигави водорасли)… завесата
 се надипля от топъл морски вятър, той се ослушва в
 светлото проникване на вълните всред чакъла и 
 огромните пространства…
 хоризонтът, който се явява на Орфей след
 излизането му от Ада
 се вълнува,
 слабичка жена на хотелската тераса изпива
 вече шестото уиски, а нейният съпруг е красив, обгорял,
 в тясно прилепнал костюм на ветроходец;
 нейният унил поглед е стъклен,
 а неговите очи са сини, дълбоки, но равнодушни;
 вятърът духа все по-силно, жената вика келнера, който
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 се приближава с подмолно-любезно-презрителен
 израз на лицето, още едно питие, добре, веднага…
 
 и нежният писък на морските лястовици, които в
 сумрака се появяват над полупразния плаж

В АВТОБУСА

Мирис на бензин. Здрач. Абсурден човек. Абсурден пес.
До метафизическото реене… върхове на борове, огрени
от слънцето, ярко зелени (неокапали листа, миловидно
влажни отблясъци от червено злато)
 

 тази искреност прилича на възвръщане на светлина
 без Бог, дори без “Идеи”

 
 утроба на изнасилена жена
 столетни дъбове под снега
 филм за концлагери
 меко човешко месо във всякакви форми
 на “очовечено” рязане и изтребление
 блещукащ воден прах
 под краката
 тополи
 тромава гъста
 светлина…
 решително излизат
 от земята
 на черната тишина
 “чисти

 исторически
 познания”

КОНТРАПУНКТ

Писукане на птици… Клони в късна есен – ще ги нарисува по-
късно. Шумят студени ливади, осияни от вечерна руменина.
После внезапно се издига до сериозна етична рефлексия: реше-
ние, действие… Бог! Бяла тишина на празно бетонно простран-
ство. В автобуса върху хората блестят останки от виелица. Стеб-
ла, ледени текстове гълтат сърцевината на камбанарията. Селя-
нин наблюдава нивата под снега, в далечината ято птици кацва 
върху тихи бели снежни преспи, северняк, метафизическа пърти-
на, която води до набъбнали диаметри на всесветлината и смърт-
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та. Окован от лед – идиотски сън за острова на блажените. Кафя-
ва бледозлатна стара китайска картина върху коприна, бели цве –
тове, стонове на жертви, танкове на огромен площад, картечен
огън, сълзи, пръстовидна слуз от плачещи върби на другия бряг
 

 отронване на слепотата

 звезди на нощното небе

Подбор на стихотворенията и бележки:  
Милентие Джорджевич 

Превод 
от 
сръбски
Ганчо 
Савов

Рисунка 8. Худ. Иван Кънчев
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Николай Ангелов

БАЛАДА ЗА ДЖОН И УБИЕЦ
Моноспектакъл

Действащи лица: 
Джон Ленън – музикант, 40-годишен.
Марк Чапман – негов убиец, 25-годишен.
(За разлика от Чапман, Ленън не се появява 

на сцената, но той е “задочният опонент” на глав-
ния анти/герой, с който Марк през цялото време води 
въображаемата си дискусия.) 

Йоко – женски глас, в края на спектакъла ще прочете 
съобщението от вестника.

Време и място на действието – полицейския участък, 48 
часа след убийството на Джон.

СЪН НА МАРК ЧАПМАН В УЧАСТЪКА: 
(Глас зад кадър – презрителен и ироничен!) 
Една прекрасна сутрин Ерик Хиърбли се пробуди с някакъв ненормален мазен 

израстък, който се бе появил на главата му като бомба. „Майчице, мила!“ – рече си 
Ерик Хиърбли, защото беше много, твърде много изненадан. Но денят му продължи 
както обикновено. Та нима трябваше да се безпокои? Съвсем неочаквано той дочу 
едно тъничко слабо гласче, което му викаше: 

– Ерик, Ерик!... Ерик Хиърбли! – сякаш му казваше гласецът, при все че не 
мога да твърдя такова нещо със сигурност. 

През нощта съвсем същият глас проговори отново:
– Ерик, аз съм израстъка върху главата ти, помогни ми, Ерик!
Не мина много време и Ерик извънредно много се привърза към своя мазен 

приятел- израстъка. 
– Викай ми Тумор – рече гласът, а и такъв си беше.
– Викай ми Ерик – отвърна Ерик с цялата естественост, на която беше спосо-

бен. Оттогава до днес никой никога не е виждал Ерик Хиърбли без големия мазен 
Тумор, израснал на главата му.1

(Крясък.) Аз ли съм твоят Тумор, Джон? Ти ли си моят Тумор?
(Марк е на сцената. Тя е разделена от решетка на две неравни части. Едната 

представлява килия – проста стая, с пейка в ъгъла. На пейката лежи някаква път-
ническа раничка. На стената, но отвъд решетката, така че да не може да се стигне 
с ръка, е окачен портрет на Джон.)

(Марк – към портрета, сякаш продължава разговора, започнал насън.) Майна-
та ти!... Разкарай се, казах! (Портретът на Джон го гледа от стената, Марк, все още 
свит на кълбо, го гледа изотдолу. Става, все така ръкомахайки и говорейки срещу 
портрета.)

Ей така! 
Забавлявам се?... Да, забавлявам се! А сега се махни!

1 Навсякъде, където не е изрично упоменато, пасажите с получер шрифт са от книгата: 
Джон Ленън – поезия, проза, интервюта. Превод Г. Рупчев и К. Филипова. С., НК, 1986 г. 
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Да, искам го! 
Нямаш нужда от разрешението ми? А от какво?!
И защо ти е отговорът ми?
Казах ти всичко!
Да! Да! Всичко!
Малко ти е?! (Държи се за бузата като зашлевен.)
Не!
Тогава млъкни! (Скача на крака.)
Да, точно така! 
И вместо да хъмкаш, да си беше напънал мозъка!
Да си беше напънал тъпия мозък, така казах! Не разбра ли, че нямах избор!
Ти! Именно ти! Да, ти! 
Не, баба ми!!!
Искам да кажа на тъпото дългокосо копеле, че... (Започва декларативно, биейки 

с юмрук по масата, застанал прав, постепенно повишавайки глас, като накрая из-
търва нервите си във вик)... че каквото и да съм му сторил, нито съм го мразил, нито 
съм завиждал! Че това тъпо дългокосо копеле само ми помогна да... Така де!

Щото спусъка го дръпнах аз! Но ти ме накара.
И престани да хъмкаш, за да не те изгоня отново!
Така ли? И вчера защо ме напусна?... Кого каза, че си търсил? (Станал е серио-

зен, едва ли не съчувствено.)
Жалко! Съжалявам!
Това я е разтърсило. Горката Йоко... Йоко! Йоко! Йоко! (Продължава като в 

треска.) Знаеш ли, аз не съм искал да страда! Ами че аз не исках да ѝ причиня зло! 
Даже след първия изстрел... Питах се наистина ли те стрелям?!... Аз ли стрелям наис-
тина?! И не беше ли по-добре да се спра?... Тя беше с теб, нали? И на звездите им стига 
един куршум! Можех да стрелям и в нея!... Време за разчистване!...

И няма ли да запиташ на какво се дължеше жестокостта ми?
Разбира се, че е важно! Ако някой боготвори някого, значи че ще боготвори и 

лицето му, и парцалите му, и спермата му, ако щеш! Срещаш идола си, луд от щастие 
получаваш един автограф, после вадиш ютията и го сгряваш... с малко олово. И това 
според теб е нормално?! А за нея забрави ли? Та нали и тя е част от теб! Ами че аз мо-
жех да я похитя, изнасиля... сам знаеш (сопнато), и много хора щяха да ми благода-
рят! Кой (хваща се за междукрачието и демонстративно се разкрачва) говореше за 
дръпнатата ѝ... – че и тя е като очите ѝ! 

Е, да! Сега едва ли ще ми благодарят! Но и ти не си сигурен!
Често взе да хъмкаш! Май не съм го чувал в интервютата ти!
Да, следя ги! А ти как мислиш? Че ти беше навсякъде! С години не слизаше от 

емисиите! А имаше кризи, войни, избори! Бас държа, че и след убийството ти ще жа-
лят повече отколкото за..., да кажем, Кенеди. 

Дразнеше ме. Да!... Но и не само това! Аз те обичах, Джон!
Ти говореше като мен, пееше като мен, свиреше като мен... Само дето теб те слу-

шаха! Но аз харесвах песните ти – и сега ги харесвам. Много! 
Престани да натякваш! (Скочил е прав.) Знаеш, че няма да съжаля.
Защото, колкото и да съжалявам, и даже и да не съжалявам, Джон Ленън вече 

го няма... Нищо, че е по-популярен от Исус Христос, както бе благоволил да кажеш! 
Даже песен такава имаше – „Да си представиш, че Джон Ленън е мъртъв!“ (Млъква 
внезапно смутен.)

Почувствах го след първия изстрел! Но ти ме разбери, Джон, нямах избор! 
Трябваше! 
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Да, именно „трябваше“! Ако нещо е станало, значи така е трябвало. Няма слу-
чайни неща, Джон! Даже и да не знаеш, пак е имало закон някакъв! Може би затова 
не успях да се самоубия навремето. (Сякаш сепнат от сън, почти вика.) Още веднъж 
те питам, защо мислиш, че стреляха в теб?

Не бягай! Още веднъж те питам – защо стреляха в теб?
Добре де, стреляХ! Защо стреляХ в теб, а не в другите?
Най-близо? Бил си най-близо до Хавайските острови? Бъркаш географията!... 

Всъщност, кой знае! Може пък наистина да си бил най-близо, но не в пространство-
то... И не във времето... А може би в някое друго пространство – не знам! Не знам! Но 
с тях не си допаднахме.

Разбира се, че е чест! Щом предпочитат специално теб вместо хиляди други като 
теб! И като мен! Дето ни тъпчат с глупостите си... Щото ти живееш от нас – от мен и от 
такива като мен! Без които не можеше и да те има!

Няма те, да! Но те имаше! И пак ще те има..., някак си! И затова ти завиждах! И да 
си беше останал там милионер, революционер, домошар, или кришнар, ти пак щеше 
да дрънкаш глупости, да ги пишеш, да си друсаш гривата и да се тъпчеш с дрога! 

Там е работата, я! Питал ли си се някога защо си пускахме коси като твоите и 
защо правехме дивотии като твоите? Ние, обикновените, хрисимите, послушните 
дечица от миличките, сладичките семейни снимчици! Защото сами не знаехме как-
во искаме!... Но пък ти ни казваше какво не щем!

(На пода се е търколила малка раничка. Марк я е подритвал 2–3 пъти. Тя му е 
служила преди това за възглавница. Сега я взема и изважда от нея 2–3 касети, парче 
бял плат, като носна кърпичка с етикетче на него, и голям бележник с твърди кори-
ци. При прелистването му става ясно, че е облепен с изрезки от вестници – статии 
и снимки.)

Добре де! Искаш ли да се позабавляваме? (Изважда цигара, запалва и пуска сре-
щу портрета облак тютюнев дим – като полицай, водещ разпит.) Знаеш ли какво 
е това? (Вдига бележника срещу портрета.) Това си ти, Джон! Твоето досие! Ама не 
полицейското, щото то сигурно е секретно. Ами това, дето са ти го правили твоите 
почитатели. Взех го преди време от една позната!... Беше образована. Събираше твои 
интервюта, статии за теб. Знаеш ли, казваше, че иска да напише книга за теб... „Ника-
къв проект за никъде“ – както казваш в една твоя песен. (Изтананиква няколко так-
та от „Никакъв човек“, отваря на първа страница и чете, имитирайки мелодията 
на песента.) 

„Джон Уинстън Ленън. Роден (поглежда за момент към портрета)... на 
9.10.1940 г. в Ливърпул. С майка Джулия Ленън, която го оставила на леля му за доиз-
глеждане, и баща – Фред Ленън“..., но името му няма значение, защото си го видял за 
последен път, когато си бил на 5 години... Нищо че след време си казал другаде: „Баща 
ми беше истински моряк!“. 

„Без семейство, но под надзор – на леля му и на оВЧеството!“... Това е една дума 
в твой стил!... „Детство на хулиган, наемен крадец и побойник. В училище му доску-
чавало бързо и скоро преставал да слуша. Накрая го обявили за най-тъпия ученик в 
класа и най-скандалния гамен в квартала. Изглежда, че бунтарството му се е родило 
от обидата – бил е изоставен, но това не го е прекършило. Просто го е боляло!“... Бо-
ляло ли те е наистина? Какво знаеш за болката ти? 

„Неговото гадже и бъдеща съпруга Синтия Пауъл, като го видяла за първи път 
в колежа Куоримен, разказва, че само докато пеел лицето му се отпускало. Само това 
е правел с удоволствие, навярно защото само светът на звуците е бил изцяло напра-
вен от него... „И за теб, Джон! Въобще какво сме знаели и аз, и ти, и всички? По дяво-
лите! (Няколко такта от песента „Майко“.)
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Искал си да имаш семейство? Ако е така, защо аз го имах, а не бях щастлив?
Аз пък някога исках да съм като теб! Да! Исках! Ще кажеш – добре че не станах, 

нали? Ето ти си искал да имаш семейство, а пък аз завиждах, че си бил свободен. Ис-
ках да стана като теб... А пък станах като... себе си! Ти си искал да станеш велик, ама 
стана ли? 

Ами пък може затова да си станал! Щото не си живял като мен! Да те цитирам 
ли? „Всеки е изключителен!“ Дори аз!... Само че не всеки ще направи от себе си това 
изключително, което е искал! 

Как го разбрах ли? Ами от твоите собствени думи, Джон! (Демонстративно 
прелиства и чете.) “Хора като мен (да, и като мен, Джон!) осъзнават своята тъй 
наречена гениалност на 10-годишна възраст! Или на 8! Или на 9! Аз все се чудех 
защо никой не ме е открил досега! В училището не виждат ли, че съм по-умен от 
другите? Че и учителите ми са глупави?! Че единственото, което могат, е да ми да-
ват информация, от която нямам нужда!“... Ти, Джон, (замислено) знаеш ли кога е 
била битката при Питсбърг? И защо, по дяволите, да я знаеш? (Отново зачита.) „В 
гимназията бях адски объркан! Чудех се дали съм гений..., или луд, и кое от две-
те! И си мислех: „Е, сигурно не съм луд, щом не са ме прибрали! Тогава значи съм 
гениален!“

Гениалността си е вид лудост! Да, Джон! Наистина е лудост... Само че какво ста-
на с теб и какво с мен?! Щото след развода на родителите ми ме лекуваше психиатър... 
Ти си устоял, Джон... А пък аз не успях! 

Аз си останах с искането! Исках свободно да лъжа, да крада, да се заплесвам по 
тия, дето им казват „лоши момичета“! Защото те ми харесваха, Джон... Ама издържах 
само две седмици! 

Да видим какво още е писано за теб: „Юношеството – репутация на особняк и 
гадняр!!! Любимото му занимание е да се гаври с някой просяк. Често питал: „Къде са 
ти краката бе, приятелче? Да не са избягали след жена ти?“ – цитирах те. И защо така, 
Джон, нали те е боляло? А най-интересното е, че (каквото и да казваш сега, Джон), 
той не знае какво иска! Затова пък много добре знае какво не ще!“ И какъв не искаш 
да бъдеш, Джон? Мълчиш? Ами да ти отговоря аз. (Започва да чете, при което пос-
тепенно зазвучава мелодията на „Аз войник не ща да бъда, мамо“.)

(Текст на песента) 
Аз войник не ща да бъда, мамо, да умра не ща!
Не, аз моряк не ща да бъда, мамо, да фърча не ща!
Не, аз не ща да съм фалирал, мамо, да рева не ща!
Не, аз войник не ща да бъда, мамо, да умра не ща!
  Ох, не, ох, не.
  Не ща.
Не, богаташ не ща да бъда, мамо, да рева не ща!
Не, аз бедняк не ща да бъда, мамо, да фърча не ща!
Не, адвокат не ща да бъда, мамо, аз лъжи не ща!
Не, аз войник не ща да бъда, мамо, да умра не ща!
  Ох, не, ох, не.
  Не ща!
Не, аз не ща да бъда просяк, мамо, да умра не ща!
Не, аз крадец не ща да бъда, мамо, да фърча не ща!
Не, аз и поп не ща да бъда, мамо, да рева не ща!
Не, аз войник не ща да бъда, мамо, да умра не ща!
  Ох, не, ох, не.
  Не ща. 
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И за колкото професии да говориш, винаги казваш какво са длъжни да правят 
– да умират, да се юркат..., да лъготят... „От детството си ненавиждах полицията и 
не обичам армията! И не можеше иначе! Това бяха най-противните хора – кме-
тът и полицейският началник, губернаторът...“ Сиреч, най-уважаваните от други-
те. Мда! Аз бях влюбен в теб, Джон, понеже и на мен ми се повдигаше от тях. Да..., бях! 
Господи!!! (Чете.) „Започва битката! Четири хлапета – без стил, но с амбиция. Лип-
сват хора, които да ги подкрепят, но пък им намерили работа в публичните домове 
в Хамбург.“ Ти ли казваше на Хамбург „музикална каторга“? То и това не е ново! Га-
джето ти, същата Синтия, казваше някъде, че когато взела да се облича според вкуса 
ти, пияните в трамвая почнали да ѝ предлагат пари. Ама трябва да ти кажа, че аз и за 
това ти завиждах! Знаеш ли колко уж добри момчета искат да са като теб? Защото и 
момичетата харесваха такива като теб. 

И като е тръгнало да те цитирам, да ти напомня още нещо: „Но каквото и да 
разправят за нас Мик и другите, в клубовете и в заведенията на Ливърпул и Хам-
бург, ние бяхме изпълнители и това, което правехме, беше фантастично! Свирех-
ме истински рок и никой в Англия не можеше да ни стъпи на пръста!... Всичко се 
дължеше на Хамбург, но едва в Ливърпул осъзнахме това и видяхме какво ста-
ва“... „Селекцията продължава – отпадат участници от състава. Ангажиментите им 
нарастват, а с тях най-сетне е привлечено вниманието на един амбициозен бизнес-
мен.“ Как го нарече ти? „Обратният евреин“?2 Трябва да е бил мазохист, за да работи 
с теб! „Евреин и хомосексуалист, комплексиран от дефекта и произхода си едновре-
менно.“ Май вярно излезе, че на този свят всичко е дело на амбициозни комплексари! 
„Приписват му се увлечения към Джон!“ (Много учуден гледа портрета. След крат-
ка пауза.)

И защо ми крещиш? Имаш ли нещо против?
Хайде, Джон, забравяш, че те следя много отдавна. Знам и за мацките, дето сте 

ги чукали по кенефите, и за биячите на заведенията, и за смъртта на приятеля ти Сту. 
Това е истината, Джон. Защо, по дяволите, я премълчаваш? Защо я криеше както бра-
ка си – че си имал жена и дете. Нали ти се правеше на мъжко момче, дето не му пукало 
за нищо... (Марк хвърля тетрадката и обикаля нервно по сцената.)

Но вече не можеш да заповядваш. Сега говорим за тебе. Ти го поиска. Ако ис-
каш, чети го ти. (Отново хвърля дневника, вече по портрета.) Аз все така съм слу-
шател. Засега! Както ти бях почитател..., преди. (Отново вдига тетрадката.) Чакам 
възхода ти. (Демонстративно избутва пейката като трибуна и сяда по турски пред 
нея.) Чакам! Чакам!... Възходът и падението на куртизаните, Джон. Ами, ако искаш, 
да продължа вместо теб. „На 15.12.1961 г. е сключен договорът с Брайън, който пък 
след година на лутане и провали през септември 1962 г. успява да ги пробута на за-
късалата фирма „Парлофон“. Тя пък на 04.10. записва първата им плоча “Лъв ми ду”. 
След машинации и манипулации Брайън с голяма мъка склонява Радио Люксем-
бург да ги излъчи в ефира“... Какво не прави рекламата (саркастично). Мен никой не 
ме рекламираше. Ще те цитирам: „Брайън задължаваше всичките си служители 
да хвалят групата му. Проби ушите на слушателите ни с призиви, както ние с пи-
съците си. Поръча 10 000 плочи за магазина си и всички решиха, че е побъркан. 
Както и беше. Кой нормален човек, по дяволите, ще работи в шоубизнеса? Бяхме 
от Ливърпул и той ни наложи! И може би затова ни обикнаха“. (На това място 
Марк приглажда възбудено коси, затваря бележника си и заговаря сякаш от свое име.) 
“В Лондон гледат на нас, северняците, като на животни... Ако зависеше от тия, от 

2 Думите принадлежат на Джон – според: Браун, Питър. Интимният живот на Бийтълс. 
– бел. ав.
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Лондон, дето правят програмите, щяхме да сме се удавили вече. И без това там 
бяха решили, че китарените състави са демоде. Но в Ливърпул казаха „Не!“ и за 
първи път надделяха.“ Т.е. феновете са ви наложили! Благодарен ли си им?

Моля?! (Казано е учудено и ядосано едновременно.) Глупости! (Марк избух-
ва, шари из стаята, прескача във възбудата си пейката, после отваря бележника 
и трескаво чете, сякаш, за да заглуши нечий глас.) „Записът при Джордж Мартин, 
първият добронамерен професионалист, с когото се срещат, е златният им шанс. А 
на 02.03.1963 г. следващият им албум „Плийз, плийз ми“ става първият им Хит N 1. 
(Спира за миг, а после продължава вече по-овладяно.) През февруари вече имат първа-
та си сребърна плоча. На 04.11.1963 г. (чете бавно и напрегнато), след няколко месеч-
на война между импресарските агенции, „Бийтълс“ за първи път са поканени да сви-
рят за Нейно Величество. Няколко милиона ги гледат по телевизията и вече нищо не 
може да ги спре. Започва апогеят на славата им, продължил години наред. Нарича се 
„Бийтълсмания“... Ще дискутираме ли?

Да, Джон, не само следих целия този ужас... Записи, концерти, турнета, теле-
визия..., истериите на всеки концерт... По-лошо – участвах в него! (Измъква от ра-
ничката парче бял плат и го разглежда странно замислен. Към портрета.) Знаеш ли 
какво е това?

Май не сбърках, като те застрелях! Знаеш ли колко струва тази „салфетка за 
гъз“, както я нарече? 500 долара! А знаеш ли откъде е? След концерта ви в Канзас, ня-
какъв купил за 500 долара спалното ви бельо. Нарязал го на парчета и го продавал 
със сертификат за произход. Това ми е първата вещ от теб.

Май че си прав. Кой наистина е по-смахнат?
Е, добре де, Джон, ти си прав! Сигурно си прав, като казваш, че ни мразиш. Каз-

ваш, че си се дразнел, задето те преследвали, за да ти искат фотографии, че са те тор-
мозели почитателите и прочие; че не те искали в никой хотел; че полицията навсякъ-
де гледала само да ви изпъди от града си. Щото вие навсякъде бяхте като гражданска 
война. Но ако ти, ако вие сте били нещастни с нас, от нас, заради нас... не разбираш 
ли, че ние въпреки това сме ви обичали. Защото ние вярвахме, че те правим щастлив. 
Че ти ще се радваш, като ни видиш. И това пък правеше щастливи и мен, и другите. За 
да престанем поне за малко да бъдем Никой! Сякаш само защото заставахте пред нас, 
ние вече ставахме нещо! Ще разбереш ли някога тази магия? ... Да си в положението 
на „Бийтълс“ било унизително – ти ли го казваше? А да си в подножието, и да гледаш 
всичко отдолу-нагоре?... То..., то е вече ужасно... Но ние ви чакахме като... като месии. 
Казваш, че като сте били на турнета из Англия навсякъде са ви посрещали сакати и 
инвалиди. Но и те са те обичали, Джон. Трябва да е ужасно сред тези нещастници. И 
на мен ми се случи веднъж на един стадион, където изцеряваха юродивите. Като ви-
дях колко болка има край мен – честна дума – изплаших се! Нищо че съм едно тъпо 
говедо. Ама всеки от тях щеше да размени всичкото си щастие, всичкото си глупаво 
щастие, което и без това не е много, за да може поне за миг да застане там вместо теб... 
Песента за приятеля – това е лицемерие и за мен, и за теб – сега!... Добре ли се чувст-
ваш? (Съчувствено.) Защото трябва да продължаваме за следващия ти Тумор, Джон. 
Какво ще кажеш за сектата? Или не! За Махариши!

Знам, че би ме сритал..., ако можеше. (Вдига ръка пред портрета като за 
„Стоп!“.) Но аз не съм те канил в живота си – ти сам влезе в него... Да се върнем на 
сектата, Джон. (Чете.) „Точно на върха на славата си Джон решава, че не е и няма да 
бъде удовлетворен. Около него се въртят непрекъснато разни международни пияви-
ци – цитирам жена ти (!) – Алекс Факира, продавачи на опиум, проститутки и жур-
налистки, които нямат задръжки в работата си (прави изразителен жест), така му 
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казват, а от известно време и една откачена японка. Но на първо време Махариши-то 
побеждава.“ 

Разбира се, че ще продължа (много раздразнено). Какво си мислиш? Че нали ние 
чакахме да ни поведете, да ни показвате пътя! Джон, на мен ми е простено, ако не от-
говарям при разпит, но на теб не е. Който ни води нанякъде, отговаря за нас и нарав-
но с нас!

Веднъж гледах какви песни си съчинявал тогава. Ами че от всички песни на 
„Бийтълс“ твоите са били най-горчивите, най-силните, най-личните. Защо? Защо? 
Защо единият дрънкаше само колко бил нещастен, като обича. Другият плещеше за 
някаква жълта подводница – то е и единствената му песен. А точно твоите ни човър-
каха мозъците? Какво, по дяволите, е искал да каже с това и това! Ами, питахме се! 
Искаш ли сега аз да отговоря вместо теб? 

Да, Джон, да кажем, че съм го разбрал. (Застава с гръб към портрета, сякаш го-
вори от негово име.) Не мислиш ли, че всички, всички сме били объркани! (Крещи.) 
Всички вие..., всъщност, ние, че и ние сме търсили истината! Че не е лесно да си бог, 
само защото си милионер или известен?

Мислиш ли, че ми беше приятно да ме съдите? Да ни търсите сметка? Защо, ши-
бани копелета, търсите отговора у мен, като че ли го няма у вас! Брайън е мъртъв! 
(Грабва дневника и чете.) “Бяхме в Уелс с Махариши. Веднага хлътнахме в тази ра-
бота. Новината ни побърка. Нали знаете: „Как, мъртъв? Как е възможно? Мамка 
му мръсна!“ Един момент, Джон! Брайън не умря ли от свръхдоза наркотици? Ако 
някой умира от наркотици, не ми ги пробутвай, че е бил щастлив. Продължавам със 
собствените ти приказки: „Знаех, че става лошо. Знаех, че не ни бива за нищо... ос-
вен да свирим, и ме хвана шубе. Отидохме при Махариши. Знаех, че и другите 
бяха объркани. Казахме му, а той: „Няма значение! Радвайте се на живота!“ И то-
гава, струва ми се, заминахме за Индия.“

Да! Ти си казал „заминахме“. „БЯГАХТЕ!“ 
И намерихте ли истината? Знаеш ли какво казва за теб Пол? Когато сте били в 

ашрама, Махариши тръгнал да лети с хеликоптер. Попитал иска ли още някой да се 
вози с него. Ти си закрещял: „Искам, искам!“. Какво, по дяволите, ще видиш? Сигур-
но все същите лайна, само че от високо. А като си се върнал те питали: „Защо толкова 
искаше да летиш с Махариши?“ И ти си им казал: „Не зная, но мислех, че той ще ми 
каже“. Приятелите ти, явно, са имали повече ум! Показали са го. Махариши се оказал 
практичен човек. Алекс ти е казал: „Е, за свят човек със счетоводител, не бях чувал до 
сега!“ Само че, Джон, колкото и да ти е странно, аз и за това те разбирам. И за това, че 
си наругал Махариши и че си го напсувал. Ти твърде много си очаквал от него, нали? 
Винаги е така! Какво се казваше за това? (Разгръща книгата и чете с разбиращ тон.) 
“Джон непрекъснато се влюбва в какво ли не, все едно, че е момиче...“ Но и това не ти 
е било за последно! Както казваше твоят приятел: „Подценихме лудата японка“. Го-
лям навлек е била.

Да, Джон, стигнахме и до нея! Тази, която се пъхаше в колата ти, засипваше те с 
писма и послания, вреше се навсякъде, където си ти, и която, облечена в хавлията на 
жена ти, я посрещна в собствената ѝ спалня! Най-накрая, на която ти взе фамилия-
та!! Изненадан ли си? 

Прав си! Ако е вярно, че сте си пасвали, значи тази откачалка е важна колкото 
теб. Нали? Може другите да не са го разбрали, Джон. Само че 12 години е много вре-
ме. Забрави ли, че през тях всички показахте какво можете? 

(Крещи.) А не те ли разбирахме прекалено дълго! Защо винаги искаш да те раз-
бират? А ти самият не искаш да разбереш никого? Живеел в дворец, а не знаел как-
во да прави! Ами, трябвало е да се чупариш! Щото, без да съм Джон, и аз разбирам, 



Николай Ангелов • Балада за Джон и убиец

алманах • Ϛвета гора • 2006216

че това е, което уби Пресли. Ти не го ли казваше някъде? (Чете.) “Кралят винаги го 
убиват придворните му. Тъпчат го с храна, с наркотици, с каквото пожелае, за да 
го държат вързан за трона. Повечето хора, като изпаднат в това състояние, нико-
га не се събуждат. Умират или умствено, или физически, или и двете едновремен-
но. А Йоко ме освободи. Тя ми показа какво значи да си един Елвис Бийтъл и да си 
заобиколен от разни подлизурковци, които искат да запазят статуквото. А това 
също е вид смърт. Тогава свършиха и „Бийтълс“! Не защото тя ги е разцепила, а 
защото тя ми каза: „Кралят е гол!“

Да, това си го казал ти! Смъртта на Брайън е началото, а Йоко ускорява проце-
са. Съдебната ви делба е била само „Бог да прости!“, а „Лет ит би“ – „Амин!“. Щото 
вече ви се е гадело един от друг. (Малко сдържано.) Но отстрани не изглеждаше така. 
Защото на всички им е харесвала и авантата, и пиенето, и курвите, и подкупите. А 
когато ти понечи да се измъкнеш, хората викнаха: „Джон е луд!“... Не, че са излъгали. 
Точно така е било! Само че..., само че кой наистина е бил лудият? Май за втори път 
задавам този въпрос. Само дето нарекли луд третия – лудата японка. И после се чу-
диш, че толкова са ви мразели. Как се прощават такива неща?

Ама чакай бе, чакай. Вие още не сте се развели. (Сякаш лакей обявява името на 
височайши гостенин.) Разводът на „Бийтълс“. Т.е. между Джон и състава и... между 
почитателите и кумира им! Ти казваше, че сте почнали да се друсате отново, защото 
останалите ви правели живота черен. Да! Мога да те цитирам още веднъж: „По това 
време стана ясно какви са другите и това не мога да го забравя“. Или може би на 
тях им е станало ясно... ти..., ти какво си. И вече не могат да те обичат?!

Знам, че не те интересуват! Щото вечер човек остава сам, а не с групата си, нито 
с милионите почитатели. Така че ти с нищо не си им длъжен... Но и те на теб! А ако ти 
не си ги обичал, значи, че и те не са ти длъжни. 

Знаеш ли, цялата тази история с Йоко, която толкова си обичал и така нататък, 
в очите на останалите сигурно е била много кална работа. Ама как може един човек 
като теб, дето е свикнал винаги да казва на другите „Искам!“, да разбере, когато те му 
казват „Трябва!“. Че трябва да уважаваш жена си, че трябва да уважаваш тия, дето те 
обичат. Или са ти верни. Че трябва да уважаваш тия, които те слушат. Трябва! Защо-
то те също са част от теб, нали? 

Е, да де – не я искаш тази част! Нали ти е като трън в задника! Обаче я има, зна-
чи и тя е част от тебе. От живота ти! Че и ти самият е трябвало да клъцнеш нещо от 
себе си, Господ знае какво, но е трябвало!

(С тон на прозрение.) Знаеш ли, като четях писанията ти, някога не можех да ги 
разбера. 

Ох, как добре го разбирам днес това за Коледата... Помниш ли твоята Коледа, 
Джон? Ти с кого беше по Коледа? 

Чакай малко... Какво те засяга с кого съм бил аз? 
И така да е! (Крещи.) И така, къде беше Джесика? О, не! Господи! Къде беше жена 

ти Син, Джон? Къде беше Йоко? Къде беше детето ти? Сега ще почувстваш разликата 
между сам и самотен. (Хвърля книгата по портрета, чува се трясък, думкане.) 

„Дум, дум, дум! Зачука някой на вратата му.“
 И не ми казвай, че самоубийството е занятие за самотници, Джон. Знам, че е 

така! Още като си напъхах... Хайде да го кажем – като моето – когато напъхах ауспу-
ха в колата. Нарича се аномистично. Не ти, Джон, психиатърът ми го обясни. Сиреч, 
неспособност за адаптация – и в Ливан, и в Тексас, и в колежа ми в Ковенант, от кой-
то ме изключиха. (Отново се думка.) Ще им отвориш ли вратата на всички тези кош-
мари, Джон? Ето, аз отварям. (Докато първия откъс в началото е “прочетен” изцяло 
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с презрителен и ироничен тон, тук тонът на Марк е по-драматичен – по едно време 
той ще крещи от страх!)

„Беше по Коледа, майчице, а пък Рандолф беше самичък. Къде ли бяха всич-
ките му добри приятели? Бърни, Дейв, Ники, Алис, Беги, Фрида, Вичи, Нейджъл, 
Алфред, Клайв, Стан, Френк, Том, Хари, Джордж, Харалд? Къде ли са всички те 
на този ден? Рандолф тъжно гледаше своята единствена коледна честитка – беше 
му я изпратил баща му, който живееше другаде. Изведнъж се дочу весело думка-
не по вратата. „Кой ли, кой ли може да е тоя, дето чука на вратата моя?“ Той отво-
ри, а там стоеше – кой там? – ами само негови приятели. Бърни, Дейв, Беги, Фри-
да, Вичи, Найджъл, Алфред, Клайв, Стан, Френк, Том, Хари, Джордж, Харълд, 
нали.

„Е, хайде, заповядайте, влезте, стари другари, приятели и мои хора.“ Рандолф ги 
покани вътре с огромна усмивка на лицето. Като влязоха, те започнаха да се друскат 
и да скачат и крещяха с всичка сила: „Весела Коледа, Рандолф!“ – и разни други чу-
вотии, а после всички те се сметнаха отгоре му и със силни удари по главата го сме-
лиха на пода, като ревяха с пълен глас: „Ние никога не сме те обичали през всичките 
години, в които сме те познавали. Ти никога не си бил един от нас, така да знаеш, ке-
леш с келеш!“.

И нали разбирате, те го убиха, ала той поне не умря самотен. Нали така! Ве-
села Заколеда, верни стари другарю!“

Весела Заколеда, Джон!... Ако сме другари! 
(Надига се бавно иззад пейката, където се е свил и опитва да седне на нея, но тя 

му се струва висока и се смъква на пода. Седнал е на земята с опънати напред крака и 
облегнат на нея гръб. Чете бавно с много уморен вид.) 

„На 09.01.1971 започва разводът между четиримата.“ Така да е! (Отегчен и умо-
рен едновременно.) Между теб и другите трима. (Чете отново.) “А също между вас и 
публиката ви. И между истината и мита. Но след смъртта на групата, точно този, кой-
то най-много я е искал, сега е най-объркан. Напуска Англия, за да отиде в Америка. 
Нещастния Джон!“ Само дето другите напускат острова заради слабата жътва. Ти си 
единственият, който го напуска заради успехите си. Прекрасният нов свят – Амери-
ка! В него пускаш албум след албум... Критиката казва, че са неравностойни, друсаш 
се с наркотици повече от когато и да било... Занимаваш се с политика. Бориш се ту за 
равни права на негрите,... ту пък за разоръжаване. „Представи си!“, „Герой на работ-
ническата класа“, „Жената е негърът на света“... Чак се питам понякога: „Ти, вярвал 
ли си във всичко това? Искрено и убедено?“ 

Да! Сигурно си вярвал! Много точно го каза! До следващото пробуждане! Ама 
точно тогава ми харесваше най-много! Имах чувството, че не ти, а аз казвах: „Да! Аз 
повярвах в Бог! И вярвах, че Бог най-сетне повярва в Джон“. Разбираш ли, може би 
защото каза в какво не вярваш! (Чете на глас текста на песента „Бог“.)

  Бог е аршинът,
  с който да мерим
  нашата горест.
  Пак ще повторя.
  Бог е аршинът,
  с който да мерим 
  нашата горест.
  Не вярвам във магии,
  не вярвам и във И-Дзин,
  във Библия не вярвам,
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  не вярвам във гледачки,
  не вярвам и във Хитлер,
  и във Исус не вярвам,
  не вярвам и във Кенеди,
  не вярвам и във Буда,
  не вярвам и във мантри,
  не вярвам и във Гита,
  не вярвам и във йога,
  не вярвам във кралете,
  не вярвам и във Елвис,
  не вярвам и във Цимерман,
  не вярвам и във „Бийтълс“,
  аз вярвам само в мен,
  в Йоко и в мен.
  Това е истината. 

И се оказа, че не била тя! Време е било да се пробуждаме! Ние! А ти – да потънеш 
в летаргията! И не казвай, че смъртта е живот... Защото ще ти го напомня. (Чете.) 
“Накрая, след многомесечна раздяла и последното помирение, след много скандали 
и поредната си любовница, Джон изоставя всичко, и окончателно се завръща – да ре-
чем – в семейството си. Започва капитулацията.“

Ти избяга от всички, които са те обичали. От всички, които са те създали, и ко-
ито ти си създал! Бог не бяга от хората, Джон! Да ти кажа – тогава те нарекох фалши-
вец. Джон, някога мислех, че ти си ме предал! Сигурно си искал да бъдеш обикновен. 
Не за винаги. 5 години сигурно са ти стигали. (Измъква отнякъде една дебела папка, 
пълна с вестници и изрезки от тях.)

Не, Джон! Това вече не съм го писал аз. Даде ми го лекарят, който ме тества в 
момента. Сигурно това си искал да станеш. Обикновен до униформеност. Като някой 
дебелогъз еснафин, дето ходи на работа, оставя каквото може на иконома и звъни на 
любовницата си, когато я няма жена му.

Прекалих ли? Да, сигурен бях, че си предал, или, ако искаш, подвел всички, ко-
ито са те обичали. А сега, сега се питам – всъщност, ти не беше ли прав? По дяволи-
те! Сигурно с всеки е така! Поне веднъж в живата си е желателно да изчезне. Да вле-
зе в затвора, да лежи в операционна или да отиде в манастир. Но по дяволите, поне 
веднъж да гледа отстрани. Да разбере сам себе си – кой е той, откъде е дошъл и какво 
трябва да прави. Сигурно е трябвало да го разбереш, щом казваш, че не си Джон Бий-
тълс, че не си музикант... Какво си постигнал, щом си решил, че да си звезда е нищо, 
а да политиканстваш ей така – заради принципа, е безсмислено... И не само ти, по дя-
волите, а всички – да, и аз! – се питахме кой всъщност си ти? Героят на работничес-
ката класа? Милионерът? Снобът? Домошарът? Под коя маска си бил?... И сигурно 
затова си се наврял в деветата глуха, за да можеш да ни гледаш, без ние да те видим. 
А ние мислехме за теб. 

О, Господи, ти си го разбрал! (Чете от папката с вестници.) “Беше в една стая 
в Хонг-Конг. Йоко ме беше пратила да пътувам, за да съм сам. Нищо не бях пра-
вил сам след 20-тата си година. Даже не знаех как да се регистрирам в хотел – ще 
кажеш: „Мръсни звезди!“. Но ти никога не си изпитвал болката да си нещо нео-
бикновено. Тогава, когато ме хващаха нервите се къпех. В Хонг-Конг ми се съ-
бираха 40 бани дневно. Гледах от прозореца, когато нещо ми се стори познато. 
Беше просветление. Мили Боже! Този спокоен човек съм аз – такъв, какъвто бях 
в миналото. Тогава той знаеше как да се оправя. Не зависеше от ласкателства, от 
плочи, станали хитове. Обадих се на Йоко и ѝ казах: „Познай кой е? Самият аз!“ 
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Разхождах се сам призори и откривах чувствата от времето, когато се разхождах 
с леля си из планините на Шотландия. Помислих си: „Това е, което те кара да пи-
шеш или рисуваш!“ И то е било винаги с мен, защото разбрах, че съм бил Джон 
Ленън и преди „Бийтълс“, и че ще бъда Джон Ленън и след „Бийтълс“. И тъй да е!“ 
(При тези думи удря с все сили папката в пейката.) Защо? Защо?... Защо? Не можеше 
ли да ми го кажеш, Джон? Не зная, но може би, може би, ако знаех това, сега много 
неща щяха..., разбираш ли... Всъщност много добре ме разбираш.

Време ли? Време за какво? За почистване? На какво!? Господи, Джон! На Въпро-
са! Как беше – въпрос с главна буква. Сигурен ли си, че го знаеш? 

Да де, като имат нужда от отговор, хората задават въпроси. Щом искаш – ще 
отговоря. Само че разреши ми и аз да те питам за последен път – ти беше ли искрен 
преди малко? Знам, че е глупаво, но щом съм ти вярвал навремето, значи имам пра-
вото да те питам. 

Да, Джон, с всяка вяра е тъй! Разбрах го още като се мъкнех след сектите. Ако 
посягаш на кумирите си... може би... може би... ти в момента да не го обичаш, но ня-
кога си го обичал. Може би освен да не правим кумири е имало и друга някаква за-
повед – да не бъдем кумири. А после са я изпуснали. Защото, както сам казваш, „Бог 
е аршинът, с който измерваме нашата горест“. Кога да е ще поискаш да счупиш тоя 
аршин! Как така ще се врастнеш в душата на някой пък после ще скъсаш безкръвно? 
Позна! Ти ме обсеби, Джон! Случвало ми се е да се къпя и под душа да се хващам, че 
се карам с теб, че ръмжа срещу теб... Да си „Бийтълс“ е било унизително..., а да си като 
мен беше ужасно. Веднъж видях твой портрет. Показваха те..., е, не само теб, всички-
те, четиримата, такива, каквито трябваше да сте след 30 години – на 50. Пол, Джордж, 
Ринго и ти! Дебели, охранени, самодоволни... Беше шарж. Но нали и в шаржовете ви-
наги има и мъничко истина. Вярно ли е, че имаш 150 милиона? 

Ами че аз точно от това се страхувах! Че ще те видя такъв! Да, може би сгреших! 
Това, което прочетох тези дни, ме побърка! Може би човек наистина ще откачи, като 
го разбере! Но тогава, Джон, разреши ми една последна милост! Искам аз да ти обяс-
ня, само на теб, защо го направих! Може и да не съм прав... Но все пак... 

Ето на, виждаш ли? Значи, че е започвало – това да се превърнеш в еснаф, в един 
охранен самодоволен морж... И изведнъж ми се стори, че трябва да те запазя такъв, 
какъвто те знаех и какъвто сме те обичали... 

Аз бях болен от теб. И ти от мен. Бяхме орисани да сме заедно... Така че, за да 
скъсам с тоя свят, трябваше да скъсам и с теб! Кога да е с всеки Бог става така. Все 
едно случайно ли си станал такъв или са те направили. 

Искам да разбереш какъв е моя подарък за моя бивш бог – моят откуп. 
... Аз, Марк Чапман, се извинявам на бившия си кумир с моя подарък. Слушай! 

Или просто си представи: „Джон Ленън е мъртъв!“ След ден, след два, къде ти – още 
същата нощ новината ще разтърси света. Само след час пред дома ти е било пълно с 
хора. Може би са целували земята, където си паднал. За теб ще говорят новините по 
цял свят. Навсякъде... Даже тези, които мразеше ще те показват с часове. По стените 
на къщата ти ще слагат името ти, знаците ти, девиза ти. Със смъртта си ще бъдеш по-
голяма сензация, отколкото с живота си. Знам, че е страшно, но, ако помислиш, ще 
се съгласиш с мен. Само голямата скръб, голямата злочестина, прави човека истинс-
ки прочут. Чувал съм го някъде – не помня къде, но то е вярно – разбрах, че е вярно. 
Отсега нататък датата 8.ХІІ ще бъде винаги свързана с теб! Знам, че за всички, кои-
то могат все още да те обичат, този ден ще е черен, но, повярвай ми – с времето хора-
та ще забравят, че още можеше да си жив. За тях животът ти вече ще свършва на 40 
години. В живота на твореца, на големия творец – и смъртта е творчески акт. Дори 
принудителната! 
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Не помня, казвам ти, че не помня къде съм го чел, но е така. И аз реших, че точ-
но така ще се преборя с теб! Ще сътворя нещо в живота ти!

Да, Джон, гробът! Именно гробът! Но след време на него ще има паметник. Ще 
идват хора, ще носят цветя. Ще бъде обкръжен от момичета и момчета. Може би и 
родителите им. Ще си определят край него срещи. Ще се любят и ще запечатват спо-
мените си. Може би ще слагат и твоя знак – кръгчето и тризъбеца. Даже гробът ти ще 
е символ – красив, макар и страшен. 

Точно така, Джон! Аз просто исках да допиша края на живот ти... За да зазвучи 
като края, естествения край на самоубийствена песен. Спомняш ли си твоята собс-
твена песничка „Човекът от никъде“? Ти я беше написал за мен, Джон. Ето така мис-
лех аз... 

Да! Мислех до вчера.
По-точно до вчера вечерта – полунощ е минало... (След кратка пауза заговаря 

горчиво.) Така мислех аз. А искаш ли да ти кажа какво разбрах тези дни? Ето това, 
Джон! (Върти в ръце един вестник с голяма снимка на Джон.) Може би трябваше да 
ти го прочета в началото! Но нека то да е краят и на разговора ни... и на всичко. От 
Йоко е:

(Глас зад кадър – женски.)
„Разказах на Шон за станалото. Показах му снимката на баща му. На пър-

вата страница на вестника и му обясних положението. Заведох Шон на мястото, 
където лежеше Джон, след като бе прострелян. Шон искаше да знае, защо чове-
кът е стрелял в Джон, щом го е обичал. Обясних му, че сигурно е бил объркан. 
Шон каза, че трябва да разберем, дали наистина е бил объркан или е искал да убие 
Джон. Отвърнах, че това е въпрос за съда. А той попита: „Какъв съд – тенджера 
или тиган?“ По същия начин разговаряше и с баща си. Бяха приятели. Ако Джон 
беше чул въпроса, щеше да се гордее с Шон. По-късно Шон се разплака и каза: 
„Сега татко е част от Бога. Сигурно като умреш ставаш много по-голям, и по-го-
лям, защото си част от всичко.“3 

3 Цитатът е по книгата на Антони Генов „Недовършената балада на Джон и Йоко” –  
б. а.
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Илзе Тилш

Илзе Тилш е родена на 20 март 1929 г. в Аушпиц (Хустопече), Южна Моравия. Завършва 
журналистика и германистика във Виенския университет (1953). От 1949 г. има австрийско 
гражданство. Първият том с лирика на И. Тилш е включен от Рудолф Фелмайер в поредицата 
„Нова поезия от Австрия“ (1964). От тогава до сега има публикувани повече от 17 книги – ли-
рика, романи, разкази, радиопиеси, сатирична проза. Писателката е зам.-председател на авс-
трийския ПЕН-клуб, член на Австрийския съюз на писателите, член на гилдията на хората на 
изкуството в Еслинген. Носителка на многобройни литературни награди. Преводи на нейни 
книги излизат на български в поредицата „Библиотека Аустрика“ на изд. „ПИК“ – Велико Тър-
ново, в превод на Екатерина Клайн.

ЗЕМЯТА Е НАТОРЕНА СЪС СЕНКИ*

ОТНОВО В ТЪРНОВО

нощем към единадесет
луната е увиснала на небосклона
жаби пеят ли пеят песента
с прастарите думи
(както си е
и както винаги е било
любовта един ден си отива)

долу в долината тече
Янтра блестяща змия
(още не зная
какъв е цветът ѝ
може би зелен)

когато бях за първи път тук
валеше сняг
тогава беше още топло
сърцата биеха под покривката
на тънкия прозрачен лед

жабите пеят ли пеят
стъклени са планините

* Заглавието е цитат от стихотворението „В очакване на нощта“ от Кристиан Залберг, взе-
то със съгласие на автора на стихосбирката „Иди си, мило зазоряване“, издадена през 1989 г. от 
издателство Glock und Lutz, Зигмарингендорф, Германия.
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човекът на луната
живее в сива
каменна планина

II

ЛУНАТА Е СИВА ПЛАНИНА

сърцата увяхват като цветя
потъват в снега
изсъхват и ги стъпкват
някога ездачите с песен изкачваха
стъклената планина на бели коне
с грациозни копита

измряха белите коне от приказките
младите ездачи остаряха
забравиха думите
на своите песни
само жабите си спомнят още за тях
и пеят ли пеят

дуварите са хвърлили
вековни сенки
откъм стъклените планини
(те са ледени
духа студен вятър)

III

ЧЕРНАТА РОЗА

(казаха ми)
наистина я има
тя цъфти
в розовите градини
на Казанлък (там цъфтят
всички рози на света)
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сред цветовете:
(радост наслада невинност
копнеж сполука)
черният цвят на скръбта
имало я наистина
(казаха ми)
аз знаех вече това
(та кой ли не знае)
аз я носех отдавна
между зъбите

IV

ПРАЗНИКЪТ НА РОЗИТЕ В КАЗАНЛЪК

какъв празник!
магарета коне
коли и хора
окичени с цветя
утринна зора са
устните на жените
розовите длани на децата
синьо небето

всичко шарено радостно
само смъртта
(тя се разпознава в тълпата)
носи своя блед пастел

над полето
хладно се веят тъмни знамена

преброени са
ударите на сърцето

ухае на рози
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V

НО НЕ СМЕ ИЗОСТАВЕНИ

в нашата беда
за това свидетелстват
моряците от стената
на Боянската църква
защото случило се така
(това се знае)
че се разразила буря
(разпенило се морето
строшили се мачтите)
и те призовали Свети Никола
явил се той
и водата се успокоила
вълните изпълнили заповедта му
свели чела пред свещения му лик
преклонили му се
свили се кротко
на красиви кръгове
и отнесли ладията в сигурен пристан
(това може да се види и днес)

моряците от стената
на Боянската църква
съобщават на съмняващите се
че стават чудеса
(само трябва да им се вярва)

VI

ОРФЕЙ ТРЯБВА ДА Е БИЛ ТРАКИЕЦ

жалната му песен се носи
с пролетния вятър
из короните на дърветата

обичаш ли
не хвърляй взор назад

умирането
почва със живота
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какво ли знаем
ние за смъртта
не остаряват
потъналите в сенките отрано
блести с неизменна красота
на Евридика розовата младост
във шипковите храсти
по полето

VII

КРАСИВ ГРАД Е РУСЕ

с фонтани паркове
разхождащи се хора и продавачки на цветя

вечерта се разстила кротко
над мостика
бляскави светлинки танцуват по реката

(но луната е сива
каменна планина)

в младата трева
неизличими са следите
от детските крака
на малкия Елиас
(Rustschuk was the irst
window from wich I looked down
to observe all the races...)
слънцето е полегнало над горите
оттатък на другия бряг
е другата страна
корабът стои закотвен
бялата риба в чинията ми
мълчи на два езика
колко познато ми е това

на реката ù е все едно
какво име носи
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VIII

МАНАСТИРЪТ ПРИ АРБАНАСИ

От каменния гроб струяла светлина
Божията майка е била спасена
и от благодарност извършила
много чудеса

в манастирския двор
камъните светят
глинена делва спи
на прага на ниската врата

в тъмнината на параклиса
до болка се усеща
тайната
обгърната от тишината
като от непроницаема обвивка
монахинята не я издава
потънала е в
черната бездна на
очите ѝ

стават чудеса
в тях трябва да се вярва
(както и във любовта
може би тогава
тя не си отива)

IX

БАЛКАНЪТ Е СУРОВА ПЛАНИНА

от раните му е бликала кръв
зелени сенки пълзят из урвите му
в тях са пропаднали ордите
на Чингис хан
(ездачите на малки коне)
Исперих Кубрат и неговите синове
отминало е всичко
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върху зелените
пенливи вълни на буките
се люшкат стари истории
от снежнобяла пяна
се подават
цветовете на акацията

(сърцата увяхват като цветове
падат от клоните
и ги стъпкват
ухание на черни рози
се носи из топлия въздух)

над горите се е ширнало
небето
падналите във войните
почиват в мир
може би са сън
чувствата ни
болката копнежът
може би затова
понасяме и любовта

Балканът е кротка планина
зелени са сенките
те избуяват сред камъните
гмуркаме се в тях
вляво вдясно цъфтят шипки
може би всичко е измама
(както и отлитащото време)
може би и ние сме
част от този сън
може би в действителност
никога не сме живели

Превод 
от 
немски
Екатерина 
Клайн

Илзе Тилш • Стихове

227алманах • Ϛвета гора • 2006



Юбилей

* * *
Давам
Думи
На твоя живот

А ти
Живот
На думите.

АЗ СЪМ СЛЕДВАЩИЯТ

Септември е най-хубавият месец в полите на Витоша.
Дори когато черният прах е все така разпилян
в задушливия въздух на тази страна.
Дори когато убиват не с дърварска секира,
а със отровна златна игла.

Седяхме на терасата на Народния театър.
Над сънния Люлин гаснеше залеза.
Витоша беше теменужен остров във мътни води.
И когато ти, приятелю, каза: “Аз съм следващият!”
никой не разбра какво значи това. Дори ти.

В страната на убитите поети безнаказаните убийци
все така дъхтят на приеми, разврат и парфюм.
Не е ново и това, че сред тях са и стихоплетите –
лакеи на всяка власт и платени
бунтовници без всякакъв риск.

Седяхме на терасата на Народния театър
пред безкрайния празник на чашите с думи, 
пивки и крехки като неочакван миг.
И когато чашата се счупи,
ангелът на мълчанието ни посети.

Светлозар Игов
на 60 ГОДИНИ 
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Безкрайна е тишината, не шумът на празника.
Сега знаеш това, научих го и аз.
Но кой би разбрал мълчаливия ни разговор,
изпаднал от времето във незнаен час.

Аз съм следващият, приятелю,
аз съм следващият. Пътник
в пътя, който никой сам не избра.

И убийците, казват, са смъртни.
Но и смъртта няма с тях да ни изравни.

* * *
ТРИ ФРАГМЕНТА

Разположена на кръстопътя между Изтока и Запада, поела главната тежест на 
народностното съхранение, българската култура притежава забележителна мощ да 
усвоява, преработва и приспособява към себе си чуждото, като му придава домашен 
вид. Домашен – не само в смисъл на свой, но и някак умален и семеен вид. Това доб-
ре личи в архитектурата, където българската къща е своеобразен народностен син-
тез на различни строителни традиции. Дори по-монументалните строежи (църкви, 
дворци) у нас придобиват някакви фамилиаризирани пропорции. Преките подра-
жания на монументалното у нас веднага стават лъжемонументализъм, нездрава ги-
гантомания. Тази преработваща мощ на българското изкуство свидетелства за от-
вореността на българския дух, която се проявява повече в културните форми, от-
колкото в националната психика. Защото българската душа е някак затворена, не 
особено доверчива в срещите си с чуждото, тя е плахо любопитна. Асимилативна-
та мощ на българина в областта на културата има и една отрицателна страна, която 
особено проличава в началните фази на културните ни сближения със света и която 
удивително сполучливо бе наречена от Добри Войников “криворазбраната цивили-
зация”. Можем да го наречем и подражателство. Тази способност за подражателство 
ни прави особено талантливи в миметичните изкуства. И макар че точно в тези из-
куства жънем и големи успехи, аз не смятам, че те са толкова полезни за нашата кул-
тура. И още по-малко – че са действителни успехи.

* * *
Васил Попов ми подари книгата си „Вечни времена с надписа“: “От разказа, 

през цикъла към...”. Надписът не бе случаен, той бе своеобразен ответ на моите кри-
тически писания по повод книгата му “Корените” и други циклични български 
книги, че българският път към романа минава през цикъла разкази. А следваща-
та книга, която ми подари, бе вече същински роман – “Низината”. Но роман, чиято 
фрагментарна структура много добре потвърждаваше пътя “от разказа, през цикъ-
ла към...” романа.
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В една статия за Дико Фучеджиев бях написал, че няма да има нищо чудно, ако 
около образа на Реката се съсредоточат отново усилията на прозаика, ако този об-
раз-символ стане гравитационен център на нови епични пространства. След някол-
ко години Дико Фучеджиев наистина написа роман, който се казваше “Реката”.

 Споменавам тези два примера не за да свидетелствам за някакви свои мними 
литературно-пророчески дарби, нито като куриозен пример за това, че и български-
те писатели понякога се вслушват в своите критици. А за това, че тенденциите, ко-
ито изцяло ще се реализират в едно писателско дело, са заложени още в по-ранните 
им творби. И задачата на критика е да ги разкрива своевременно.

* * *
Известно време ме изкушаваше идеята да напиша една апокрифна история на 

българската литература, в която бих отделил главно внимание на онези сложни, за-
гадъчни, пикантни и пр. въпроси, за които пуританската литературна мисъл счита, 
че трябва да се скрият от погледа на публиката, тъй като биха събудили нездравия 
ѝ интерес и вероятно – за да не се поквари. Постепенно обаче разбрах, че подобни 
книги са безсмислени, защото в литературата не може да има двойно счетоводство. 
Дори книги като “Тайната история” не са създавани за малцина от някакъв избран 
кръг. И ако все пак има книги, които се четат от малцина любители или специалис-
ти, то не е защото те се крият от другите, а защото интересуват малцина. А именно 
една апокрифна история на българската литература би представлявала интерес, ако 
не за всички, то поне за далеч по-голям кръг от хората, които биха седнали да четат 
една неапокрифна история. Но в случая този масов интерес би бил предизвикан от 
нездраво любопитство. А най-добрият лек срещу нездравото любопитство е здраво-
то му удовлетворение. Затова именно за “тайните” и “апокрифни” проблеми трябва 
да се говори най-ясно и най-открито.

Из книгата “Призори” (1994)

алманах • Ϛвета гора • 2006230

Юбилей • Светлозар Игов



231алманах • Ϛвета гора • 2006

ДУМИ ЗА МЕТАФИЗИКИТЕ НА ДУХА*

* Светлозар Игов. Там, Пловдив: Жанет 45, 2005.

Онова, което Св. Игов споделя за 
опита си да прочете Хегеловата “Фено-
менология на духа” като роман, се отнася 
и за собствената му стихосбирка “Там”, 
хронологично композирана в три час-
ти: Отсъствие (1963–1969), Tragelaphos и 
други стихотворения (1994–1999) и Тра-
кийска гробница (2000–2002). Една за-
гадъчно красива книга, преплела в своя 
префинено-ерудитски език древна ми-
тологическа образност, класическо кул-
турно визионерство, антични философ-
ски категории със съвременна модерна 
чувствителност. Самото заглавие “Там” 
предполага четенето на стихосбирката 
като метафизическа книга, проблемати-
зираща границите на човешкото разби-
ране, на художествено-философското 
говорене, на трагическото замлъкване 
в неизречимото. “Там” е книга, владее-
ща изкуството да се мисли красиво и да 
се говори духовно. “Там” е стихосбирка, 
взряна в отвъдвидимото, в реалните изг-
реви и залези на слънцето, но и в метафи-
зичните блянове на интимността (“Може 
би след това ще бъде Друго / по-мъдро от 
мен и от утрото” – “може би след това...”). 
“Там” e книга, в която говорят дърветата, 
въздухът, планината, дюните, тръстики-
те, но и поетите, философите, художни-
ците. “Там” е книга на присъствията, но 
най-вече на отсъствията, на срещите, но 
преди всичко на разделите, на артикули-
раните екзистенциални прозрения, но и 
на битийните замлъквания.

“Там” е книга на естетското поети-
ческо говорене, но още повече на разтър-
сващото мълчание. “Раздялата”, “отсъст-
вието”, “отчужденията” не само са фун-
даментални рефлексивни метафори, но 
и съкровени екзистенциални преживя-
вания. В “Там” прозира яворовската ме-
тафизика на познанието чрез страдание, 
но и просветленото метафизическо же-

лание по транс-
цедентното, по 
онова, което, 
превъзхождай-
ки ни, ни дра-
матизира и хар-
монизира. Зато-
ва лирически-
ят аз от “Пълно-
луние” ще при-
зове: “Пренеси 
гледката в други 
предели”. “Там” 
е стихосбирка за 
бляна по абсолютното друго, за трепети-
те на душата по отвъдното. “Там” конст-
руира другия свят, в който красивото ни 
среща в своята надвременна ненакърни-
мост. “Там” е светът на вечното изкуство, 
в който душата пребивава като в дом.

“Поетът”, “скулпторът”, “музикан-
тът”, “красивата жена” са главните пер-
сонажи в книгата на Св. Игов. Техните 
изтънчени жестове сюжетират алтерна-
тивния свят, отвъд границите на земни-
те предели, отвъд хаоса на житейските 
страсти. Всички тези герои са антични 
и неоромантични, древни и сегашни ед-
новременно. Такъв е и самият лирически 
субект – архимодерен “ловец на мигове”, 
стръвен “археолог на далечни империи”, 
но и тревожен модерен скептик: “Аз съм 
следващият, приятелю, / аз съм следва-
щият. Пътник / в пътя, който никой сам 
не избира” (“Аз съм следващият”).

“Там” е книга, която озвучава и от-
звучава гласовете на древногръцки и ре-
несансови поети, на немските романтици 
и италианските метафизици, на Сократ 
и Платон, на Кавафис и Сеферис... Така 
страниците на стихосбирката затварят 
пропастта между реалното и идеалното, 
временното и вечното, създавайки свят, 
който ни надраства. В него красивото се 
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къпе в благословеността на самоизявата 
си, обичта на музите углъбява човешко-
то (“Калимах и жеравите”), истината заб-
лестява.

“Там” е книга, която ни казва, че ис-
тинският живот не е сегашно-наличен; 
истинският живот е в пътя по божестве-
ното друго. “Там” е книга, която ни каз-
ва, че оградите за тялото не могат да око-
ват духа – неговата мяра е неизмеримото. 
“Там” е книга на онтологиите на човеш-
ките мечтания и драми, апории и успо-
коения, спомени и блянове. “Там” е кни-
га на преживените харизматични опити, 
на трагическите рефлексии и на неуга-
симата потребност на човека да изтръг-
ва във видимост трайното от убягващо-
то: “А времето на музиката не спира, пул-
сира / във вътрешното пространство” 
(“Малка нощна музика”).

“Там” е светът на реалните разде-
ли, на екзистенциалните усамотения и 
на отвъдните срещи. “Там” е дългото и 
мъчително хилядолетно пътешествие на 
човека от думите към мълчанието. Мета-
физиката на желанието, казва Левинас, е 
метафизика на безкрайната раздяла. Раз-
дялата е основна екзистенциална ситу-
ация в стихосбирката на Св. Игов. Раз-
дялата (с майка, любима, родина, дом и 
приятели) е събитие, което ни пробужда 
да търсим онова, което вече не притежа-
ваме. Онова, което е “там”.

Раздялата е самата модалност на чо-
вешките преоткривания на най-скъпите 
образи в състояние на самота. Защото в 
зрелостта на духа, изповядва есето “Да-
рът”, пътищата са самотни. “Там ни ча-
кат” отвъдните свои. “Отвъд не е друг 
свят, / щом е заселен с обичани” (“Сън за 
мама”). “Там” е светът на домуването ни 
в истината, красотата, доброто. “Там” се 
разливат нежните звуци на арфа, реци-
тират се магически думи, заблестява го-
лотата на горди хетери, опиянява мири-
сът на древни библиотеки, приласкават 
атически нощи... ”Там / където отиваме 
гори свещта на духа”.

“Там” е царството на духовете, ко-
ето съществува въпреки феномените на 
времето. “Там” е светът на ауретично-
то, на Платоновите сенки, на епически-
те следи на Омир, на феноменологията 
на Хегел и метафизиката на Хьолдерлин. 
Най-после “Там” е бунтът на духа сре-
щу конкретността, срещу времевостта. 
“Там” е непобедимата носталгия по пе-
риодичното завръщане към митичното 
време на първоосновите, към въздуха, 
вятъра, слънцето, морето; към красиви-
те думи и красивите неща; към архетип-
ните, вечни сънища. “Там” е другият, не-
литературноисторически сюжет на Св. 
Игов за човешкото съществуване “като 
Път и като Свят. Като Път през света и 
като Свят, очертан от духовните хори-
зонти на пътя”. Там, в самия битиен про-
цеп между реалното и ониричното, ми-
налото и сегашното, изгревите и зале-
зите са магичните кръгове на Колелото, 
завъртащо всичко, което е било, е и ще 
бъде като живот на духа – началото, кра-
ят и пак началото. Оня невероятен кръг 
от наличности и отсъствия, срещи и раз-
дели, избори и драми, грехове и изкупле-
ния, безпътици и прозрения...За да се по-
яви отново оня фрагмент, разказващ как 
Платон проповядвал в Атина, че в края 
на вековете всичко ще възвърне предиш-
ния си вид и в Атина пред същите слуша-
тели той ще проповядва същото учение. 
Борхесовият Платон е нашият Св. Игов, 
професор по литература, философ на ис-
торията, рефлексиращ поет, който, дори 
и отсъствайки, изпълва национално-
то ни културно пространство, възкачен 
“високо при извора”, носейки ни “дарът” 
на извънвременното слово: “Пребродил 
дълъг път се връщаш пак при Платон. / 
И не защото той, мъдрецът, е разбрал / 
Елените що значат. / А защото / във кра-
сотата е съзрял / загадката на всичко, за 
което / Сократ и Федър разговарят под 
небето / на Атина, край бистрата река...” 
(“Елена”).

Антония Велкова-Гайдаржиева

Антония Велкова-Гайдаржиева • Думи за метафизиките на духа



В българската литература има три 
основни книги с фрагменти, които имат 
основополагащо значение за есеистич-
ната ни мисъл – “Фрагменти” от Атанас 
Далчев, “В късни часове” от Борис Дел-
чев и “Призори” от Светлозар Игов. В 
пръснатите им мозайки от мисли и тези 
за същността на литературата, за бъл-
гарския ни манталитет, за проявите на 
човешкия характер, превръщащ лично-
то в институционално, полека-лека се 
нарежда паното на духовните метаидеи, 
които са ни формирали или ни форми-
рат като култура. Фрагментарните наб-
роски са толкова концентрирани око-
ло битийни, литературни и историчес-
ки състояния, че сякаш във възел съ-
бират българския живот и го заявяват 
като културен глас в общността на чове-
чеството. Тази идентичност от българс-
ки идеи обхваща преди всичко феноме-
ни, чрез които се загребва една невидяна 
действителност, за да стане тя очевидна. 
В този смисъл трите есеистични книги 
изграждат сложни взаимовръзки с об-
ществото, литературата и историята, ко-
ито представят случилото се като “кул-
тура на действие”, в чийто контекст се 
проявяват отделните следи, отделните 
явления на духовния ни живот.

Ако използваме известната фраза 
на Жан-Франсоа Госийо за “разопако-
ване” на Балканите и я перифразираме 
с оглед на фрагментите на тримата авто-
ри, ще получим следната теза: българска-
та култура, разбирана като неконфрон-
тиращо се поле от разнородни култур-
ни езици, се разопакова парче по парче, 
като от дълбините ѝ се вадят малки и го-
леми идеи, късове от самотни естетичес-
ки гласове, носталгични повици от ми-
налото, екзистенциални картини от пре-
минаващия пред очите живот, културни 

рецепции с универсална възможност на 
естетическото, философското и истори-
ческото в себе си. Изтеглени от сандъка, 
тези малки фрагменти подреждат една 
вселена, чийто център е преживяващ су-
бект, сам той решил да организира света 
в космос. Оттук и митотоворческата му 
роля: да първосъздава, да първооткри-
ва, да бъде етическа норма на създадено-
то, и в края на краищата – трите книги се 
превръщат в институция на жанра, в не-
гов класически и антологичен образ.

Естетическите и екзистенциал-
ни групирания на отделните фрагмен-
ти не следват нито времева или идейна 
процесуалност, нито пък на пръв поглед 
разкриват някакъв логичен континуи-
тет. Тяхното плавно разгъване е сякаш 
откриване на природни късове от една 
вселена, чиято завършеност е оставена 
единствено на археолозите. Не е случай-
ност и озаглавяването на сборниците с 
фрагменти – “Призори”, “Привечер”, “В 
късни часове”, визията спира до грани-
цата на тъмнината, до здрача и самотата, 
в чиято потайност субектът ще “роди” 
откритията си, ще ги извади от роман-
тичната сянка на тайната, за да ги напра-
ви видимост, за да ги представи като ек-
спонати на едно завършено естетическо 
съзнание, отдавна осъзнало културата и 
литературата като мегатекст, за да може 
да си позволи и да го разбие на фрагмен-
ти, на отделни самородни парчета, всяко 
едно със собствен глас на съществуване. 
В сянката на нощта или някъде на грани-
цата между тъмнината и светлината су-
бектите ваят своя панорамен език, чия-
то кръговост като че свързва отделните 
фрагменти в ритъма на единността, в ут-
върдения смисъл на намерените откри-
тия. Именно в кръговостта между деня и 
нощта се гради идеята за една успокоена, 
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“ПРИЗОРИ” – ЕСЕИСТИКА НА НЕСВЪРШВАЩИЯ ЖИВОТ



въобразена културна общност, ако може 
да перифразираме известната фраза на 
Андерсън, която едновременно е раздро-
бена на идентични свои фрагменти, но и 
изградена като съвместимост на разно-
родности във времето и пространството, 
като едновременност на духовната кар-
тина: “Фрагментите са ноевият ковчег за 
писателя. Малка спасителна лодка, на ко-
ято трябва да се съберат много и все пак 
– най-необходимите неща” (Светлозар 
Игов); “И в изкуството властва законът 
на приемствеността: ако искаш да създа-
деш нещо, по необходимост трябва да из-
лезеш от унаследеното, наричано обик-
новено традиция” (Борис Делчев); “По-
езията не е необходимост, а приобщава-
не. Приобщаване към Идеята, Красотата, 
Истината. В това е разликата между едно 
писмо и една поема” (Атанас Далчев). 

Необходимост, унаследеност, тра-
диция, Идея, Красота, Истина – това са 
свързващите вселената в едно ценности 
– всички те снемащи емпиричното в иде-
алното време на идеите, на окончателни-
те сентенции за същността на човека и 
създаденото от него като дух. Метафи-
зичният дискурс, колкото и да е обосно-
ван като романтична идея за намереното 
неповторимо, изключително, самобитно, 
толкова е и преживял емпиричното, изв-
лякъл е от него необходимото и го пре-
върнал във формули не само за култура-
та, но и за философията на живота. Ако 
можем да се изразим и така: класичното 
(т.е. най-необходимото, спасителното) се 
търси не само в областта на културата, 
но и в сферата на самия живот, откъдето 
и органичната мъдрост на фрагментар-
ната визия на тримата автори.

Характерното за Светлозар-Игови-
те фрагменти в книгата “Призори” е зат-
върденият национален проект, в който 
българският дух е отсят чрез идентични 
свои идеи, гласове, тези. Уж максимал-

но субективна (както всички есеистич-
ни книги), уж напълно автентичен като 
себе си субект (както във всички напъл-
но освободени от предзададен жанр или 
идея произведения), всъщност “Призо-
ри” превръща личното в априори, за-
щото успява да го проектира в дълбинен 
контекст, в “осевото време” на родова и 
манталитетна идентичност, за да отк-
рие закономерностите при движение-
то на времето напред, за да види, че все-
ки факт, феномен, отделен естетически 
глас има своя корен и затова е избуял в 
самостоен фрагмент. Или иначе казано: 
фрагментите на Светлозар Игов прили-
чат на култивирана от субекта-градинар 
градина, толкова по-обработена и подре-
дена, колкото повече субектът е успял да 
проникне в лоното на идентичността и 
чрез нея да следи и модерността. Сами-
ят Игов нарича това “съдба” и е напълно 
прав в позицията си на определен да от-
крие и култивира една идентичност, по-
ложена във въображаемите селения на 
българския дух: “Какво е историята на 
литературата? Съвсем не куп от книж-
нина, натрупан през годините в една на-
ционална литература. А онази невидима 
нишка, която по някакъв начин свърз-
ва и обвързва пишещите на един език и 
ги озарява с една съдба. Защото съдба-
та на една национална литература прави 
всички нейни творци по някакъв начин 
съпричастни към нея и чрез това – един 
към друг”.

Границите на Иговия национа-
лен проект имат малко общо с източния 
национализъм, в който атавистичните 
сили на духа (кръв, утроба, род...) вземат 
връх и съответно пораждат популистки, 
егалитарен, селски, природен светоглед. 
Въпреки че излизат от тази предпоставе-
ност, фрагментите са в максимална сте-
пен модерни съждения на българската 
култура, почиващи върху една полидис-
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курсивна културна методика. Никакъв 
сблъсък между стари и млади, между 
патриархално и индивидуално. Субек-
товият глас, изкристализирал във фраг-
менти, говори вече далеч по-сложен език, 
но за щастие успокоен, укрепнал, защото 
е изживял и примирил в себе си разно-
родностите, култивирал ги е в завърше-
ни форми и идеи. Погледнал ги е отстра-
ни, за да ги види епично отдалечени, за 
да ги извае като модели на идентичност-
та: “Националният характеролог тряб-
ва да бъде чужденец сред своите. И все 
пак – влюбен в тях”. Тъкмо любовта води 
субекта до интуитивното усещане, че в 
градината му ще зазвучат и разцъфтят 
много повече звуци, мириси и цветове, 
отколкото той е предполагал: “Може би 
най-важното в една творба е онова, което 
творецът не осъзнава, че казва чрез нея.” 
Игов наистина постига космогония на 
българските общества, идентифицира-
ни чрез свои духовни емблеми и модели, 
и в този смисъл “Призори” е книга, коя-
то е и завършена, и вечно завършваща се, 
защото в нейната мозайка се ниже вър-
вящото време, плете се мрежата от взаи-
модействия в българския свят, виждат се 
разните лица на подвижната и променя-
ща се идентичност, чиито корени обаче 
са уловени априори. 

В националния проект на Светло-
зар Игов историчността е основна ха-
рактеристика. Тя също не е видяна и ре-
ализирана като външна необходимост, 
тя също е априори, защото е изживяна 
като органичност, като автентичност на 
една култура, за която границата е важ-
но нещо. Всяко едно явление или факт се 
нуждаят от граници, за да съществуват, 
иначе се разпадат и де факто не могат да 
бъдат обозрени като фрагменти, т.е. като 
изградени и постигнати идеи. Историч-
ността е линейност, безспорно, но това е 
само външната обвивка на напредващо-

то време. Историчността е преди всич-
ко необходимост, чрез която автор, про-
изведение, жест, модел се зацепват във 
времето и пространството и постигат 
себе си. Историчността е ямата, в която 
се садят корените и ако те успеят да да-
дат плодове и цветове, тогава вече има-
ме културен факт, тогава са положени 
границите на лицето, свободата, инди-
видуалността, универсалността: “Лите-
ратурата е царството на индивидуалната 
свобода. В нея всичко е дълбоко лично и 
същевременно непринудено. В тази наша 
действителност, която е “царство на не-
обходимостта”, тя е като странен прате-
ник на свободата, вещаещ ни възможния 
по-добър живот. Но и в това царство на 
свободата царят сурови и неумолими за-
кони. Един писател е само привидно сво-
боден в избора си на теми, стил и жанр. 
Има надлични – тематични, стилови 
и жанрови – необходимости, които не 
може да превъзмогне дори най-силният 
творчески дух. Дори съзнателната съп-
ротива на твореца срещу тях е по своему 
проява на някаква надлична необходи-
мост. (...) Творчеството само придава ин-
дивидуалното многообразие на тази не-
обходимост”. 

Патриархалната историчност на де-
миургичния жест е разрушена от визия, 
сглобена от парчета от множество сю-
жети, формиращи онтология на душа-
та. Субектът, пребиваващ в своя идеа-
лен, въображаем свят, сам изградил гра-
ниците между него и всичко друго/дру-
ги, търси не толкова своя идеален чита-
тел (Джонатан Кълър), колкото своя мо-
делен читател (Умберто Еко), като в тая 
формула на четене моделите на разни 
читатели не могат да се предпоставят, за-
щото “Призори” е книга, която може да 
се концептуализира до безкрай. Исто-
ричното е само една от възможностите 
за модел, но неговата обоснованост в ни-
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1 Колева, А. Тостове за сватби и погребения, LiterNet, 17.07.2000, http://liternet.bg/publish/
akoleva/tost4.htm

какъв случай не може да се търси в пози-
тивистивната или само в идеалистично-
романтическата нагласа. Историчното е 
опит във/през времето, живеенето на ис-
торията, видяна като кристални образ-
ци на литература, манталитет, житейски 
и поведенчески жестове. То е образи на 
множествена, фрагментирана, но живя-
на историчност, като субектът не забравя 
да заяви условията за нея: език, периоди, 
културни модели, автори и произведе-
ния, представени чрез контекст (не фон, 
а именно контекст), всички те обобщени 
до СЪДБА. Тъкмо съдбата е най-явният 
еквивалент на Иговата историчност, тя е 
тази, която невидимо обединява, прош-
нурова, залепва пъзела от фрагменти, за 
да изгради сложната, интуитивно-раци-
онална амалгама от българския интели-
гентски опит. В употребения оксиморон 
се влага максималистичното съдържа-
ние на щастлива възможност интуиция-
та да отсее от рациото смисленото, кра-
сивото, идеалното, афористичното, мъд-
рото, и в този романтически ред на висо-
кото се изгражда идеалния свят на субек-
та, граничещ именно с онтологичността 
на една “райска градина” на душата.

В своя анализаторска статия относ-
но “Привечер”1 Антония Колева опре-
деля културния модел на есеистичните 
Игови фрагменти като “работа върху по-
лето на похвалното”. Тази моделност спо-
койно можем да прибавим към нашата 
онтологична “райска градина” на душа-
та и да видим, че различните концепции 
на разните читатели спрямо “Призори” 
бележат като своя обединителна и неиз-
бежна черта утопичния прекрасен свят 
на Иговите фрагменти, самите те завър-
шен и постигнат опит на преживяна ис-
торичност. В същата статия Игов е почти 
обвинен в патетичност, в йерархизиране 

на стойностите – все неща, които пост-
модернизмът не цени и затова ги внуша-
ва като недъзи на други, които не при-
надлежат към неговата платформа. За-
вършената афористичност най-малкото 
може да се нарече патетичност, и отговор 
за това всъщност дава един от фрагмен-
тите на Борис Делчев: “Изпълва ме с не-
доверие всичко, което се изявява по пате-
тичен начин – и патетичната любов, и па-
тетичната омраза, и патетичното изкуст-
во. Все ми се струва, че на тях им липсва 
нещо, без което величието е немислимо 
– липсва им простотата на голямата ис-
тина”. Фрагментите на Игов всякак бягат 
от патетичното, защото по изживяност и 
страдание, по ерудиция и образованост 
априори са стигнали до оголените меха-
низми на състояния и феномени. Нито 
миналото, нито настоящето е инвента-
ризация или хладна рационализация на 
вторични по усвояване идеи. Те наисти-
на са музейно подредени като намерени 
експонати, но в тяхното изложение ярко 
личи нановото им откриване, което ор-
ганично подканя към съвременен диа-
лог, към провокация на модерния човек, 
увлечен по клишета, общи езици или ко-
нюнктури. В музея на “Призори” запаме-
теното е сглобка от цветни късове, миго-
ве, гласове и аромати, сетивността е мак-
симално разнообразна, тя изгражда сло-
жен мисловен контекст, паяжинообраз-
на асоциативност, която напомня чрез 
идея, сентенция, образ за големи мис-
ли, станали емблема на духовния ни жи-
вот. Видяното и запаметеното е толкова 
обобщено, че се превръща в дискурс, а не 
остава само като констатация, подреде-
на в историчността на телесното битие. 
Да кажем така: запаметеното има нужда 
от ударение, защото е максимално важ-
но и характерно. Това, което липсва, има 
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нужда от забвение, защото е външна слу-
чайност в потока на случващото се.

Ето защо патетичността е последно-
то нещо, което може да се каже за фраг-
ментите и на Далчев, и на Борис Делчев, 
и на Светлозар Игов. Тяхната оголена до 
натура идея на смисъла им кара субекти-
те да виждат и красивото, и жестокото, 
уродливото. В това е тяхната двуполюс-
ност: не да разделят света на възвише-
но и низко, а да прихванат преливания-
та им, да видят живота в максималната 
им сложност и да го лишат от патетика. 
Не носталгии по величия и авторитети, а 
носталгии по идеи, носталгии по съдбата 
на една общност, чиито ясни граници са 
нужни за това, за да очертаят лицето ѝ. 
Според Игов “сляпата любов” не пости-
га “райската градина” с нейните първич-
ни и прости закони, с нейното изначал-
но двуединство между доброто и злото: 
“Онези, които обичат родината със сляпа 
любов, всъщност не виждат не само не-
дъзите, но и хубостите ѝ”.

Националният проект на Светло-
зар Игов е всъщност легитимация на 
българската култура с оглед на нейния 
манталитет. История и литература, слу-
чило се и поука, тяло и дух са съчетани в 
едно, за да видят не величалното, а тра-
гичното. “Райската градина”, подобно на 
Пенчо-Славейковия “остров на блаже-
ните”, тук, на Балканите, никога не може 
да бъде музей от патетични, застинали 
и единствени величини. Полярностите 
така се спояват, че да родят симбиози, в 
чиито правила величие и трагика не зна-
ят самите те докъде се простира едното 
и откъде започва другото: “Българска-
та история е зачената от два противопо-
ложни принципа – западния, който виж-
да историята и развитието като прогрес 
и възход, и източния, който е неистори-
чен и разбира времето като стоене. Това 
обяснява може би и бързите ни и резки 

възходи, и бързите ни и резки упадъци 
и способност за вцепенен застой. Нашето 
робство бе нашата нирвана”. “Бързи въз-
ходи, бързи упадъци и липса на дългот-
райна зрелост помежду им – това е ос-
новният закон на българската литерату-
ра. Той отразява историческата ни съдба, 
а мисля – и някои черти на националния 
ни характер.” 

Така, на кръстопътя на всякакви 
полярности Игов обзира съдбата ни и се 
мъчи да ѝ сложи граници, за да се само-
постигне тя във фрагментите. “Райската 
градина” изначално е приютила, почти 
като в библейския разказ, основополага-
щите митове, които ни задават нормите 
на поведение и мислене. В митичното ап-
риори на тази градина камък по камък се 
подреждат норми, сюжети, герои, харак-
тери, автори, произведения, и в техния 
направо антологичен подбор няма нищо 
случайно, нищо вторично, нищо безс-
мислено. Те съставят избор, в който све-
тът се първосъздава, макар и в ностал-
гичната топлина на открития вече опит, 
но изживян отново, видян чрез нови 
участници, или просто повторен като ав-
томатизиран архетип. Духът се проекти-
ра в притежанията на българското, тър-
си физионимичното, разбива го на идеи, 
които индивидуалното актуализира. 
Непрекъснатостта на съдбата ни отхвър-
ля всякаква техника, за да се оттласне в 
посока на мисления смисъл. Така субек-
тът не усвоява нищо предишно, а просто 
го открива наново, за да го закотви в ак-
туалното, за да го превърне в постоянно 
значимо: “Криворазбраният интернаци-
онализъм понякога е водел у нас до на-
ционален херметизъм, а откриването на 
родното е било истинската ни европеиза-
ция”. Тази идея на националната ни иде-
ология през целия литературен ХІХ век 
се оказва приложима и за епохата на со-
царта, ужким проповядваща други цен-
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ности, и за литературния прелом в края 
на ХХ и началото на ХХІ век, когато на-
ционалната идеология е всякак девалви-
рана за сметка на безгранична универ-
салност, граничеща с безличие.

Тъкмо полагането на граници – ис-
торически, културни, идентификацион-
ни – отличава Иговата “райска градина”, 
в чиято метафизична ценностна система 
се търси раждането на нещата, тайните 
значения на невидимото, а не налични-
те логични връзки, установени чрез тех-
нически похвати, приложни апликации 
и клиширани комбинации, чиято модна 
приложимост постига комай само крат-
костта на шлагерното. Така формата на 
фрагмента се оказва удачен архитекту-
рен принцип за подреждане на идеи, ко-
ито впоследствие ще търсят по-епично 
разгръщане. “Призори” се оказва книга, 
родееща се с критическите миниатюри в 
“Грозните патета”, в която всеки текст би 
могъл да бъде разбиран като паратекст 
– той задава идея, теза, емоция на бъдещ 
разгърнат текст, става ключ към разби-
рането на мегатекстове, превръща се спо-
ред мнението на Ж. Жьонет в ключ към 
големи мегаидеи, панорамно разгъва-
щи рамките на българския свят. Разбира 
се, че в случая имам предвид епохално-
то платно на Игов “История на българ-
ската литература”, където титаничните 
загребвания и монументални подредби 
на субекта изграждат сложната сграда на 
българската литература, видяна тухла по 
тухла през вековете, периодите, през съ-
битията и техния духовен еквивалент – 
литературата. 

Фрагментите на Светлозар Игов ра-
ботят не върху полето на похвалното, а 
върху полето на жестокостта, на оголена-
та истина. “Райската му градина” включ-
ва както блаженството, така и санкции-
те, които демиургът налага върху всич-
ки и всичко, което не е достигнало ме-

тафизиката на красивото и смисленото. 
Уродливото, патологичното, користно-
то са също част от граничното простран-
ство и именно върху неговата трагична 
почва се засаждат прозренията, че све-
тът е от много езици и че прекрасното се 
ражда само от изстрадването на уродли-
вото, че градивното се извлича от дест-
руктивното, че жалкото неизбежно ще 
придружава великото и в тяхната кърва-
ва симбиоза се крие мъдростта на света. 
Така фрагментите демитологизират, раз-
голват, свалят маски, разчепкват маниа-
щина и лъжа, за да могат от тяхното при-
съствие да култивират характери, съдби, 
процеси, за да хванат лоното на нещата, 
в което похвалното е просто рядка спир-
ка на открита истина, граничеща тъкмо 
с жестокото свличане на илюзии: “Той 
много добре знае, че истинската цена на 
творчеството е страданието. Но все му се 
струва, че именно за него съдбата трябва 
да направи някакво изключение. И зато-
ва е така склонен да разбира своето съв-
ремие като “нова епоха”. А в културата, за 
съжаление, всичко е “стара епоха”. Това 
най-добре, но със закъснение, са разби-
рали новаторите”.

Следователно нито похвално, нито 
носталгия, нито романтика може да бъде 
наречена тази книга. В нейната пъстроц-
ветна градина няма посредници между 
твореца и създаденото (измислено, отк-
рито) от него. Светът ѝ изглежда като ре-
зервоар от саморазбиращи се неща, като 
екзистенциални състояния, оголени до 
първоначалност, като етична натура на 
естеството. Не възвишено и принизено 
е контрапунктът на “Призори”, а разде-
лението на истинско и неистинско. Сле-
дователно няма какво да се хвали, нито 
какво да се отрича, защото там всичко е 
закон, категоричност на демиургичната 
подредба: “Животът има една хитра улов-
ка за човека. Колкото по-голямо е нещас-
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тието и страданието му, толкова по-голя-
ма е надеждата. Истински безнадежден е 
човек само когато е щастлив. Защото да 
си щастлив означава да не чакаш нищо. 
Да очакваш нещо – значи, че страдаш. А 
да живееш – това значи да чакаш”.

Ето защо “Призори” от Светло-
зар Игов работи с големи и обобщител-
ни понятия – живот, литература, епоха, 
творец, творчество, изкуство. В тях есен-
циализмът също не е унаследен позити-
визъм, а е просто начин да се подредят 
големите закони на битието и литерату-
рата, да се намерят единните теории на 
обективациите на българската култу-
ра, разбирана като съдба. Не случайно 
големи части от фрагменти са обедини-
телно озаглавени като “Антология”. Из-
борът на субекта е направен между важ-
но и неважно, между смисъл и несми-
съл. Антологичното обхваща големите 
идеи на българската литература и кул-
тура, затова и тяхната завършеност във 
вид на фрагменти разчита не на ражда-
не или финал, а на зрелост, на здраве, на 
онази благодатна средна възраст, в коя-
то човечеството, в случая българското, е 
постигнала максималната си градивност 
и реализация на идеите. Това е не обви-
нение в липса на модернизъм (както нав-
ремето беше направил Боян Пенев по от-
ношение на “здравата” поствъзрожденс-
ка литература). Това е уцелване на идеи-
те в техния бляскав, максимален период, 
период, в който те са узрели плодове на 
уханна и обработена градина. Зрелост-
та и здравето са смисълът на живееща-
та “райска градина”, която, разноезич-
на, кръстопътна, побрала хармонично-
то и дисхармоничното, живее не толкова 
идеалния си, колкото пълнокръвния си 
живот. И без значение дали става въпрос 
за критика, литература, изкуство, проце-
си, идеи, т.е. за плодовете на градината, 
всички те са положени в своята равноп-

равност на съществуване, не за да удос-
товерят живота, а за да осмислят живо-
та: “Критиката днес твърде често е или 
вивисекция, или аутопсия. А би тряб-
вало да бъде акушерство, в най-лошия 
случай – профилактика. А най-добре би 
било въобще да не се сравнява с медици-
ната. Да бъде не диагностика и терапия, 
а разговор на здрави хора в зрелостта на 
техния живот”. 

Фрагментите на Светлозар Игов 
наистина провокират за разговор и асо-
циации, но в тях има нещо по-точно като 
определение: те са завършена филосо-
фия за глобалните метапонятия в бъл-
гарската съдба. Философия, която посто-
янно ражда още и още фрагменти, която 
сякаш несвършващо подрежда пъзела на 
цветната градина, обработвана постоян-
но и с любов от субекта. В този смисъл 
в тази книга на Игов има нещо Вазовско 
– в това постоянно разгъващо се абсор-
бирано от субекта време; и нещо Далчев-
ско – в завършената кристална зрелост 
на големи “хванати” идеи; и нещо Лили-
евско – в ефимерната крехкост на голя-
мото, което като сянка проблясва и е уж 
загубено, но всъщност безкрайно трай-
но присъстващо със своята метафизика; 
и нещо Йовковско – в постигнатата афо-
ристичност на битието.

Самият Игов като че ли е намерил 
вербалния образ на този синтез: “Фраг-
ментът е жанр на онези, за които всяка 
философска доктрина изглежда тясна”. 
Или: “Голямата книга на нашето вре-
ме би трябвало да бъде огромен сбор от 
несвързани монолози, чиято връзка ав-
торът е открил”. Фрагментите от “При-
зори” са състояния на духа и в тяхна-
та разноезичност едва ли би могло да се 
види само формата или констатацията. 
Те са ценни преди всичко с чувстваното, 
с това, което засяга душата, оголва бити-
ето, подрежда го в образи, идеи, “хваща” 
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генезиса на нещата, за да стигне до образ-
ния свят на “райската градина”, в която и 
патологичното е просто удоволствие, че 
човекът има и тяло, и душа, че животът 
се живее такъв, какъвто е. Ето тук пък 
Игов напомня за Елин Пелин: “Поезия-
та на видимото и поезията на чуваното 
имат различни закони и логика, различ-
на е дори логиката на онова, което чуваме 
като звук и като смисъл. И все пак всич-
ки те имат обща родина, която не мога да 
нарека иначе освен дух”.

“Призори” е книга, която се под-
режда във високата, представителна ре-
дица на българската есеистика през ХХ 
и ХХІ век и тя, за разлика от фрагмен-
тите на Атанас Далчев и Борис Делчев, 
обединява даже границата между ня-
колко века. Малко по-точно – хем пола-
га, хем заличава граници, защото окси-
моронното звучене на Иговите фрагмен-

ти е тяхна смислена същност. Тук има-
ме предвид не само емпиричното време 
на съществуване на книгата, но и пъзела 
от време, поместен във фрагментите. Тя 
всмуква в себе си не само видян и наблю-
даван отвън свят, тя е образ на преживян 
свят и живот, в центъра на който субек-
тът е преработил интересуващото го в 
обективации и така е постигнал единст-
вото. Пророчеството, величалното, пох-
валното не могат да бъдат атрибути на 
тази книга, защото идеите, въпреки тях-
ната привидна окончателност, включват 
и относителното. Тази книга се движи 
на ръба между индивидуалното и колек-
тивното, между афористичното и рела-
тивното, между завършеното и незавър-
шеното и в това е нейният културен хо-
ризонт, който започва от човека, за да за-
върши (а всъщност тя и още не завърш-
ва) със създаденото от човека.

Антоанета Алипиева
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IN MEMORIAM

Иван Манолов
 (1961–2005)

 Иван Манолов е роден на 30 март 1961 година в гр. Прова-
дия. Завършва Висшето военноморско училище “Никола Вапца-
ров” в гр. Варна. Член е на СБП. Негови творби са публикувани 
нееднократно в централния и в местния периодичен печат. Де-
бютира със стихосбирката “Нито спасител, нито палач” през 
1992 г. Автор е още на книгите “Криле на разпятие” и “Внезапна 
спирачка”. Загива при трудова злополука на борда на кораба “Лиляна Димитрова” на 4 февру-
ари 2006 година. Талант, хуманност, национално достойнство си дават среща в неговите 
стихотворения, които звучат монолитно и хармонично. Поезията му се откроява с органич-
ния си самобитен профил, с висока естетика и нравственост. Затова заслужено бе удостоен 
с наградата “Варна” за поезия през май 2005 година. Далече от маниерността и показността 
Иван Манолов улови пулса на задъханото ни самоубийствено ежедневие. Той се наложи като 
един от най-ярките ни съвременни поети. Сложил пръст в човешката си болка и национал-
ната ни драма, оповести на висок глас, че няма повече накъде да отстъпваме, че всеки сам и 
веднъж завинаги трябва да реши историческата дилема на живота си : “Тук или си предател, 
/ или ставаш комита”.

* * *
Край вечността захласнати седим,
а тя тече към миналото. Само
за миг ни оглуши. След туй я няма.
В небето се издига струйка дим.
Но слънцето – хвърчило... Отлетя!
Обръща се на запад слънчогледът.
И от брега очите му ни гледат
как махаме с гребла след вечността.
 

ВЕКЪТ НА ФЕЛИНИ

Блести морето в залива – сребриста риба
и на деня хрилете вятърът издува.
Дървото е забодена в небето фиба,
като пейзаж, изнесен от самия Лувър.

Завързан за балоните, лети площадът
(охлабените тенти може да разкъса)
и в гърлото му смях и викове засядат
или го дави някоя въздишка къса.
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Край въртележката бащите нервно чакат
да спре най-сетне и мечтите им да вземе,
но се посипаха след свирката на влака 
билетчетата... А децата са големи.
В разбитите им касички кълве наблизо 
монетите петленце захарно и пее.
Една старица само от площада слиза 
и този век потъва в кадъра зад нея.

МЕЛНИК

Недалеч от Мелник, в Роженския манастир,
има надпис, според който Яне Сандански
е обикновен разбойник и антихрист.

С твойте камъни бели аз не правя замяна.
Тъмна българска орис между тях е люляна.

Надживели разруха, жар, вода търпелива,
безпощадното време ръб след ръб ги изтрива.

Изоставена вехне над смокините черква.
Векове ситен пясък всяка стъпка зачерква.

Всеки глас, всяко ехо, всеки път към сърцата.
Само гъстото вино връща болка позната.

Като нощ непрогледно, по-горещо от пладне,
то е глътката вечност за душите ни жадни.

В него има и лудост, и молитва към Бога...
И съдба, от която да избягам не мога.

Нощем свирят куршуми, денем плачат камбани.
Антихрист и спасител – кървав спомен е Яне.

Няма камъни мъртви. Няма памет убита.
Тук или си предател, или ставаш комита.
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Атанас Радойнов

ОТ ОРЕЛА ДО МРАВКАТА 

За мен Природата всякога е била Книга на книгите.
Ромен Ролан

Вървяхме по живописна пътека през гората на Вълчи дол към защитената мес-
тност Кривинизово, на юг от село Звездец. В майския ден, когато всичко в природата 
на Странджа се бе окичило със зеленина. Набюдателното око, за разлика от скучния 
пейзаж на големия град, тук можеше да открие цялото разнообразие в нюансите на 
зеления цвят: светлозелено; атлазенозелено, току-що наляло хлорофил; тъмнозеле-
но, напластено в ниските места; бликащи гейзери от смарагденозелено по върховете 
на дърветата; рехаво зелено обилно умесено със светлина между стволовете на дър-
ветата и доказващо, че зеленото посредничи между топлото и студеното, между ви-
сокото и ниското и поради това е най-комфортно за човешките възприятия.

За древните египтяни и гърци цветът е значел много повече, отколкото за 
днешния европеец. За тях цветът е бил особена връзка с невидимия свят. От всички 
символики символиката на цвета е най-непроменената до наши дни.

За римляните зеленият цвят е цветът на богинята Венера, закрилница на лю-
бовта, плодородието и щастието. За египтяните зеленият цвят е символ на надежда 
и на копнеж по безсмъртието. За евреите зеленото е двуединство от синьо, символ 
на вечност, и от жълто, символ на светлината. Сборът от двата цвята е символ на 
красотата. Почти във всички древни митологии зеленото се свързва с виталност-
та, плодородието, младостта и силата. На латински vireo означава “зелен съм”, “си-
лен съм”. Тогата на лекарите през Средновековието била зелена, защото използвали 
билките за лечение. Днес зеленото е цвят на аптекарите в рамките на същата сим-
волика.

Аурата на планината във великденско зелено ми действаше магически. Усещах 
всичките си сетива отворени за пролетната жизнена енергия, която беше не само в 
изобилието на слънчевото озарение, но и в звуците, мирисите, полъха, филтриран 
през гъстата плетка от листа и клони, пъпки, треви и цветя. Поглъщах, пиех, гледах, 
миришех, вдъхвах този жив космос и се чувствах неразлъчен от него. Над цялото 
това странджанско зелено море мъдро кротуваха бели облаци, закотвени в небесни-
те зеници. Мъдро синееха заоблените хълмове, а Лесничеят си тананикаше някаква 
негова си песничка:

Странджа, животворна, мила, 
красива всякога си била...
Дивите гласове на природата в майското утро бяха ангелогласни. Зелен кълвач 

барабанеше игрив речитатив, който звучно откънтяваше, като че ли от небето към 
земята се подхвърляха дървени тарелки, които се удряха една в друга. Горски бекас 
в брачни полети токуваше “оррт-оррт”, редувано с пискливи викове “суик-суик”. Но 
птицата, която като че ли беше назначена за дворцов горски музикант и силно, неп-
рекъснато, мелодично огласяше с нескончаеми вариации царския горски свят, беше 
славеят.

243алманах • Ϛвета гора • 2006



Атанас Радойнов • От орела до мравката

алманах • Ϛвета гора • 2006244

Между дърветата на прибежки се прокрадна диво зверче. Познахме – дива 
котка, по-едра, по-пъстра, по-чевръста от питомната. Кафеникавобелезникавата ѝ 
козина бе нашарена напречно с равномерни кафяви ивици. Кафяви пръстени укра-
сяваха пухестата дълга опашка, която завършваше с почти черна лъскава козина.

– Дивата котка – обясни Лесничеят – е много предпазлива и потайна. Това, че я 
срещаме, че ни оставя да я поразгледаме, да ѝ се полюбуваме, е рядко изключение. В 
Странджа дивата котка има чиста популация и това много се цени в Европа. С пра-
во е вписана в Червената книга на България.

Котката се покатери с красива елегантност по стеблото на едно дърво и изчезна 
в клонака му, зърнахме я по-нагоре и пак се скри – едно пластично видение.

Продължихме своя ход по пътеката към местността Ковач. Излязохме на отк-
рито по левия бряг на Велека. В долината се спускаха урвести скални пропасти. По 
червеникавобелезникавите им пропади личаха карстови дупки, пукнатини и малки 
пещери. В тях, по обясненията на Лесничея, обитават орли, щъркели и нощни граб-
ливи птици; козодой, кукумявка, чухал, горска ушата сова и горска улулица.

– Ей там, горе, където се вижда един зелен храст в скалите, има гнездо двойка 
скален орел – показа ни Лесничеят. – Това е най-величествената птица в странджан-
ското небе.

Лесничеят не бе свършил фразата си, когато над нас закръжи тя. В нозете си 
здраво държеше някакъв трофей. Властната сянка пося над долината кръстни зна-
ци. Орелът се спусна по-ниско и хвърли трофея в стръмните стъпала на скалата от-
среща. Чухме как трофеят тупна, а орелът мигновено пропадна там, за да довърши 
своята жертва.

– Костенурка е плячкосал – обясни Лесничеят.
Орнитолозите установяват тревожно намаляване на скалния орел в Стран-

джа. Преди 15 години тук са гнездели около 10 двойки. Към 1996 г. остават пет двой-
ки, сега са не повече от четири. Този вид орел е вписан в Червената книга и е под осо-
бена закрила като изчезващ вид. О, аз не мога да си представя моите, формиращи се 
в детството ми понятия за достолепие, за недостижима красота, за волност между 
земя и небе, без ятата орли, обитаващи мерата на родното ми село.

– Женската снася само едно-две яйца в недостъпни гнезда, застлани с парчета 
от кожа и клончета от дървета. Мътенето продължава 42 дена. Като родители орли-
те са много предани, любвеобилни и грижовни – разказваше Лесничеят. А орелът, 
заситил дивия си глад, се извиси царствено, остави се на някакви властни въздуш-
ни течения, които го издигнаха още по-нависоко. Разперените му мощни криле сто-
яха неподвижно разгънати. Слънцето огряваше това сурово пиле, което от време на 
време грачеше генералски, сякаш издаваше важни заповеди за цялата жива твар на 
долината. Въздушното течение отнесе орела нататък към високите синкави баири.

 И тогава над нас твърде ниско и бързо прелетя птица, която кацна върху пе-
тата на скалния отвес. 

– Черен щъркел – разпозна веднага Лесничеят. След минута-две прелетя и вто-
рият щъркел.

Лесничеят, вдигнал длан над очите, ги наблюдаваше и тихо, не с укор, а гальов-
но, разказваше:
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– Големи темерути са, бягат от хората и живеят самотно в недостъпни места. 
Ако единият щъркел от семейството загине, другият до края на живота си не встъп-
ва в брачна връзка с друг. Много ценна птица. Някога в Стара Гърция, в Тесалия, 
налагали смъртно наказание на този, който убиел щъркел. Това ни го съобщава дре-
вогръцкият писател Плутарх в произведението си “Моралии”. В по-ново време, през 
XVIII век, в Холандия пребивали с камъни виновника за смъртта на щъркел. Тази 
птица винаги се е възприемала като вестител на добра поличба.

Черният щъркел е вписан в Червената книга на България, а в европейския ка-
талог-определител на птиците липсва, защото отдавна не се среща в централни-
те европейски страни. В Странджа прелитат 7–8 двойки в долината на Велека, 4–5 
двойки по река Факийска, и още 6–7 двойки на други места на планината.

Слушахме тези любопитни неща и в същото време наблюдавахме любовната 
сцена на двата щъркела. Завъртяха се като в полски танц мазурка, източваха шии, 
срещаха клюнове, после любовно се пощеха един друг, приглаждаха взаимно перу-
шинки, сякаш се сресваха. Разменяха си местата и повтаряха това любовно внима-
ние един към друг, което завършваше отвреме-навреме с тържествено тракане на 
клюновете. Струваше ми се, чe ненаситно пиеха слънчева светлина и чукат клюно-
вете си за пролетна наздравица.

Оставихме ги в сезона на любовта и поехме по стръмна пътека към бързащи-
те бистри води на реката. Измитите карстови скали се излежаваха на припек срещу 
пролетното слънце, стабилно внушение за уседналост на земните форми. Припна-
ха три лалугерчета. Лесничеят засвирука. Лалугерчетата се изправиха на задните си 
крачета и затанцуваха – мил детайл в скалистата панорама.

– Ще взема да сформирам една лалугерска танцова трупа. Ще ги водя по све-
товните сцени. Ще ни аплодират. Ще печелим награди. Ще славим нашата Стран-
джа, която отглежда и пази чуден животински свят – шегуваше се Фолклористът.

Мярна се сянка на ястреб и лалугерчетата набързо напуснаха “сцената”. Завря-
ха се в скалните тунелчета. Умеят да чакат по-сигурни времена за изява на своя та-
лант и настроение. Подкрепям ги! Подкрепям всичко живо на тази земя!

Прецапахме реката и се озовахме на отсрещния бряг. Тръгнахме по течение-
то приближихме Жельов вир. Три опашати палави зверчета се боричкаха в топлите 
бистри води. Лесничеят ни даде знак да се стаим в гъстите лески и да ги наблюда-
ваме. Игриво, грациозно, сякаш дресирани, зверчетата си подхвърляха едно пънче 
над водата. Сръчно, точно, бързо, с увлечение участваха в играта. Не мина много 
време и по стръмния бряг се сурна майка им. Лесничеят тихо обясняваше:

– Това е видра с малките си. Тук някъде е тунелчето ѝ с вход под водата и из-
ход някъде по брега. Когато е под водата ушите и ноздрите на видрата се затварят 
със специална клапа. 

Майката ловко си улови рибка. Схруска главата ѝ и я подхвърли на малките. 
Голямо боричкане падна за тази вкусотия.

Видрата е примамлив трофей за ловците заради красивата си кожа, от която 
се изработват скъпи дрехи. В повечето европейски страни тя отдавна е изчезнала. В 
Странджа по течението на двете големи реки – Велека и Резвая, е най-богатата попу-
лация не само за България, но и за Европа. 
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Изправихме се. Видрата издаде предупредителен клик и заедно с малките се 
гмурна в дълбокия вир. Тръгнахме по Бръшлянска пътека през гората отвъд реката. 
Попаднахме на горски мравуняк. Оживлението на мравките бе признак за хубаво 
време. Няколко стражи гонеха едра тъмна мравка – нашественик. Тя успя да се из-
плъзне с хитър ход – бързо се покачи по една млечка, прехвърли се по клонките на 
друга, после на трета. Стражите загубиха дирите ѝ.

Надземната могилка на горските мравки е изградена от сухи съчки, листа, тре-
вици, клончета, тресчици, може би и от други неща, които ние не знаем.

– И какво има вътре? – попита Филателистът.
– Цяла фамилна къща, цял замък! Мравунякът им някъде достига до метър и 

половина, ако фамилията е голяма – обясняваше Лесничеят. – Обикновено тя брои 
половин милион мравки. Къщата е цял лабиринт от тунели, тунелчета, складове, 
родилни зали, лечебни стаи, трапезарии и всичко това е свързано с вентилационна 
система, която внася на денонощие над 300 литра пресен въздух. Най-велика роля в 
живота на мравешката фамилия има майката-царица. Всеки божи ден тя снася де-
сетки хиляди яйца, за да се възражда и множи мравешкото население.

– А кога майката става майка? – малко нелепо подпита Филателистът.
Лесничеят се подсмихна и му отговари:
– Царицата, преди да стане майка, има криле и лети в брачен полет. В небето я 

догонват крилати мъжкари и я оплождат. След това крилете на майката падат и тя, 
докато е царица в продължение на 10–15 години не излиза повече от мравуняка на-
вън.

Навеждам се и оправям килнатата на една страна табелка, на която пише: “Гор-
ските мравки са санитари на гората!”. Лесничеят остана видимо доволен от моето 
действие и поясни:

– Една фамилия мравки унищожава дневно до 100 хиляди бройки различни 
насекоми, а за една година над един милион.

Бръкна в чантата си, извади три бисквити, разчупи ги върху мравуняка и до-
бави:

– Чудна организация имат: едни са разузнавачи – щурат се по слънчевите по-
ляни, по каменистите пукнатини, по стеблата на дърветата и храстите. Открият ли 
храна, дотичват до мравуняка, съобщават къде се намира тя и натам тръгват работ-
ничките. Започва неуморен труд, безспир: мъкнат сухоежбина и я складират и кон-
сервират със специална секреция в “хамбарите” на мравуняка. А в него има тунели 
с по-друго предназначение – детски ясли, където са излюпените мравчета. Друга 
армия от мравки полага родителски грижи за тях. Има бригада от мравки, която се 
грижи за изправността на мрежата от тунелчета, килии, зали и складове. Целият ко-
лективен живот на мравките е подчинен на точност, порядък и всеотдайност в рам-
ките на установените в инстинкта им права и задължения. Никоя мравка не живее 
за сметка на другите и участва до смъртта си всеотдайно в общия трудов ритъм за 
преуспяване на мравешката фамилия.

Неслучайно Свети Климент Александрийски съветва: “Иди при мравките, ле-
нивецо, виж тяхната работа и стани мъдър!”.

А старият Волтер пише за мравките: “Дребно племе, което си приготвя храната 
по време на жътва и е най-малкото на земята и най-мъдрото”.

Атанас Радойнов • От орела до мравката
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В Странджа се разказва следната библейска притча: 
Когато Дядо Господ завършил Великото сътворение на света, поискал да про-

вери доколко съвършено е създал животните. Взел крина просо и го разпилял по зе-
мята. След това казал на различните животни да му го съберат до зрънце. Нахвър-
лили се те да изпълнят Господното желание. Кое с лапичка, кое с езиче, кое с човчи-
ца засъбирали просото. Събирали, събирали, успели да съберат само половината. 
Дядо Господ разбрал, че трябва да създаде още една живинка, която да може да съ-
бере другата половина от разпиляното просо. Така създал мравките и ги орисал да 
бъдат пример на трудолюбие и безупречно общежитие.

Тук, в рядката широколистна гора отвъд Велека, кой знае как се е пръкнала 
дива круша. Дърво на солидна възраст. Разперило е тъмни възлести клони отру-
пани със свежи зелени вейки. По тях тук-там се белееха късни цветчета-изтърса-
чета, защото преди седмица крушата бе прецъфтяла. Докато се любувахме на “ста-
рицата”, из нея изхвърчаха две птички, красиви и нежни със златистото си опере-
ние по шията, по гърдичките и коремчетата. Ярко контрастираха черните криле и 
черните кръгчета около очите. Като че ли птичките носеха тъмни слънчеви очила. 
А клюнчетата – светлочервени. Едната от птичките имаше по гушката и отстрани 
фини кафяви надлъжни ивички. Лесничеят ни подсказа, че това е женската авли-
га и добави: 

– Удоволствие е сутрин да слушаш песента на авлигите. Тя много прилича на 
звуците, които щедро сипят скорците, но е много по-мелодична и с отделни трели 
напомня славеевите свирукания.

С навик на изследовател на живата природа Лесничеят повдигна каменна пло-
ча – цял връшник, и изпод нея подскочи жаба. 

– Певица! – отбеляза. – Нощем в гората ще чуете тая креслива жаба-дървесни-
ца. Гласът и много наподобява гласа на авлига. Вижте гушката ѝ. Когато се напряга 
да огласи света с квакането си, тази гушка служи като резонатор – вибрира, озвуча-
ва и откънтява звуците.

Лесничеят добави, че дървесницата може да променя своето оцветяване спо-
ред околната среда. Но неизменна е черната ивица между горната и долната част на 
тялото ѝ отстрани, не се променя при каквито и да са обстоятелства. 

Ето какво ми разказа веднъж за сухоземните жаби забележителният стран-
джански краевед Горо Горов. Разказах го и аз на нашата компания:

– Като записвах информация за болестите по животните в Странджа, моят съ-
беседник Тодор Спиридонов от родното ми село Заберново ме изненада с една “ре-
цепта”, която местните овчари използвали за лекуване на овцете, заболели от шарка. 
Странджанци я наричат “сипка”. Щом пастирът види, че в стадото му има овце, по 
чиито слабини са избили мехурчета, е наясно, че те са болни от шарка. Тогава овча-
рят тръгва из гората, обръща камъни и събира сухоземни жаби. Напъхвал по жаба 
в хлопка, връзвал хлопката с парче плат, докато жабата се задуши и умре. Овчарят 
връзвал умрялата жаба за краката с канап, а после я окачвал на шията на болната 
овца, която носела жабата, докато се разсъхне и разпадне.Аз, разбира се, – продъл-
жи Горо Горов – не можех да си обясня, а и Тодор не можеше да ми обясни, в какво 
се състои лечебността на сухоземната жаба. Едва през 1988 г. случайно попаднах на 
една публикация в сп. “Орбита”, бр. 18, от 20 април под заглавие “Вируси и бакте-
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рии”. В публикацията се съобщаваше, че група американски учени от Националния 
здравен институт в гр. Бетеса, щата Мериланд, начело със завеждащия лаборатори-
ята Майкъл Заслов, открили в кожата на сухоземната жаба силно действащ естес-
твен антибиотик, който нарекли “Магейнин”. На еврейски думата означава “щит”. 
Този антибиотик действал върху бактериите и причинителите на някои заболява-
ния и ги унищожавал. При опита учените установили, че причинителят на малари-
ята под въздействието на магейна, е унищожен за 120 секунди. Така – заключи Горо 
Горов – странджанските овчари, кой знае как, много преди американските учени 
открили лечебните свойства на сухоземната жаба. Останалото – да се носи тя от ов-
цете, докато се разпадне, мога да си обясня с въздействието на силния антибиотик, 
който създава стерилност в стадото, където и да е то, по отношение на причинителя 
на болестта сипка.

Ниско над нас в посока към реката прелетя много красива пъстра птица. При-
личаше на запален фенер с многоцветни светлини. Успяхме да видим, че гърбът 
преливаше в електриковосиньо, зелено и тъмносиньо. Сравнително голямата глава, 
като че ли бе прибулена с артистично шалче на ивици в оранжево, бяло и кафяво. А 
цялата долна част сякаш беше ожарена от слънцето в ярко оранжево. Забелязахме 
дългия и остър като кама клюн.

– Райско пиле! – подхвърлих аз.
– Ами, земеродно рибарче – уточни Лесничеят. – Смешна, но красива птица. 

Смешна – с късите си крачета и късата си опашка. Гнезди в дупки покрай бреговете 
на реката. Рибарчето само си ги дълбае. Затуй му трябва дълга човка. А късите кра-
чета и късата опашка, не му пречат да се провира в дупките и да се крепи яко, когато 
си прави леговищата в земята.

След това обяснение Лесничеят се отдалечи на няколко крачки и веднага ни 
повика да видим нещо любопитно: една голяма сухоземна костенурка заравяше в 
земята на песъклив припек своите яйца.

– Дотук са майчините ѝ грижи. В топлата пръст яйцата ще се излюпят, косте-
нурчетата ще изпълзят и ще започнат да се грижат за себе си, без майчино настав-
ление, без майчина закрила, сами сред този непознат, пълен с опасности и изненади 
свят – обясняваше Лесничеят.

На горната костна броня на костенурката личеше полуизтрит надпис “Българ-
ка”. Лесничеят се засмя и каза:

– Преди години някой горски, а може и някой граничар да е написал това, та 
ако костенурката премине през телените заграждения на границата в Турция, да 
знаят там, че тя е от българско потекло. Дали е отишла там, или не, никой не може да 
знае. Важното е, че и сега е тук и тук ще се родят нейните рожби.

Костенурката ни гледаше с любопитство, а може би и с безразличие, защото 
имаше важна, даже много важна работа – да зарие яйцата си в земята.

Лесничеят ни каза, че костенурката се смята от населението на Странджа за 
крепител на пространството между небето и земята. Затова е грешно да се остави 
костенурка, обърната с долницата си нагоре. Мълчанието на костенурката е съзер-
цаване на мъдростта. Главата и се уподобява на езика на камбаната. Индианците от 
Амазонка запушвали бронята на костенурката от едната страна и я използвали като 

Атанас Радойнов • От орела до мравката



музикален инструмент. В древногръцката митология Хермес, богът на скотовъдите, 
търговците и пътешествениците, превръща бронята на костенурката в цитра.

– Напоследък цигани са плъзнали из Странджа да събират костенурки. Ако не 
бъдат възпрени, ще ликвидират тази божа твар. Абе, всеядността човешка може да 
изплюска цялата планета без остатък – ядно завърши Лесничеят и плю в знак на от-
вращение.

Пейзаж от Странджа • Снимка Атанас Радойнов
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Диана Радойнова

АПОКРИЕС И КАЛАНДА:
съвременна експонация на два стари обреда  
в един мешан град

Късен и много горещ летен следобед, в който и най-съвестния етнолог на све-
та го мързи. Препъвам се по калдъръмените улици и проклетисвам на ум досадните 
туристи, в които се блъскам на всяка крачка и които профанират тези свещени ка-
мънаци, струпани накуп и наречени Созопол. Под сянката на стара дървена къща се 
натъквам на двама местни: едната на малка дървена масичка е сложила бурканчета 
със сладко от зелени смокини, а другият на канапче е защипал няколко дантелени ка-
ренца. Примъквам се подло с дежурните за всеки етнолог на терен прилепчиви фра-
зи: “Ах, колко горещо! Да поседна малко на сянка при вас. Върви ли сезона тази годи-
на?”. Очите ми са в бурканчетата с бистро като сълза сладко и целичките, тъмнозеле-
ни смокини (обаче бурканчето е три лева) и хващам бика за рогата: “Гледам, тукашни 
сте, ама гърци ли сте?” И изведнъж забравям и за смокините, и за горещината, защо-
то ставам свидетел на препирня между двамата, за която сигурно си мечтае всеки ет-
нолог, изследващ интеретничните взаимоотношения в градче като това1..

Жената: ”Глупости, какви гърци? Няма гърци тука. Всички сме дошли отня-
къде и просто сме научили езика. Например ние сме от Винарско. Е, не аз, но май-
ка ми...”.

Мъжът (ехидно): “Тъй ли?! Ами откъде го научихте езика като няма гърци тука? 
Свекърва ти не знаеше една българска дума!” Обръща се към мен и продължава на-
зидателно: ”Созопол е древен гръцки град, основан 600 години преди да стъпи бъл-
гарски крак на Балканите. И после постепенно са започнали да стават смесени брако-
ве, гърците са започнали да се женят за български жени... Но има си, има си гръцки 
семейства, дори чисти още. Ето, аз например съм си от гръцко потекло. Гръцкото въ-
обще... Когато ние сме били в този град, българите още хе-е-е ...” 

За мой срам само за миг в мен българката взема връх над етнолога и в ума ми 
проблясва: “Е, и ний сме дали нещо на света”, но благоразумно си затварям устата.

Жената (примирително): “Е, да, свекърва ми имаше четири сестри в Гърция...”.
 Гъркът (тържествуващо): “Е-е-е, видя ли?!”.
Жената: ”Е, не мога да отрека, научи ме свекървата, на много неща ме научи, на 

гръцкия тертип”.
Гъркът: “Ами да, гръцкият тертип е прочут. Отвънка къщата може да я гледаш 

стара, обаче вътре чисто, всичко бяло, свети. Миндерите застлани с бяло и покрай 
стените наредени... такива... Абе как се казваше възглавница на гръцки, бе, Госпо-
динке?”.

1 Настоящият текст, както и други предхождащи го публикации на подобна тема, са резул-
тат от работа по авторския ми проект “Етнични взаимоотношения между българи и гърци по 
Южното Черноморие”, субсидиран от Шуменски университет “Епископ К. Преславски” и осъ-
ществяван със студенти от този университет под мое научно ръководство.
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Господинка (злорадо): “А-а-а, не знам, нали си голям грък!”.
Гъркът (сконфузено): “ Е-е-е, ти пък сега. Сега ще вляза да питам майка ми”.
Господинка (тържествуващо): “Проскефалос се казва”.
Мъжът се врътва и влиза вкъщи, а Господинка промърморва след него: “Скато!” 

(на гр. лайно – б.м.).
(Участниците в разговора са Господинка Трендафилова, р. 1936 г., и Ставро Пи-

нело, р. 1947 г.)
В град като този се препъваш в парадоксите на идентичността по-често, откол-

кото в неравните плочи, с които са застлани старинните улици. Темата за етнична-
та идентичност на тези хора, които зоват себе си българи и гърци, не е нито кратка, 
нито лесна за изследване и обобщаване. По-скоро е примамлива и опасна като води-
те на морето, което онези, първите, дето създали Аполония, нарекли Евксинос пон-
тос – Гостоприемно море, с тайната надежда, че с този евфемизъм ще омилостивят 
истинското – Черно море, наречено така заради страшните си бури и многобройните 
жертви, които взема. Етничната идентичност на хората, населяващи южните черно-
морски селища в границите на Република България, трудно се поддава на класифи-
кация, защото през всичките тези векове, та и до днес тя е в процес на непрекъснато 
предефиниране. Приливите и отливите на тази идентичност носят със себе си мътна-
та вода на онова, което наричат гъркомания; горчиво-солените депресиативни епи-
тети, с които местните наричали придошлите голи и гладни тракийци; хрущящите 
като миди под краката спомени за тормоза над гръцкоговорящите по време на Вто-
рата световна война и годините след нея; бурните нощи, когато в бесните въртопи на 
страшното море рибарите излизали за основния си тогава поминък и се спасявали 
един друг, без да имат време да мислят кой е българин и кой грък, та до днешните га-
лещи сетивата морски вечери, когато рамо до рамо броят с наслада парите от курор-
та, от който основно се живее тук, в Созопол. 

И въпреки това в ума ми се върти все онова скато, което е нормален отделите-
лен акт на изконната според етнолозите необходимост от етнична идентификация. 
Как се доказва народностната принадлежност тук, в този град? Ако тръгнем да тър-
сим родословие... отчаяна работа. Някой си дошъл от Гърция, друг от Тракия, обаче 
взели, че се оженили, и върви разбери децата му какви са. Езикът също трудно върши 
работа – в Созопол всички говорят и гръцки, и български и този естествен билинг-
визъм съвсем не е репрезентативен за произход. Религията пък – съвсем. И едните и 
другите са източноправославни, ходят в едни и същи църкви, празнуват едни и същи 
празници. Тогава какво остава? Добрата стара обредност, в изящните отсенки и де-
ликатни полутонове на която се излива въпросната мистериозна етнична идентич-
ност. Празниците се честват на една и съща дата, да – но не по един и същи начин. 

Да вземем един от най-тачените християнски празници – Коледата. В българс-
ката фолклористика са изписани стотици страници как я празнуват по българската 
етнична територия с всичките ѝ регионални особености. Созопол, и той е в българ-
ската етническа територия. Обаче онези, които се смятат за гърци тук, си правят Ка-
ланда. Трапезата е постна, има си всичко, дето го има и у съседите им българи, но за-
дължително – постните сарми, които тук минават за гръцко ястие. Има също тъй и 
постни сладки. Защото, както ме убеждават, гърците са по-ревностни във вярата от 
българите. С тях черпят най-вече децата, които ходят на Каланда. Досущ като наши-
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те сурвакарчета, обаче при созополските гърци ходят и момченца и момиченца и за 
разлика от традиционната селска обредност, при която българите им дават орехчета, 
сушени сливи и пуканки, тях задължително ги даряват с тетрадки и моливчета. Все 
пак, да не забравяме, че открай време Созопол си е град. И за разлика от българските 
малчугани, които викат “Коледа, Коледа!” и сурвакат, созополските гърчета вървят 
по улицата с малки газени фенерчета и с трианголос – триъгълен метален музикален 
инструмент, по който се чука с малко чукче и се произвежда мелодичен звън. Влизат 
в домовете на близки и познати и пеят коледни песнички. Песничките, които знаят 
созополските малчугани, са десетина, с наивна простичка мелодия, наподобяваща 
тази – на старите градски песни и имат сантиментално-религиозни сюжети. 

Ό Χριστός γενέται, χαρά στον κόσμο,  Христос се роди, радост за света,
χαρά στον κόσμο, στα παλυκάρια. радост за света и за децата.
Σαράντα μέρεσ, σαράντα νύχτες Четиридесет дни и четиридесет нощи
η Παναγιά κολοπονούσε,  Богородица се мъчеше
κολοπονούσε, παρακαλούσε  мъчеше се и се молеше
τους Απόστολες, τους Εράρχες на Апостолите и на Архангелите
να την φέρουν μίλα και ρόδια.  да ѝ занесат ябълки и нарове.
Η Παναγιά ελευθερώθηκε.  И накрая Богородица роди.

 
 О Άγιος Βασίλης έρχεται   Свети Васил идва,
μα δε μας καταδέχεται  но не ни приема,
από την Κεσαρία    (защото сме) от Кесария
από τη Σαντορία.   и от Сандория.2

Βαστά είκονα και χαρτί  Държи икона и лист,
χαρτί και καλαμάρι    лист и молив,
το καλαμάρι έγραφε   моливът пишеше
και το χαρτί ομιλεί.   и листът говореше.
 

Днес Каланда е един от обредите, който се възкресява от созополски млади 
хора. Съвсем доброволно и неорганизирано от официална институция. За сравне-
ние: в местното читалище “Отец Паисий Хилендарски” два пъти седмично идват 
специалисти от Бургас и ръководят фолклорни състави за песни и танци. На въп-
роса ми какъв точно фолклор възкресяват ръководителите, организаторката в чи-
талището Мими Черкезова ми отговори: “Ами странджански, тракийски... Те, худо-
жествените ръководители са специалисти по такъв фолклор и учат децата”. Млади-
те хора, около двайсетина на брой, които възкресяват обреда Каланда всяка година, 
не са деца, а юноши – между 12 и 20-годишни и не посещават читалищните състави. 
Организират се сами, събират и изучават песните и ритуалните подробности от свои 
близки. Преди няколко години получили чрез Сдружението за българо-гръцко при-
ятелство в града подарък – няколко триангулоса от град Гефира, близо до Солун, къ-

2 Това са наименования на местности в близост до Созопол.
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дето преди век са се заселили бежанци от Созопол. Започват да се събират в Клуба 
на местното сдружение около месец преди празника, за да се организират. Правят си 
коледни шапчици (някога малчуганите на Каланда, естествено, не са познавали тази 
американска иновация), свъртели са от магазини за сувенири малки коледни фенер-
чета, които излъскват, месингови звънчета с червени панделки и на 24 декември ве-
черта около 18 ч. тръгват да обикалят стария град. Спират в някой от къщите и пеят. 
Домакините ги черпят с ликьори, сладкиши, плодове и им дават пари. Когато обико-
лят всички предварително набелязани къщи, се прибират по домовете си, за да праз-
нуват заедно с близките си. На следващата вечер в клуба си правят парти. 

Как определят къщите, които да посетят? Отговарят ми колебливо: естестве-
но, при нашите близки и роднини; ами знаем къде ще ни се зарадват; където има 
възрастни хора, които знаят песните, те са много щастливи, че ходим, и пеят с нас... 
Става ясно, че маршрутът минава през семейства, които се самоидентифицират като 
гръцки.

Зимните празници в Созопол не свършват с Каланда. ”Цяла седмица преди 
Сирни Заговезни правехме Апокриес – спомня си една възрастна информаторка 
(Соня Янакиева, 64 г.). – Първата работа, правехме сладки. Гърците въобще сме по 
сладките. Правеха ги майките ни постни, без яйца, без мас. Това – тогава. А сега пра-
вим и постни, и блажни, всеки според себе си – ако пости... И като остане вече една 
седмица до Заговезните и тръгваме на Апокриес. Това се прави от цялото семейство. 
Обличахме се, например, мъжът като рибар, жената като туркиня или като офицер, 
въобще кой както иска. И децата – също. И си слагахме по едно мильо на главата. 
Нали знаеш какво е мильо – тези, дантелените карета. И вечерта така се приготвяме, 
и ходим у близки. Преправяме си и гласовете. Докато ни познаят. Много беше весе-
ло. И така – днеска ние ходим, утре пък ще дойдат у нас. Вече като те познаят, сваляш 
мильото и почва гуляй. До сутринта сме изкарвали.”

Темата подема дъщеря ѝ, Весела Янакиева, родена в 1960 г.: “Винаги се е праз-
нувало в Созопол Апокриес. Аз си го спомням от дете – беше много весело. Беше за-
почнала да позаглъхва тази традиция, но сега с помощта на Сдружението за българо-
гръцко приятелство го възстановихме. Младите ходят по къщите, а ние, семейните, 
се събираме в заведение, черпим се, веселим се, правим си скечове...”

Обредът Апокриес (от гр. απόκρéα – карнавал, заговезни, и глагола αποκρύπτϖ 
– скривам, прикривам) на практика се поддържа във вид, близък до автентичния от-
ново от същите младежи, които връщат към живот Каланда. Един от най-редовни-
те участници в него е Димитър Чапевов, 19 г., син на Весела и внук на Соня. Ето как 
го описва той: “Започваме да се готвим около един месец предварително. Правим си 
различни костюми. Всеки крие от другите какъв ще бъде. Аз лично през годините 
съм се правил най-различно. Веднъж се облякох като венецианец: с риза с широки 
ръкави, впит панталон и маска. Една от миналите години ходих при една стара гър-
киня и тя ми даде оригинална мъжка старинна гръцка носия: панталонът прилича 
на чорапогащник, бял е, а върху него се слага бяла поличка, плисирана. Бяла риза, че-
рен елек, бродиран на цветя: оранжево, лилаво и бяло... На краката се връзват черни 
пискюли с черни кръстосани върви и на обувките отпред също има пискюли. Някои 
се маскират с чаршафи, с дрипи. Момчетата понякога се пременяват като господа от 
миналия век: със сламени шапки, папийонки, костюми. Момичетата най-обичат да 

253алманах • Ϛвета гора • 2006



Диана Радойнова • Апокриес и Каланда...

се правят на гръцки кокони от началото на века: с дълги рокли, с ръкавици, малки 
шапчици с воалетки. Но си слагаме карета на главите, за да не ни познаят. Ходим по 
къщите, пеем две-три песнички, едната е великденска, но ние си я пеем и възрастни-
те много ни се радват, мъчат се да ни познаят. Трябва да те познаят. Е, вече, ако дъл-
го време не могат да те познаят кой си, сам си сваляш карето. Черпят ни с ликьори и 
задължително с бели курабии. Този път нищо не ни дават. На място каквото хапнеш 
– това е.”

Младите хора мотивират решението си така: “Правим тези обреди, защото ги 
помним от деца. И песните ги знаем от деца. На нас са ни ги пели, ние дори не се нала-
га да ги учим, просто си ги знаем. И в къщите, в които ходим, са много доволни, пеят 
заедно с нас. Въобще, така сме си го запомнили... Приятно е, весело, забавно...”

Сравнявам тези младежи с някои техни връстници, които изключват радио-
то, когато чуят фолклорна музика, или пък с други, които участват в състави за ху-
дожествена самодейност, където ги учат на народни песни и танци. Дали пък голе-
мия интерес на созополските момчета и момичета към тези обреди не е реакцията 
на застрашената идентичност? Според всички автори, изследващи спецификата на 
интеретничните взаимоотношения, присъствието на другия етнос винаги поражда 
междуетническо напрежение (Фотев 1994: 184). Не се съмнявам, че този и предхож-
дащи го други мои текстове на тази тема, ще породят у някого още една типична ет-
нична реакция – елиминацията на другостта в контекста на фразите: “Ама какви дру-
ги? Какви гърци? Те не са никакви гърци”. Доколко общностите, населяващи южните 
черноморски селища, са гърци и дали има друг, по-удачен термин за тяхното обобще-
но наименование не е проблем, който може да намери разрешение в рамките на този 
толкова кратък текст. Други текстове, в които съм правила опити за неговото частич-
но изясняване, са вече в научно обращение. Проблематиката на взаимоотношенията 
между българите и гърците (засега използвам условно тези етноними, без да ги под-
лагам на доказване) в южните ни черноморски селища всъщност се усложнява още 
повече от тяхната културална близост. Доколкото в последните години в етнологи-
ята стана допустимо дефинирането на определи степени на чуждост, то може да се 
каже, че гъркът в и извън нашите държавни граници не е толкова чужд, колкото, да 
речем, е чужд турчинът, и тази проблематика е засегната бегло в няколко изследва-
ния (Грекова 1996; Сб. Връзки на съвместимост... 1994).

 Съжителството в рамката на едно близкосъседско всекидневие задава необхо-
димост от особено фино настройване на етноложките сетива за долавяне нюансите 
на другостта, която е, от една страна, съвсем реално себеусетена, а от друга, убеглива 
като всеки феномен на всекидневието3. Още повече, че иде реч не за какъв да е град, а 
за пристанище, един от хомолозите на космополитизма и то не от днес, което според 

3 Всекидневието като потопеност вътре в себе си и поради това – като невъзможност за 
отдръпване от собствения образ за съпоставяне с другостта според много изследователи затруд-
нява ясната диференциация ня етническите общности и тяхното взаимно съизмерване. – Вж. 
Шютц 1999; Коев 1996; Грекова 1996; Иванова 2002.

4 Етноложката проблематика на малкия град стана актуална в хуманитаристиката през 
последните години. Интересът бе споделен и в българската наука с една поредица от изслед-
вания – Вж. Сб. Етнология на малкия град. 1993. Пловдив; Сб. Градът: символи, образи, иден-
тичности. С., 1992; Сб. Места на всекидневието. С., 2002.
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учените е културно-исторически фокус на етноси и общности, непрестанно нагаж-
дащи се едни към други и търсещи модуси на общуване и уподобяване (Анджолини 
2002: 45–52).

 Етнологията на малкия град също е хлъзгав терен, както признават и изтъкна-
ти изследователи на тази тема4. Критериите за определяне на етничния произход са 
колебливи, често се борави с категориите на приписаната и присвоената идентичнос-
ти (Кюизьоние 1993: 5–16). Всяка една от конкретно изследваните общности с набор 
от културални средства редефинира непрекъснато своя образ и приписва на други-
те моделирани от самата нея характеристики. Всяка се стреми да използва миналото 
като аксиологичен код, който залага в най-дълбинното ядро на своята идентичност. 
В малкия град всяка от общностите легитимира социалния си статут, “разчитайки 
себе си чрез стародавни структури” (Сантова 1993: 27). Себеопределящите се като 
гърци залагат на древната история: основаването на града векове преди тук “да е стъ-
пил български крак”, величието на елинската култура, религиозното си рвение. Бъл-
гарите стъпват на по-близка, но по-драстична историческа фактология: изгонването 
им от изконни територии, които и до днес никой не им възвръща, трагичните прев-
ратности на бежанските движения и най-вече – самочувствието на доминиращия не 
в града, но в държавата етнос. Деликатните сблъсъци се разиграват на полето на тра-
дицията, по-точно на онова, което общностите възприемат като традиция. В конк-
ретния случай наблюдаваме вече проблематизирана от други автори подмяна на по-
нятията фолклор и традиция чрез един “ценностен поглед върху миналото, в което 
историята се разбира като културна история, основа за самочувствие и база за иден-
тификационни процеси... Фолклорът на малкия град се оказва култура, присъща на 
определена общност, членовете на която се идентифицират с нея. А от тук – чрез фол-
клора се постига културна идентичност” (Сантова 2002: 21). В разглеждания случай 
всяка една от общностите поддържа и актуализира постоянно своя образ чрез изу-
чаване и демонстрация на възприеманата като своя обредност: гърците – по-ревнос-
тно, поради усещането за опасност от деетнизация в условията на една доминиращо 
българска среда; българите – не толкова усърдно, но пък привличайки администра-
тивните възможности на държавата: официалното читалище, учредените фолклор-
ни състави, за които се викат художествени ръководители, на които се плаща. По-
важното е, че независимо от средствата, с които се легитимират, етничните другости 
се хомогенизират в единната специфична културна тъкан на града, напрежението се 
превръща в обмен на допълващи се ценности, до което, според Леви-Строс, се свеж-
да целия социален живот (Levi-Strauss 1958: 71). Синтезът на равнище социално цяло, 
който създава специфичния и екзотичен вкус на созополската култура, се осъщест-
вява чрез оразличаването и в същото време кохерентността на парциалните култури 
на местните общности, които се мислят като разноетнични.

Отново е горещ летен следобед. Отново се залепям за една информаторка, този 
път слава Богу, без смокини и дантели. Просто женицата е поседнала на пейка пред 
къщи и се опитва да овладее паркинсоничното треперене на ръцете си. Подхващам 
пак дежурния си въпрос: “Гъркиня или българка...” – “Ох, моето момиче, кротко отв-
ръща жената – ние тука сме толкова мешани, колкото не може да бъде повече... Гърци, 
българи, кой може да каже кой какъв е. Има, всякакви има тука... Той Созопол открай 
време си е мешан, пък и порасна и дойдоха какви ли не. Като навсякъде в България. 
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Обаче нали не допуснахме да станем като тия, дето се трепят тук-там по света. А ние 
тука, българи, гърци, турци, може да има малко хър-мър, обаче не се бием, не се тре-
пем, търпим се” (Ана Шидерова, 70 г.).

Умът ми, кой знае защо, отново подхваща: “И ний сме дали нещо на света”. Дали 
сме, обаче кои ние. Ами да! – жената го каза: българи, турци, гърци... Всичките, дето 
живеем в тази тесничка и тъй много обругавана от самите нас държавица, наречена 
България. Дали сме все пак един скромен модус как можем да живеем, не без хър-
мър, но и без да се трепем. Търпейки се в мир.
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Ружа Велчева

КАЛИФОРНИЙСКИ БАЛАДИ

JOSHUA’S TREE 

Оранжево-червени канари
и хълмове,

облизани от вятъра,
понесъл огнения дъх

на пясъците долу,
и причудливите ръце-дървета,

към слънцето
протегнати за милост –

в пустинята открих
душата си разлистена...

МЪРТВАТА ГОРА НА  BIG BEAR

Хиляди овъглени стволове –
трупове от жестока война.

Плаче земята –
отеква в сърцето ми...

Мъртви дървета.
Мъртви птици.
Мъртва земя.

Проклина гората,
проклина сърцето ми –
на въглен да стане този,

който убие гора...

* Joshua’s Tree – дървото на Джошуа. Има национален резерват с такива дървета в 
Калифорнийската пустиня.
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***
Лилаво синя знойна и хищна

вечер поглъщА града
тежък мириС на секс

Власт и пари
всЕки е никой и ничий

Глас на надежда
тръпкА за риск и триумф

сладко горчив вкуС на живот

***
Господи,

колко болезнен
е пътят през пустинята 

от моето тяло
до твоето тяло...

Там,
някъде по средата,

тлее огънят.

Ключът – изгубен.
Забравен – езикът.

Магията – погребана
в пясъка,

изтичащ между пръстите...

***
Пустинята на глътки жадно пие

реката във душата ми
оазисът зелен

възкръснал сред безвремието

***
Перо от гарван

кацна на дланта ми –
небето ме докосна...
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ИЗ “ВИЗАНТИЙСКИ ЗАПЕВИ”

НИКОМИДИЯ

Празнични шествия, светли недели,
сини морета с вълни разцъфтели –
 помня свещения град.
В пристана люлната пъстра флотилия.
Помня града като каменна лилия,
 като усмивка на брат.

Аз съм ранен от духа на враждите,
а със цвета на морето са дните
 и с дъха на балсам.
А в кадивата, в смеха на ясмина
храм пламеней, на света Катерина
 огнеподобния храм.

Долу, на стълбите, влага се стели.
Празнични шествия, светли недели.
 Лекият сън ме теши,
и на ветреца в нетрайния трепет
иде към мене потайния шепот
 на милиарди души.

И се унасям, докле в небесата
пътя си стръмен поеме колата
 със диамантена ос,
и да блести сред плеядите видя
другия, звездния град Никомидия
 в злато и слонова кост.

Юбилей

Радко Радков
на 65 ГОДИНИ 
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* * *
Слънцевласият дявол на зноя
с жадни устни листата суши.
Ясни кръстове тлеят в покоя.
Баснословна омара тежи.

Пламват в пладнето кървави, кървави
цветовете на сухия нар.
Непробудни са медните лъвове
пред вратите на земния цар.

Пъха дявола, смее се дявола,
кървав огън от нара вали.
По фронтоните глъхнат разплавени
неподвижните войнски орли.

Дъха дявола – смъртни сме, смъртни сме!
Сипе пламъци сухият нар.
Скучно, скучно – не ще се завърнеш ти –
непреклонен е твоят ключар.

Ти си вече Христова съпруга
и града със небето се сля.
Лъчезарна, тайнствена скука.
Слънцевласа, безкрайна мъгла.

КРЪСТЮ КУЮМДЖИЕВ

За мен това е нещо уникално, невероятно, някакво чудо – традицията на цър-
ковната поезия да се наложи в съвременната поезия! От Възраждането насам тя е 
чужда и забравена, не участва в духовния живот на нацията. В тая книга се чувства 
не само атмосферата, стилистиката, метафизичната проблематика, но и формата, му-
зиката на словото, ритмиката на църковното изкуство. Тая поезия ту се издига и в нея 
загърмяват хорове и празнични камбани, ту затихва в молитвен шепот; в нея звучат 
ту стоновете на покаянието, ту звънливи трели на пролетно ликуване; ту ни потапя 
сред цветове, благоуханни растения и бликащи води и светлини, ту ни отнася към 
метафизични далнини […].

А в тоя книга няма стилизация, а стил, висок и благороден. Стилизацията е 
нещо мъртво, формално, орнаментално. А тук има живот и дух. Това е стил, който 
никой друг не владее, той е само негов. Това е нещо ново, невиждано в нашата поезия. 
Колко източници се вливат в поезията на Радко Радков, за да ѝ придадат тая гъвка-
вост и изразителност! У нея има музиката и благозвучието на лилиевския стих, бла-
съкът и артистичостта, способността за превъплъщаване и преживяване на чужди 
и далечни светове, каквито притежава само Смирненски. И сега ще Ви кажа нещо, 
което ще Ви се стори парадоксално – той притежава интуитивното владеене на ези-
ковата стихия както Фурнаджиев. У Фурнаджиев всичко е земно, подземно, диони-
сиевско. Но у Радко Радков има нещо от неговата смелост и дързост на образите и съ-
четанията на думите.

Из “Писма до г-жа N” – студия към: “Византийски запеви”, С.: “З. Стоянов”, 2001.
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ИЗ “ЦАРСКИ СОНЕТИ НА ЛЮБОВТА”

ЧУЖДИ СПОМЕНИ

Не съм помислял, че в съня си може
да имам спомени на някой друг,
живял отдавна, надалеч от тук
и в мен вселен страха ми да тревожи.

Сподавен вопъл в сумрачните ложи,
в оркестъра един-единствен звук
и после нощ, и после Петербург
в копринен здрач… Възможно ли е, Боже!

Да виждам в люляково зарево
очи, воал, жена аристократка
от век на пунш и вечно празненство.

Карета, мост над мреженицата рядка
на майски дъжд. И Пушкин, тържество
на любовта и ласкава, и кратка…

ДАНТЕ

Да стъпя ли на каменния мост,
по който флорентийката избяга
от времето и свърза двата бряга –
живот и смърт – с лика си русокос.

И да поема с власеница, бос
през ада след водителя и мага,
и в бръчките ми мракът да отлага
кръг подир кръг зловещия въпрос.

Флоренция и нейните цветя 
са само мигновения в повея,
нататък нищо – черната черта.

Но тя – листец от роза – отлетя
и стана дух. Затуй ще надживея
последното изгнание – смъртта.
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НИКОЛАЙ ДАСКАЛОВ

Който познава поетическото творчество на Радко Радков и е имал възможност 
да разговаря с него, не може да не остане поразен от един факт: възможно ли е такъв 
ерудиран, дори бих казал претоварен от култура човек, да притежава такова орфи-
ческо дарование; възможно ли е интелектът да пее с такава лекота и финес? Оказва 
се, че е възможно. Ерудицията, интелектът могат да задушат само посредствения по-
етически талант, у големия те стават тържествуващи и озарени пленници на духа. 
Не се боя да кажа, че този дух е греховен – мисля, Унамуно казваше, че никоя жалка 
мисъл не може да бъде греховна, така, както никоя сънлива страст не може да бъде 
истинска. Но този греховен дух изкова своя поетически щит върху наковалнята на 
човешката култура, съзнавайки една велика и проста истина – че тя, културата, ли-
шена от духовност, се дехуманизира и саморазрушава. И ако съвременната делнич-
ност губи очертанията си в неговия поетически свят, то не е защото поетът е някакъв 
отшелник, зареян из вселенската хармония, а защото търси и в нашия сложен, катас-
трофически век онова, което трябва да обедини хората.

Из “В плен на словото, създало световете” – послеслов към: “Царски сонети на 
любовта”, В. Търново: “Абагар”, 1995.

ИЗ “ВСЕНАРОДНО БДЕНИЕ ЗА АПОСТОЛА”

Ти, който бе разпънат върху кръста
и, осветлен, от раните висиш
над тъмнина, от гробната по-гъста,
отрънена глава сведи и виж
Сина на българското съзаклятие,
Сина Човешки, който като теб
ще поведат след малко на разпятие,
ще го положат в гроб, в утробен склеп…
Но кой възкръсва като теб тридневен?
Ти бе предаден в юдола плачевен
от Юда, от един Искариот.
Мен ме предават всички, цял народ
мълчи уплашен пред иконостаса.
Кълняха се пред сложени на кръст
кама и револвер, на свята маса
целуваха ги праведно, без лъст
над Твоето Евангелие… Сетне,
забравили за мъките столетни,
посочиха мен Праведника с пръст
и на Пилата викаха: Разпни го!
Виновен е! Знам моята вина:
на слепи да дарувам светлина,
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на роби – избавление от иго.
Не, от бесилката не ме е страх –
при Теб душа изпратил съм, преди да
поема пътя, и при Тебе ида,
свободен от вериги, тленен прах,
ала с горчилката, че съм предаден.
Кога ще победят инстинкта стаден
и от страха ще се освободят?
Отричат се от мен на моя съд
и се разбягаха, тъй както твойте
апостоли… Но утре, може би,
щом моят дух възкръснал затръби
и се яви, и им рече: Не стойте
уплашени! Възкръснах! Изведнъж
ще скочат, ще извикат: На оръжие!
И робът пак ще се превърне в мъж.
Пред варварското диво самодържие
сега съм сам… Въжето от коноп
на рамото на кръста… После гроб…
А после?… Ще се вдигнат милиони,
ще се разпука огненият плод
на революцията по закони
неведоми, без пранги, без корони…
Повярвай в мен, аз вярвам в теб, Народ!

ПЕТКО ТОТЕВ

Д е й с т в о

Онова, което многоопитен драматург нарича д е й с т в о, е въплътено в Дух и 
плът чрез творба небивала – “Всенародно бдение за Апостола”. Поет и драматург се 
съединяват над действия и противодействия, над сблъсъци на живо и в изкуството. 
Действието е отвъд драмата, конфликтите, сблъсъците. Явлението изглежда непо-
силно за “малка” и “периферна” литература. От друга страна, става дума за новост, 
въвеждана от християнски автор, за преодоляване на схизми и разколи според пове-
лите на Евангелието, та е напълно естествено Словото да избере за Свое Послание в 
края на века и хилядолетието не някоя “голяма”, “централна” литература, а книжни-
на на дълбоко страдащ народ […]

Трите имена – Левски, Дякона, Апостола – чрез действото се превръщат в ипос-
таси на единна сакрална личност. Поетът непрекъснато върви срещу течението, вър-
ши цялата “черна” работа, която негови предходници са му оставили не по зла воля 
или слабост, а поради хоризонтите, достъпни за тях в предишни състояния, вкусове, 
школи. Сакралното триипостасие на Левски, Дякона, Апостола в самите недра на на-
шия “прагматичен” народ излиза от утъпканите пътища на науката, на досегашните 
анализи на националноосвободителните борби […]
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Ако има някъде по света композитор със сетивността и християнската всепрос-
ветленост на поета Радко Радков, “Всенародно бдение на Апостола” би могло да под-
храни симфонизъм с небивал до сега интегритет на звуци, образи и незнайни движе-
ния на така нареченото “подсъзнателно”. Действото прехвърля общодостъпния мо-
тив за ризата и перчема към подстрига на всеки, отказал се да живее само с част от 
себе си, отрекъл се да бъде дух заради “натурата”. Симфоничната разработка на ос-
новната тема прави невидим оня праг, който досега изглежда непреодолим – меж-
ду перчем и подстриг, между сонма, множеството, легиона и висините на апостолст-
вото. Тук фугата престава да бъде “гоненица”, а преминава чрез компонистиката на 
Йоан Кукузел в многогласие-единогласия.

Из “За висшето достойнство на човека” – послеслов към:
 “Всенародно бдение за апостола”, В. Търново: “Абагар”, 2001.
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Мария Кондакова

БАН ЯНУКА – ЗАЩИТНИКЪТ НА СОФИЯ 

Като глигани – озъбени и освирепели, агаряните се втурнаха зад крепос-
тния зид на София. Кръвясалите им очи не виждаха, кого смазват по пътя си 
– дете или старец, млада жена или бабичка.

Камбаната на църквата “Свети Георги Кападокийски” биеше с последни 
сили. Хората бягаха от улиците край крепостния ров към центъра на града 
и когато от страничните пресечки срещу им се изпречваше нова турска въл-
на, повръщаха се с писък обратно – объркани, отчаяни, несвестни. Ридаещи 
жени, безпомощни боси деца, ужасени бабички се щураха обезумели насам и 
натам и падаха посечени или стъпкани.

А мъжете на София се сгромолясваха още там – на високия крепостен 
зид, създаден да ги пази векове – могъщ и строг, горд и непреклонен. Падаха с 
високо вдигнати глави, със сабя или с колчан стрели в ръка, напрегнали яките 
си мишци в последно усилие да спрат ордите на Лала Шахин.

Лумнаха първите сгради в центъра. Агаряните хвърлиха огън и в къщи-
те наоколо. Кански писък огласи простора. Деца и възрастни изскачаха като 
горящи факли от жилищата. И падаха пронизани от стрелите на присмива-
щия се враг.

Една жена, изтървала от ръка детето си, тичаше като побъркана между 
конете и викаше:

– Митко! Чедо! Къде си?
И изведнъж замръзна и пребеля, видяла чедото си намушкано на копие, 

размахвано като трофей над главите на мюсюлманите.
Тогава един турчин хвана ръцете ѝ и я върза на въжето от робини, което 

вече мъкнеше след себе си. Тя тръгна с тях с прежълтяло лице и се виждаше, че 
оттук нататък се движи като насън и че собствената ѝ съдба ѝ е безразлична...

Много беше преживяла древната Сердика – Средец – или както по-къс-
но я нарекоха – София. Беше виждала римските легиони, гръцко нашествие, 
а съвсем наскоро – братоубийствените войници на цар Иван Срацимир. Но 
това, което ставаше сега, бе опитът да се затрие един народ, да се пречупи во-
лята му да живее свободно.

Много бяха видели досега и Балканите – люлка на различни народи, 
кошница с войни и раздори. И както винаги на този дарен с щастие и нещас-
тие, с хубост и грозота полуостров, падането на София беше плод на грозно 
предателство.

Беше лето Господне 1382-ро. Много преди падането на Търново, прес-
толнината на Янтра – с двете каменни корони, украсени с бисери – Царевец и 
Трапезица.
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Тогава в София владееше бан1 Янука, силен и смел болярин, красив като 
юлска нощ.

Когато Лала Шахин – турският сердар-икрам2 обсади града, вестоносци 
се явиха пред стените на София. Приканваха бан Янука да се предаде. Обеща-
ваха му васалска титла, злато и почести.

Бан Янука се изсмя от кулите на крепостта. Знаеше той цената на свобо-
дата. Не беше свикнал да подвива коляно, да се подчинява на чужди.

Отговори им със сноп стрели.
Много дни и нощи Лала Шахин остана пред обсадения град. Огньове-

те на неговите войници светеха зловещо около стените на свещената крепост. 
Агаряните опитваха да разберат, къде са тайните ѝ, подземни ходове, да на-
мерят изворите и да спрат бликащата като сноп лъчи, бистра, сердикийска 
вода.

Денем огромни дървени бойници приближаваха портите и запращаха 
из улиците огън и камъни.

Напразно. Бан Янука посрещаше ударите на врага като играчка. С мощна 
десница премазваше пристъпите, погасяваше пламъците, поправяше щети-
те. И от бойниците на София екваше подигравателният му, силен, преживял 
бури и стихии, смях. Чуеха ли този смях, жителите на града вдигаха глави и в 
очите им блясваше надежда.

Лала Шахин се отчая, изостави войниците си и тръгна за Одрин – да се 
съветва със султан Мурад. През неговото отсъствие турският стан се отдръп-
на, а в София радостно забиха камбаните. Народът излезе по улиците, лику-
ваше, пееше. Съседи се целуваха.

Истински празник – сякаш беше Великден! По-смелите излязоха извън 
крепостния ров – разходиха се чак до синята планина Витоша.

По това време на разпенен кон в града пристигна Узунджа Сьондюк, по-
турчен българин. Явно беше препускал с последни сили, защото жребецът му 
беше изпотен и мускулите му трепереха.

Сьондюк тупна в нозете на бан Янука и извика:
– Бан Янука! Закрилнико на София! Спаси ме! Обрязоха ме поганците! 

Насила ме потурчиха! Но аз съм си християнин! Българин съм, българин и 
ще си остана!

Много свят беше видял бан Янука през своите 40 лета. Не вярваше току-
така на приказки. Черните му огнени очи се присвиха, измериха от глава до 
пети Узунджа Сьондюк.

Хилав беше Сьондюк, с малка, козя брадичка, нозете му се люлееха. Но 
очите му светеха честно. Само бяха малки като хлебарки и това не се хареса 
на бан Янука – като хлебарки тичаха насам-натам, сякаш ги беше страх да ги 
не смачкат.

1 Старобългарско название за градоначалник.
2 Турска титла, военачалник.
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Бан Янука заповяда да хвърлят Сьондюк в тъмница и да го подложат се-
дем дни на изпитания.

Минаха седем дни и Сьондюк излезе от тъмницата, издържал на всички 
мъки. Само очите му се щураха като хлебарки още по-бързи и неспокойни. И 
поглеждаше той към бан Янука някак странно – изведнъж и под клепки, бър-
заше да отмести поглед – сякаш не искаше банът да прочете новите му мисли, 
родени в затвора.

Бан Янука и сега не приближи Сьондюк до себе си. Изправяше се до него 
– мощен и як като дъб до слаба тръстика – измерваше го от глава до пети, да-
ваше заповеди.

А и майката на бан Янука – болярката Мария – белокоса, мъдра старица 
– говореше:

– Не вярвай, сине, на Сьондюк! Не вярвай на хора, които веднъж са се 
отказали от вярата си! Те са като сламки по вятъра – накъдето полъхне, на-
там летят!

Бан Янука се усмихваше. Огнените му, черни очи поглеждаха Мария с 
нежност, но и с лек присмех. Умен беше бан Янука, нямаше нужда от майчи-
ни съвети.

Но и най-умните вършат грешки.
Един ден бан Янука излезе на Витоша и взе със себе си Сьондюк – опитен 

в лова на лисици. Водеше Янука и телохранителите си, та не се замисли, не се 
поспря да погледне, кой го придружава.

Изведнъж се видя обкръжен от турци. Бан Янука се извърна за помощ 
към отряда си, но съзря само Сьондюк – с изкривена и злобна усмивка хлебар-
ката се причисляваше към агаряните. Телохранителите бяха изчезнали.

Останал сам – на силата на сабята си – колкото върло и упорито да се за-
щитаваше, бан Янука бе скоро повален и окован в тежка, желязна верига.

Закараха го пред стените на София. Глашатаи се провикнаха към кулите 
– да покажат на защитниците, че нямат вече вожд и покровител.

Бан Янука стоеше пред крепостния зид окован, с кръв под кичура черни 
къдрици, намръщен, със свити тънки вежди. Не можеше да си прости, че се е 
излъгал, че не е довидял коварството.

Покруса попари българските войни. Майката на Янука, дотичала до Юж-
ната порта, като видя чедото си в ръцете на неверниците, олюля се и припад-
на. И все пак още дълго София щеше да се съпротивлява, още дълго каменни-
ят зид, граден от дедите, щеше да отблъсква злото и робството! 

Ако не беше хитрината на Сьондюк. Чрез подставен човек той отвори 
Северната порта – откъм Хемус – и турците нахлуха в града, жадни за убийс-
тва и плячка.

В скоро време София се превърна в горяща клада. 
По улиците – напластени като чеиз – лежаха труповете на избитите.
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Мария Кондакова • Бан Янука – защитникът на София

Пожарите изпълваха въздуха с горещината на пещи, в които се печаха 
човешки тела.

Привечер, когато пламъците поутихнаха и се подаваха само като зли 
езици от руините, по небето извиха черни лешояди – готови и те да се спуснат 
над града – да кълват очи и да късат меса.

Тогава изведоха малкото останали живи първенци. 
Събраха ги на централния площад, пред църквата “Свети Георги Капа-

докийски”, за показ и назидание на окованите във вериги обикновени хора.
И тогава – през пепелището, по пътека от кръв и трупове, на кон като 

бял лебед, се приближи Лала Шахин. Тъмните му очи, под извитите, азиатски 
вежди, светеха строго. Хубав беше турският военачалник – със страшна, ко-
варна хубост. И всичко в облеклото му трябваше да внуши респект и прекло-
нение пред силата. Чалмата му светеше като изпрана на сняг, забодена отпред 
с диамантена карфица. Небесносиня пелерина обвиваше коравите му рамене 
и се вееше над белите като пуканки шалвари. И конят му беше богат и важен 
– седлото беше от турскосиня, атлазена дамаска, а в гривата му блестяха сап-
фири и рубини.

Като го видяха, българските първенци разбраха, че съдбата им е решена. 
Нямаше пощада за тях – оставаше им да умрат без съд и присъда.

И смут изпълни сърцата на първенците. И поколеба се ногата им – поне-
чиха да паднат на колене, да хленчат и да молят, да целуват ботушите от еле-
нова кожа на Лала Шахин.

И намръщи се грозно Лала Шахин. И заповяда:
– Доведете тук бан Янука!
Открай време, откак Господ създаде Балканите, един беше способът на 

всеки завоевател, за да подчини изцяло народа – той избираше най-силните, 
най-красивите и най-умните. Тях принуждаваше да преклонят глави, да сме-
нят вярата си. За поквара на другите.

Това беше намислил сега и Лала Шахин.
Доведоха бан Янука на площада, изправиха го – разгърден и окървавен 

– пред българските първенци.
Висок до над пояса на Лала Шахин – кога си седеше на коня – с очи на 

змей, бан Янука още внушаваше почит.
Агаряните се отдръпнаха и му сториха път.
Лала Шахин присви хитро очи.
– Евалла, бан Янука! – рече той, а Сьондюк му превеждаше и се огъваше 

като мекотело в нозете му. – Евалла, би се с чест и слава! Но Аллах беше на моя 
страна! Откажи се от вярата си, приеми исляма и аз ще те направя пак владе-
тел на София, пръв между моите хора!

Бан Янука погледна под тъмните си вежди. Приключил бе той със зем-
ните си дела, но и нему животът беше още мил.
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И видя той Сьондюк, и видя разтрепераните си велможи, и видя око-
вания си народ. И разбра, че нямаше кой друг да утеши този народ и че сега 
всички него чакаха, на неговите устни висяха отчаянието и надеждата. И раз-
мисли бан Янука, че човек не живее само за себе си и че имаше неща между 
небето и земята – по-високи от ръста на смъртта.

И като събра смелост, той викна, та го чуха и камъните на Витоша:
– Не се отказвам аз от вярата си, Лала Шахин! Няма да ида против народа 

си! Както си дошъл, така някога и ще си отидеш!
Тогава Сьондюк плъзна между българските сановници и изтика на пре-

ден план болярката Мария – майката на Янука. Тя да го убеди да приеме 
исляма.

Безкръвна, изсъхнала от мъка, Мария стоеше и не знаеше, какво да каже. 
Не мислеше тя за вяра и народ. Майчиното ѝ сърце се беше свило за живота на 
сина ѝ. Понечи да издума нещо, но от прибелелите ѝ устни не излезе звук.

Тогава агаряните поведоха бан Янука да го мъчат. С ножове режеха меса-
та му, така че цялото му тяло се обля в кръв. 

После взеха нажежени клещи и ги впиваха в раните, а месата му хвърча-
ха опърлени наоколо.

Бан Янука викаше като ранен елен и се мяташе страшно. И подари му Бог 
несвяст, та не помоли бан Янука ни веднъж за милост.

Когато видяха, че мъченията няма да помогнат, турците направиха кла-
да, вързаха бедния на кол в средата и я подпалиха.

Бан Янука предаде Богу дух, задушен от първите пламъци.
Но и със смъртта му нашествениците не се помириха. Няма за насилни-

ка по-омразно от гордия дух и примера на свободния.
Те извадиха от кладата овъгления труп и го обесиха.
После подкараха робите към долината на превития гръбнак. С бич ги 

шибаше Узунджа Сьондюк.
На площада, сред опожарената София, под бесилото на сина си остана 

само болярката Мария. Лала Шахин я остави да плаче – за назидание на май-
ките, които учат децата си на непокорство.

Но Мария седеше в лоното на сина си без сълзи – изпепелена и онемяла. 
И само от време на време докосваше с устни нозете му.

...Така падна София под властта на нашественика, така беше потъпкана 
правдата и смачкана вярата.

И никой тогава не знаеше, че тази история щеше да се повтори и че в гра-
да пак щеше да се лее кръв и да зинат безименни гробове.

Но и примерът на бан Янука се повтори в сърцата на много хора и те не 
приеха неправдата.

Защото човек не е само плът, а и дух – у него живее споменът за 
свободата.

Мария Кондакова – Бан Янука – защитникът на София • Заглавие
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Бинка Пеева

ЕДНО СЛЪНЧЕВО И ДВЕ ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ 

Бягам от теб
с наранени копитца
преживяхме заедно
едно слънчево затъмнение
две лунни 
един Марс в апогей 
десет катастрофични
наводнения
и една библейска суша
Какво още да ни се случи?
Освен в края
на дните ни
стръвно червени
да поискаш
да си до мене
да поискам
да си до мене
преди
безвремието
И с наранени копитца
да докуцукам
обратно до теб

Нула часът
Ако можехме 
да занулим
живота си
и да го почнем
една секунда
по-рано
от момента
за който
не можем да си простим
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СЕГА ЦЪФТЯТ ЛИПИТЕ 

От Нещата
които не могат да се 
купят/продадат
докоснат/пренебрегнат
измислят/забравят 
изпросят/изхвърлят
изядат/изплюят
натрупат/разпилеят
ароматът на цъфтяща липа
не ми се е случвало
досега
да го прецъфтя
с безразличие
Събужда всеки юни
у мен
желание за живот
и дори за смърт
защото е по-хубав, отколкото
мога да поема

Тръгнах си
Видях
през стъклото
бляскави локви, захапани в крайчеца от студа
изкорубени покриви, лакирани от ситен, невидим дъжд
криви попътни черници с опнати черни пръсти
сенки от неизвестни човеци в бяла мъгла
дрипави ракити край бавни мътни реки.

Видях
земята в цвят
който би имало златото
ако можеше да ръждясва.

Видях
неща които
щяха да имат значение
ако ги гледах с теб.

Бинка Пеева • Стихове
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НЕИЗВЕСТНО ЕСЕ НА ЕНРИКО ДЕ ГУБЕРНАТИС

Енрико Де Губернатис, макар и по-малко популярен от Вито Позитано, все пак 
е добре познат на българската историческа общественост. Той е известен италианс-
ки дипломат и политик, бил е консул в Солун, Янина, Русе, Варна и др.1 и в това си 
качество е бил непосредствен свидетел (и участник) в събитията у нас в последните 
месеци на турското робство. Има възможност да пътува в цялата европейска част на 
Отоманската империя и развива активна дипломатическа и хуманитарна дейност. 
Ето какво пише Фр. Гуида за дипломатическата совалка на Де Губернатис за периода, 
предшестващ месец март 1878 г.: “На 27 юни 1877 г. напуска Русе заедно с целия чуж-
дестранен консулски корпус и се установява във Варна. По време на пътуването си 
[към Варна] среща Тадини, когото взема със себе си. На 5 и 6 юли отива за кратко в 
Константинопол, но по указание на Рим се завръща във Варна на 13 или 14 с.м. и на 20 
юли отново е в Русе с Тадини. След среща в Разград с турския главнокомандващ Мех-
мед Али не се връща направо в Русе, а се спира във Варна на 22 и 23 юли. Категорич-
ната подкрепа на министъра на външните работи [на Италия] Мелегари му позволя-
ва да продължи от този момент своята мисия в Русе до първите дни на ноември, кога-
то напуска седалището си след инцидента в хотел “София”. Остава за няколко седми-
ци във Варна и на 26 ноември вече пътува за Константинопол, откъдето продължава 
за Рим; неговата длъжност във Варна временно се изпълнява от Тадини. Завръща се 
в черноморския град едва на 23 януари 1878 г., откогато подновява консулските си за-
дължения, изпращайки редовно дипломатическите си доклади. Междувременно Та-
дини е отзован в Италия. На 12 март 1878 г. след 4-дневно пътуванае с файтон Де Гу-
бернатис накаря се завръща в Русе заедно с автро-унгарския си колега”2.

Ръкописният оригинал на есето под заглавие “Елинизъм и панславизъм” се на-
мира в Историческия дипломатически архив на италианското министерство на Вън-
шните работи като приложение към доклад на Енрико Де Губернатис № 155 от 2 март 
1878 г. (под същия номер има още един доклад)3. Не ми е известно този материал да е 
публикуван, още по-малко да е преведен на български език.

Есето, чийто превод се публикува тук, е свидетелство за отношението на евро-
пейската дипломация към българската кауза в навечерието на освобождението ни 
от турско робство, към ситуацията изобщо на Балканския полуостров, като се чер-
таят възможните граници на балканските държави след войната и т.н. Естествено, 
за българските учени не всички постановки на автора са приемливи (срв. напр. тен-
денциозното тълкуване на славянобългарската топонимия в гръцките земи (в спор 
с Фалмерайер) и неговите собствени етимологии. В по-ново време науката разпо-
лага с много по-авторитетни изследвания по върпоса като М. Фасмер Die Slaven in 

1 Ministero degli afari esteri, Ministero, ambasciate, legazioni e consolati. Agenti diplomatici e 
consolari. Roma Firenze, 1877, p. 38 –40.

2 A. Davidov, Fr. Guida, Il leone e la scimitarra. La liberazione della Bulgaria nella testimonianza 
dei consoli italiani. Cosenza, 1990, p. 1, Avvertenza.

3 Ministero degli afari esteri. Archivio storico. Commissione per la pubblicazione dei 
documenti diplomatici italiani. Serie politica. Rapporti in arrivo, Turchia, Pacco 1460 (218), срв. 
Indici dell’ archivio storico. Le scritture del Ministero degli afari esteri del regno d’Italia… a cura di 
Ruggero Moscati.
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Десислава Давидова • Неизвестно есе на Енрико де Губернатис

Griechenland, Berlin, 1941, проучванията на Вл. Георгиев, Й. Заимов и др.), в някои от 
докладите на Де Губернатис българите се обвиняват в “религиозна нетолерантност”, 
на места неговото “елинофилство” е съвсем неприкрито и т.н. Аз нямам за цел да пра-
вя оценка на възгледите и отношението на Де Губернатис, това е предмет на отделно 
изследване; тук само се публикува един новооткрит исторически извор. Ще добавя, 
че Де Губернатис остава верен на българската проблематика “двадесет и две години 
по-късно”, както пише Хр. Глушков, посочвайки неговата работа “България и бълга-
рите, излязла във Флоренция през 1899 г.4.

Смятам, че е необходимо да се внесат някои предварителни терминологични 
уточнения във връзка със заглавието и съдържанието на есето. Терминът “панслави-
зъм” е въведен в научна и политическа употреба в края на 1840 и началото на 1841 г. 
от буржоазно-националистическите кръгове в Германия и Австро-Унгария, като има 
доста неопределено и противоречиво съдържание и в различно време в трудовете на 
различни автори може да означава израз на идеята за славянската културна общност, 
единение и солидарност, дори като проект за федерация на славянските народи, или 
пък израз на плановете на царска Русия да използва национално-освободителните 
движения за свои цели. В годините, предшестващи нашето Освобождение, западни 
дипломати и политици често спекулират с този термин, говорейки за “панславянс-
ка опасност”.

Терминът “елинизъм” (въведен в историографията през 30-те години на ХIХ 
век от Йохан Густав Дройзен) също не е еднозначен. За периода, който разглежда 
Де Губернатис, той има значение, близко до тълкуването на Р е ч н и к  н а  б ъ л -
г а р с к и я  е з и к, том IV, С., 1984: “…2. Стесн. Книж. Влиянието на гръцкия език 
и гръцката култура у нас по време на Възраждането”, но вече отнесено към всички 
страни и народи на Балканския полуостров; при това, посоченото понятие може и 
трябва да се разбира в съпоставка с панславизма, т.е. да се отнася до оня период, кога-
то на дневен ред е “Източният въпрос” и съотношението “елинизъм панславизъм” да 
се тълкува като противопоставяне между “славянството” и “Европа”.

Десислава Давидова

ЕЛИНИЗЪМ И ПАНСЛАВИЗЪМ

Източният въпрос върви към своето разрешение. Турският народ, досега един-
ствен владетел на Европейска Турция, изпълни задачата си и отстъпва терена на 
християнските народи от Полуострова. Следователно, нека да престанат обвинения-
та към него [към турския народ]; преценката за Османската империя вече излиза из-
вън политиката и принадлежи на историята един съдник, наистина строг, но безп-
ристрастен, а не инспириран от партийни впечатления.

Турците ни оставят това, което намериха, те не унищожиха никакво население, 
а позволиха на видимите следи от миналото да стигнат до нас невредими: съвети 
на старейшините, следи от общини, извънредни привилегии, старинни обичаи и на-

4 Хр. Глушков. Рецензия за книгата на А. Давидов и Фр. Гуида (вж. бел. 2),  
във: Военноисторически сборник, г. 62, кн. 3, май-юни, 1993, с. 226.

273алманах • Ϛвета гора • 2006



вици, исторически и религиозни традиции, различни закони, често противоречиви 
между провинция и провинция, по-скоро бих казал между селища и селища; всичко 
бе зачитано и запазено ако не от тяхната управленческа мъдрост, то от тяхното неве-
жествено безразличие. Така че ние присъстваме на спектакъла на седемте спящи, ко-
ито се събуждат след дълъг сън, облечени както при заспиването им, оживени от съ-
щите сетива, водени от същите помисли. Възкръсналия византийски свят – ето как-
во ще имаме, когато турците се откажат от владението на Балканския полуостров. 
Ако от един век насам до днес в Гърция и от по-малко от двадесет години в България 
се забелязва някакво пробуждане, ако училищата и комитетите кипят, ако цари едно 
тайно вълнение, би било погрешно да повярваме в каквото и да било влияние на ев-
ропейската цивилизация, когато става въпрос само за първото протягане на този, 
който естествено се събужда. Има общи закони, които се налагат почти като съдба 
към живота на един народ. Всеки един от тях има своите интимни и неумолими усло-
вия за същeствуване; никаква сила не може да попречи [на народа] да се качва или да 
слиза, ако часът за слизане или качване е ударил. Така е и с нахлуването на варварите 
в Римската империя, така е и с временното царуване на готите, така е и със заражда-
нето на арабския свят и неговия упадък, най-накрая така е и с появата на турците и 
тяхното недопустимо, непонятно петвековно владичество върху най-красивите земи 
на Европа. Поради тези съдбовни причини е рухнал визанатийският свят, а сега, ко-
гато рухва Отоманският, визанатийският свят се възражда със своите пороци и доб-
родетели, намирайки се в онова състояние на младост и грохналост едновременно, 
в което бе заспал под наркотичното въздействие на османците. Училищата са си съ-
щите, както педи пет века, където историята и другите науки са непознати, а преиму-
щество имат педантичната литература и теология; техният модел не е европейски, те 
са се породили спонтанно в стария калъп, подобно на семе, което, задушено от земя-
та, оставя годините да текат, без да дава признаци на живот, а после изведнъж избуя-
ва, не по-различно от първичното растение, от което произхожда. Така че ниe трябва 
да се върнем към отминалите времена, за да съдим за тези християнски народи, т.е. 
трябва да разберем какви са били условията на Балканския полуостров, когато пър-
вите турски орди са дошли да се разположат в Македония и Тракия.

I
Византийската империя бе разтърсена из основи към VII век; преди тази епоха 

нови народи се бяха наложили над старите българите над славяните, славяните над 
гърците и над албанците; после някои от тях се освободиха [от това робство] и имаме 
едно първо българско царство, отделено от византийската корона. Българите обаче 
не останаха задълго господари на управлението; те се претопиха в славянския еле-
мент и въпреки че дадоха името си на страната, не притежаваха достатъчно жизне-
ност, за да запазят първенството. Така от победители и владетели, каквито бяха през 
VII век, те се оказаха завладени и победени през IХ век; с тях се случи това, което 
стана с франките в Галия, които можаха да запазят властта само чрез приемането на 
законите, езика, обичаите и религията на победените и не можаха да приемат онова 
наследство, без да с променят, без да се откажат от собствената си същност. Следо-
вателно от IХ век имаме присъствието на гърци и славяни, които си оспорват при-
тежанието на полуострова, единият елемент остарял и корумпиран, но все пак богат 
на цивилизация, а другият варварски, но млад и чист все още от всякакава поквара. 
Борбата между тези два народа беше дълга и имаше променлив успех. Едно внезап-
но пробуждане на Византия доведе до повторно завладяване на бреговете на Дунав и 

алманах • Ϛвета гора • 2006274

Енрико де Губернатис • Елинизъм и панславизъм



Енрико де Губернатис • Елинизъм и панславизъм

до разрушаванае на Българската империя; по-късно вътрешните размирици позво-
лиха на българите да се надигнат отново и да пpоникнат в сърцето на Полуострова, 
осявайки с жертви предградията на Солун, равнините на Тесалия и цяла Албания. И 
тогава беше истинското събуждане на славянския елемент, който, вече появил се на 
Балканите и на Охридското езеро, трябваше малко по-късно да се появи и в равни-
ната на Косово под името на Сръбско царство. Така преди турците да дойдат, Евро-
пейска Турция бе оспорвана от трима съперника: единият старият владетел, другите 
двама сърбите и българите, изнемогващи от игото и нуждаещи се от собствен жи-
вот. Това разцепление на славяните в два различни народа бе фатално и за двата, така 
както бе фатално разделението на славяни и гърци за целия Балкански полуостров. 
Това какви са били сърбите тогава, се доказва от образуването на тяхното царство; 
те са били сплотен народ, завладян от една мисъл, от едни интереси. Същото важи и 
за българите, преди да разширят владенията си над Тесалия и Албания. Едва прек-
рачили границите на своите естествени владения, едва наложили се над гръцкия на-
род, над власи и албанци, те се оказаха разделени, слаби, сразени. Тяхната истинска 
сила се състоеше в това, да се запазят единни и да опазват границите на своето ес-
тествено господство; тяхната слабост и тяхното поражение бяха причинени от едно 
изключително желание за завоевания, от разпиляването на техните прекалено мла-
ди сили, от водените борби за завладяване на хора, които подобно на тях са чувства-
ли нужда от независимост. Доста по-трудно е да се определи какви са били гърците 
от Източната империя; дали във Византия е била съсредоточена цялата власт? Дали 
оскотелият рабски народ се е подчинявал на едно разстроено, слабо и покварено уп-
равление? Притежаваме много исторически доказателства за обратното: Комнените 
в Епир, албанците в ХIII в, власите под различни управления в последните векове на 
Византия показаха многократно, че не понасяха игото на императорите. Обаче при 
Комнените наблюдаваме едно семейство вместо един народ; власи и албанци са чер-
пели от собствената си раса и от различния език чувството за независимост. Аз не 
виждам сред истинските гърци някакво бунтовническо чувство спрямо правителс-
твото, освен ако не е предизвикано от индивидуални амбиции за власт; виждам по-
скоро едно общо чувство на бунт и недоволство от латинците, когато дойдоха след 
гърците в Константинопол. Лекотата, с която Палеологовците съумяха да обединят 
една великолепна армия и да си възвърнат изгубената империя, ни показва колко са 
били сплотени гърците всеки път, когато е ставало въпрос за възстановяване на соб-
ственото царство, независимо къде ще бъде седалището на правителството. Разби-
ра се, властта беше по-слаба в крайните провинции и собствено наречената Гърция 
никога не е била твърде подчинена на Византия, но въпреки често проявяваното съ-
перничество между управниците, въпреки прекомерните амбиции на много владе-
тели, гърците са образували винаги един сплотен и обединен народ, между тях не 
се наблюдава тоталното разцепление както при сърби и българи, за което платиха 
славяните.

Ако искаме да възстановим етнографската карта на Източната империя пре-
ди турското завоевание, ние трява да отбележим три господствуващи народа сърби, 
българи, гърци и три подчинени народа, въпреки общата независимост, запазена от 
тях, а именно власи, албанци и татари. Тези последните продължиха да емигрират от 
Крим дори след образуването на Българското цараство и сливането на първите прис-
тигнали [българи] със славяните. Те нямаха повече исторически живот; повече от 
всички имаха исторически живот власите, които участваха във всички борби било 
срещу империята, било срещу българите и най-накрая отидоха по планините, за да 
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съхранят свободата си. Тези последните се отказаха бързо от всякаква борба, тъй 
като бяха разпръснати и разделени и се подчиниха постепенно на елинистичното 
влияине, което беше влияние на цивилизацията. Те и до днес запазват своя език, но 
голяма част от тях говорят и пишат на гръцки и са загубили почти всички свои тра-
диции от миналото, за да приемат гръцките традиции. Този последен факт доказава, 
че още от времето на Източната империя те образуваха едно цяло с гръцката нация и 
споделяха с нея сраженията, победите, съдбините. Не беше така с албанците, които, 
ако и да са участвали в битките на императорите срещу враговете, които ги нападаха, 
не са били никога нищо друго освен продажници и те се противопоставяха винаги 
срещу всяко смесване на съдбата и на управлението с гърците, с изключение на оне-
зи, които бяха емигрирали от старите провинции. Когато турците проникнаха в Ев-
ропа, само четири народа бяха в състояние да им се опълчат: гърци, българи, сърби 
и албанци. Първите бяха безсилни да осъществят една обща защита: нападението на 
турците беше в най-голяма степен стратегическо и политическо. Като се нахвърлиха 
върху византийската империя и върху гръцкото население, те я разделиха [империя-
та] на две и завладяха всичките западни провинции, преди да се обърнат към столи-
цата; отделени от ръководния център, разделени помежду си, тези провинции прие-
ха без борба игото и Източната империя, вече стеснила своите граници поради обра-
зуването на българското и сръбското царство, се оказа безсилна да се съпротивлява 
на един враг, който я притискаше от всички страни и който беше задушил всичките 
ѝ ресурси преди да ѝ нанесе последния удар.

От всичко това излиза, че никога не се достига до общи интереси между славя-
ни и гърци; че първите нашественици, които се появиха отначало, впоследствие едва 
поробени, бързо се освободиха напълно и си поставиха за цел да рушат и унищожат 
Източната империя. Още оттогава бе набелязана тенденцията на славяните (тенден-
ция, заимствана от гърците) да търсят отдушник на своите завоевателни амбиции 
в Адриатическо море, Черно море, Мраморно море и Егейско море. Ако не бяха раз-
делени, може би Византийската империя щеше да изчезне под техните удари вместо 
под ударите на турците, а те [турците] вероятно щяха да се затруднят в начинанието 
си да влязат в Европа. Така разделението между гърци и славяни подготви падането 
на Византийската империя; разделението между сърби и българи спря напредъка на 
славизма и отвори пътя на турците. Въпреки че борбата на елините със славяните (за 
която допринесоха самите гърци с лошото си управление) не е необходимо да бъде 
обяснявана, би било интересно да узнаем причината за разделението на саърбите от 
българите и силата на омразата, която запази това разделение. Историята мълчи по 
тази тема, може би събитието протече незабелязано. Аз смятам, че два центъра на ам-
биции, на естествено развитие, на разяждаща се цивилизация се образуваха почти 
едновременно; за дълго време единият остана непознат за другия, после се срещна-
ха на границата. Известно е кога стана сблъсъкът, известно е също, че борбите меж-
ду двата [центъра] не бяха много, нито сериозни, следователно омразата не бе голя-
ма; често дори се съюзяваха в ущърб на Византия, но без успех, тъй като всяка тяхна 
победа бе причина за следващи войни между българи и сърби. Общите интереси не 
бяха налице; особено българите искаха да погълнат сърбите или поне да парализи-
рат тяхното прекомерно разширение. Обикновено съперничеството между две дър-
жави, които, без да се мразят, се срещаха на един и същи път и търсеха същите заво-
евания. Източният въпрос днес ни показва еднакво конфликта на интереси, които се 
пресичат и които всъщност би трябвало да се съюзят; и те ще бъдат фатални за сла-
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вяните, както и тогава бяха такива, фатални и за Европа, тъй като големият въпрос 
се разпростря върху по-широки територии.

Както видяхме, когато Византия рухваше под ударите на Мохамед, Славизмът 
и Елинизмът присъстваха от много векове; и днес присъстват по-малко, отколкото 
тогава при същите условия; обаче докато елинизмът означаваше действително нещо 
в политическия и литературния свят, то славизмът нямаше никакъв политически 
характер, а беше една обикновена тенденция на различни центрове да се освободят 
от общия център, така както се беше случило с Комнените в Епир, така както впос-
ледствие се случи с Али Паша в Епир, с Мехмет Али в Египет, с много васали по вре-
ме на феодализма. И наистина Турската империя на нашия век усети донякъде, че 
след нашествието на варварите властта на Източната империя върху провинциите 
не беше повече абсолютна и непоколебима; често императорите отстъпваха почти 
като феодално владение някои местности на чужди генерали или на местни госпо-
дари, предани на тяхната кауза, и упражняваха върху тях не по-голяма власт от тази 
на френските владетели върху големите васали от Нормандия и Тулуза. Отначало 
гръцкият елемент беше толкова преобладаващ, дори в най-далечните земи, че това 
спонтанно отслабване (пренебрегване) на властта изглеждаше безопасно. При това 
славяните, тъй като все още нямаха собствена литература, си служеха с гръцкия език 
както със славянския и изпитваха неговото цивилизаторско влияние, без да бъдат 
засенчвани от това. С течение на времето обаче, докато от една страна българи и сър-
би изразяваха ясно намеренито си да отхвърлят всякакава зависимост от Константи-
нопол, императорите от своя страна си дадоха сметка, че в онези райони се заражда 
един враждебен елемент, който трябваше да бъде върнат до предишното подчинение. 
Така гърци и славяни се оказаха едни срещу други и едните започнаха първите бор-
би, за да съхранят непокътнато своето господство, другите за да затвърдят независи-
мостта си и да разширят завоеванията си откъм гръцките земи. Така докато импе-
рията чувстваше нужда да задуши всякакъв чужд елемент, новите народи проумяха, 
че оставайки в своите граници, позволяваха на гърците да бъдат прекалено силни и 
опасни, откъдето идваше и необходимостта да ги смажат и да заемат тяхното място. 
Традициите на онази борба не бяха умрели, те оцеляха и при отоманското владичес-
тво, което успя да ги обуздае, но никога не можа да задуши техните зародиши; тур-
ците улесниха задачата не само на завоеванието, но и тази на вековната и неоспорима 
власт; принципът “Разделяй и владей!” бе несъзнателно приложен от приемниците 
на Мохамед: намериха страната разделена и я завладяха.

Обаче славяните нямаха съзнанието на единствена и отделна, особена раса; на-
ционалният дух е модерен плод; тогава народите са живели близко до управлението 
и то е представлявало всичко за тях, колкото и тиранично да е било; съзнанието за 
свобода беше непознато, непознато беше и националното съзнание. Вместо тях жи-
вееше традицията и традицията учеше славяните, че са народ завоевател, че нямат 
никаква връзка с Източната империя, от която бяха поискали земи, а не подчинение; 
тя всъщност учеше гърците, че правителството на Константинопол беше единстве-
ният техен представител и че трябваше да живеят под неговата сянка. А тъй като сла-
вянските нашествия ставаха многократно и по различно време, така ние намираме 
сърби и българи, вместо да намерим само славяни. Сърбите и българите не почув-
стваха никога нуждата да се обединят помежду си, тъй като центърът, около който 
се бяха събрали, беше различен, различна беше и епохата на тяхното пристигане на 
Балканския полуостров; вероятно различна е била и изходната точка. Сърбите виж-
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даха в българите един татарски и презрян народ; българите пък виждаха в сърбите 
едно препятствие за задоволяване на своите завоевателски амбиции. 

Говорейки за славянските нашествия, аз се сблъсках с един проблем, повдигнат 
от Фалмерайер1, обожаван от днешните славяни, според когото славянските следи са 
били разпръснати очевидно в самия Пелопонес. Дали тези следи загатват за упраж-
няваното от нашествието влияние и за предишното съществуване на един славянс-
ки народ в гръцкия полуостров? Безполезно е да обясняваме каква политическа важ-
ност придават славяни и гърци на един такъв въпрос в една епоха на себеотстояване 
като тази; естествено е едните да се опитват да ограничат, а другите да разширят до 
краен предел своите права; какво основание да признаем на твърдението на Фалме-
райер? Какви доказателства да приведем към безспорната връзка на имената на сели-
ща в Гърция с тези в Сърбия и България?

Исторически е доказано, че славянските нашествия са били факт; не се знае от-
къде са идвали, знае се, че са насочили набезите си в Тесалия, в Епир, в антична Гър-
ция; известно е обаче същевременно, че техният престой в онези земи е бил кратък; 
преследвани и победени от византийските генерали,претърпели след това нови на-
шествия на други народи, те не можаха да оставят след себе си онези трайни сле-
ди, които искат да си припишат. Знаем какво влияние бе упражнено от остроготите 
(така, вм. остготите) на Балканския и Италийския полуостров, какво беше влияни-
ето на визиготите (така, вм. вестготите) в Испания и на франките в Галия; въпреки 
дългото владичество имената на реки, планини и села не претърпяха никаква про-
мяна; тук и там нашествениците дадоха името си на завладяната страна, оставиха все 
пак и някакъв отпечатък и върху законите, върху данъците, но масата от победени-
те народи съхрани грижливо своите стари обичаи и нрави, своите носии и през гос-
подството на нашествениците до нас достигнаха непокътнатите останки от минало-
то. Тук нямаше господство, а грабителски набези и едва ли някой би претендирал, че 
едно славянско нашествие е имало способността на промени всичко, имена на села и 
градове, на реки и планини, да промени обичаи, национален бит въпреки упоритост-
та, с която всички народи запазват своите обичаи.

Аргументът на Фалмерайер се основава единствено на славянската форма на 
имената и върху такава крехка основа този ерудит е изградил цяла една сграда от 
свръхсмели заключения. Да видим сега каква е истинската стойност на неговия аргу-
мент. Едно от имената, които славяните отстояват като тяхно собствено, е това на За-
гора; гора ‘планина’, за ‘зад’, т.е. ‘село зад планините’; това име са взели, според визан-
тийските писатели, някои балкански местности; в Тесалия го намираме на планината 
Пелио, между Темпе и Воло, намираме, че е дадено на две околии в Епир, виждаме го 
разпространено върху много местности в Елада. Според славянофилите, след всяко 
преминаване на някаква планина нашествениците са кръщавали селото, което се е 
показвало пред тях, с името Загори. Чрез това действие би било лесно да възстановим 
маршрута на нашествениците, но колко страшен би се оказал маршрутът! Ще прева-
лят Балкана, после ще се качат на кораб, за да слязат отново на земята в подножието 
на Пелио, оттам ще пресекат Пинд, там, където няма пътища или ако има, са трудно 
проходими, за да дадат името Загори на едно друго селище; достигнали до сърцето 
на Епир, покрай Войуца, ще прехвърлят също Немерцика, за да кръстят Загори пла-
нините, които се намират покрай десния бряг на река Аргирокастро и от този пункт 
впоследствие ще слязат в Елада, за да разпространят това тяхно единично странно 
име. Подобна интерпретация в никакъв случай не е убедителна пред здравомисле-
щата критика, а още по-малко пред философската критика. На славянски загори 
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може да означава ‘зад планината’; на гръцки частицата за- изразява множественост: 
заплутос ‘много богат’, Загори ‘планинска местност, село’. Гамата γ, поставена между 
за и ори, се дължи на евфонията или на старата форма орои, обща за всички балкан-
ски езици и после видоизменена от елините. Гора не е само славянско име, гуре на ал-
бански означава ‘скала, стръмнина’. Нашите думи gola (‘дефиле, ждрело’, бел. прев.), 
gorge (така, вм. gorgo ‘водовъртеж’, бел. прев.), означават ‘тесни планински проходи’. 
В санскрит думата garta ‘пещера’, guru ‘тежък’, gurwi ‘бременна жена’, gotra ‘планина’, 
hara ‘заснежена планина’, gola ‘сфера’, gara ‘земя’ се приближават всичките донякъде 
до славянската гора и до гръцката ‘́ ορος. Така че значенито на загори е ‘планинско 
място’ и затова виждаме, че то се разпространява изключително в елинския полуост-
ров, който е изцяло планински; това явление е настъпило по същия начин, както раз-
пространението на имената Moncucco, Moncalieri, Monsummano, Montepulciano и на 
други стотици, хиляди в нашата Италия.

Що се отнася до доводите за имената Tirnovo, Vrbsco, Vrbitza, Sadova e Sadovitsa 
и други подобни, също така е безполезно да се обяснява произходът на един народ с 
този единствен показател; същевременно не ми е трудно да докажа, че тези имена са 
най-малко толкова славянски, колкото гръцки и латински. Във Vrbsco аз откривам 
urbs, в Tirnovo се появяват същите корени на Troia, Troyes, Tours, Torino и на всич-
ки селища, пред чието име стои Torre; що се отнася до Sadova, която на славянски би 
означавала… (тук в ръкописа на Де Губернатис изречението е недовършено – бел. 
прев.).

Ако искаме да обясним имената на селищата зад една предвзета представа, няма 
да бъде невъзможно с известно изопачаване да докажем, че Италия е била окупира-
на от китайците; но тук не става въпрос да търсим на всяка цена една етимология, 
а по-скоро да разберем, че в старите времена връзките между различните езици на 
Балканския полуостров са били много по-големи и по-близки от тези, които същес-
твуват между модерните езици. Според Евкидид в Етолия и Акарнания са говорели 
варварски език; според Омир варварски и пелазгийски езици са говорели карийците 
и други народи от Мала Азия, които днес знаят само гръцки. Това означава според 
мене, че в целия Ориент са отмрели различните диалекти на един и същ език, само 
един от които бил облечен в литературна форма; гърците, чието въображение съу-
мя така красиво и разнообразно да украси мита, използваха, и то доста щедро, това 
въображение, за да украсят националния език и по този начин го отделиха коренно 
от примитивните диалекти. Че тези диалекти са имали след това една елинска осно-
ва, ни го доказва в Епир наличието на хиляди Омирови изрази, които се изгубиха в 
другите провинции. Бреал, опирайки се на строги наблюдения, ни говори, че санск-
ритският език на Ведите ни е дал ключа към взаимоотношенията между санскрит и 
старогръцки; езикът на готите от своя страна ни показва връзките, които съществу-
ват между санскрит и съвременния германски език. Ако имахме в ръцете си творба 
на гръцки език много преди Омир, вероятно щяхме да видим изключително тесните 
връзки, които са съществували между гръцкия и старославянския.

Затова заключавам, че видимата следа от славянски имена в Елада не доказва 
нито че гърците са били славяни в древността, нито че славянските нашествия са 
променили старите наименования. Тези имена не променят по природа елинизма, 
тъй както името Петербург не променя Русия в германска империя. Впрочем, на-
шествията на един варварски народ не могат да му дадат право да владее една стра-
на, която не е притежавал законно. Ако искаме да изберем като основание за [право 
на] владения в Европа набезите на варварите, би трябвало да изтрием изцяло от ев-
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ропейската карта гърците и латинците, в чиито земи онези емигрантски орди са се 
смесили.

Отстояването [на правата] на един народ не може да се простира отвъд оне-
зи епохи, в които той е имал съзнание за себе си и е завземал стабилно една страна 
било поради резултат от редовно завоевание, било поради колонизация, било пора-
ди бавно, мълчаливо и вековно влияние на език, култура и религия. Като основание 
не бих поставил завоеванието, ако други аргументи не го подкрепят, понеже по този 
път бихме потвърдили правото на турците да владеят и да действат по своему в зав-
ладените страни и бихме нарушили всякакво право на самоопределение на гърците 
и славяните.

След като турската империя рухва, старите народи показват отново своето при-
съствие и ако е позволено да има защита на свободата, това произлиза именно от за-
конното притежание на всеки един от тях на земите преди османското завоевание. 
По време на дългото робство никой не придоби нови права, които днес може да се 
изискат да бъдат зачитани, или ако един от тях ги придоби, това бе елинският народ, 
който беше почти предшественик на сегашното пробуждане на всички. И така, кои 
бяха границите на славянските държави в ХIV век?

Българското царство ще се простира от Дунав до Балканите, от Черно море до 
границите на сръбското царство, като се изключи София, която беше паднала в ръ-
цете на империята и е управлявана от специални губернатори. Сръбското царство е 
заемало голяма част от Босна, нова и стара Сърбия до високите долини на Морава и 
Ибър. Останалата част от полуострова беше зависима от империята, при все че извес-
тна независимост са имали Епир, Албания, Гърция и долината на Вардар. Да се възс-
тановява днес ефимерната власт на императорите от Изтока би било грешка, но раз-
ширяването на славизма отвъд границите, които е заемал тогава, би било несправед-
ливост. Защото ако в предишните векове е имало българско царство, което разшири 
своите нестабилни владения чак до стените на Солун и цяла Албания, ако върху раз-
валините на онова царство сърбите разпростряха господството си чак до бреговете 
на залива Арта, това беше временно господство, което не дава на славяните по-голя-
мо право, отколкото имат немците, за да завладеят отново Италия и Испания.

Тук ще направя една забележка. Казват ми, че българите са завладели така ста-
билно Македония, че днес още много села там са български по националност и език 
и с основание не може те да бъдат подчинени на гърците. Един писател от близкото 
минало поиска да докаже, че румънците имат същото право и приложи към написа-
ното една етнографска карта на Балканския полуостров, според която власите при-
тежават 3/4 или малко по-малко от южните провинции. Неговата аргументация има 
същата стойност като славянската аргументация относно разширяването на българ-
ската територия; наистина, има и българи, и власи, разпръснати в Македония, но 
онези колонии не са били резултат от завладяване, а от постоянна емиграция; дори и 
в Турската империя цели български села са били преселвани от север на юг. Някол-
ко години преди да се отправи в Епир, една българска колония бе основана близо до 
Занина на едно място, наречено Бонила; изолирана от своите съселяни, тя не успя да 
пусне корени и не остави следи от себе си. Многобройни македонски колонии, прив-
лечени от плодородните равнинни земи, се установяваха близо до гръцките цент-
рове; те бяха повече морски, военни, търговски, отколкото земеделски и приемаха 
охотно българските емигранти, на които даваха земите срещу обработване. Същата 
практика е в сила и днес и от Северна България 40 и повече хиляди селяни се отпра-
вят всяка година в Румъния и много от тях повече не се връщат в страната си. Там се 
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създадоха цели села, които с времето ще стават все по-многобройни, но които пора-
ди това не дават правото на едно ново българско царство към дунавските княжества. 
Разсъждавайки като някои славянофили, черкезите биха имали право да претенди-
рат за България, защото 200 хиляди от тях са се установили там, и същото право би 
принадлежало на русите, които тук имат може би 300 хиляди кримски татари. Всеки 
път, когато една държава иска да разшири границите си, ще изпраща в страната, коя-
то трябва да бъде завладяна, армия от земеделци, за да оправдае следващото влизане 
на една армия от войници.

Разсъждавайки хладнокръвно и безпристрастно, никой не може да отрече, че 
Македония е изключително гръцка; българската маса започва от Кьопрюлю наго-
ре, в горната долина на Вардар, в Монастир, в Джорта, в Гревино, в Охрид, в Серес, 
във Воден. Каквото и да казват славянофилите, там има само редки български села, 
твърде оскъдни в сравнение с елинския елемент, за да могат да изтъкват правото, че 
преобладават над другите. Ако аз трябваше да посоча границите на едно българско 
царство, бих избрал на север Дунав, на запад между сърби и българи бих поставил 
реката Нишава, от самото ѝ начало чак до над Пирот, където би докосвала извори-
те на Тимок; след това бих им дал за граница със сърбите и албанаците между север 
и запад Власина, Свети Илия планина и Карадаг, т.е. долините на Струма и Вардар с 
Калканделен и Ускуп и Кьопрюлю, които съставят Северна Македония. На юг Стан-
ко планина, Бабуна планина, Преслоп планина надясно от Вардар, Благуша планина, 
Беласица планина между Вардар и Струма, бих ги отделил от гърците с Македония, 
така че бих им отстъпил Мелник и Неврокоп между Струма и Места, за да ги свържа 
напълно с Пловдивския санджак в Тракия или северната долина на Марица. Най-
накрая ще прибавя към предишните граници цялата долина на Тунджа, отделяйки 
от нея Одрин, който е гръцки град, и от Ямбол нагоре бих установил Балкана като 
южна граница до Черно море. Ако искаме да покровителстваме изключително бъл-
гарите, би било по-малка грешка да им се даде цяла Тракия, без да се изключва Конс-
тантинопол, взесто Южна Макаедония, която е истинско гръцко наследство. Тези оп-
ределени от мене граници не са произволни, а са основани на истинското българско 
мнозинство и на историческото право; каквото и да мисли географът Кийперт, него-
вата етнографска карта е една идеална работа, която фактите опровергават.

Българското царство, проектирано така, докато не засяга аспирациите на дру-
ги балкански народи, съдържа в себе си достатъчни елементи за просперитет и прог-
рес: много пристанища на Черно море, една голяма съобщителна артерия като Ду-
нав, разнообразна и многочислена продукция, сполучливо съотношение на долини, 
равнини, планини, обширни гори и пълноводни реки, население компактно и доста-
тъчно, за да даде на новото царство силата, която му се полага. Ако предположим, че 
турците останат в страната, новото българско царство би имало поне 4 милиона жи-
тели, от които един милион и половина турци и два милиона и половина славяни; за 
какво ще има да завижда на другите заобикалящи го държави? За какво ще завижда 
на Гърция дори с анексирането на Македония, богата едва с три милиона жители? За 
какво ще завижда на Сърбия, която въпреки че е разширена, едва ли ще стигне може 
би до два милиона? За какво ще завижда и на самата Румъния, която въпреки че е с 
по-голям брой население, няма същите вътрешни елементи на просперитет? Защо да 
се задушава гръцкото царство, наследник на елинската цивилизация, за да се позво-
ли на българите едно прекомерно развитие, може би опасно за страна, която прави 
своите първи стъпки в цивилизования свят? Къде са техните права? Къде са плебис-
цитите, които създадоха Италия? Къде са цивилизоващите влияния, които могат да 
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ги поставят начело на Балканския полуостров? Кой им даде първите училища, създа-
ли толкова нови умове? Кой даде пръв пример за бунт срещу турското владичество? 
Ще бъдат ли те, които последни са се раздвижили, единствените фаворити? А Гър-
ция, първият отмъстител за падането на Константинопол, ще бъде ли изоставена от 
Европа, въпреки своите огромни жертви от богатства и кръв? Въпреки своето ико-
номическо и литературно развитие? Въпреки благотворното влияние, упражнявано 
от нея върху всички балкански народи? Въпреки нашето съзнание за нейната неспо-
собност да се надигне отново и да се разшири в тесните граници, в които я затвори 
Лондонският договор?

II
Казах, че трябва да изучим Балканския полуостров, какъвто е бил преди тур-

ското завладяване, било защото съвременната държава не може да бъде прекалено 
различна от тогавашната, било защото тогавашната държава представлява един от 
последните периоди на византийското могъщество и най-благоприятният за едно 
съответно развитие на славяните. Като изключим Албания, три бяха държавите, три 
правителствата, които си поделяха собствеността на Европейска Турция – Сръбско-
то, Българското и Византийското царства. Какви доказателства дадоха те за себе си 
и за своите прогресивни тенденции, кое правителство държеше първенство? Каква 
беше съответната им култура? Какви са били отношенията им с Европа? Ще ги раз-
гледаме поотделно.

Въпреки своите дълбоки пороци, въпреки състоянието си на упадък Визан-
тийската империя отвори своите пристанища за италианските републики и им даде 
онези изключителни отстъпки, върху които почиват сегашните договори за преда-
ване. Съществуваха също така религиозни въпроси, които направиха Византийска-
та империя враг на Европа, но какво доказават те? Традициите от миналото кара-
ха императорите да пренебрегват римското превъзходство; Новият Рим се боеше от 
стария и винаги се стремеше да се избави от него, тъй като не бе успял да го подчи-
ни: така се роди схизмата и се разкъсаха връзките между този полуостров и Италия; 
напразно бе опитвано помирение; в двата центъра теологията господстваше меж-
ду всички науки, изглеждаше, че теокрацията придобива най-абсолютната власт. От 
това не трябва да се предполага, че във Византия се пречи на прогреса, а че е имало 
неизбежно религиозно развитие, което в цяла Европа беше заместило социалното и 
политическото развитие. В него блясва един дух на независимост, който липсваше в 
дворците на Европа; управниците на Византия, вече преклонени пред епископите по 
времето на Теодосиевците, се бяха освободили и бяха превърнали в свой роб духо-
венството, макар че още се бореха срещу неговите абсорбиращи тенденции. И докато 
Хенри IV се обличаше във власеница в Каноса, за да накара да му се прости разбун-
туването срещу волята на папата, императорът в Константинопол устояваше срещу 
инсинуациите на Рим и едновременно срещу амбициите на патриарсите., които, вра-
гове на папите, се съюзяваха с тях, за да упражняват върховната власт във Византия. 
Източната империя следователно, колкото и западнала привидно, показва, че е мно-
го напред в европейската цивилизация, когато се разбира, че между Теодосий, моли-
тел в Милано, и Хенрих, молител в Каноса, изтичат малко по-малко от 9 века и по-
малко от 6 века изтичат между гръцката схизма и тази на Лутер. Жизнеността на им-
перията обаче се прояви по-добре в религиозната, отколкото в политическата област, 
но не беше малка и във всяко друго гражданско устройство. Докато при феодализма 
френските пристанища бяха затворени за търговията, докато чужденецът, изоста-
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вен в онези земи, се превръщаше в роб, докато един кораб, претърпял крушение по 
онези брегове, ставаше собственост на страната, в която се е изгубил, тук се раждаше 
новото право, модерното право, тук търговските кораби на Амалфи, Пиза, Анкона, 
Венеция, Генуа намираха приятелски прием, тук жителите на републиките намираха 
земя и търговия и благоприятни закони и благодарение на империята преуспяваха 
при тази власт, която после ги направи завистливи и братоубийци.

Проучванията показват, че макар училищата да са се занимавали повече с тео-
логия и празна литература, отколкото с наука, все пак не липсваха и историци, които 
дадоха на Европа тази великолепна византийска колекция, в която четем историята 
на Източната империя с най-голямо желание; а византийската цивилизация умира-
ше тъкмо навреме, за да може изгряващата европейска цивилизация да наследи ней-
ните плодове и да ги накара да назреят по-пищно.

Какво бяха българското и сръбското царства в сравнение с визанатийското? От 
Констанатинопол бяха научили всички пороци и никоя от добродетелите; голямо 
беше невежеството сред народа; никаква следа от историци, от писатели; няма хро-
ники на времената, каквито все пак вече съществуваха в останалата Европа, колкото 
и да е била варварска и необразована; няма спомен за училища, които да загатват за 
близко и бъдещо развитие; примитивни царства от рода на днешна Черна гора, чиито 
жители познаваха само нападаенията и грабежите и чиито управници биваха най-
често избирани с непрекъснато съперничество, отколкото наследявани и които па-
даха от трона, за да бъдат изместени от други; царства, в които умението за управле-
ние се състоеше в меча, в деспотизма и никога в съзнанието на направят народа свой 
и да укрепят уважението към властта с уважението към институциите. При това тези 
последните липсваха – няма закони, няма съдилища, няма редовна данъчна система, 
но произволът винаги се одобрява от владетеля; а владетелят можеше всичко, защо-
то простолюдието не осъзнаваше своето положение, защото е стар навикът да се слу-
жи, защото е мек, отпуснат, апатичен темпераментът. През ХIII век Рим се опита да 
отдели българите от византийската църква; проведената от владетеля дейност успя; 
стана ясно, че сливането, свързването с Рим представляваше освобождаване от зави-
симостта на империята. Но народът не видя предимството; от няколко века той беше 
прегърнал християнската религия и я беше прегърнал без ентусиазъм, без яростта и 
бунта на идолопоклонниците (фанатиците), беше му безразлично дали управникът 
се намира в Рим или в Константинопол; познаваше само близкия свещеник и беше 
свикнал с него, който споделяше с народа полската работа; така нямаше истинско 
приемане на латинския ритуал, а една обикновена тенденция на управника да бъде 
зависим от папите; и когато управникът видя безполезността на това дело, се върна 
към зависимостта от патриарха. Така че никаква активност [не се проявяваше] освен 
във войската и завоеванията, а тя зависеше повече от владетеля, отколкото от народа; 
използваха се не само собствени войници, но и наемници, каквито тогава предлага-
ше в изобилие обърканата държава на Империята.

Между двете царства българското и сръбското последното беше по-симпатич-
но, не само защото народът имаше различна закалка и чувството му за независи-
мост беше по-живо, но между южните славяни още оттогава той даваше признаци, 
че ще бъде предшественик на цивилизацията. Така Венецианската република уста-
нови лесно с него връзки и сключи договори за приятелство и търговия, подобни на 
тези с Византия. Така се появи елемент на ред сред изключително тежкия безпоря-
дък, който цареше и дори една област от Епир искаше от царя на Сърбия княз, за да 
управлява онези изоставени провинции и да изкорени анархията в тях. Българското 
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царство пък остави спомен за себе си в отношенията на италианските републики с 
Изтока; то имаше краткотрайно могъщество, което не сложи край на старото варвар-
ство, имаше нещо като проблясък на превъзходство, от което скоро се върна на пър-
воначалните граници и към примитивното невежество. 

Когато турците се появиха за първи път в Европа, българската държава беше 
вече в пълен упадък и показваше своята нежизнеспособност, докато сърбите се под-
готвяха за борба, българите даваха за невести на султана дъщерите на своя цар, за да 
имат мир; когато след няколко години, подбудени от сърбите, се разбунтуваха, те се 
видяха поробени почти без съпротива. Сърбите напротив, действаха, за да поставят 
бариера след бариера и след като сътрудничеството с българите се провали, те се за-
щитаваха сами и, победени, се съюзяваха с унгарците, за да продължат войната; така 
че дори след фаталната битка при Косово, където Мурад намери смъртта си, може да 
се каже, че борбата на двамата първенци не беше завършила и след три века отново 
се съживява чрез Милош и Черни Георги (Кара Георги, бел. прев.). Докато в България 
легендите, традициите и песните от миналото не разкриваха почти нищо от това, ко-
ето премълчаваше историята, по планините на Сърбия хайдутите предаваха на след-
ващите поколения наследството на омраза към нашествениците и подготвяха стра-
ната за борбите, които трябваше да им доведат независимостта. Следователно отпо-
рът е по-оправдан за сърбите, отколкото за българите, въпреки че от друга страна 
сърбите имат доста по-малки претенции за връщане на владения. Исторически факт 
е, че сръбското царство показа много по-голяма умереност в завоеванията; доволно, 
че си е осигурило независимост от Източната империя, то никога не предприе без-
полезни набези в чуждите провинции, и проникването в Епир, както вече казах, се 
дължеше на свободен избор на жителите на Янина, а не на амбициозни цели на вла-
детелите; то воюва с Империята, но умерено и винаги беше склонно повече към за-
щита, отколкото към нападение; българите воюваха, решени по-скоро да настъпват, 
отколкото да се защитават. И докато сръбското царство, разширявайки се умерено, 
се утвърждаваше, българското царство приличаше на лавина, която нараства в пър-
воначаланото си движение и впоследствие се разпад и се превръща на парчета, кога-
то стигне дъното.

И така, имаме три царства: едното почитано заради старата цивилизация, но 
разделено, отпаданало и слабо поради старост; другото младо, силно и обещаващо, 
вече белязано от благоразумие и мъжество на целите; третото младо, но варварско, 
неспособно да се управлява, с амбиция за завоевания, но без никакъв поглед към бе-
дещето. Имаме два народа единият компактен, цивилизован, но разкъсан от инди-
видуални съперничества, обезкръвен от данъците и намален от постоянните войни, 
жадуващ за търговия и мир, без никога да постигне намеренията си; готов обаче да 
се вдигне срещу всеки враг, който идва отвън; другият народ малограмотен, неопи-
тен в политическия живот, обаче заинтересован да се отърси от игото на Източната 
империя. Ако той беше единна държава, ако беше съчетал навсякъде благоразуми-
ето със силата на оръжито, любовта към културата с любовта към независимостта, 
щеше още тогава да създаде едно мощно славянско царство, в което щеше да се пре-
чупи византийското и турското оръжие; разпокъсано обаче, то имаше кратък живот 
и скоро попадна под новото робство на султаните. Ако историята наистина учи, ние 
трябва да разберем, че всяко прекалено покровителстване на българите е несправед-
ливост спрямо сърбите и гърците. Не трябва да отдаваме голямо значение на всичко, 
което се пише за Гърция и днешна Сърбия; преценката би била погрешна; нито Сър-
бия, нито Гърция имаха свобода на действие, тяхното пробуждане беше замислено 
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от Европа и като малко момче, чиито крака не могат да растат, стегнати в твърде тес-
ни обувки, поради което то върви накуцвайки, така тези държави още в началото за-
душиха всяко пронтанно, свободно и пълно развитие. За да ги опознаем добре, най-
доброто огледало е миналото, оценките от днес не са безпристрастни; който отива в 
Сърбия да търси научни чудеса, често се връща разочарован и упреква в своите пи-
сания страната, която няма вина; който отива в Гърция, за да търси Темистоклевци-
те, Периклевците и Демостеновците и не ги намира, нарича гърците дегенерати и не-
достойни за симпатиите на Европа. Някой тук и там прекалено поетизира страните 
на Изтока и доставя оръжие на техните врагове; така от много хора Черна гора е об-
градена с един извънредно недостоен ореол на народ, който живее от кланета и гра-
бежи на беззащитни села. Затова не осъждам черногорците, те са това, което бяха, и 
това, което трябва да бъдат; ще станат достойни за всякаква симпатия, когато в бъ-
деще (понеже в миналото не могат) покажат положителни тенденции към прогрес и 
премахнат традиционното варварство. Историята от ХIII,  ХIV и ХV в. би ни показа-
ла тогавашните черногорци еднакви с днешните, въпреки че липсват турците; а в на-
чалните векове турците са направили спонтанани отстъпки на тяхната примитивна 
незаваисимост. Те (черногорците, бел. прев.) са клон от старите сърби, васал на царя, 
после бунтовник, който се роди при могъществото, при развитието на славяните и 
който се смири естествено с приближаването на турците.

Обаче по същия начин, което беше грешка на Европа да постави Гърция и Сър-
бия в окови, същата грешка щеше да стане, ако се даде едно изключително развитие 
на един народ, който досега не е дал никакъв знак за култура и политическа мъдрост; 
и от такава грешка ние италианците бихме събирали плодовете, ние, сред първите, 
на които Изтокът, каквото и да се казва, е главна територия за търговия и култура. 
Разширяването на Сърбия, разширяването на Гърция не е във вреда на българите; 
освен това истинските граници на народността и на историята изискват да бъда за-
читани; зависимостта на някои български центрове от гърците има толкова предим-
ства за българите, колкото вреда за гърците.

Обаче на разширението на Сърбия се противопоставя една друга сила, която 
смята югославяните като свое бъдещо наследство; и тук е странно противоречието: 
Австрия се противопоставя, пречи на създаването на княжествата, искайки с време-
то да ги погълне, докато Русия, стремейки се към същата цел, ги подкрепя. Различна 
политика, която неизбежно ще доведе до различни резултати и в която крайната по-
беда на Русия не буди съмнение. Австрия със своето поведение отдалечава от себе си 
симпатиите на народите, които иска да присъедини, а Русия със своята система си ги 
създава; и ако един ден Австрия притежава тези страни, тя ще има у дома си револю-
цията, полезна само за силата, която съумее да ги спечели към себе си. Сдържащо-
то влияние на Европа би трябвало да се появи навреме, за да не може никой да обере 
плодовете на това, което сее; и понеже руската политика е най-добра, в известни гра-
ници е добре да се присъедини към нея, защитавайки кауазата на автономни държа-
ви и давайки им такива условия на съществуване, че да могат да живеят самостоятел-
но и да се освободят от всякаква зависимост .

След като е създадена една България и разширена Сърбия, постоянна грижа на 
една Европа би трябвало да бъде да сближава двете държави, да успокоява омраза-
та, която ги разделя, да ги доведе постепенно до сливане в една единна държава, по-
силна и независима, която би представлявала пречка за всякакави чужди амбиции. 
Ако Австрия има политическа ловкост, ще може тогава да въведе тази държава в кон-
федерацията на австрийските държави; славянският елемент, който тя има в своите 
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предели и който е с по-висока култура от сърбите, може да помогне в осъществява-
нето на това начинание; Далмация и Хърватско упражняват вече от няколко годи-
ни едно по-голямо влияние по границите и се отърсват от италианизма, за да станат 
славянски. 

Същевременно обаче, когато работим, за да създадем две славянски държави, а 
после да ги обединим, оставяйки свобода на Австрия да ги приеме впоследствие под 
своя скиптър, не бива да забравяме Гърция, която поради общото потекло, поради 
сходството на културата и по исторически традиции има много тесни връзки с ла-
тинските народи. Гърция има абсолютна необходимост да се разшири; тя вече беше 
бариера срещу нашествията и ще бъде такава винаги, но иска да бъде силна подобно 
на държавите, които се формират по нейните граници. Част от Албания, Епир, Те-
салия и Македония, ето нейните аспирации; Константинопол влиза значително по-
малко в сънищата на гърците; старият център е вече преместен; в Гърция оживява 
Елада, а не Източната империя, оживява Атина, а не Византия. Гръцката раса от Кон-
стантинопол няма влечение към истинските елини; тя е една хибридна смес от вся-
какви националности и от всички пороци; назовани с името фанариоти, гърците от 
Константинопол не почувстваха ентусиазма на голямата революция, която ги праве-
ше независими и бяха повече от други предатели на отечеството. Така днешните ати-
няни се стремят към Константинопол, както днешните византийци се стремят към 
Атина; това са два различни центъра, които по нищо не си приличат и които всичко 
разаделя расата, темпераментът, културата, науката, любовта към родината, обичаи-
те, традициите. И в това Елада се различава от българите, елинофилът от славянофи-
ла, тъй като едните без всякакво право искат владения, на които никога не са се рад-
вали и които са извън техните истински граници, докато другите, въпреки неоспо-
римите паметници от миналото, биха искали да възкресят само царството на Алек-
сандър Велики преди похода в Персия; едните без култура, без да са се сражавали с 
никакъв враг, без да са проливали кръв, за да се освободят от робството, искат извед-
нъж да си възвърнат това, което са заграбили техните прадеди; а другите, помнещи 
миналото, жадуващаи от дълги години за култура и прогрес, щедри на благотворни 
влияния на всички земи, в които са живели, въпреки че са били малобройни, богати 
с един мартиролог от герои на една изстрадана независимост, не иската друго, освен 
да разширят границите си откъм онези страни, които старата елинска цивилизация 
е направаила свои от векове. Може ли за момент везната на Европа да се накланя в 
съмнение (колебание)?

Но да оставим платоническите симпатии и да преминем към разсъжденията 
за генералните интереси, които могат да движат държавите по един или друг начин. 
Би ли била полезна за Европа една България, която се простира от Дунав до Егейско 
море и от Черно море до край Адриатическо море? Би ли била полезна една Гърция, 
сведена до тесни граници и неспособна да се развива, да накара да покълнат семена-
та, които се крият в нейната гръд? Тук е истинският проблем. Сега аз не се колебая 
да кажа, че едно такова творение, към което Германия може да бъде безразлична, би 
било фаталано за латинските народи. И ще спомена само за Италия като за най-пря-
ко заинтересуваната. Не е възможно да се отстъпи на Русия една България, каквато 
тя я иска, без да упражнява върху новата държава едно значително влияние; ако пре-
ди училищата, учителите, схизмата, революциите бяха нейно дело, вече нейно дело 
ще бъдат институциите, системата на управление; тук ще срещнем враждебност към 
нашата търговия, тук военните пристанища [ще бъдат] предназначени да приемат 
московските флотилии, тук фанатизмът прониква в управленските сфери като сле-
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 2 Противодействай на болестта в началото, по-късно медицината е безсилна, бел. прев.

Превод  
от 
италиански 
Десислава 
Давидова

да от съпротива срещу всяка радикална промяна. Народът, вече пасивен към естес-
твеното развитие, ще подкрепи правителството срещу тази враждебност на Европа, 
която пусна корени в много руски центрове на действие и която постави началото на 
партия под името славофили (славянофили бел. прев.) в опозиция на панславистите. 
Така че не България, а Русия се приближава към нас; не е Русия на Петербург, Русия 
културна и жадуваща цивилизация, а варварската Русия, Русия враждебна на Евро-
па, Русия на онези, които чуваме да казват: “Ние ще ви монголизираме!” Разбира се, 
опасността е далече, но да не забравяме principiis obsta, sero medicina paratur2, нека да 
не казваме това, което Наполеон първо казваше за Австрия и което Австрия имаше 
случая да потвърди многократно през този век. Нашата политика е ясна и откровена; 
искаме освобождението на народите, но подходящо, умерено освобождение; бълга-
рите заслужават ли го? Отговорът е безполезен след свършения факт; нека да бъдат 
освободени, но да не им се позволява нищо във вреда на други, които доколкото по-
вече заслужиха независимостта (си), за нас са елемент на сигурност. Да се освободят 
българите, но нека да защитим каузата на гърците; да оставим елинизма и славизма 
да съществуват както при Източната империя, но такива, каквито бяха тогава, и та-
кива, че борбата да бъде равностойна и плодотворна, такива, че елинизмът да може 
да продължи вековното дело, което върши незабелязано по българските центрове на 
Балканите; ако зад България и славизма стоят русите, зад елинизма стоим ние латин-
ците и нека да положат усилия да постъпят справедливо, да дадат кесаревото кесарю 
и да осигурят бъдещето си заедно с бъдещето на гърците.

Енрико де Губернатис • Елинизъм и панславизъм

Рисунка 9. Худ. Иван Кънчев
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Йордан Маринов 
Йордан Маринов е роден на 6 септ. 

1932 г. в гр. Брашов – Румъния. Завършва Худо-
жествена академия в София през 1957 г. Работи 

в областта на живописта. Участва в национални и 
общи изложби на Съюза на българските художници. Но-

сител е на орден „Св. св. Кирил и Методий” – І степен. Не-
гови произведения притежават НХГ – София, и редица гале-

рии в страната. Изложби в чужбина: „Базар на изкуствата”, о. Сицилия – Италия; град Аоста 
– Италия, „ДРУО” – Париж, „Контемпорари Арт” и „Галиарди” – Лондон, Дом Витгенщайн – Ав-
стрия, в Украйна и др. Негови творби са притежание на частни колекционери от България, 
Франция, Германия, Испания, Швеция, Италия, Южна Корея, Хонконг, Турция, Полша, Румъния, 
Англия, САЩ и др. 

ЗНАЦИ ОТ ПРЕЖИВЯНОТО

„Миналото е далечна страна, там всичко става по друг начин”
Л. П. Хартли

Преди няколко години, в един слънчев летен ден, аз, семейството ми и дошлите 
ми гости се разположихме под зелените сенки на дърветата в двора на къщата ни в 
тревненското село Мръзеци. Сред планинската прохлада отпивахме студена ракия и 
подхванахме разговори било за изкуство, било за живи хора, било за онези, които са 
си отишли от този свят. Изобщо спомени. Някой от компанията рече, че в планината 
може да се твори по примера на Владимир Димитров-Майстора или като Иван Хрис-
тов, т.е. насаме с природата и невероятните ѝ внушения. За късмет провидението ми 
даде възможността да общувам на живо с тези изключителни художници.

В пазвите на планината, вслушан в полифонията между минало и настояще, ре-
ших да напиша спомените, които ми останаха от срещите с големите творци. А сами-
те тях си представих като на канадския астрофизик и писател Робърт Рийвс, който 
в книгата си „Маликорн” е отбелязал, че природата е нещо като разходка, в която се 
смесват науката, поезията, свободата, пеперудите и Бог. Тук ще прибавя и мисълта на 
учителя Петър Дънов: „Съвършенството няма нито начало, нито край”. 

През 1952 година вече съм студент в Художествената академия. Настаних се на 
квартира в жилищен блок на улица „ Ген. Паренсов”. Щастливо попадение. Случи 
се да преживея вълнуващи неща. Тук квартируваше и невероятният актьор Спас 
Джонев. Понякога на шега ни питаше: „Кой е по-добър в ролята на Ромео – аз или 
Апостол Карамитев?”. Канеше ни да гледаме пиеси в Народния театър с негови учас-
тия. От това жилище художникът Найден Петков си взе съпруга. Долу, на партерния 
етаж, на самия ъгъл между ул. „Паренсов” и бул. „Толбухин” имаше пивница, в която 
понякога се събираха на чаша вино Дечко Узунов, Асен Василев, Иван Мандов и др. 
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Цвета
Худ. Йордан Маринов омите са роса, блеснала в утрото 

като събуден порив за живот, ласки, 

благопожелания. Единствено светлината 

влиза в тях, затова те са чисти и при 

изгрев, и при залез. Само в тихото 

безвремие на нощта, някой ги погалва и 

оставя по паричка на герданите им за 

благовестие. Поискаме ли да ги усетим като 

нещо реално, ветрец подухва в накичените 

пера и цветя и ги отнася като недовършен 

сън.



Възрожденка  Худ. Йордан Маринов



Езеро  Худ. Йордан Маринов



Село  Худ. Йордан Маринов

ланината е въздишка на бодър юнак, приютил 

по снагата си цветните намерения на хората, 

животните и растенията. Бели облаци пускат 

сенки по мустаците му, а те като стрехи 

приютяват живота и отпращат топлия полъх 

от въздишката като благодат над долини и 

реки. Птиците озадачени напускат гнездата 

си и политат в очакване. Те знаят – нещо ще се 

случи.
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Легенда за реката  Худ. Йордан Маринов
еката 

е красиво 
измамно 
огледало, което 
заблуждава 

хората, че могат 
да се огледат, затова 

те разтварят целия си 
живот пред него, а то всъщност краде образите им и ги отнася като златни рибки, изпълнили нечии желания и готови да плуват 

към ново тайнство.
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M итовете съществуват като 

намерение – в звъна на камбаната, в 

самодивската извивка на женското 

тяло, в настървеното риене на козела, в 

цветното предизвикателство на петела, 

в загадъчната плитка на цветята, в 

търсената сглобка на света. Животът 

твори мита във всеки един миг, но той 

отлита обиден от делничния поглед към 

него. Спасете го!

Привечер  Худ. Йордан Маринов

ремето нито е 

отминало, нито 

предстои, нито е 

спряло, то просто 

съществува, 

облечено в топли 

и уютни багри. 

Приискало му 

се е да бъде 

живо същество, 

радващо се на 

своето детство и 

готово за полет.

Â
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Афродита край реката  Худ. Йордан Маринов

сторията е усещане пулса на един град – Силистра, 

усещане в синьо и бяло. Видимостта е в архитектурните 

забележителности, над които се носи синя песен, която 

полита като надежда, омагьосала желанията ни.

Автор на текстовете Радослав Радев



Но съдбовното събитие бе появата на художника Иван Христов и неговото 
прекрасно семейство. Апартаментът им с ателието се помещаваше на третия етаж, 
под нашата студентска квартира, която деляхме с Мирчо Якобов. Още от първите 
дни започна моето запознанство с този жизнерадостен и приветлив човек. Дружба-
та ни продължи до кончината на големия художник. Даваше ми съвети, материали, 
препоръки, разказваше ми за живота си, за пътуванията си по света и за предаността 
си към изкуството. По особен начин обичаше Силистра, в която е живял през детс-
ките си години, от 1903 до 1913 година. Баща му Кънчо Христов, родом от Трявна, е 
бил мирови съдия, а майка му, която доживя до дълбока старост, в разговори с мен 
казваше: „Ах, колко хубаво живяхме някога в Силистра. Мъжът ми имаше служебен 
файтон, с който сме пътували до добруджанските села”. По-късно, след завършване 
на академията, в периода от 1960 до 1975 година, Иван Христов неколкократно, сам 
или със семейството си, ни гостуваше в Силистра и нарисува картини със стари град-
ски улици и панорамни изгледи. Някъде около 1955/6 година Христови се премести-
ха в нов апартамент на ул. „Университетска”, близо до римската стена. Горе се поме-
щаваше чудесното му ателие с място за работа, хранилище и кът за отдих. Именно 
тук двамата с часове гледахме картини, създадени в различни периоди от творческия 
му път. Съпоставяхме пейзажи, рисувани по места, които бяха култови за него – не-
изчерпаеми извори на емоция и вдъхновение. Нямаше търпение да ги навести, за да 
отприщи творческата си стихия. Редеше на статива пейзажи с неотменната старинна 
архитектура, превърната в живописна вселена. Мотиви от Трявна, Търново, Плов-
див, Мелник, Балчик. По-късно откри Родопите, Дунава с Видин (където е роден) и 
Силистра. За живописта си предпочиташе тъмните грундове, върху които сръчно 
нахвърляше артистични скици, колорирани с четка и шпакла. Раждаха се приказки, 
живи и динамични. Викаше ме по онова време в Трявна да рисуваме. Там се настаня-
вахме в старинната възрожденска родова къща на Христови. Тази къща, за жалост, 
вече не съществува. Дом с непокътната атмосфера. Спомням си одаята, която обита-
вах, камината, широкия нар с пъстър губер и шарени възглавия, тъмните лавици с 
посуда. По-късно, в преклонна възраст, Иван Христов ме призоваваше в Балчик, къ-
дето за две-три седмици се отдаваше на работа и отдих край морската шир. 

Благодаря на човека, който ми вдъхна вяра в собствените сили, вяра в призва-
нието да бъдеш художник. Иван Христов виждаше картината като цветна и емоцио-
нална среда. В творбите си вграждаше стародавни легенди, търсеше патината на вре-
мето и скритата духовност в старините. Стремеше се постоянно да надмогва себе си, 
да дава направление на артистичните си търсения. Романтичното в изкуството му 
добиваше видим образ. От вечните субстанции небе, вода, земя той черпеше вдъхно-
вение, но пресътворяваше чрез повелите на сърцето си. Търсеше различното, съпос-
тавяше пейзажната си живопис с тази на Никола Танев, Борис Денев, Атанас Михов и 
разбираше, че е много по-различен от тях. Разбираше различността чрез гледната си 
точка, чрез динамичната си живописна форма, която звучеше в картините му някак 
бароково. Самият той казваше, че творческият процес е изпитание, а зад него трябва 
да стои феноменът на истинския художник. Постигна този си възглед чрез начина си 
на мислене и живописните си находки. Домогна се до стил. В живописта му чувства-
та ставаха видима реалност.

 
* * *
Слънчев ден, академичната комисия заседаваше след защитата на дипломните 

работи. Очаквахме резултатите. Всичко бе благополучно, а оценките – отлични. Не-
колцина колеги се бяхме събрали в ателие Монументална живопис на втория етаж в 
новата сграда на Академията. Обладаваха ни смесени чувства – удовлетворението от 
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дипломирането, но ни тежеше и предстоящата раздяла с приятели и преподаватели. 
Предстоеше ни неизвестното в живота. Знаехме, че неповторимото време в тази све-
щена за нас обител е свършило. Шумното, пъстро ято от млади ентусиасти ще се раз-
пръсне... И изведнъж притихнахме. Срещу нас, в началото на коридора, се изправи 
високата библейска фигура на Владимир Димитров-Майстора. Облечен, както вина-
ги, в тъмен костюм, с ръце – скръстени зад гърба. Но неповторимото се излъчваше от 
лицето му на светия. Подаде ни ръка, честити за успешното завършване. Очаквахме 
още нещо. Майстора понякога идваше на защитите, посещаваше някое и друго ате-
лие, а после по традиция канеше у дома си младите художници. След приветствието 
изрече сакралните за нас думи: „Е, майстори, какво ще правим сега? Па ако желае-
те, заповядайте у дома”. С Майстора закрачихме от Академията към жилището му, 
което по онова време се намираше на булевард „Дондуков”, недалеч от паметника на 
Апостола. На входа бяхме посрещнати от сестрата на Майстора – Йорданка. Двама-
та домакини ни поканиха в стаята-ателие, която знаменитият живописец обитава-
ше. Продълговато помещение, спартански мебелирано с железен креват, малко бюро, 
обикновен стол, стативче и нищо друго. Но обаянието се излъчваше от картините, 
изцяло покрили двете стени. От пода до тавана, прикрепени с кабари, без всякакви 
рамки, грееха изображения – невероятни със своята неповторимост, озарени от ге-
ния на уникалния му талант. Картините в дома на Майстора бяха създадени в раз-
лично време. Ранните му автопортрети и портретите на близките му бяха разположе-
ни в началото на експозицията, после се редуваха слънчеви моми, жътвари, пейзажи, 
сочни ябълки и гроздове, повечето в камерни размери. Показа ни рисунки и така на-
речените царски акварели, колекция от малки изображения на моми, козарки, отно-
во жътвари... Някога цар Борис III искал да ги купи, но Майстора отказал да ги про-
даде и ги запазил за себе си. Показа ни малък портрет на баща си, рисуван с акварел, 
когато бъдещият художник е бил на тринайсет-четиринайсет годишна възраст. Той 
сподели, че водните бои размил с газ за осветление, защото тогава знаел, че всяка боя 
се размива с тази течност.

Слушахме словата на художника, споделяхме с него видяното. Накрая посвири 
на любимата тамбура мелодии от родния си Кюстендилски край. Вълнуващата сре-
ща свърши с думите му: „Художникът трябва да общува с Вселената”. Това събитие 
се случи през 1957 година. С изкуството си Владимир Димитров–Майстора постиг-
на мечтания от векове идеал – синтез между духовност, интелект и хуманизъм. Иде-
ал, присъщ на големите. Има личности, които чрез изкуството си дефинират епохи. 
Майстора е един от тях. Творбите му са наситени със семантична натовареност и, 
както се е изразил, Марк Шагал: „Живопис, която идва от паметта на сърцето”. Усе-
щаме в картините му взаимопроникването на вселена, природа и човек; една косми-
ческа проекция. Има художници, които умеят да превръщат изкуството си в щастие. 
Такъв художник е и Майстора. Той разбираше говора на звездите, слънцето, хората и 
земята. Разбираше, че смисълът на изкуството е във вграждането му в мирозданието. 
Разбираше, че големите не се гордеят, защото имат достойнство. В изкуството, което 
създаде, отхвърли отживелиците на времето, видя човека и неговия бит по един не-
познат, поетичен начин. Картините му не носят подпис, защото са различни с изклю-
чителността си. С душата си опипваше нещата и ги пресъздаваше с благородство и с 
впечатляваща изчистена багреност. Въведе ни в очарованието на дълбоко човешко-
то, в света на уникалното. Майстора си служеше с иронична метафора за художни-
ка и картината. Казваше: „Окачил си акъла на стената”. Изкуството му е изградено от 
хуманистични послания и оригинални пластични находки. За него вечността е поле 
за проектиране. В новата визуална ера творчеството му става все по-актуално, все 
по-вълнуващо, все по-класическо. 
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Красимир Симеонов

 * * * 
На Константин Павлов 

През меките мъгли изтичам
и между пръстите на пътя
лъкатуша.
Капчиците водни пари
сълзят и във зениците
потъват.
Сърцето само знае
откъде и накъде отивам...

   Спасете ме от моята посока!

ОКОЛО ИСТИНАТА ЗА УСПЕХА

След мене друг ще се качи на стълбицата.
И ти на него ще дадеш медал и него ще целунеш.
Ще съм сред публиката аз и силно ще крещя,
и на победителя ще се усмихвам непринудено.

Докато не седне някой ден и той в трибуните
и не ми поиска от пакетчето със семки,
за да плюем и заклинаме непросветения,
все още първенеца – по съседски.

СНИМКА

Промивам златния пясък на времето,
където сме лошо подстригани, млади и диви.
Лежат на земята старите ни колелета,
а леля пристъпва зад нас 
като бременна самодива.

Храст е още борчето в двора;
ето я къщата с опадал кирпич.
Не помня само лицето на дядо,
който ни снима по обед, а след вечеря
сърцето му спря.
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ВЪЛНЕНИЕ

Навътре до безмилостната плът на тежката вода
Навътре до костите на мъртвите моряци
Навътре където птиците не спират и молят ветровете за пощада
До там с кораби и мисли – и канен и неканен
Сега съм сам на пустия безмълвен бряг
Вълните с ярост връхлитат върху мен и ме пропъждат към сврачената 
суша
Какво се случи между двама ни не зная щом се дарихме взаимно със любов
На този бряг върху скалите изсякох образа на моето момиче
На този бряг лежал съм като блуден син и като бог и като труп
На този бряг отгледах птици и днес ги пуснах на възбог
За мен ли моето море е гневно или за себе си
О колко пъти не бях на себе си принуден като кралски шут
с измислени шеги тъгата да прикрия
защото ме дари съдбата със тъга възглавница за моя сън да бъде
Навикаха ме царските слуги дори кучкарите ме гледаха с насмешка
и не разбираха че истината връзвам в метафори и рими
Море море отровено от нечие безумие и от покорното мълчание на всички 
реви със страшна сила вълнувай се със дни крещи в ушите ни
сложи в раните ни сол набръчкай нежните ни кожи
каквото искаш с нас прави но не умирай като звяр в нозете ни
Ти вечното и святото приемай тленната ни прах
но не и свойта смърт.

 
ЕДНА ХИПОТЕЗА ЗА ПРОИЗХОДА НА СЛАВЯНИТЕ

Колко странно нещо е човешката памет: не я ли запишеш, не я ли оставиш вър-
ху камък или лист, няма да знаят бъдните поколения какво сме мислили за себе си 
и за света, какви огромни небеса сме подпирали, как сме вземали хрониките на вра-
говете си, умишлено подправените данни, проклятието и измамата, за да изградим 
основите на собствената си история, и не разбираме, че обслужваме други духове, 
че сме пленници на старите догми и вървим по отъпкани пътеки... Когато разглеж-
даме въпросите при формирането на българската народност, се залавяме само с ге-
ноцида на тракийските племена, с ерозията на тракийския етнос, а останалите ет-
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носи приемаме, че са запазили своята цялост. Защо?... Кой ни дава това право да се 
люлеем между думите на Херодот, че траките са най-многобройни след индийците, 
и в същото време да твърдим, че са били около 200 хиляди, когато римски хронисти 
твърдят, че са вземали около 900 хиляди роби... От какъв етнос могат да се вземат 
толкова роби? Как могат наши учени да твърдят, че гръцкото влияние е било толко-
ва силно сред траките, че едва ли може да се говори за самобитно и самостоятелно 
изкуство, градоустройство, архитектура... Какви вредни и неправдиви мисли са из-
рекли някои учени, когато траките са дали на древните гърци и пантеони, и свети-
лища, и изкусни майстори, и двете култури са се развили успоредно една с друга, а 
благотворното влияние е взаимен процес...

Въпросът за връзката между траките и славяните, за етногенезиса на славяни-
те ме занимава отдавна и съм изградил няколко хипотези, които съм публикувал в 
романа си „Градището” (1982), поставил съм го и в новата си книга „Кирило-Мето-
диевото наследство и ние – размисли и диалози”, която се намира под печат. 

Учудващо е това, че повечето от историците, които са писали за праотците на 
славяните, винаги започват от определена даденост: ето тук, между Днепър и Днес-
тър е затворена древната съдба на славяните, но кога се заселват там славяните – ни-
кой не знае, дали са пришълци или автохтонно население – не се знае, а се правят 
археологически разкопки, назовават се по имената на днешните селища, където са 
намерени историческите паметници, както е в книгата на академик Борис Алексан-
дрович Рибаков „Езичеството на Древна Русия” (Москва, 1987), където в графична-
та схема от Х в. пр.н.е. до VІІІ в. н.е. търси корените на средноднепровска Русия по 
археологическите култури и ги нарича: Чернолеская, Скитска, Зарубенецка, Черня-
ховска, и от V в. н.е. до VІІІ в. н.е. – Култура на великото преселение на славяните. 
Но не е много ясна връзката между отделните исторически културни пластове и по-
неже се тръгва с една предварителна теза: да се намери на всяка цена прародината на 
славяните, а находките показват, че са сходни с културата на траките и като се знае, 
че те са били най-многобройното население след индийското на света (според Херо-
дот), защо Черняховската култура, наречена на името на село Черняхово край Киев, 
да не се опитаме да свържем с живота на траките или с тяхното влияние, както пра-
ви опит тази посока Владимир Щербаков в историческия си очерк „Трояновия век”. 
Между многото любопитни факти той пише, че неколкостотин дохристиянски сла-
вянски имена са свързани на всяка цена с древния именослов на Илирия и Тракия: 
„В съюзяването на племената против Римската империя през ІІ в.н.е. са взели учас-
тие и „костобоките”. През лятото на 170 година те нахлули в балканската провинция 
на Римската империя. Два пъти ги споменава Птоломей, заедно със скитите, споме-
нава ги и Аммиан Марцеллин в ІV в. н.е. при описанието на Източна Европа. Извес-
тни са две латински епитафии от Рим с имена на „костобоки”. Тези безценни доку-
менти, доколкото племето се отнася към региона на Дакия, а ние знаем, че самата 
Дакия, нейната култура е идентична през този период с културата на Черняховски-
те племена. (Не трябва да се забравя, че дако-гетският хиперланд е неразделна част 
от земята на траките.) Трудно е да се съгласим с това, което е написано от съвремен-
ните изследователи за костобоките. Но отговор дава „тракийският ключ”... Разбира 
се, тази хипотеза не е нова и не само аз в романа си „Градището” писах за нея, а мно-
го автори преди мен, като се започне от Йеромонах Спиридон, който отъждествява 
двата етноса и не вижда никакви отлики между тях. В подкрепа на твърдението, че 
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между славяни и траки съществува биологическа и етнокултурна приемственост, 
това е заложено като схващане през Възраждането, подобни мнения са изтъкнати и 
от Г. С. Раковски, П. Берон, З. Стоянов, от руските историци А. Д. Чертков, Севельев-
Ростислович, както и полският историк Лелевел. Те виждаха в траките най-древни-
те славяни... Някъде през тридесетте години на миналия век Цейс също е писал за 
тракийския произход на Дакийския регион и по-специално за племето „костобоки”. 
Тук искам да споделя, че векове наред учените не са причислявали Дако-гетския 
ареал към траките, но археологията доказва, че траките са живели от Бяло море до 
Балтика, от Волга до Висла, покрай Егея, Черно море и Крим, Мраморно море е било 
вътрешно тракийско око – такава огромна „територия” не може да бъде ограбена и 
унищожена нито от Александър Македонски, нито от римските легиони. Това не е 
една задморска колония, а почти две трети от Европа и не случайно траките са дали 
името Европа на своя континент. Тази хипотеза, че траките са праотци на славяни-
те, има и цяла армия от противници, като се започне от Шафарик, който извади на 
преден план славянската теория и се стигне до О. В. Кудрявцев, който отрича тра-
кийската хипотеза на Цейс...

Не бих се занимавал с тракийската хипотеза, ако не се натъкнах на антиисто-
рически и антилогични умозаключения на лингвисти и историци, които не искат да 
се за мислят по-сериозно за генезиса на протославяните, на славяните от Великото 
преселение и на славяните от средните векове, които имат един корен, а са претър-
пели различна еволюция, в зависимост от влиянието на културите на другите етно-
си, народни формирования и други светове. Академик Рибаков, като се опитва да 
открие и изясни корена на езичеството в Древна Русия, не хвърля дори поглед встра-
ни от познатия религиозен пантеон на славяните. А сам той пише в своята книга за 
намерените три каменни идола край село Иванковци край Днестър, в древната земя 
на Тиверците. Да, но тези идоли съвпадат по време с Черняховската култура, за ко-
ято Щербаков пише, че прилича на културата на Дакия, сиреч на тракийската... А 
нима траките не са обожествявали камъните и са нямали каменни идоли!...

Преди известно време се запознах с един професор езиковед, който твърдеше, 
че арийците, които са се преселили в Индия, са тръгнали от Иран и произходът на 
думата ариец е равнозначна по произход на иранец. Не влязох в спор с него, защото 
в справочниците поне пише така, че тези племена, с еднакъв етнически произход, са 
се разделили на две и едните са тръгнали за Индия, а другите за Иран, някъде през 
ХVІІІ в. пр.е. Да оставим каква култура са намерили арийците в Индия и каква са 
създали, да оставим различните хипотези, защото преди 50 години и германските 
нацисти се изкараха от арийски произход. Затова и попитах професора езиковед-
славист: а къде са живели праславяните и от кои векове преди новата ера да ги тър-
сим по нашите места? Славистът ми отговори: „Праотците на славяните са живели 
по поречието на река Припят, край блатата на Белорусия”. „Но, аз знам, че са живе-
ли между реките Днепър и Днестър”, казвам на слависта. А той ми отвръща: „Там 
са живели много по-късно”... Да допуснем, че моят опонент е прав, тогава не идва 
ли законният въпрос: могат ли славянските племена между Днепър и Днестър да се 
размножат толкова много, като зайци или хамстери, че да покрият такава огромна 
територия, каквато е населена примерно през VІ–VІІ в.н.е. от славянските племена. 
„Защо да не могат?”, отвърна ми убедено и спокойно славистът, че ме накара да се 
засмея от сърце... Когато се върнах в къщи, отново посегнах към написаната исто-
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рия от академик Б. А. Рибаков – началните векове на руската история. Въпреки не-
съгласието ми с някои негови схващания и хипотези, с категоричния му тон, захлас-
натост от киевските князе, все пак той се добира до по-приемливи тези за началото 
на славянството: „В научното търсене на древно историческата съдба на славяните, 
първо място принадлежи на лингвистите. Те твърдят, че в самото начало праславя-
ните се отделили от родствените им индоевропейски племена, това станало някъ-
де преди 4000–3500 години назад, в началото или в средата на второто хилядоле-
тие до нашата ера. Второто, което са установили лингвистите, по данните на езика, 
съседите на славяните са били от индоевропейските племена: германци, балтийци, 
иранци, дако-тракийци, илирийци, италийци и келти... Прародината на славяните 
в разцвета на бронзовия век следва да се разположи в широка полоса между Цент-
рална и Източна Европа. Тази полоса има дължина от 400 километра по протежение 
север–юг и около 500 километра от запад–изток: западната ѝ половина се допира-
ла до европейските планини – Судети, Татри, Карпати, а на север е достигала почти 
до Балтийско море. Източната половина на праславянската земя се е ограничавала 
с Припят, на юг с горното течение на Днестър и южен Буг и басейна на Роси...”. Река 
Роси дава и названието на Киевска Рус... В тази хипотетична материя не исках да се 
набърквам, както познатият ми професор славист, който набута славяните в блатата 
над Припят, както много историци отминават разните племена, живели на терито-
рията на славяните не само скитнически живот... Може ли да пренебрегнем скитите, 
които имат богати царе и култура, създават градове! Може би е прав полският архе-
олог Стефан Носек, който твърди, че праславяните са автохтонно население и про-
изхождат от т.нар. тшинецко-комаровска култура... но къде да денем това многоб-
ройно население на тракийските племена. Нима културата на скитите и на траките 
не си прилича и не прилича на културата на славянските племена, които са остави-
ли Черняховската култура, нима даките и гетите не са от тракийските племена? Как 
така в книгите на някои летописци племето костобоки е едно от типичните племена 
на дакийската общност – това племе е тракийско и едновременно славянско? А три-
мата братя – Кие, Щеку и Хориво, тримата летописни братя, които основават Киев, 
не са ли с тракийски имена? Това име Щек е известно и от „Повести временных лет”. 
Но в моето родно село Черна могила, което се намира в Югоизточните Родопи, живя 
един черномогилец с име Щехо, дори има и фамилия Щехови, а, ако приемем, че „с” 
е преминало в „ш”, защо да не приемем, че Шеко, Щеку, Saecus е Жеко, че „ш” е пре-
минало в „ж”, когато в различните ни диалекти се казва: „ша дойда, же дойда, ки 
дойда, за дойда...”. Но това са една малка, незначителна част от доказателствата, че 
между траки и славяни съществува биологическа етнокултурна приемственост. Мо-
гат томове да се съберат в подкрепа на тази теза, като се изследва комплексно въпро-
сът: лингвистично, исторически, археологически, етнографски, литературоведски... 
Колко много бихме могли да разсъждаваме само по въпроса: защо през ранното 
средновековие българският език беше пригоден да отговори фонетично, мисловно, 
градивно на произведения на изкуството и на религията, написани на стари ези-
ци, каква е тази магия на старобългарския език, че между него и произведенията на 
древните писатели нямаше пропаст?... Ако имаме периферийно зрение и допуснем 
само за миг близостта между траки и славяни, ще можем да развържем гордиевия 
възел и ще ни бъде близка и приемлива хипотезата, че тракийският език е бил бли-
зък и сроден на тракийските говори...



МОРЯКЪТ НА ПЕГАС

 Рисувайки образа на Джек Лондон, Ървинг Стоун го нарича “Морякът на кон”. 
Ако приложим тази метафора към Кольо Севов, би трябвало да го наречем “Моря-
кът на пегас”.

 И наистина, в онова далечно начало Кольо като че ли изплува от морето. Носе-
ше легендата на морско вълче. Толкова беше убедителен, че го мислехме за капитан. 
А може и да е бил.

 Като моряците той беше романтик, беше смел и изключително издържлив. В 
течение на дългия рейд, наречен живот Кольо придоби образа на поет. Екзотичната 
му брада, гривните и пръстените по ръцете му, облеклото му, достойно за битници-
те от първото поколение... но преди всичко разголената му душа означаваха още от 
пръв поглед: Това може да бъде само поет и нищо друго, освен поет.

 Стиховете му приличаха. И той им приличаше. Ако някой смята, че това е мал-
ко, едва ли ще разбере за какво става дума. Защото така наречената поезия, за жалост, 
е пълна със стихове, които не приличат на своите автори, а на други.

 Кольо живееше с жаждата за модерни светове. Като нас той носеше гигантски-
те илюзии и предразсъдъци на времето. То ни хранеше с бавнодействащата отрова на 
дълбоко законспирирани лъжи.

 Кольо яздеше вдъхновено крилатия кон без да мисли, без да го е грижа какво 
значи да паднеш от зенита. Когато отровата задейства, Кольо сам слезе от стремето. 
Може би морякът се бе върнал в него. И Кольо, както Мартин Идън, скочи от борда 
на миналото в нежногибелните вълни на промяната. Съдбата му се клатушкаше като 
албатроса, на когото крилата били толкова големи, че не можел да върви.

 Любомир Левчев 
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“ИЗКУСТВОТО Е БЯГАНЕ НА ДЪЛГО РАЗСТОЯНИЕ”
Памет за Кольо Севов

В живота на човечеството винаги 
е имало нестандартни личности. Те като 
че ли са родени да вървят срещу шаб-
лоните. В моя обикновен житейски път 
имах възможността да бъда близо до та-
къв нестандартен човек и творец като 
Кольо Севов.

В началото на учебната 1964–1965 г.  
станах дописник на страницата в тога-
вашния вестник “Народно део” – “По-
лет”. Събираше ни Дарина Димитрова. 
Бяхме ученици и студенти, учехме се на 
журналистика, но Дарина държеше и на 
срещите с варненски интелектуалци. 
Една от срещите беше с Кольо Севов. По-
късно страница “Полет” стана вестник, 
а за негов коректор бе поканена Дари-
на Севова. Кольо пишеше за вестника и 
винаги идваше на нейните дежурства в 
редакцията. За мен списването на вест-
ник беше магия. Макар и ученик, седях 
до ранните часове на идващия ден, за да 
видя първите отпечатани екземпляри. 
Тези часове бяха споделени с чудесния 
събеседник Кольо Севов. Запомнил съм 
го с това, че се противопоставяше на 
традиционните представи и ги правеше 
на пух и прах. Слушах го с отворена уста, 
така, както ученик слуша учителя. Поня-
кога гласовете на спорещите по кори-
дорите на “Народно дело”, а верните на 
главния редактор Ешуа Декало се спота-
яваха зад дървената преграда, за да до-
носничат на началника си. За мнозина от 
властващите Кольо Севов бе деградирал 
елемент, какво че имаше зад гърба си 
две стихосбирки. Бяха го изхвърлили от 
редакцията на в. “Маяк” и знаеше какво е 
да си безработен. Освен това го обвиня-
ваха в подражание на западния упадъ-
чен модернизъм, наричаха го измислен 
поет, който няма нищо общо със социа-
листическата действителност. Послед-

ното не попречи на други след време да 
го обявят за “казионен поет”.

На мен, ученикът, характерът Ко-
льо Севов ми допадаше. Вероятно и по-
ради факта, че повечето представители 
на гилдията отбягваха компанията му и 
дори го заобикаляха, когато го срещнеха 
на улицата. Писателят ме прие близо до 
себе си, въпреки разликата във възраст-
та. Прие ме като равен с него, като прия-
тел. А да се ползваш от привилегията на 
такава близост си е цяла школа в област-
та на познанието и изкуството. Не зная 
по какви пътища се информираше, как-
во четеше, но в онези години той добре 
познаваше случващото се в поезията на 
Франция, Англия, САЩ, Италия, а по-къс-
но – и литературата на страните от Ла-
тинска Америка.

В средата на 60-те години варнен-
ските интелектуалци имаха навика да 
се събират сутрин в кафе-сладкарница 
“Варна”. Кольо Севов пристигаше към 
10 ч. и оставаше някъде до към 2 ч. Се-
деше сам на масата и само няколко души 
споделяха компанията му. Някои от тях 
се пазеха да не ги видят, че разговарят с 
отхвърлена от партията личност. За мен 
пък това бе рядък шанс да поседя ня-
колко часа с поета. Говореше предим-
но той, четеше ми стиховете, които бе 
написал през нощта. Така се роди току 
пред мен една от най-хубавите му сти-
хосбирки – “В средата на лятото”. Тя из-
лезе през 1969 г. след много перипетии 
и мъки. Докато разговаряхме, обичаше 
да подхвърля остри реплики към съсед-
ните маси. Тогава припламваха искри. 
Това май бяха първите ми уроци по бя-
гане на дълги разстояния. Защото Кольо 
Севов бе прекрасен учител по търпение. 
По-късно, когато нещата се поразмрази-
ха и дори “Литературен фронт” започна 
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да печата откъси от Сартър и Камю, кръ-
гът около масата на Кольо Севов започ-
на да расте и в него все по-смело заста-
ваха и други. Промени се и животът му. 
Намери се една партийна секретарка, 
Станка Иванова, мислеща по-различно 
от другите, уважаваща нетрадиционно-
то в мисленето. Тя взе на работа Кольо 
Севов като редактор в многотиражка-
та на Текстилния комбинат “Първи май”. 
За няколкото години на неговото ре-
дакторстване се правеха много литера-
турни четения, които се оказаха комай 
единствената възможност за изява на 
варненските поети. И тогава официал-
ното отношение към него не се проме-
ни много, макар да бе вече автор на три 
стихосбирки.

Към края на 60-те години Севов ме 
запозна с Владо Левков. Бях вече сту-
дент във В. Търново, а Владо – в София. 
Тогава узря идеята да съберем пишещи-
те млади хора във Варна, но не в кръ-
жок, а в нещо като творческа лаборато-
рия, в която да се обсъжда написаното, 
да се спори, да се изнасят доклади върху 
различните тенденции в съвременното 
изкуство. Поогледахме се с Владо, нап-
равихме по едно списъче с хората, кои-
то познавахме, а Кольо добави няколко 
имена. Дойде ред да обсъждаме името. 
Думата кръжок предизвикваше антипа-
тия. Тогава Кольо предложи думата “ка-
бинет” и тя легна на място. Кабинет на 
младия литературен творец. За мнозина 
това звучеше гръмко, помпозно. Какви 
творци са те? Сега се учат да пишат! Но 
на нас това име ни даде крила. Намери 
се и кой да ни приюти. По онова време 
в Окръжния комитет на комсомола вля-
зоха хора с по-освободено мислене. Ка-
риерата им бе свързана със създадения 
преди това в. “Полет”. Някои от тях вече 
бяха секретари на ГК на ДКМС. И ние ста-
нахме една от формациите на Окръжния 
младежки дом. Така се събрахме десети-
на души: Снежана Иларионова, за която 

животът беше безкраен празник, чове-
кът с куфарчето – Аврам Аврамов, вина-
ги спорещите с всички и за всичко Ми-
хаил Григоров, Петър Желев… Реакци-
ята на по-възрастните не закъсня. Как-
во ще ги научи Кольо Севов?! Но той ни 
научи на много неща. На първо място – 
как да изградим в себе си характер, как 
да бягаме от шаблона, как да устоява-
ме на опасните ветрове в литературата 
и живота. При това ни се предоставяше 
възможността да се срещаме с личнос-
ти като Радой Ралин, Михаил Берберов, 
до автори, с които “маститите” варненс-
ки величия не смееха да припарят. През 
близо двайсетгодишната история Каби-
нетът успя да привлече почти всички 
даровити млади автори на Варна. Съд-
бата бе благосклонна към поколение-
то ни, защото в. “Полет” привлече за за-
веждащ на литературния отдел Влади-
мир Левков. Благодарение на него пове-
че от десет години изданието бе трибу-
на на литературна Варна. Включително 
и на талантливи ученици. Те гостуваха и 
в творческата лаборатория на Кольо Се-
вов. Ако някой си бе поставил за цел да 
записва дългите беседи, анализи, диску-
сии, спорове, в които централно място 
имаше ръководителят на Кабинета, сега 
щяхме да имаме ценен учебник по лите-
ратура и изграждане на литературни ха-
рактери…

През 70-те години корифеите на 
варненския литературен живот бяха 
категорични, че този град не може да 
роди сериозни писатели. Още по-малко 
– нови имена. Кольо Севов бе на друго 
мнение. По особен свой начин той успя 
да се пребори с предразсъдъците и да 
наложи отпечатването на няколко сбор-
ника “Пролетен бриз”, в които участва-
ха членовете на Кабинета. За да дойде 
ред на още едно издание, отпечатано с 
негово съгласие, което преля чашата. 
През 1981 г. в Бидгошч излезе сборника 
“Сближавания”. Редактор бе членът на 
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Кабинета Димитриус Николаидис. В него 
на български и полски бяха представени 
осмина автори – Владимир Левков, Ма-
рин М. Маринов, Коста Караиванов, Па-
вел Павлов, Сияна Севова, Роза Димит-
рова, Илка Вълчанова, Татяна Шерер. Ко-
рифействащите бяха бесни. Никому не-
известни автори, а преведени на полски. 
На всичко отгоре сборникът бе илюстри-
ран с графики на Петьо Маринов, Дими-
тър Трайчев, Георги Лечев, Стоимен Сто-
илов, Никола Николов, Мария Чакърова, 
Тодор Тачев. Веднага след пристигането 
на сборника във Варна бе впрегнат апа-
рата на Шести отдел на държавна сигур-
ност за разследване на случая. Причина-
та – отпечатването бе станало в една от 
печатниците на “Солидарност”. Прево-
дите бяха на Ст. Пастушевски, Мечислав 
Войташек, Барбара Клюндер…

Само това да беше направил Кольо 
Севов, щеше да бъде достатъчно. Благо-
дарение на него се поставиха основите 
на дълголетен и плодотворен литерату-
рен живот в морската ни столица. Той 
надживя онези, които отричаха всичко, 
освен себе си. Негово дело е и литера-
турното списание “Простори”. Пак той 
организира невиждания до тогава у нас 
Театър на поезията, в който гостуваха 
не само най-известните български пое-
ти, но и едни от най-нашумелите имена в 
световната поезия.

Убеден съм, че тепърва ще се оце-
нява по достойнство личността на Кольо 
Севов. Да, той обичаше да казва, че из-
куството е бягане на дълго разстояние. 
То е като виното – ако е хубаво, колкото 
повече отлежава, толкова по-хубаво ста-
ва. И стореното от Кольо Севов е чуде-
сен пример за това!

Марин Бояджиев

Глаголическа диктатура
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Момчил Цонев

ШИНДЛЕР РЕШАВА ДА УМРЕ

Шиндлер се съмнява. Шиндлер заключва. Следователно Шиндлер изли-
за. Той винаги избира асансьора пред стълбището. Трябва да се вярва в прог-
реса. Механизмът е стар, отпреди Втората световна война. Асансьорната шах-
та е дълбока, затова винаги се движи бавно и с някакво монотонно бучене, 
което напомня на Шиндлер за сцена от Апокалипсиса. Майката на Шиндлер е 
еврейка. Шиндлер винаги гледа пощенската си кутия за писма. Днес Шиндлер 
гледа стената на входа. Кооперацията е стара, поради което напълно логично 
стената ѝ има избледняла люспеста повърхност и едва забележими куршуме-
ни струпеи от времето на хитлеристката окупация. Шиндлер е естет, но въп-
реки това днес той не се възмущава от състоянието на стената, което твърде 
сполучливо определя като “злокачествен постмодернизъм в градската архи-
тектура на Франция”.

Шиндлер гледа с дясното си око. Сега Шиндлер гледа само с лявото си 
око. Без метаморфози. Съмненията на Шиндлер са оправдани. Несъмнено на 
стената има пречупен кръст. Свастиката се е вкопала в нея и пречупените ѝ 
краища мълчаливо се подиграват с индийската митология и еврейското ми-
нало на Шиндлер.

Шиндлер се колебае. Топлото време през зимата и прекаленото спокойс-
твие в кооперацията нощем са основателни причини за колебание. Но има ня-
кои детайли, маргинални може би... Онзи ден едно такси не му спря. Съседка-
та вече го поздравява с акцент. Продавачката на хляб му подава хляба с “отно-
шение”. Буквите в местния вестник се отпечатват пристрастно.

– Виждаш ли? Буквите са различни. И всичко това, откакто има свастика 
на стената на кооперацията!

Шиндлер обича да се възмущава публично. Но нещо в самата атмосфера 
на този град се е променило. Необратимо...

– Утре емигрираме.
Шиндлер няма много багаж. Някои лични вещи, които не обича да 

губи.
– Взехте ли доброто?
Шиндлер има патриархално възпитание и дълбоко чувство за морал.
– А любовта взехте ли я?
Шиндлер цени човешкото отношение. Страстен читател на Стария завет 

(макар за него да е единственият – нито стар, нито млад), Шиндлер обича да 
казва, че в живота си е познавал само жена си.

– Надеждата! Къде я забравихте?
Когато става дума за спомени, Шиндлер не разрешава на никой друг да 

му подрежда вещите. Шиндлер е твърде спокоен и уравновесен човек, затова 
му е присъщо да стои вечер до късно след полунощ и да подрежда спомени. 
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Вляво – лошите. Вдясно – добрите. Със себе си винаги взема само дясната по-
ловина...

5.00 часа сутринта. Шиндлер стои на тротоара пред кооперацията си с 
черно куфарче в ръката. Когато пътува, Шиндлер никога не разговаря с не-
познати. 

– Някой усеща ли вятър с мирис на жена, яла ягоди с мед?
– Не!
5.30 часа сутринта. Шиндлер поглежда часовника си, поради което му се 

налага да остави куфарчето си на земята.
– Някой усеща ли вятър с мирис на жена, яла ягоди с мед?
– Ами, в някаква степен. Всъщност, не знам.
– Добре, време е да тръгваме!
Шиндлер винаги вика таксито си с лявата ръка.
– Въпреки че прогресът трябва да се уважава, с дясната ръка може само 

да се благославя...
Минават години и Шиндлер решава да умре. Това е последният път, 

в който той ще емигрира. Решението винаги е трудно, дори за възрастните 
хора. Шиндлер има толерантно отношение към смъртта като естествен завър-
шек на човешкия живот. Шиндлер разпознава идващата смърт по твърде ек-
стравагантен начин.

– Някой усеща ли вятър с мирис на жена, яла ягоди с мед?
– Ами, донякъде. Може би... Всъщност, не знам.
– Добре тогава, време е... Ще се мре.
Вятърът с мирис на жена, яла ягоди с мед, винаги се появява при нис-

ко атмосферно налягане и се движи плътно до земята, поради което се усеща 
първо с краката, а после с носа. Шиндлер обича да чете книги на етноложка 
тематика и знае, че умрелите се изнасят с краката напред.

Шиндлер иска куфарчето с личните си вещи.
– Кажете ми сега, къде ни е Богът, за да ме вземе при себе си?
Шиндлер е вярващ човек и въпреки космополитните си възгледи иска 

религиозно погребение. 
– Ами... Ние май Го забравихме в старата кооперация със свастика на 

стената (този лош спомен със сигурност не е сложен от Шиндлер в черното 
му куфарче).

На Шиндлер му се мре, но няма нито един Господ за погребението му. 
Като рационален човек обаче той знае кое е най-доброто за него в даден мо-
мент.

– Куфарчето! Утре емигрираме. Връщаме се за Бога.
5.00 часа сутринта.
– Някой усеща ли вятър с мирис на жена, яла ягоди с мед?
– Не.
– Добре! Време е да тръгваме. Такси! (винаги с лява ръка).
...

(В същото време не само Шиндлер търси Бога си.)
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Някой звъни на вратата. Госпожа Франсоаз отваря. “Какъв мил госпо-
дин”, си мисли тя.

– Търся Шиндлер.
– О, Шиндлер! Но той емигрира. Да му предам нещо? Вашето име?
– Господ.
– Фамилия?
– Просто Господ.

Диагноза
(от гр. “разпознаване”; срв. апокалипсис – от гр. “откриване”)
 
Несъмнено господин Шиндлер е психично болен.
– Може ли да ме разпознае?
– В това състояние опасявам се, че не. Но все пак, за кого да предам?
– Господ.
– Фамилия?
– Просто Господ.
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Мария Попова

Картина с дърво

Дървото отсреща
сресва
косите си
с вятъра
маха
на облака
с клони
оголени
птица
кръжи
после две
отлитат
нанякъде...

Тиха трева

Каква мокра гора
и спотаена мъгла
в храстите!
Невидими птици
надпяват дъжда;
Небето цяло
е скочило в локвата.
Мокро е.
Тиха трева.

Малка импресия с мъгла

бавни сенки се свличат в мъглата
тихо и призрачно се събличат дърветата
дъждът рисува кръгчета във водата
самотата стои до брега 
и наднича



Иван Станков

СЛОВО ЗА ВАСИЛ ПОПОВ

В някакво друго, непознато за нас измерение, навярно всички растем след 
смъртта си. Доказателствата, които получаваме обаче, са малко. Измежду тях е и 
следсмъртният живот на писателите. Без много шум Васил Попов расте в далечината 
и по законите на обратната перспектива става все по-голям върху ерозиралата почва 
на нашето време, с годините светът му все повече се втвърдява, окръгля се подобно 
на речен камък от хилядите дни на следсмъртното безвремие. Като капсула за призе-
мяване авторът се отделя от своя свят и изгаря в атмосферата на черната звезда. Но 
там, горе, в тишината на напрегнатия космически брум неговият свят продължава да 
бъде естествен спътник на някоя човешка планета, продължава да протяга силовите 
си линии към гравитационното поле на някой нощен читател, да разменя с него въз-
торжени сигнали и тревожни позивни, да участват взаимно в живота си през илю-
зорния мост на годините. 

Съществува опасност само онзи, който построи свой свят, да има къде да жи-
вее след смъртта си. Но за Васил Попов трябва да бъдем спокойни. В литературния 
музей на българските времена той има своя, собствена зала. Тя не е от най-посещава-
ните, защото респектира, изучава, разпитва, настоява. Но в нея се чуват ясно гласо-
вете на тая наша българска пръст, на градовете на Калуд Калудов, на селата на баба 
Неделя, на пътищата, които ги свързват като разхлабени бинтове на някоя загадъч-
на египетска мумия. В тая зала се блъска в тежките пердета балканският наш вятър, 
който, вместо да заличи разликата между града и селото, заличи самото село, та то 
проплака и избяга в литературата. В тази същата зала е най-едрата сълза, проронвана 
от българското село като литературен герой. Тя набъбна в грижливата шепа на писа-
теля, подобно на ядро започна да трупа около себе си маса и енергия, за да преодолее 
строгостта на социалните кристални решетки. Върху една съдбовна музикална тема, 
взета от съвременната българска история, от тази сълза беше изкомпозирана може 
би най-проникновената опера, написана някога върху либретото на някое българ-
ско десетилетие. В тая същата зала реват моторите на кацащи от Цюрих самолети, 
скърцат отворени балконски врати, хвърлят отблясъци грузински слънца, мирише 
на корени и на дайкири. Тук, окъпано в култура, гневно и възторжено, тревожно и 

Юбилей

Васил Попов
75 ГОДИНИ от рождението и  

25 ГОДИНИ от смъртта на писателя

 (1930–1980)
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съблазнено, раждащо, умиращо и възкръсващо, е събрано живо и завършено едно 
красиво човечество.

Васил Попов дебютира на 29 години, което е доста рано за петдесетте години. 
Разказите в първата му книга са тематична рожба на своето време, но още тук се за-
белязва как езикът на разказа отива отвъд задължителната патетика, как тялото на 
разказа се изплъзва от конвенцията, как се приглушава металният глас на медните 
духови инструменти в оркестрацията на творбата. Разказите на Васил Попов от де-
бютната му книга са един от първите опити за опитомяване на героизма и слагат на-
чалото на процес, чийто логичен и талантлив край е Радичковият „Барутен буквар”.

Истинска сериозна заявка за състезание на къси белетристични дистанции е 
книгата му „Човекът и земята”, излязла през 1962 година и посветена на Илия Беш-
ков, на чието приятелство Васил Попов се е радвал. Големият Цветан Стоянов, чия-
то звезда изгрява по това време, озаглавява рецензията си в сп. „Септември” „Драма 
и лирика” и така заковава точната конструктивна формула на Васил-Поповия свят. 
Тази особена контрапунктна симбиоза от драматизъм и лиризъм чете интроспек-
тивно цялостното творчество на писателя.

„Корените” е книга, която става емблема на цялото литературно десетилетие. 
Тя не просто назовава един социален проблем на своето време. „Корените” носи точ-
но драматизма и лиризма на националната ни съдба, тази книга обезкостява фактите 
на историческото случване до бялото месо на смисъла, затваря ехото на разместените 
социални пластове в самотната раковина на човека и го навежда замислен над собст-
веното му битие. „Корените” на Васил Попов и „Отчуждението...” на Цветан Стоянов 
са две национални книги, отричащи се и съдържащи се една в друга, писани еднов-
ременно в с. Миндя, в една и съща стая и на една и съща маса от двамата приятели, в 
чиито мощни умове резонират усилията на нашия народ и на нашето човечество да 
се съберат разбягващите се краища на живеенето.

„Корените” не е селска проза. Тя е ехо на сложното социално време и на случ-
ващите се в него миграционни размествания, но не е тяхно „отражение”. Център в 
нея не са социалните проблеми на селото, а екзистенциалните проблеми на човека, 
при това не в тяхната стихия, а в мигове на драматично утаяване. Затова „Корените” 
е тиха книга. Тя носи подзаглавие „Хроника на едно село”, но практически е в обрат-
ния край на жанровата отсечка. Не само защото вечната баба Неделя е отрицание на 
какъвто и да е „хронос”, но и защото, което и да е име на българско село в заглавието, 
щеше да е погрешно. Защото идеята, стремежът на книгата е не да бъде вкарана оп-
ределена художествена реалност в рамките на конкретна социална действителност, 
а тъкмо обратното. Няма такова българско село, не може да има. То е най-малкото 
общо кратно на милионите дроби от националното българско уравнение, неговите 
жители са невъзможни, без изобщо да са фантастични, и без дори да бъдат измисле-
ни. Те са чисти метали, които в действителността се срещат само под формата на оки-
си, и затова толкова ясно звънят в себе си. И Спас, и Горския, и Босьо, и Генерала не 
са частен случай на нашата реалност. Те са истински, и в същото време абстрактни 
като естествените числа. Причината не е в тяхната литературна природа, а във факта, 
че всеки един човек, всеки един от нас е просто сума от няколко литературни герои. 
И защото не човекът потъва в книгата, а добрите литературни герои прекрачват гра-
ницата между реалност и измислица и идват да прегърнат човека.

Ето затова селото на Васил Попов не можеше да се казва нито Макондо, нито 
Черкаски. Най-малко можеше да се казва Миндя. „Корените” е литературен договор с 
действителността, оставен максимално отворен за присъединяване на читателя, не-
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зависимо от времето и от мястото на неговото раждане и изобщо на неговия живот. 
Прав е големият Йордан Радичков, че Васил Попов каквото и да напише – все за ко-
рените ще става дума, че „Времето на героя” е пренасяне на корените другаде, че „Ни-
зината” са недоизтръгнатите и недозасадени на друго място корени. Проблематизи-
рането на Корените не е национално съдбовна, а екзистенциална тема. Тя не е дидак-
тична и не е коренотърсаческа. Нито Васил Попов, нито героите му търсят корена, а 
стоят замислени над изкопаната яма. Като емблема на своето време, като назоваване, 
корените вече са социална диагноза, тъй както човек усеща сърцето си само тогава, 
когато то не работи добре. Идеята за корените се появява в състояние на криза в ко-
реновата система на националното ни дърво и тя не може да бъде търсаческа, а в из-
вестен смисъл патологоанатомична В светлия спектър на книгата стои контрапункт-
ната идея, че човекът има корени не само в мястото, но и във времето, във времената, 
във вечните времена, които стоят като победно заглавие в големия разказ за корени-
те. Не героите живеят и умират в селото, а селото живее и умира в тях. Ако приемем, 
че героите живеят в топящото се село, то тогава в самите тях живее времето и, ако 
времето е вечно по условие, то тогава човекът е вечен по необходимост.

Като проблем времето слага генералските си пагони в първия роман на Васил 
Попов. „Времето на героя” излиза през 1968 година. Никаква любов от пръв крити-
чески поглед. Бегли опити за запознанство. И няколко сериозни обвинителни под-
мятания – дегероизация на съвременността, идеологически пропадания, естетичес-
ки неуспех на автора. Може би поради нескромно цитиращото заглавие или заради 
нескрити прилики на героите с действителни лица, може би поради открития авто-
биографизъм и най-вече поради невписване в литературната конвенционалност, ро-
манът на Васил Попов е прибран в килера. Самият автор дълго не посяга към второ 
издание. Тук се говори и се мисли за други вечни времена, макар герои от „Корените” 
да ни намират и тук. „Времето на героя” е първият откровено историософски рома-
нов опит в българската литература. Важните неща в романа надхвърлят и без друго 
занижената събитийност и те са свързани с очертаване на два типа човешко мислене, 
в крайна сметка на два типа човешко живеене, базирани върху две противоположни 
геометрии в представите за време. Линейната, евклидова, векторна, в крайна сметка 
историческа геометрия в мисленето на Иван, и неевклидовата геометрия на Калуд 
Калудов, в която при безкрайно големите пропорции сборът от ъглите на триъгъл-
ника никога не е равен на 180 градуса и в която, в айнщайновска перспектива, вре-
мето е в пряка зависимост единствено от скоростта. И най-важното историософско 
домогване – че всичко е относително. В чисто литературен смисъл романът на Васил 
Попов е фраза, готвена в продължение на повече от двайсет години, репетирана още 
от първите му книги, но в полето на романа най-добре видима, най-лесно четима. 
Още през далечната 1960 година, в края на най-конвенционалното българско лите-
ратурно десетилетие, при осмислянето на „Чочарка”, току-що дебютиралият младеж 
оповестява: „Алберто Моравия е дал своята дан на примитивното схващане, че в ли-
тературата съществуват положителни и отрицателни герои... Простете ми това 
напомняне, защото и у нас има много спорове по тези въпроси, затова използвах слу-
чая да приложа своето гледище към оценката на един роман”. 

Изчистването на героите на писателя от техния исторически, идеологически и 
социален блясък, от техния национално-исторически дидактизъм е осъзната и дъл-
го отстоявана позиция. Във „Времето на героя” тя е разгърната на територията на 
съвсем съвременната действителност, опасността на романа не е в неговата партий-
но-идеоогическа индиферентност, а в издигането на относителността като принцип. 
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Светът не е бинарен, той не е категоричен и дори окончателен. Светът е битийно мис-
лим и само като битийно мислен, като цялостен може да ни допусне до своите исти-
ни. Това е по силите само на Калуд, на неевклидовия, на нелинейния, на кръговоби-
тийстващия човек. Затова желанието на неговия живот е ориентирано тъкмо към 
знаковото постигане на цялостта – той иска да събере на националния стадион всич-
ки старци и да им говори за бъдещето, и всички младежи, за да им говори за мина-
лото. Калуд има желанието да даде на всеки онова, което няма, липсващата част от 
целостта му не само като фактографски обем, но и като компенсация за времевата 
фрустрация, за времевата щета, в която се намираме във всеки момент от живота си. 
При цялата си привидна безродност Калуд Калудов ще дифузира и в Иван, и в Ила-
риона, защото е битийно отворен.

„Времето на героя” поставя литературата в едно почти постмодерно изпитание, 
при което културното цитиране по Илия Бешков, Еренбург и Симеон Радев е съчета-
но с едва доловимата ирония на автобиографизма и с драматичния дискант на миг-
рацията. При най-крехкото насилие този истински полифонизъм може да се разпад-
не и, всъщност, тогавашната критика прави предимно това...

Романът „Низината” в рамките на едно десетилетие има две издания, но той 
също не е галеник на литературната ни история. Пък и на критиката. Във времето 
на неговото десетилетие спомените за литературните провали на строителна тема са 
били много пресни. След промените в края на осемдесетте години романът отново 
е безкрайно неудобен за сюжетно четене. Но и тук, както и във „Времето на героя”, 
както и в „Корените”, темата е само отправна точка. У Васил Попов темата е като кос-
тюмите в театралните представления. Те могат да изразят някоя характеристика на 
персонажа, но не и неговата същност. С темата си „Низината” обезсмисля всеки след-
ващ опит за строително-производствен роман. Той затваря цяла линия в нашата ли-
тература и излъчва себе си като единствен нейн успех.

„Низината” може да бъде четена като най-условното, най-стилизираното про-
изведение на Васил Попов. Много хора не харесаха навремето този роман, не го ха-
ресват и сега. Но в логиката на цялостното творчество на Васил Попов той е неизбе-
жен. Още в първата си книга, а впоследствие и в очерка си за Васил Топалски, авторът 
започна една трудна борба – борба за дегероизация. Крепостите на наложените дото-
гава три основни теми – за съпротивата, за селото и за социалистическото строител-
ство трябваше да бъдат превзети отвътре, да им се наложат нови, изчистени от идео-
логията естетически правила. „Низината” е последната, трета битка на Васил Попов. 
Тя е и най-трудната, понеже всичко в романа става сега и всякакви митологизиращи 
трансформации за придаване обем на героите, трябва да бъдат пределно условни. За-
това Низината е нито село, нито град, макар там да работят 20 000 души, и героите не 
са нито селяни, нито граждани, защото са и едното, и другото едновременно. Но ми-
гар това не е геодемографската снимка и на днешното ни общество? И днес, бригади-
рът Бачо, нает от някой частен строителен предприемач или дори безработен щеше 
да продължава страстно да пише писма, друг със същата страст щеше да учи чужди 
езици, трети, като Григор Манчов пак щеше да иска да лети и пак щеше да намери от-
къде да се хвърли... И героите на „Низината” са също толкова условни, колкото в дру-
гите книги на писателя и със същата лекота могат да бъдат извадени от собственото 
им време, благодарение на високата степен на фикционалност, приложена към лите-
ратурната тривиалност на работническата тема. Селото, мястото, откъдето са изт-
ръгнати корените, и Градът, където те са присадени, са топоси, познати на литерату-
рата ни, експонирани и преекспонирани. Но Низината в този ѝ вид е непознат локус в 
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българското литературно мислене, героите ѝ за пръв път попадат в подобни времеп-
ространствени и социални измерения и оцеляват, защото са герои на Васил Попов, 
защото могат да напуснат романовото си време, да седнат до нас и да продължават да 
питат и днес, и винаги: „Какъв съм аз? Какви са другите?”.

В „Низината” има нещо завършващо, нещо финално. Тук се събират идеи, ге-
рои, мотиви, жанрове. Романът звучи като симфоничен финал на цялостното твор-
чество на писателя. Неслучайно двете му незавършени книги имат други територии, 
други търсения и може би други светове. Във всеки случай романът „Низината” е 
окончателното развързване на Васил Попов от един свят завършен, монолитен и ав-
тономен, към който не може да бъде прибавено нищо.

Васил Попов може и да не е първият, но е най-категоричният световен българ-
ски писател. Може би не най-значимият и не най-превежданият, може би не най-из-
вестният и не най-харесваният, не най-популярният и не най-ухажваният. Но със 
сигурност е най-разтвореният, най-проникнатият, най-неутолимият, най-неудър-
жимият.

Да си представим само за миг, че всички европейски народи – англичани, фран-
цузи, руснаци, германци, българи, албанци, гърци, италианци и датчани говореха 
един и същ език! Би било чудо! Но явно европейците са преобладавали измежду зи-
дарите на Вавилонската кула и затова днес нямат своя литературен континент. Такъв 
континент обаче съществува, това е континентът на испанския език и Васил Попов е 
първият наш посланик там. Когато преди пет десетилетия европейската интелекту-
алност откри Америка петстотин години след Колумб, Васил Попов беше вече акос-
тирал там със своя галеон.

Научил английски и испански от неугасима литературна жажда, писателят 
тръгва надалеч. Не е той първият, изправил ръст над нивата на нашата моноезична 
ерес, но той е първият, който задмина речниците, остави зад гърба си родините на 
своите чужди езици и излезе в открито море, за да види кръгла ли е литературата на 
човечеството и откри за себе си и за нас двете Америки. Докато у нас вилнее модата 
писателите да пишат прави като Хемингуей, Васил Попов обуваше ботушите на голе-
мия американец. Докато другите откриваха Маркес и започваха с неговото име спи-
съците на своите любими писатели и учители, Васил Попов просто се срещаше с него 
като равен с равен, пишеше предговорите към българските му издания и раздаваше 
литературно правосъдие над целия испаноезичен континент като член на журито на 
Каса де Лас Америкас.

Шейсетте години наистина е звездно десетилетие за българската проза. Истинс-
ко нашествие на таланти. На самородни талантливи разказвачи. Да, и Йордан Радич-
ков, и Николай Хайтов, с които нашият писател мери ръст, са самородни таланти. Но 
той, Васил Попов, е преди всичко културен продукт, той е брашно, смляно в мелни-
цата на световната култура. Върху него е работено много, дялали са го, изглаждали 
са го и са го шлайфали много майстори с различни сечива и с различните си техники. 
Роден върху пръстта на Левски и Хаджи Димитър, написа за тях прекрасни слова, но 
не спря тук. Израсна в бялата страна на Йордан Йовков, Елин Пелин и Илия Бешков, 
но и тук не спря. Посети Мопасан, написа прекрасни неща за него, но и тук не спря. 
Ходи при Хемингуей, но не се задържа, стигна до Алехо Карпентиер, когото Маркес 
нарича „баща на всички ни”, задържа се на пръсти при него и при готическите лаби-
ринти на неговите изречения. Преведе и писа за Селинджър, ходи при Джон Стайн-
бек и писа за него, както ходи и писа за Уйлям Сароян, стоя замислен при „Думите” 
на Жан-Пол Сартър, посрещна горещо Хосе Лопес Портильо... Замина после при Бах, 
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написа един малък роман за последната нощ на композитора, в която събра целия му 
живот, за да разбере как в едно музикално изящество снежинката и лавината живеят 
заедно и се раждат една от друга.

С написаното за Бах от Васил Попов е съизмеримо единствено написаното от 
Боян Пенев за Бетовен. Струва ми се, че макар да школува при много от родните и 
световните майстори на словото, Васил Попов научава най-много тъкмо от Бах. От 
токатите, от фугите, от хоралите и от концертите на големия композитор писателят е 
извлякъл чрез екстракция музикалната архитектура на собствените си творби, на це-
лия си литературен свят. Почти като в съчинение по теория на музиката Васил Попов 
е развил композиционната контрапунктура на Баховата музика, която е толкова лес-
но приложима към неговите текстове. Тук, като малка музикална тема, звънва крат-
ко изречение, следващото разколебава неговия смисъл, третото отрича елементарна-
та бинарна опозиционност, включва се със своя глас, четвъртото има свои претенции 
спрямо третото, всяко изречение е като отделен инструмент със своя собствена зада-
ча в огромния щрайх на разказа... Извисява се човешки глас от ненатрапчивия хор на 
персонажите, разказът се надига като неразпенена и вмислена в себе си вълна, която 
няма да отнесе и няма да убие никого, но видимо ще размъти песъчливото дъно на 
смисъла. Езикът набъбва в себе си, зрее лавината в него и ето, като в шеметно Бахо-
во препускане по клавишите и по струните, лабиринтни фрази, подобни на тъмни и 
едри гроздове, задъхват и автора, и читателя, катерят се двамата по въжените стъл-
би на изреченията, макарите скърцат напрегнато и двусмислено, но в крайна сметка 
платната са изпънати отново и в тях вече не плющи, а се гуши попътният вятър на 
основната тема. Разказът е отново привидно спокоен, лаконичен и замислен. Голяма 
част от тези разжарени до плазма фрагменти биха могли да бъдат определени и като 
поток на съзнанието. Но поток на чие съзнание? На писателя? На читателя? Потокът 
на съзнанието не е термин, той е състояние. Състояние на сливане на двамата, което 
помита всички условности и всички обратни мостове към всяка друга реалност из-
вън текста, състояние, в което вече не четеш, а си четен...

Много пъти Васил Попов е пледирал в полза на кратките форми. Тогава защо 
книгите му са нашарени често с изречения от по половин страница. Защото това вече 
не са изречения, това са фрагменти от фуги с баховски пропадания до дъното на тя-
лото и възвисявания до небесата на човешкия дух. Това са моментите, в които Васил 
Попов не е могъл да удържи изкушенията и се отдава с едно овладяно сладострастие 
на негата си по безкрайността на света и по безкрайността на езика. В крайна сметка 
по безкрайността на човека.

На 12 октомври 1980 година Васил Попов остави балкона отворен, както бе по-
искал Федерико Гарсия Лорка, един от испаноезичните му любимци. Сега, четвърт 
век по-късно, зад дантеленото перде на годините сянката на Васил Попов расте. Тук, 
отсам, са неговите герои. Горския все още не се предава, Спас продължава да купува 
необитаеми къщи, Генерала продължава несвършващия летопис на живота, защото 
написаното е преди станалото, Босьо продължава да търси оная единствена дума, с 
която може да се каже всичко, Улаха надува все по-силно кларнета, Илариона пак за-
минава за града и пак се връща, баба Неделя има на гробищата много повече работа 
от преди, но продължава да плете детски терлички... Дано, дано ги обуят утрешните 
читатели на нейния автор.

11.10.2005 г.
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Иван Станков • Слово за Васил Попов
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Милена Кирова

“ЖЕНСКИЯТ РАЗУМ” И НЕГОВОТО МЯСТО В ИСТОРИЯТА  
НА БИБЛЕЙСКИЯ ИЗРАИЛ1

Още първата жена, която се появява в света според библейския текст, може да 
бъде наречена “умна”. Историята на сътворението ще ни покаже, че там Ева извърш-
ва действие, непознато до онзи момент по сложната обвързаност на интелектуални 
и сетивни елементи в човешкото поведение. Тя “вижда” (както навсякъде в Библия-
та, глаголът носи силни конотации на вникване и прозрение), че дървото е добро (за 
ядене), усеща неговата естетическа привлекателност (“приятно за очите”), успява да 
свърже видимите с невидимите качества на едно явление и пожелава плода, “защо-
то дава знание” (Бит. 3:6). Интелектуалната, моралната и естетическата рефлексия се 
раждат едновременно в този комплексен акт, който има аналог единствено в поведе-
нието на Бог от първите две глави на Битие.

Оттам нататък се нанизва поредица от истории, в които участват жени, и често 
интригата на оцеляването сред Избраното племе става възможна именно като резул-
тат от тяхната дръзка и хитроумна намеса. Ревека измамва мъжа си Исак и осигурява 
първородството на своя любимец Яков. (От лакомия, космат и глупав, Исав пораж-
да племето на “рижите”, или едомитите.) Рахил отвлича идолите на своя баща Лаван. 
Тамар сглобява сложен и дързък план, за да получи правото си на левиратна вдовица. 
Във всички тези случаи, основополагащи за историята на еврейския род, можем да 
говорим за една особена морална амбивалентност в поведението на жените: победата 
им става възможна с цената на действия, които се разполагат по границите на утвър-
дените норми за морал и почтеност. Измамата е почти неизменен спътник на тяхното 
поведение. Разбира се, текстът не ги упреква никога, защото последствията от тази 
измама стават възможност да се осъществи Божият избор, да се постигне свещената 
цел. Бихме могли да говорим за една особена теология на морала, която по никакъв 
начин не съвпада с по-късните (“граждански”) възгледи за социалния договор.

Има обаче и нещо друго, което надхвърля света и религиозната логика на биб-
лейския текст; това е много по-универсалната склонност на примитивното въобра-
жение да вижда разума, хитростта и измамата неизбежно свързани, като части в един 
цялостен, синкретичен модел на човешкото поведение. Най-впечатляващият пример 
би била “одисеята” на известния гръцки герой. Парадигматичният омировски “ум-
ник” няма да бъде възможен като Герой, ако се опитаме да разчленим моралния от 
интелектуалния аспект в неговите митологични подвизи. Фигурата на трикстера, 
на хитроумния измамник (нерядко в образа на животно, например заек) изпълнява 
важни функции в етиологическите легенди на древните племена от Южна Америка. 
Това сравнение ни помага да разберем амбивалентните характеристики на библейс-
ките “матриарси” и трябва да кажем, че за библейското въображение те не са някак-
во специфично “женско” качество. Същата морална амбивалентност характеризира 
сюжетното поведение и на много от героите-патриарси (достатъчно е да си припом-
ним Аврам, който два пъти разменя жена си Сара за сигурност в чужда страна). Как-
то знаем добре, много от разказите в Битие имат архаичен фолклорен произход, но 
се оказват вплетени в целостта и целите на библейския наратив. Те съдържат в себе 

1 Текстът е част от книгата на Милена Кирова “Библейската жена. Механизми на констру-
иране, политики на изобразяване в Стария завет”. 
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си представи, които не могат да бъдат обяснени с логиката на по-късното разсъжде-
ние. Редакторите са ги приели по принципа на теологичната мотивация (правилно 
е това, което реализира свещената цел), равините са ги донаписали в лабиринта на 
своите цветисти интерпретации, но “липсата” на морал е по-скоро следа от един друг, 
синкретичен и примитивен морал, който можем да разберем само приблизително и 
силно метафорично. 

Фрагменти на примитивен митологически наратив присъстват активно и в 
другите части на Петокнижието. Още в началото на втората книга, Изход, попадаме 
на един епизод, който според единодушното мнение на съвременните изследователи 
представлява изключително древно – и много енигматично в отликата на своята ре-
лигиозно-магическа логика – дискурсивно явление. “По мистериозност, неяснота и 
смущаваща чудноватост нищо в Библията не може да се сравни с историята на Сеп-
фора и “кръвния годеник” – пише Джонатан Кирш”2 Епизодът е толкова странен, че 
двама важни еврейски автори от времето на Римския свят – Йосиф Флавий и Филон 
Александрийски – предпочитат да го пропуснат, разказвайки “биографията” на него-
вия главен герой, Мойсей. По-късните интерпретации са толкова много и така раз-
лични, че може би ще е най-добре да кажем с разума на един съвременен библеист: 
“първоначалният смисъл на тази история е загубен отвъд всяка възможност да бъде 
възстановен”3 Но тъй като става въпрос за жена-героиня, която извършва смело и 
находчиво в своята чудноватост дейстие, ще поема риска да се вгледам в разказа, още 
повече, че това действие прави възможна реализацията на Завета и цялата по-късна 
история на еврейското племе.

Изход 4 разказва един доста интимен разговор между Бог и Мойсей: Господ 
убеждава евреина, побягнал в земята на мадиамските племена, да поеме ролята на 
водач и спасител за своя народ, а Мойсей се противи, като изтъква различни доводи. 
Най-сетне го виждаме, натоварил жена си Сепфора и двамата синове, да преминава 
пустинята на път за Египет.

По пътя, когато Мойсей беше на нощувка, случи се,
че го срещна Господ и искаше да го умъртви.
Тогава Сепфора взе остър камък, обряза крайната плът
на сина си, и като я хвърли при нозете Мойсееви, рече:
ти си ми кръвен жених.
И Господ си отиде от него. Тогава тя рече: кръвен 
жених – поради обрезанието. (4:24–26)

Този епизод има ясен смисъл единствено в преводите. В оригиналния текст 
изобщо не става ясно кого иска да убие Бог и защо, кого обрязва Сепфора, върху чии 
крака хвърля (истинската дума е “допира” или “докосва”) парченцето плът, кого на-
рича “кръвен жених” и дали изобщо “жених” е верният превод. Ако се обърнем за 
помощ към прочита на равините, ще попаднем в още по-голямо и почти главоломно 
объркване. Според някои от тях Бог (според други това не е Бог, а някой от негови-
те по-сурови ангели) иска да убие Мойсей, защото не е обрязал навреме сина си (или 
двамата синове); според други наказанието е предизвикано от забавянето на Мойсей, 
тръгнал по дългия път през Южен Синай към Египет; според трети обектът на отмъ-
щение е по-големият син Елиезер, според четвърти – по-малкият син – Гирсаме. Да 
не говорим за това, че един доста радикален модерен изследовател не изключва въз-
можността Сепфора да обрязва самия Бог. 

2 Kirsch, J. he Harlot By the Side Of the Road. Rider Books, London, 1977, p. 155.
3 Robinson, B. P. Zipporah to the Rescue. – Vetus Testamentum, 36/4 (Oct. 1986), p. 449.
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Епизодът, за който разказвам, не попада добре в обкръжението на съседните 
елементи от разказа за Мойсей. Малко преди него е много известната сцена с горя-
щия къпинов храст – един от много малкото примери за директна теофания. Мойсей 
току-що е получил задачата за изведе “децата на Израил” от “ръцете на египтяните” 
и да ги отведе в земята, където тече мед и мляко. Не се вижда никаква експлицитна 
логика Господ да иска да убие човека, когото току-що е призовал да бъде негов про-
рок. Единственото, което разбираме сравнително ясно, е това, че Сепфора успява да 
реагира бързо, решително и с някакво неясно (дори в целостта на библейския текст) 
знание за отвъдното. Най-лесно е да направим следното заключение: Изход 4 включ-
ва един епизод с изключително архаична фабула, който по някакъв начин е попаднал 
в епопеята на Мойсей, придобивайки някои от имената на героите в нея. Разумът на 
жената в този случай има много различен произход в сравнение с измамническото 
остроумие на библейските матриарси. Сега той притежава магически и езотеричен 
характер, свързан е със способността да се изпълняват свещени действия, чрез него 
се реализира контактът на човешкото битие със света на отвъдното, на някакви де-
монични сили, които изискват жертва и кръв.

Ако напуснем страниците на Петокнижието и продължим нататък, в други-
те книги, ще започнем да забелязваме, от една страна, промени в типа поведение на 
библейската “умна жена” и, от друга страна, тенденция към обединяване на тези про-
мени в по-цялостен, обобщен модел. Той се проявява особено ясно в четирите книги 
Царства, чийто наратив е характерен за т.нар. “второзаконна история”. Факт е, че ни-
къде другаде няма да срещнем в едно сравнително малко пространство толкова мно-
го истории, които разказват разума и показват съобразителното поведение на жени-
героини. Не мога да представя всички от тях, затова ще изградя обобщенията си вър-
ху няколко, които ми се струват особено симптоматични.

Авигея от Първа книга Царства е типичен пример за “умна жена”, макар че 
всъщност не е еврейка, а кармелитка. Нейното име означава “бащата (или баща ми) е 
радост” и тя наистина е радост за всеки мъж, на когото принадлежи; текстът недвус-
мислено казва “тая жена беше твърде умна и хубавица” (25:3). И все пак съпругът, с 
когото живее в началото на нашия разказ, очевидно не я заслужава. Навал, т.е. безум-
ният, е “човек твърде богат”, но “жесток и злонравен”. Неговото коравосърдечие се 
превръща в пагубна сила, когато отказва да изпрати на Давид и отбраните му момци 
отплата за това, че са пазели овчарите и стадата му от крадци и разбойници в пусти-
нята Маон. Вече се задава кървавото отмъщение на обидения Давид, когато Авигея 
поема събитията в свои ръце. Научила от един слуга какво се е случило, бързо и без 
да пита мъжа си, тя натоварва цял керван с храна и тръгва да посрещне младия войн, 
по това време бивш царски зет, изпаднал в немилост. Думите ѝ са колкото кротки, 
толкова и разумни, почтителни и цветисто красиви; речта ѝ може да бъде образец за 
ораторското майсторство на човек, който иска милост, без да се унижава:

… върху мене да е грехът, господарю мой; позволи на
рабинята си да говори в ушите ти и чуй думите на рабинята си.
… Господ не ще те остави да проливаш кръв, а 
ще задържи ръката ти да не отмъщаваш…
Прости вината на рабинята си; Господ бездруго ще въздигне
за моя господар крепък дом, защото моят господар води 
Господните войни, и през целия си живот зло в тебе 
не ще се намери. (25:24, 26, 28)

Наистина, Авигея открито злослови по адрес на своя съпруг (“защото каквото 
му е името, такъв е и той: Навал му е името и безумието му е с него”, 25:25), но чита-
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телят вече усеща, че този съпруг не е “нейният”, че в тяхната връзка се крие продук-
тивно несъответствие; Бог и приказният сюжет не биха оставили умната и красива 
принцеса в ръцете на едно безумно чудовище. Следват три стиха, които са истински 
пример за древна поезия. Ето началото на тази “поема”:

Ако човек стане да те гони и търси душата ти, 
то душата на моя господар ще бъде свързана във възела 
на живота у Господа, твоя Бог, а душата на твоите врагове 
Той ще захвърли като из прашка.

Авигея говори в метафори с впечатляваща красота; те докосват сърцето на мла-
дия “господар”, не на последно място защото намекват за неговата най-чудотворна 
победа – с прашка над страшния гигант Голиат. Нищо чудно тогава, че Давид е трог-
нат и укротен:

… благословен Господ, Бог Израилев, който те прати днес
насреща ми,
и благословен да е твоят разум и благословена да си ти,
защото сега ме не остави да проливам кръв и да отмъстя за себе си. (25:32–33) 

Красивите думи на Авигея се оказват и магически действени. Те възпират 
смъртта (“ако не беше побързала и не бе дошла насреща ми, то утре до съмване аз не 
щях да оставя на Навала и онова, което сочи до стена”), укротяват злото и го превръ-
щат в благословия. Това е пак хипостаза на въздействието, което оказва една закли-
нателна формула, само че тук – разгърната в лирически стил и с много по-ясна на-
меса на авторското съзнание. Магическата сила в думите на една issa hakama (мъдра 
жена) придобива особено ясен израз в следващите стихове от тази история; тук те 
в буквален смисъл ще причинят смъртта на безумния господар. Изчакала да види 
мъжа си изтрезнял от поредното тържество, Авигея му разказва какво се е случило. 
Нейната способност да говори в живописни картини се оказва толкова силна и убе-
дителна, че сърцето на Навал “примря и той стана на камък”. Десет дни след този оче-
виден инфаркт Навал е вече изцяло мъртъв, Авигея – свободна. И никак няма да се 
учудим, като видим Давид да провожда вест, че “си я взема за жена”, а самата Авигея 
– как “се приготви набързо, възседна осела и… тръгна след пратениците на Давида”. 
Както ще отбележи Силвия Шроер, “коя жена, жадуваща за живот, няма да предпо-
чете младия привлекателен бандит пред богатия глупак и пияница”?4 Приказната ло-
гика на този сюжет го превръща в типичен разказ за спасението на добрата принцеса 
от лошия звяр, но тук принцесата е по-скоро магьосница, която прави съдбата (си) с 
(умни) думи и (бързи) действия.

Пак Словото е център и сила на женския разум в историята за текоянката, която 
разказва притча на цар Давид във Втора Книга Царства 14. Минали са много години 
от смъртта на Навал, Давид отдавна е цар, най-големият между синовете му, Амнон, 
е изнасилил сестра си Тамар; по-малкият Авесалом, е отмъстил за нея и сега се нами-
ра в немилост. Йоав, началник на царската войска, търси начин да примири принца с 
баща му; придобрителната мисия е възложена на безименна “жена-текоянка”. 

Оттук вече започва една чудесна история, разиграна като пиеска между двама 
актьори. Жената (очевидно на възраст, защото ще се преструва, че има двама порас-
нали сина) и умна (Йоав праща специално да я издирят в град Текоа, близо до Вит-

4 Shroer, S. Abigail: A Wise Woman Works for Peace. In: Wisdom Has Built Her House. he 
Liturgical Press, Colegeville, Minnesota, 2000, p. 82.
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леем, родно място на пророк Амос) се появява в двореца преоблечена като същинс-
ка актриса от древна мистерия: в строга жалейна дреха, скърбяща, разплакана… Тя 
разказва измислената история за своите синове и много умело поставя за разрешение 
един важен проблем на отношенията между деца и родители: ако едно дете съгреши, 
трябва ли родителите да се откажат от него и така да разкъсат свещените връзки на 
родовия живот, или трябва да му простят греховете и причинената болка? Давид ре-
агира спонтанно, като взема страната на прошката и майчиното сърце пред закона и 
строгото наказание. Така той всъщност е мотивирал и собствения си избор да върне 
Авесалом, да потисне гнева и обидата в гордото си сърце на цар и баща. Още преди да 
свърши глава 14, ще видим момъка повикан обратно в Йерусалим.

Символичното послание на тази история може да бъде прочетено по различни 
начини в зависимост от нагласата и методологическата стратегия на този, който чете. 
Аз ще се опитам да достигна до него, като я съпоставя с две други истории, и двете от 
Царства, свързани по някакъв начин с по-общата епопея на цар Давид.

Първата история разказва за срещата на Саул с Аендорската магьосница и се 
случва в самото начало на монархическия разцвет. 

Цар Саул е наредил да прогонят всички магьосници и гадатели от страната. Но 
Господ вече се е отвърнал от него, не му помага във войната с филистимците, не му се 
явява ни чрез пророци, ни във видения. Съветват го – като краен опит за разрешение 
– да отиде за помощ при Аендорската магьосница, очевидно една от тези, които тряб-
ва да бъдат изгонени. Саул пристига там предрешен, посред нощ. Жената му извиква 
от другия свят сянката на Самуил, неговия велик предходник-пророк, ала това, кое-
то става ясно от сбъднатия разговор, не носи никакво утешение на Саул. В този слу-
чай женското чудодейство внася разрешение в някаква екстремна ситуация, която не 
може да бъде овладяна със силата на разума и закона, но женското знание се оказва 
разположено по ръба на религиозната легитимност. 

Историята с Аендорската магьосница обаче не свършва с разговора между Са-
муил и Саул. Тя продължава по много интересен и много “женски” начин. Това, ко-
ето царят чува от сянката, е толкова страшно, че го кара да изгуби целия си “мъжки” 
кураж:

Тогава Саул изведнъж падна с цялото си тяло на земята, 
понеже се много уплаши от думите на Самуила; при това и сила нямаше 
в него, защото не беше ял хляб целия оня ден и цялата нощ.
Тогава оная жена се приближи до Саула и видя, че той се беше
много уплашил, и рече: ето рабинята ти послуша гласа ти, изложи живота
си на опасност и изпълни заповедта, която ти ми даде;
сега, моля, послушай и ти гласа на твоята рабиня: аз ще ти предложа къшей
хляб, хапни си, и ще имаш сила, когато тръгнеш на път.

Думите на пророк Самуил (те предричат решението на Бога да накаже народа и 
да погуби Саул) преобръщат изцяло разположението на силите в тази мъжко-женс-
ка, царско-магьосническа история. Царят попада в ролята на изплашен, безпомощен 
и преследван човек, докато жената извън закона успява да му се притече на помощ. 
Още в самото начало тя е показала смелост, преданост и чувство за отговорност, съг-
ласявайки се да помогне на Саул, като рискува своя собствен живот. Сега, когато ро-
лите са се оказали разменени, текстът сблъсква два различни режима на нравстве-
ност в човешкото поведение. Господарското, агресивно, “мъжко” отношение на Саул 
е посрещнато от интимното, състрадателно и сърдечно поведение на жената-магьос-
ница. Този “къшей хляб”, който тя предлага на изплашения човек, се оказва богата 
трапеза, сръчно и бързо приготвена. Жената заколва своето “угоено теле”, замесва и 
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опича погача, нарежда масата, поканва царя заедно с всичките му слуги да похапнат, 
след което ги изпраща в обратния път. Така се посрещат близки хора, желани прияте-
ли; това е среща между роднини. В поведението на героинята се възражда моделът на 
семейните отношения, родово-племенният домашен живот, който е предхождал су-
ровите закони на царско-държавната институция. Не историческата необходимост 
и не политическите потребности диктуват нейното отношение; нормата на “човеш-
кост” в този случай може да бъде наречена милосърдие.

Още по-интересна става историята с това, че “сърдечното” поведение на жена-
та-магьосница не е просто спонтанен изблик на съжаление към нещастието на един 
разтреперан човек. Начинът, по който тя разговаря, самочувствието, с което го убеж-
дава в своята правота, интелигентната разумност на доводите – всичко това показва 
силен характер и навик за власт, изграден върху превъзходството на нравствените 
способности вместо на йерархичните и бюрократични закони.

Дали обаче става въпрос за признание към “човешкостта” на жената, за някакъв 
особен, “еврейски” вид първичен демократизъм в отношението към нея? Мислител 
като Левинас е убеден точно в това. В своите разсъждения върху еврейството и же-
ната, след като въвежда “очарователните женски фигури на Стария Завет”: Мариам, 
Девора, Тамар, Ноемин, Рут и т.н., той обобщава: “Далече сме от онези условия, които 
доминират в Ориента – там, в сърцето на една мъжка цивилизация жената се оказ-
ва изцяло подчинена на мъжките прищевки, нейната роля е сведена до това да раз-
красява и разведрява тежкия живот на мъжете”. Според Левинас жената в Библията 
има онтологичен статут, тя е една от “категориите на Битието” въпреки нейното по 
принцип “тайно присъствие, на ръба на невидимостта”. Смисълът на “женскостта” е 
в това да допълва живота, да попълва изначалната, “универсална” празнота, родена 
от сблъсъка с “нечовешкото” в човешкото битие5. 

Онтологическата теория на Левинас е, разбира се, съблазнителна, но силно (ма-
кар и красиво) патриархална; тя напомня с нещо концептуалисткия есенциализъм на 
еврейската мистика от доста по-ранно време. Едва ли би имало смисъл да споря с нея, 
нека по-добре се опитам да видя библейската ситуация с други очи, откъм по-праг-
матичната (о)позиция на антропологическите и филологическите мотиви.

Нека да тръгнем от една дискурсивна формула, с която библейският текст оз-
начава своята представа за Йахве: “Господ благ и милосърден”. Формулата се употре-
бява последователно и упорито във всички части на Библията, независимо от специ-
фиката на историческите, религиозните и литературните обстоятелства в отделни-
те книги. Тя означава единствено присъствието на Бог, никога на човешко същест-
во, и очевидно фиксира неговите най-характерни качества, отнася се към онтологич-
ния статут на божественото, ако перифразираме Левинас. Малко по-точен превод на 
формулата ще се получи, ако обърнем реда на двете определения: милостив и благ 
(всъщност двете понятия са много близки едно до друго, например милостив и със-
традателен, дори милостив и милосърден). Ивритската дума за първото между тях 
е rahum, тя се получава от глаголния корен rhm, проявявам милост. Оттук тръгват 
множество други определения и съществителни имена, обикновено нарицателни, но 
с възможност да се превърнат в собствени. Така например от брака на пророк Осия с 
блудницата Гомер се ражда дъщеря, наречена според повелята на самия Бог Лоруха-
ма или lo-ruhama – ненадарената с милост, в българския превод – Непомилувана, тъй 
като Бог заявява “няма вече да помилувам дома Израилев” (Ос. 1:6).

5 Levinas, Em. Diicult Freedom. Essays on Judaism. he John Hopkins University Press. 
Baltimore, 1990, pp. 31–33.
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Тук е време да се обърнем към втората история-пример. В Трета книга Царст-
ва 3 срещаме известния случай, в който цар Соломон разделя едно малко дете между 
две жени, претендиращи едновременно да бъдат негови майки. В един краен момент 
на правораздавателното прозрение той изважда меча си и понечва да разсече детето, 
за да получат по половин син и двете жени. Тогава едната от тях, разбира се, истинс-
ката, се отказва от своята половина, защото “цялата ѝ вътрешност се бе развълнува-
ла от жалост към нейния син...” Еврейската дума, преведена с вътрешност, е rahamim; 
тя наистина може да означава вътрешности, но също така състрадание, милосърдие: 
“нейното милосърдие се затопли, разнежи...”, както казва един стандартен английс-
ки превод. Едва след появата на термина rahamim текстът използва думата майка: “тя 
е негова майка...” 

Историята със Соломон и двете блудници ни предлага ключ към разбирането 
на семантичната парадигма, произтичаща от корена rhm. Библейският текст изпол-
зва метафоричен начин, за да означи един важен модел на човешка (в същото вре-
ме богоподобна) нравственост, един конкретен модус на Божието подобие у човека. 
Това е способността да пребиваваш в света чрез любов; човешкото като умение за 
състрадателна развълнуваност; милосърдие, което идва отвътре, всъщност то е ед-
новременно вътре и вън, защото същата дума милост, употребена във формата за 
единствено число – rehem, означава утроба. Милостта идва от най-вътрешната лока-
лизация на човека, от неговата утроба. Rahum, милостив (милосърден) е този, който 
мисли външния свят чрез своята вътрешност; този, който може да побере външното 
вътре у себе си и да превърне своето “вътре” в чуждото “вън”. Не е трудно да назо-
вем парадигматичния носител на милосърдната функция – жената-майка, Жената в 
еврейското общество. “Коренът rhm пътува през традицията на Израел, за да уста-
нови една важна метафора на библейската вяра – пише теоложката Филис Трибъл; 
– семантично движение от утробите на жените към състраданието на Бог”. И също 
така: “тази метафора предполага значението на любовта като себераздаващо се учас-
тие в живота. Утробата защитава и храни, но не обсебва и контролира”6. Мотивирана 
от своето милосърдие (чието място е “вътре”, то самото е “вътрешност”), майката в 
историята с цар Соломон е способна да забрави справедливостта, да отхвърли пра-
восъдието, закона, регулиращ човешките отношения със силата на властта. Нейната 
“милост” е явление от различен порядък; тя предхожда и в сюблимни моменти успя-
ва да коригира събитията в режима на социалните практики. Това ни отвежда назад, 
към милосърдието в онтологическата характеристика на Бога-Отец. Бог, можем да 
кажем, е целият вътрешност: той съдържа в себе си целия свят, тъй както утробата 
на жената съдържа детето. Това прави двамата (Бог и жената) парадигматично спо-
собни да чувстват по един изключителен, трансцендентен начин – недостижим за за-
коните, непоместен в пространството на социалната власт.

И все пак, когато говорим за “женски” аспект в характеристиката на Бога, тряб-
ва да не забравяме, че той не се отнася към половата детерминираност на жената, още 
по-малко към нейната исторически конкретна позиционираност в различни прояви 
на библейския свят. Макар че тръгва отвътре на женското, от утробите на жените, 
милостта представлява белег, по-скоро модус на трансцендентното поведение, който 
се конституира еднакво за двата пола, стига да съществува подходящата ситуация; в 
този смисъл бихме могли да говорим за нейния родов (gender) характер. Ето например 
Йосиф, който вижда за пръв път, в Египет, своя “едноутробен брат Вениамин”. Раз-
вълнуван до непосилност, той се оттегля в една вътрешна стая, за да заплаче: “защото 

6 Trible, Ph. God and the Rhetoric of Sexuality. Fortress Press, Philadelphia, 1980, p. 56, p. 33.
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любовта към брата му се разпали, и той беше готов да заплаче; па влезе във вътрешна-
та стая и плака там” (Бит. 43:30). Буквалният превод на еврейската фраза би бил мал-
ко по-специфичен: “защото неговата rahamim копнееше (кmr) за неговия брат”. Той е 
почти идентичен с описанието на чувствата, които изпитва майката от разказа в Цар-
ства. Виждаме, че не само майчините чувства са “милостиви”, такива могат да бъдат 
и братските, защото са част от общата парадигма на семейните, интимни, “утробни” 
(неслучайно Вениамин е единственият “едноутробен” брат) отношения.

Нека сега се върнем отново към историята на Саул и Аендорската пророчица, с 
която започнахме. Истинската майка (на Соломон) и магьосницата притежават едно 
общо качество, което ги прави възвишени спрямо законите на социалния ред: това е 
тяхното милосърдие, rahamim, способността за интуитивна идентификация с пара-
дигмата “благ и милосърден”, специфична в идеята за еврейския Бог. Магьосницата 
проявява състрадание към човека, който я е поставил извън закона и я заплашва със 
смърт, а майката е готова да се откаже от правото си на собственост, за да опази живо 
детето на своята утроба (rehem).

В пиеската, изиграна от умната жена-текоянка пред цар Давид, виждаме анало-
гично разположение на сюжетните обстоятелства. Един могъщ владетел-баща прек-
ланя силата на закона (включително себе си като нейна персонификация) пред мило-
сърдието (rahamim) и състараданието на майчиното сърце, пред “вътрешната” сила 
на женската rehem. Алегорията/баснята, в която се изразява спектакълът на умната 
текоянка, разиграва именно реда/режима на един друг закон, отместен от суровата 
едноплановост на буквалното отмъщение, скрито във второзаконния кодекс на чо-
вешките отношения. Единият от нейните синове е “убил” другия в разпра на нивата 
и сега целият род иска да накаже убиеца по най-прекия адекватен начин: “предай то-
гова, който уби брата си, ние ще го убием заради душата на брата му, която той погу-
би, и ще изтребим дори и наследника” (14:7).

Сърцето на майката обаче говори с различна логика: “И тъй, те ще угасят иск-
рата, която ми още остава, за да не оставят на мъжа ми име и потомство по земното 
лице”. Ясно се вижда, че “женската” мотивация съдържа две отделни посоки, скрепе-
ни заедно чрез съюза “за да”. Първата мисли метафорично: справедливостта на Мой-
сеевия закон е несправедливост към “вътрешния” опит на майката, към нейната вът-
решност (rahamim), където грее искрата на несломима любов. Тук трябва да спомена, 
че думата “искра” не е точен превод; староеврейското понятие е “горещ въглен”. “Иск-
ра” отвежда внушението към по-съвременни метафорични конотации в областта на 
духовното преживяване, а “горещ въглен” настоява върху идеята за реална топлина, 
за материален/телесен носител на “горещия” опит.

Втората насока е изразена в една традиционна формула на патриархалната 
представа за достойнство и смисъл на човешкото битие: името на мъжа (ми) и по-
томството на рода. В това отношение текоянката е наистина умна, защото пред-по-
лага думите (и съдбата) на една друга парадигматична вдовица и героиня на биб-
лейския текст – Ноемин от известната Книга на Рут. И все пак се долавя нещо двойс-
твено, нещо, което не се побира в лесната логика на съюза “за да” и подрива идеята 
за рода и мъжкото име като единствен критерий на женската чест. Тези, които искат 
да отмъстят според практиката на Мойсеевия закон, не са чужди и “външни” хора, 
някаква група от еврейското население на град Текоа, а “целият род”, именно този 
род, в чието име/потомство вдовицата проси (своята, майчина) милост. Изведнъж се 
оказва, че има два рода в библейския род или по-точно два различни режима на пот-
ребността да се мисли смисълът на рода. 

Единият е скрит в думите/душата на майката, в нейния “разум”; другият – в 
делата/потребностите на общността. Първият ни препраща назад, към връзките на 
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кръвта и тялото, на интимните чувства и “вътрешната” (ще припомня, че rahamim 
означава едновременно милосърдие и телесна вътрешност) логика на потребността 
от колективен живот. Вторият е свързан с езика и означаването, със символичната 
сила на името, с неговото разрояване в потомство по “цялото земно лице” и с духа на 
законите, които са в състояние да го (у)крепят. 

Оказваме се изправени пред една от най-интимните опозиции на патриархал-
ната мисъл, пред онази древна антиномия (толкова древна, че понякога се нарича 
“вечна”), която сблъсква тялото със закона, вътрешността с външното и жената с 
мъжа. Изключителното в библейския текст не е в това, че дава израз на “вечната” 
опозиция, а в това, че я разрешава по два различни начина, в два различни режима 
на желанието да се внуши символичният смисъл. Дори Давид е велик монарх и гений 
на библейската представа за царственост не само (не толкова?) заради безкрайните 
си военни победи, колкото заради способността си да взема решения, които са отвъд 
строгостта на законите и случват божествено-“женския” опит да мислиш “с утроба-
та”, да си вътрешно милостив, rehamim да носиш “горещия въглен” на любовта.

И все пак това е само едната страна на въпроса, единият план на репрезента-
ция и внушение в библейския текст. За повествователя в четирите книги Царства и 
още повече за редакторите или съставителите, които работят пет века след времето 
на разказаните събития, има и друга логика на преценка, и друга позиция на внуше-
ние. Честно ще бъде да кажем, че именно тя доминира и определя посоката, в която се 
сбъдва историческата перспектива на сюжетния план. Решенията, взети в името на 
сюблимната милост, имат по-скоро отрицателни, отколкото положителни последст-
вия в историята на Израил, те пораждат нови беди в съдбата на избрания, но непре-
къснато страдащ народ. С връщането на Авесалом в престолния град започва дълга 
поредица от смутове и кръвопролития; Саул също така не успява да разбере урока на 
състрадателната магьосница и не след дълго царстването му стига до своя трагичен 
финал. Оказва се, че “женският разум” наистина идва от друго време, от друга тради-
ция на човешките отношения. Тя съдържа някаква примитивна, телесно-смислена 
(“вътрешна”) логика, която е станала неадекватна в новото историческо време. 
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ЖЕНАТА В КНИГА ЗА КНИГИТЕ*

* Милена Кирова. Библейската жена. Механизми на конструиране, политики на изобра-
зяване в Стария завет. С.: ИК „Стигмати”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2005.

„Библейската жена” на Милена Ки-
рова е книга, за която думите винаги ще 
изглеждат малко, а натрупването им – 
естествено. И причината е обяснима: в 
българската култура липсва подобно из-
следване, отсъства и методологическият 
ракурс за четене на Библията вън от те-
ологичната ѝ предпоставеност. Веднъж 
положена в теологичната рамка, биб-
лейската екзегетика е оставена за дълго 
да произвежда повтарящи се сюжети, да 
подхранва културни стереотипи, да под-
държа идеологически конструкти – да 
бъде „дискурсивна реликва, прилежно 
изложена във витрините на миналото-
като-музей”. 

Изследването на Милена Кирова 
е радикално напускане на този музей, 
втурване в разомагьосващите практики 
на коментара, то е съобразяване със соб-
ствената потребност на Закона да бъде 
огласяван и приближаван към мислов-

ните модели и езиците на съвремието. 
Вярна на Рикьоровия термин херменев-
тика на подозрението, Милена Кирова 
застава до библейския текст с нагласата 
да го чете, изпитвайки и него (като текст, 
който се занимава с „основите и основа-
нията да съществуват най-важните инс-
титуции на патриархалния свят”), и съв-
ременната ни културна мисъл („собст-
вените си навици и собствената си кон-
струираност като патриархални хора”) 
– Библията е удобна и податлива на по-
добни изпитания, защото знае за ползи-
те и неудобствата на битието ни.

„Новият коментатор на библейския 
текст – споделя М. Кирова във въведени-
ето към книгата – чете Библията и себе 
си едновременно...”. Ето защо и „Биб-
лейската жена” е изследване, което над-
зърта най-вече в самите нас, в собстве-
ната ни принадлежност към принципите 
на едно модерно общество, в съзнание-
то ни на модерни хора. Подобна пози-
ция е предпоставена от самата Библия, 
която „предписва света, който описва 
като действителност”; „разказва живота 
на един древен свят”, като „прави живо-
та според своите норми за свят”. Изслед-
ването има ясно знание за тази двойст-
веност, то я разгръща, обсъжда, на места 
коментира. 

„Библейската жена” на Милена Ки-
рова доказва, че Библията може (и тряб-
ва) да се чете като литература, не само 
(но и) като митология, история, религи-
озна идеология, законов кодекс на древ-
ния Израил. Подобен тип синкретичност 
на текста до голяма степен е предпос-
тавил свободата при избора на различ-
ни изследователски оптики, опирането 
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на различни методологически решетки. 
Тук М. Кирова разчита не само на безуп-
речния си филологизъм, но и на комби-
нация от подходи, свързани с антропо-
логията, културологията, изследванията 
на рода (Gender Studies), археологията, 
историята на Близкия изток, съпостави-
телната история на религиите, палеоет-
нографията... „Библейската жена” е кни-
га, която респектира с ерудитското при-
съствие на авторката, с богатата култур-
на осведоменост. 

Впечатляващи са етимологизации-
те, които позволяват надникване встра-
ни, разколебаване на вкоренени предс-
тави, произвеждане на принципно нови 
конструкти. Още първа глава – „И сътво-
ри Бог човека” (Археология на един из-
чезнал текст)” – въвежда в един възмо-
жен прочит, традиционно подминаван 
заради липсите и некоректността в раз-
личните преводи на Библията. Известно 
е, книга Битие предоставя два отделни 
разказа за Сътворението, които разкри-
ват и две различни версии за появата на 
първите хора. Едната акцентува върху 
едновременността на сътворителския 
акт на човешкото, другата настоява на 
етапността. Именно тази втора версия 
подхранва хилядолетните интерпрета-
ции и поддържа цялата система от въз-
гледи за жената и женскостта – човекът 
е създаден от пръст, земя, от реброто 
на Адам е създадена Ева. Важен момент, 
който се подминава обаче, е, че използ-
ваната дума ‘adam е съществително на-
рицателно, а не собствено име, затова и 
„земното същество” няма нито пол, нито 
име. А sela е ребро, но и страна, лице, 
даже опашка. Всяко едно от значения-
та на думата отваря и изговаря цял сноп 
от интерпретативни възможности. Най-
неутралната и най-безпроблемна, а съ-
щевременно и помиряваща двете вер-
сии за сътворението на първите хора, е 

„страна”. „Вторият „човек” е направен от 
„страната” на първия в очевиден процес 
на телесна подялба/мултипликация – от-
белязва М. Кирова. – Това ни препраща 
към Платон и към идеята за андрогин-
ната цялост на кръглите същества. По-
лово недиференцираният адам се прев-
ръща в две други (и очевидно различни 
помежду си) създания; раждат се мъжът 
и жената, при това едновременно”. От 
тук е и естествено налагащият се извод: 
„Смъртта връща човека в земята/при-
родата/майката, от която е взет; любов-
та въз-връща автентичната хармония на 
андрогинното битие”. 

Изследването на Милена Кирова 
коректно съпоставя, спокойно обглеж-
да (изповядва метода „детайлно пре-
търсване глава по глава”) и обсъжда; не 
търси и не отдава предпочитания, знае, 
че „всяка нова интерпретация – вклю-
чително най-чудатата или най-съблаз-
нителната с блестящи находки – е точно 
толкова (относително) вярна, колкото и 
най-традиционният коментар”. Затова 
умело показва (и доказва!), че в бездна-
та от значения, кодирани в древния ив-
рит, се крият още много разкази и загър-
бени интерпретации, стоят много думи, 
затрупани от навичността на мислене-
то. Самата Еврейската библиотека (ду-
мата библия идва от гръцки, където ta 
biblia означава „малки книги” – припом-
ня още изследването) е богата, защото 
се попълва в различно време от различ-
ни автори, различни са и нейните „ре-
дактори”, скрепили я в тялото, познато 
ни днес. В цялата книга има ясно знание 
за този процес – на живо случване и на 
стабилизиращо овладяване в референ-
циално-предписващите механизми на 
разказа, на „редакторстване” и на „ком-
плектоване”.

Gender-политиките, които демонс-
трира, и представите, който произвежда 
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библейският текст, са естественият фо-
кус, който събира усилията на това изс-
ледване. Авторката изрично подчертава, 
че не обсъжда природата на жената (по-
добен дебат липсва в библейския текст), 
а коментира конкретни позиции и соци-
ални роли – Добрата съпруга, Разумната 
жена, Блудницата, Чужденката, Проро-
чицата... От значение са реторическите 
механизми и стратегиите на символично 
мислене, които произвеждат библейска-
та женскост като реалност на патриар-
халния социален модел. Голяма част от 
заглавията в книгата са буквални цитати 
(или умели трансформации), които пря-
ко насочват към тези модели, като съ-
щевременно привличат вниманието със 
своята експресивност: „Дай ми деца: ако 
ли не, умирам” (съпругата), „Както вол 
отива на клане, както елен на изстрел...” 
(блудницата), „Който ме е намерил, на-
мерил е живот” (умната жена).

Впечатление прави непрекъснато-
то желание на авторката да приютява, 
да прислонява библейската женскост в 
ключово-значими и символно градивни 
представи за човека в цялост. Така нап-
ример в частта „Бивало ли е някога та-
кова нещо... Женското тяло като сцена 
на ужаса” (тук коментарът е върху т.нар. 
„текстове на ужаса”, които разказват за 
жената откъм позицията на унижение-
то, насилието, болката – подминавани 
от традиционната християнска екзеге-
тика, а от феминистката екзегетика че-
тени като непосредствен израз на пре-
живяното) един от изводите настоява, 
че „жената в нейната слабост и „насили-
мост” става символ на човешката участ, 
аспект на човешкото в онто-теологичес-
ките представи на библейския разказ-
вач”. В откъса „В дома на събутия” нед-
вусмислено стои наблюдението, че спо-
ред Библията „добродетелите на умело 
намерената съпруга правят съпруга „из-

вестен при портите”. От частта „Пътят 
към преизподнята” е твърдението: „сим-
волизмът на блудното трябва да се раз-
бира... релативистично: само най-лошо-
то е структурно адекватно на най-доб-
рото. За да дойде абсолютното тържест-
во на небесния Израил, земният Израил 
трябва да мине през изпитанията на пок-
варата и позора; негов символ е именно 
блудницата”. Цялата Книга на Рут е че-
тена като притча за Закона, „на способ-
ността на Закона... да съгражда добро-
то в човешките отношения, да регулира 
живота на общността, да поражда хар-
мония”. Водеща дума е hesed, любоми-
лост, любов и милост едновременно – 
принцип, който строи човешкото битие. 

Присъединявайки се към вече спо-
делени мнения (на М. Алмалех), „Биб-
лейската жена” е наистина „книга, към 
която е трудно да останеш равнодушен”. 
Тя е задължителна за всяка библиотека 
(не само на специалиста хуманитарист 
– езикът на изследването е достъпен и 
увлекателен, а това предпоставя и поз-
волява ориентация към по-широк кръг 
читатели), най-вече защото е принцип-
но ново, различно изследване, продуци-
ращо мисловност, отключващо възмож-
ности, чертаещо посоки, сочещо и раз-
булващо имплицитно заложени социал-
ни политики. 

Книгата на Милена Кирова е за 
жената в книгата от книги, описващи и 
предписващи света и човека. Затова и 
читателят е в очакване до „Библейската 
жена” да застане „Библейският мъж” – за 
да се завърне (поне) в книжно тяло пър-
вичната единност на човешкото. 

Илиана Павлова
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Едно писмо и един превод  
на поета

ПИСМО ОТ ПРИЯТЕЛ

Публикувам това писмо на поета Иванко Николов от есента на 2001 г. с извест-
но закъснение. С драматично закъснение, защото след около година той почина.

По това време беше в София, където помагаше нещо на издателя и поета Ге-
орги Ралчев, за да се изхранва. Та тъкмо довършвах макета на новия брой на в. „Ар-
тфорум“, ми се обади Снежана Иванова, за да ме покани на среща с Георги и Иванко – 
дошли при нея от София, за да ѝ донесат новата ѝ стихосбирка „Праг зад вратата“, 
която Георги Ралчев беше публикувал в издателството си „Рал-Колобър“. Иванко ни 
подари и преведената от него книга стихове на Сергей Есенин „Кучи син“ (библиофил-
ско издателство „Соранг“, С., 2001 г.; през 1996 г. той преведе и едно томче на Есенин 
в същото издателство под заглавие „Москва кабацка, или моят Есенин“).

Отидох, поляхме книгата и привечер решихме да посетим къщата на Янислав 
Янков. Янислав беше изненадан приятно, още повече, че благодарение на издателя 
Ралчев отрупахме бедната трапеза на поета богато и пребогато. За останалото се 
досещате... Всъщност, Иванко, с когото се виждах за първи път, ми пишеше по прия-
телски и ми изпращаше снимка за бъдеща публикация във вестника. 

Прощавай, Иванко! Където и да си сега, приятелите ти ще мислят за теб, за-
щото големите поети и чистите хора трудно се забравят.

Владимир Шумелов

Драги Владо,

Закъснях с обаждането си след моето завръщане в София. А всъщност желани-
ето ми да ти напиша веднага колко много и щастливо съм впечатлен от идването си 
при теб, Снежка и Янкови не ме е напускало – просто много съм притиснат от жи-
тейските си кошмари, а ако щеш и фобии, налетели ме през живота ми в студена Со-
фия – никога не съм имал дом и елементарни условия за живот, хляб и куп още важ-
ни неща, за да се чувствам човек. Единствено добрите ми приятели ми помогнаха да 
остана жив. Толкова много несвършена работа имам, а какво ще правя занапред, не 
знам – всичко опира до условията за живот... Не знам защо ти пиша тия работи, но 

 (1933–2002)

IN MEMORIAM

Иванко Николов
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някак си ми стана много близък. Пък и аз винаги съм се чувствал търновчанин, а 
двамата ми дядовци са от Търновско – Златарица и Миндя. Бях изигран и от собстве-
ната си съдба – тя ми устрои среща с онзи забележителен поет, с когото си говорехме 
да се виждаме, някога (бе преди почти десетина години), а това не се случи за жалост 
– Янислав Янков. А и със Снежка, която много ценя – много чист и оригинален поет 
и ненадмината по възторг към хората жена. Знаеш ли, тя може да е едно ангелче – ня-
какъв друг, различен пол, който е прибавен към жената, или обратното – как може да 
е толкова женска и толкова ангелска.

С Жоро Ралчев сме възхитени от вас четиримата (тук е и прекрасната Лилия на 
Янислав – Славчо Красински обожаваше своята Лилия, на която е посветил книга-
та си „Пролетен гост“). Какъв бе този небесен дом под небето вечерно, каква бе тази 
къща от времето на Цани Гинчев, и тази световна тишина! Това, за сладката среща, 
приказката ни и тихопийкото съпричастие, още ме вълнува. В туй много тежко вре-
ме срещата ни бе някак легендарна и много искрена. Радвам се много за Янислав, 
дано другите му приятели така да му се радват и да го тачат. Щастливо подкупващ 
човек и поет. Тези, които са с него в живота, не може да не го обичат, не може да не са 
приятели и в трудни мигове.

Владко, говоря ти от сърце. Аз не съм нито сантиментален в момента, нито вче-
ра, просто бях в един Янислав-Янков дом, където всеки миг носи дъха на истинската 
и неизмислената поезия. (Така се чувствах, както при Иван Пейчев, при Владимир 
Русалиев.) Ти даде ли му Есениновия „Кучи син“? Жалко, че нямахме повече време, а 
и сме толкова... толкова бедни, Господи, но, дай Боже, пак да се видим.

Седмица след идването при вас, аз трябваше да се върна от моето село в София, 
а после пак да пътувам към село, откъдето сега ти се обаждам. Тук ще седя докъм 
21–28 септември. Отдавна се готвя да напиша книга за още един знаменит човек, за 
един невероятно огорчен от съдбата поет, чието име бе обречено на забрава – Влади-
мир Русалиев от Драганово – поетът на бунта и безсмъртната любов, както го нарече 
Пеньо Пенев в стихотворението, което му посвети. Неговият „случай“ е доказателс-
тво за безсмъртието на голямата поезия и аз искам да ускоря връщането му при хо-
рата и на лавицата на златната ни класика. Може би книгата ми е много лична, но ще 
го оставя „да говори“ само той, както бе в отношенията ни. Казваше ми, че „славата 
е птичка, която каца, където тя си иска, а не където я викат“; за всяко вино, даже хо-
ремашкото, казваше, че е бургундско, в смисъл прекрасно, и т.н. Как искам да сте го 
чели и вие четиримата... Дойдох тук да сбера спомените си за него. Дано успея. Как ще 
издавам тая книга после, не знам; нямам пари. Може би ще трябва да ги прося, но кой 
ще ме разбере. Е, който не иска да среща мечки, да не ходи в гората (т.е. аз, де)!

Много поздрави, мили мои приятели – и четиримата.
Твой Иванко
Горско Абланово, 14 септ. 2001 г.
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Сергей Есенин

СПИ КОИЛОТО И ОТ ПЕЛИНА
капе пак оловено сребро.
Няма и не искам да замина
другаде да търся своя гроб.

Всеки е прегърнал свойта участ,
даже да не бъде и по вкус.
Радостна, свирепа или скучна,
тя е просто неговата Рус.
Тайнствено луната свети ниско,
а върбите плачат и шептят.
Никой тук под жеравния писък
няма да остави своя кът.

От съдбата нищо не поискал,
светъл дял и да ми отреди,
ще възпявам, без да се замислям
къщичката с дървени греди.

Пред нощта се будя и простенал,
гледам пак железния си враг.
От земя отстинал, озлостено
като тъпче моя ръжен злак.

И, сломен от гледката злокобна,
яростно запявам, глас ще раздера:
Оставете ме поне свободно
и спокойно тука да умра.

Превод 
от 
руски

Иванко 
Николов

Иванко Николов • In memoriam



Илиана Павлова

ИВАН РАДОСЛАВОВ И ИВАН МЕШЕКОВ –  
СРЕЩИТЕ В СЛОВОТО

За Иван Радославов и Иван Мешеков обикновено се говори от позицията на 
различията – различни характери, идеи, присъствия в литературния и културния 
живот. Двамата критици не се сговарят, не стоят в близост. Срещите им често са оп-
ределяни като „игра на случая”, която приключва „по обичайно краткия начин – с 
церемонията на срещата-разминаване”1. 

Има обаче и срещи, при които не разминаването, а оставането в близост е въз-
можно. И именно за тях ще стане дума. 

Всъщност, и според двамата, истинският критик е длъжен да отвори вратите на 
общия дом, наречен литература, и смело да се заеме с подредбата му: да извае портре-
тите на творците, да представи света на творбите, да разлисти словата, за да разкрие 
местата, където се срещат хората и се явяват отношенията, желанията, разочарова-
нията – целият спектър от човешки присъствия. Иван Мешеков посочва: задачата на 
критика е „безпогрешно да улавя из грамадите слова само поетическото и художес-
твеното оригинално слово, което не само оправдава тези грамади от словесни мате-
риали, но ги одухотворява в един жив строен организъм, в един цял поетически свят 
със строг индивидуален строй, дух и стил”2. Задачата на критика е да отсее и да „спа-
си” читателя от грамадите слова, да чете творбите, за да отчете значимостта на твор-
ците. И още: в „изложбените зали на литературата” да подреди портретите на твор-
ците така, че да утвърди човешкия дух (Ив. Мешеков), да представи „самата истина, 
утвърждаваща човека” (Ив. Радославов). „Художествените творби – отбелязва и Ив. 
Радославов – са обществено достояние. Те са етапите, които бележат националния 
възход към културния идеал. Ето защо в течение на времето интересът към техните 
творци расте, колкото по се отдалечават от епохата им. Поколенията търсят да наме-
рят самата истина, утвърждаваща човека. Трябва да се разсеят легендите, да се уста-
новят фактите, за да се открои образът и възсъздаде големият творец”3. 

Големият творец е необходим, защото чрез него проговаря „безкрайното бо-
гатство на човешкия дух” (Ив. Мешеков), той е средоточие на светове – притежавани 
и непрекъснато създавани. Според Иван Мешеков именно чрез големият творец сам 
критикът добива шанс да стане творец. Критиката е „вдъхновение от вдъхновението. 
Тя е културата на изкуството”, казва той4. От тук и „художествената критика... има за 
първа и главна задача да нарисува образа на поета, творческата личност, тъй както е 
дадена от самия него в творчеството му”5. 

1 Василев, С. Иван Радославов и Иван Мешеков – опит за диалог. Предговор към: Радосла-
вов, Ив., Ив. Мешеков. Книга от техни страници. В. Търново, 1996, с. 5.

2 Мешеков, Ив. Критикът като артист. – В: Мешеков, Ив. Есета, студии, статии, рецензии. 
С., 1989, с. 139.

3 Радославов, Ив. Алеко Константинов – тенденциозно осветлен. – В: Радославов, Ив., Ив. 
Мешеков. Книга от техни страници. В. Търново, 1996, с. 127.

4 Мешеков, Ив. Някои проблеми на българската литература. – В: Мешеков, Ив. Есета, 
студии, статии, рецензии. С., 1989, с. 210.

5 Мешеков, Ив. Есета, студии, статии, рецензии. С., 1989.
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Ако си позволим да перифразираме Ив. Радославов и Ив. Мешеков – само чрез 
поетът артист критикът добива шанс да стане артист. Критикът артист и артистът 
поет са две формулировки, зад които се крие мащабът на личността творец. Истинс-
кият творец-артист умее да чувства света, той го улавя интуитивно, вживява се и се 
превъплъщава в него, за да го покаже на читателя и за да оповести скритите му тай-
ни. „Както художникът или скулпторът пресъздава своя жив обект (модела), за да 
направи портрет или бюст, като предаде едновременно индивидуалното и типично-
то в оригинала (модела), това същото прави и критикът артист от авторовия текст”6, 
казва Иван Мешеков. По думите на Иван Радославов задачата на критика е да открие 
поетът артист, този, който твори непринудено „под напора на един бушуващ вътре-
шен живот”7. Защото именно чрез мощта на артистичния поетически талант и под 
непрестанна лична творческа грижа растат „най-красивите, крехки цветя” на лите-
ратурата, според критикът. Такъв артист е Пенчо Славейков: „неговото име – казва 
Иван Радославов, – винаги ще извиква в паметта ни образа на един поет, който в едно 
време, когато никой не е чествувал светия празник на изкуството, едничък е знаел 
върховното щастие да бъде артист и само артист”8. Поет артист е и Н. Лилиев, защото 
си служи с „красотата чрез формата”. Това негово качество му отрежда „място сред 
тия, които образуват малката, но великолепна зала от изложбата на българската съв-
ременна лирика”9, казва Ив. Радославов. 

Нека отбележим и факта, че в тази „малка, но великолепна изложбената зала” на 
българската литература, и двамата критици подреждат експонатите хронологичес-
ки, генеративно. Портретите на творците се следват, взаимно се извеждат, пораждат 
се един друг. За Ив. Радославов „Понятието литература винаги се покрива с поняти-
ето за развитие”10, така както и според Ив. Мешеков талантът е „стрелка” на истори-
ята”, „не е хазартен играч”, а „знаменосец на времето си – приемник и революционер 
в литературата ни”11. Талантът „винаги носи в себе си и показва равнището на наци-
онално духовно, художествено и културно съдържание”, той не израства от нищото, 
а „из опита на колектива (нация или класа) и създадените вече ценности”12, посочва 
Мешеков.

Да се чете литературата откъм приемствеността и развитието, творбата – откъм 
духа и опита на колектива, а талантът като средоточие на въпросите и отговорите на 
времето – още една позиция на близост между Ив. Радославов и Ив. Мешеков.

За пример се позоваваме на критическия портрет на Христо Ботев – според Ив. 
Радославов „неоспорвания, единственият български класик”, за Ив. Мешеков – „ге-
ний в поезията и в историята ни”, „архангела-пратеник с огнен меч и огнено слово на 
новото човечество и новата история”. 

6 Мешеков, Ив. Из бележника на критика. – В: Мешеков, Ив. Есета, студии, статии, рецен-
зии. С., 1989, с. 181.

7 Радославов, Ив. Николай Лилиев. – В: Радославов, Ив., Ив. Мешеков. Книга от техни 
страници. В. Търново, 1996, с. 239.

8 Радославов, Ив. Пенчо Славейков. – В: Радославов, Ив., Ив. Мешеков. Книга от техни 
страници. В. Търново, 1996, с. 170.

9 Радославов, Ив. Николай Лилиев. – В: Радославов, Ив., Ив. Мешеков. Книга от техни 
страници. В. Търново, 1996, с. 240.

10 Радославов, Ив. Българска литература 1880–1930. С., 1992, с. 9.
11 Мешеков, Ив. Някои проблеми на българската литература. – В: Мешеков, Ив. Есета, 

студии, статии, рецензии. С., 1989, 224–225. 
12 Пак там, с. 224.
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По думите на Иван Радославов „Христо Ботев пръв – вглъбявайки се в народ-
ния дух – съумява да заговори с мощта и силата на безсмъртното родно слово. Ес-
тествено, непринудено и властно.”„Ако стилът според избитата, но дълбоко истинна 
фраза е човекът и ако истинският художник е плът от плътта и кръв от кръвта на на-
рода си – Христо Ботев е най-големият, най-съвършеният стилист на родната българ-
ска реч”13 – посочва критикът.

Цитирайки думите на Карлайл, че „истината на камъка е искрата му”, и Иван 
Мешеков отбелязва, че „истината на българския възроден народ е поезията на Бо-
тев”. Ботевият „творчески глас е гласът и зовът на колектива и историята.” „Чрез не-
говия образ всеки ще види себе си – красотата или грозотата на съществуването си, 
славата или позора си... през всяко време – днешно и бъдеще”14, казва Мешеков.

И за двамата критици, истински творчески глас е този, в който всеки може да 
разпознае собствените си интонационни извивки, да почувства определена близост 
в звученето, съпричастност в казаното. От тук и цел на критика е не само да открие 
този творчески глас, но и да го покаже на колектива. Защото именно в могъщият 
творчески глас се съдържа колектива, самата истина за колектива е сърцевината на 
този глас. Разкрита и оповестена, тази истина, по думите на Иван Радославов, бележи 
„националния възход към културния идеал”. „Културното оформяне е висшият син-
тез на националния дух, в който и родното, и влиянията, и заемките отвън, се разтва-
рят. Ние имаме в своето развитие да догонваме този синтез”, казва критикът15. 

Така, ако художествените творби са етапи по пътя „към културния идеал” на 
един народ (Ив. Радославов), то представянето на културата и карикатурата на 
този народ е общо място, от което и двамата критици гледат към портрета на Алеко 
Константинов. 

Според Иван Радославов народът цени Ал. Константинов като „един от сво-
ите най-културни синове и един от своите най-големи духовни водачи”16. А „Твор-
чеството му е карикатура, в която под видимото измълчаване на рисувания обект, 
се дава най-характерното в образа”17. Според Иван Мешеков „Алеко чувствува при-
родата и обществото като едно нарушено велико единство, велика дисхармония, ня-
каква изюдена карикатура на идеала”. Затова и „с пламенна душа на апостол се отда-
ва на обществена служба, на България и човечеството. Той се чувства гражданин на 
културна Европа на Стария и Новия свят и затова е и доблестен български гражда-
нин, достоен приемник на Ботев и освободена България (в сатирата и хумора).” „Чрез 
изкуството на Алеко – казва Мешеков – ние сме се освободили вътрешно, естетичес-
ки-илюзивно от едни отрицателни свои черти и сме се издигнали към положителни-
те…”, „в образа на бай Ганьо ние виждаме своята национална художествена карика-
тура… своята карикатура, а не своя портрет, отрицателното, а не положителното у 
себе си”18. 

13 Радославов, Ив. Българска литература 1880–1930. С., 1992, с 21.
14 Мешеков, Ив. Христо Ботев – поет и гений. – В: Мешеков, Ив. Есета, студии, статии, 

рецензии. С., 1989, с. 327, 328.
15 Радославов, Ив. Алеко Константинов. – В: Радославов, Ив., Ив. Мешеков. Книга от тех-

ни страници. В. Търново, 1996, с. 100.
16 Радославов, Ив. Алеко Константинов – тенденциозно осветлен. – В: Радославов, Ив., 

Ив. Мешеков. Книга от техни страници. В. Търново, 1996, с. 132.
17 Радославов, Ив. Алеко Константинов. – В: Радославов, Ив., Ив. Мешеков. Книга от тех-

ни страници. В. Търново, 1996, с. 100.
18 Мешеков, Ив. Алеко Константинов. – В: Мешеков, Ив. Есета, студии, статии, рецензии. 

С., 1989, с. 377, 410.
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Да се разкрие истината, за да се утвърди човекът – „самата истина, утвърждава-
ща човека” (Ив. Радославов), да се разлистят творбите, за да прозвучи „словото на но-
вото човечество” (Ив. Мешеков). Накратко, според двамата критици: да се чуе гласът 
на човешкото. Човешкото в случая е разбирано като набор от присъствия, утвърде-
ни в ценностната парадигма на времето. 

Именно от позицията на човешкото могат да се заличат всякакви граници, от-
падат и всички възможности за разделяния. Творбата се оказва само съд, форма, в 
която се влива животът. Критикът е сетивото, което улавя и представя неговия сми-
съл. Погледната от тук и литературата е колкото родна, толкова и без родова принад-
лежност: „Понятието българска литература е твърде относително. Защото, ако я све-
дем до същинското ѝ значение и я определим като наша си, родна литература, тя би 
престанала да се смята за такава...” – отбелязва Ив. Радославов, – все пак именно „на 
канавата на вечното творчество на живота се изшиват нашите настроения и изживя-
вания, чувства и идеи”19, казва критикът...

На „канавата на живота” поредното слово е само знак за присъствие, маркер, с 
който се подчертава вече познатото. Затова и принципът – текстът и само текстът 
– и за двамата критици е водещ. Такива „безцелни” и „излишни факти” – като дати и 
конкретни биографични данни – могат да бъдат открити в „специалните енциклопе-
дии, речници, христоматии и сборници, в разните учебници по литература”, посоч-
ва Иван Радославов20. „Текстът и само художествения текст! Всичко друго трябва да 
бъде изхвърлено, заличено, елиминирано” и според Ив. Мешеков21. Критикът трябва 
да се интересува от творбата като вместилище на духа и опита на колектива, но най-
вече като място, на което се разиграват сюжетите на живота. 

Словото е преди всичко дом, който събира тези сюжети. Затова и ако всяка раз-
дяла е предшествана от среща, то и срещата на Иван Радославов и Иван Мешеков в 
настоящия текст е само опит в написаното от двамата критици да се видят близости-
те, тези близости, от които започват разделите... 

19 Радославов, Ив. Българският символизъм. Основи – същност – изгледи. – В: Радославов, 
Ив., Ив. Мешеков. Книга от техни страници. В. Търново, 1996, с. 21, 33.

20 Радославов, Ив. Българска литература 1880–1930. С., 1992, с. 5.
21 Вж. Султанов, С. Предговор към Мешеков, Ив. Есета, студии, статии, рецензии. С., 

1989, с. 27.
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Мая Горчева

СЪНЯТ НА ИКОНИТЕ 
Будната памет на песните в “Иконите спят” от Гео Милев

Знаците на фолклорно-митологичното в “Иконите спят” се тълкуват двояко: 
от една страна, фолклорното присъства само в епиграфите и в отделни мотиви, раз-
хвърляни из образната система, например в “Гроб”: “Залязвам аз в зеления твой пог-
лед” (срв. хипнотичната сила на змейския поглед1); “ни плачуща върба” (върбата се 
използва като предпазно средство против змии, потискащо сексуалните влечения2). 
Фолклорното присъствие се тълкува като съвкупност от образи и структури, чрез 
които се изразява субектът и които “заместват” автентичните му страдания с моти-
вите на змейовата любов, на кървавите хайдушки ризи, на сблъсъка между космос и 
хаос. От друга страна се търси модерното разбиране за фолклора и националното в 
измеренията на под(не)съзнателното (при Ив. Сарандев3 или при Цв. Атанасова4). 

Оказва се, че “надтекстът” с народнопесенни мотиви изпълнява важната фун-
кция да снабди с крехките опори на интертекст, по който да се опитаме да възсъзда-
дем смисловата цялост. Наистина, изглежда ненужно да се търси техен първоизточ-
ник, доколкото редица спомени на съвременници свидетелстват, че Гео Милев е пеел 
много народни песни, при приятелски събирания или за отмора. И все пак подсъз-
нателната неведомост на националното чувство според естетическите принципи на 
автора въобще не означава и интерпретативен отказ да се търсят фолклорните пър-
вообразци претексти. Дори още по-важно става как се опазват тези претексти, как са 
преобразени – и какви неуловимо под(пред)съзнателни смисли отприщват те. Какъв 
интерпретативен ключ дават народопесенните мотиви, означени в епиграфите, как-
ви измерения на субектността задават те?

Най-лесно разчетим изглежда фолклорният образец на първата вариация по 
песента “Радка и змей”:

– Жениш ме, мамо, годиш ме,
ала ме, мамо, не питаш,
че женя ли се, или не:
Мене ме, мамо, змей либи,
змей либи, змей ще ме земе! (първи известен ми отпечатан вариант в СбНУ, Х, 

1894; цит. по Арн., т. 1)5

Изглежда лесен поради изобилни разработки на образа на змея в творчество-
то ни. Изобщо взето, образът на медиатора между световете е превърнат в емблема 
на изконното и родното, утвърден и в образователния канон (песента “Змей и Ста-
на” влиза в ръководството на Цветан Минков “Насоки за литературен разбор”, 1933). 
Срещаме го в разнообразни художествени въплъщения. Нему е посветен и първият 
национален балет от 1937 г. (“Яна и змей”, музика Хр. Манолов, хореография Анас-

1 Беновска-Събкова, М. Змеят в българския фолклор, 1992, с. 113.
2 Цит. съч., с. 159.
3 Сарандев, Ив. Фолклорът и поезията на Гео Милев, Разцветников, Фурнаджиев и Баг-

ряна. – В: Българската литература и народното творчество. С., НП, 1977, с. 260.
4 Атанасова, Цв. Гео Милев и българският фолклор (“Иконите спят”). – В: Гео Милев. 

Нови изследвания и материали. С., БП, 1989, 172–181.
5 В СбНУ песента е дадена от Еленско, при М. Арнаудов – от Търновско.
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тас Петров), а през 1942 г. Мария Димова поставя танцовата миниатюра “Мене ме, 
мамо, змей люби”. Филмиран е през 1946 г. (“Мене ме, мамо, змей люби”, сценарий, 
режисура и камери В. Бакърджиев. В ролите: З. Василева, К. Георгиев, Евг. Козарева 
и др.)6. През 1944 г. Недялко Месечков пише драма “Мене ме, мамо, змей либи” (пос-
тавена и издадена през 1946 г.). Визуализиран е и в художествени изображения от 
Иван Милев (“Змейова сватба”) или Никола Кожухаров (“Змейова любов”, “Целувка-
та на змея”, “Змеица”, “Мене ме, мамо, змей люби”, “Змейове и змеици задигат Радка”). 
Втвърдявайки емблематичността на образа на змея през 30-те години, “вселеногле-
дът” на Найден Шейтанов му отрежда централно място.

От литературните образи може би най-силно е повлияла върху днешната памет 
за митичния змей интерпретацията му в драмата “Змейова сватба” от П. Ю. Тодоров, 
където връзката с фолклорния образец е недвусмислено заявена с цитиране на шест 
стиха от “Жениш ме, мамо, годиш ме....”. Останали са и свидетелства за работата на 
Гео Милев по либрето на опера върху драмата на П. Ю. Тодоров по музика на Панчо 
Владигеров, готвена за театъра на Макс Райнхард7. Резултат от замисъла е театрална-
та “мимическа приказка” “Огненият змей”, запазена в ръкопис8. 

Като цяло между фолклорните сюжети за змея и тези на личното творчество 
има изненадващо много допирни точки, макар често пъти литературните да взимат 
само готовия образ, изпускайки контекста на причинно-следствени отношения меж-
ду свръхестественото същество и света на хората. Милена Беновска-Събкова9 дава 
доста обилни сведения как се обяснява според меморати (свидетелства на носители 
на фолклора) залюбването на мома и змей. Змейската любов може да е наказание за 
някакво прегрешение (например престъпване на забрана от страна на майката; рабо-
та в празничен ден). Може да е съдбовно предопределена – защото момата е родена в 
същия ден като змея. Залюбена от змея е и мома, чиито поглед той е уловил. Най-из-
питаното средство за освобождаване от змейската любов са “разделни” билки. 

В руслото на прамитологична и вторично-литературна двусмисленост попада и 
фигурата на змея несретник в света на хората. Но за разлика от трагиката на сблъсъ-
ка при Петко Тодоров, в народнопесенния свят образът е едновременно трагичен и 
комичен, срв. песен 32. от Сенки..., която подробно осведомява за превръщането на 
момък в змей – и за ефекта от преображението:

6 Филмът е “свободна разработка на легенда и народна песен”, в която митологичното се 
преплита с любовен сюжет, но и с отчетливи социални мотиви. Срв. информацията при Пе-
тър Кърджилов. Български игрални филми. Анотирана илюстрована филмография. Том първи 
(1915–1948). 1987, с. 225. 

7 Гео Милев... в спомените на съвременниците си, с. 310.
8 В архива на НБКМ се съхранява автографът Der Feuer-zmej. Ein mimisches Märchenspiel 

in 3 Bildern. Отпечатана е на български в: Театрално изкуство. Студии, статии и критики, 1942. 
Създадена е през 1922-1923 г., по време, когато Панчо Владигеров работи в театъра на Макс 
Райнхард, а Гео Милев е поддържал лични контакти с режисьора. Пенчо Пенев пише през 
1945 г., че “Огненият змей” е поставен от М. Райнхард („Гео Милев. Живот и творчество“, с. 
103).

Сюжетът на приказката се очертава по събитията, означени във вариацията “Змей”, като 
тук “тя” носи името Рада – момата според един от най-популярните варианти на песента. То-
посите – долина, чешма, пустота и самота сред полу-планина, полу-облаци, отвор на пещера, 
и камбанен звън долу откъм долината – явно издават литературния субстрат на драмата “Зме-
йова сватба” от П. Ю. Тодоров. Както в драмата, “мимическата картина” се поделя между нере-
шената драма на “Тя”, разкъсвана от порива на страстта и “копнежа да се върне назад” по зова 
на камбаната, и изтляването на змейската сила, сразена от ненадейната самота. Завършекът на 
мимическата картина цитира завършващия образ във вариацията “Змей”.
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Кокошки крякат от него,
Кучета лаят от него,
Хората бягат от него.

А жена му го изнася в “бащини му ливади”, където всеки ден донася по “капак 
мляко”.

В народнопесенната символика залюбването от змей въобще не е поетически 
обвеяно. Физически то прилича по-скоро на поболяване, а залюбената от змей не из-
глежда примамлив обект на желанието:

Когà ни беше малèнка,
кòлку ни беше –убàва;
а сега йе преблèдела,
преблèдела, прежътèла
като д-уня презреàла,
а нерàнджа прекапàла;
като риба отровèна,
на сух песòк изв-ърлена;
лèбо мèси, не –яде го,
водà нòси, не п-ие я,
като кога си змè люби? – (Шапк. т. І, 5)

При повечето песни мотивът за змейската любов се развива в сюжет за осво-
бождаването от магическата сила на змея над човешкото същество, както гласи заг-
лавието, поставено на един от вариантите от съставителите на сборника “Сенки из 
Невиделица”: 30. Мома се отървава от змей. Човешкото тържествува над природна-
та стихия. За литературното въображение обаче сюжетът е обвеян с баладична тра-
гика и разкрива недостижимостта на любовта в земния човешки свят, както в драма-
та на П. Ю. Тодоров.

Ако момата не надхитри и не се отърве от любовта на змея, фолклорната песен 
предлага друг познат от баладите завършек – смъртта:

С душа се раздели...
Възможни са и чисто битови мотивировки за избраничестото на момата от 

змея. Може да се предизвика залюбването от змей, за да отнемеш своя избраник от 
либето му (като в цитираната по-горе песен 32.). Драмата “Змейова сватба” загатва, 
макар и с обратен знак, за поверието, че една мома не си ли намери еша, я залюбва 
змеят. Змеят посочва за своя настойница мома от хорото, която няма либе, затова 
майка ѝ с готовност му я дава (Сенки..., 31). Болестното погрозняване на змейното 
либе може да намери съвсем банално съответствие в повехналата хубост на остана-
лата без съпруг мома (в цитирания по-горе откъс е ясно противопоставянето мален-
ка+хубава – сега, по-късно: (стара)+погрозняла). В Петко-Тодоровата интерпретация 
малката мома сама избира змея и тяхната любов завършва със смъртта ѝ – нелепа, 
по случайност, но предопределена от невъзможността блянът на любовта да същес-
твува в реалността, поне както гласи убедеността на модернистите в двоемирието на 
мечта и оплетено в предразсъдъци и страх човешко стадо. За Гео-Милевата вариация 
“те” не съществуват – тяхното присъствие е заменено с надличен образ на колектив-
ното, загатнат в камбанния звън. Но този контрапукт на змейската любов е много по-
натоварен с културни символи.

Записаните народни песни са извор и на детайли, които очертават предметите и 
пространството в обкръжението на змея. И разрушителната му мощ:
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Гората е потрошило,
Листата е саборило,
Тревата е поломило (Сенки..., 29)
Сякаш във втората вариация “Стон” Тя се е пробудила сред изгорената от диха-

нието на змея гора и броди из нея. Може да се каже, че с края на “Змей” в образната 
система на цикъла приключва и прякото позоваване на емблематиката на родното. 
“Змей” изглежда най-впечатляващата вариация, с най-лесно разпознаваемите проти-
восили. Но след “Змей” започват самотните лутания на Аза – и автентичните авторо-
ви търсения. Като че ли оттук тръгва собственият път на поетическото въображение 
из лабиринтите на народнопесенното предание. След “Змей” започват и изпитанията 
за интерпретацията, като се започне от усилието за намиране на песните, останали 
в епиграфите.

Студенината на гората в “Стон” не е метафора, непозната за фолклорния текст. 
Тя може да обозначи липсата на любов в контраст с жарката близост “при лудо”, при 
любимия (срв. БрМ, 495). 

През епиграфа на “Стон” се възстановява песента “Булка върви из гора зелена”. 
В сборника “Български народни песни. Том І. Лирика” (1938) Михаил Арнаудов я оп-
ределя като елегия, която дава израз на мъката на нещастно омъжена жена. Според 
автора елегиите са изцяло доминирани от лирическия първоизточник – чувството 
и отвеждат към кръга на миньорните настроения на горчива мъка и на отчаяние по-
ради нещастна любов.

Ето и записания текст със заглавие “Плач за младост” от Търновско, по Арн., т. 2: 

Булка върви, булка върви из гора зелена,
като върви, като върви, жално-милно плаче,
жално-милно плаче, джанъм, плаче и нарежда:
“Черней, горо, черней, сестро, двама да чернейме:
ти за твойте листи, горо, аз за първо либе;
тебе та е, горо ле сестро, слана осланило,
мене ма е, горо ле сестро, мама оженила,
мама оженила, горо ле сестро, за лудо, младо либе.
Нощя ходи, горо ле сестро, по широко поле,
деня ходи, горо ле сестро, из дълбоки доли;
вечер иде, горо ле сестро, армаган ми носи,
армаган ми носи, горо ле сестро, сè кървави дрехи,
сè кървави дрехи, горо ле сестро, се търговски глави.
Черней, горо, черней, сестро, двама да чернейме:
ти за твойте листи, горо, аз за първо либе;
Черней, горо, черней, сестро, двама да чернейме:
ти за твойте листи, горо, аз за първо либе;
Твойте листи, горо ле сестро, пак щът да покарат,
мойта младост, горо ле сестро, не ще са повърне.” 

Ако четем песента през кода на лиричното, тя изплаква нещастната любов и не-
успешния брак. Лиричното е максимално усилено във вариант, в който повелително-
то “черней” е синонимно заместено с “жали”:

– Жали, горо, не нажалила се!
Плачи, горо, плачи двама да плачеме! (Шапк. т. ІІІ, 588)

Метафориката прелива в буквално-сантименталния смисъл на мотива за са-
мотната невеста, доразвит при вариант 591 от Шапк., т. ІІ с писмото на пораслото 
“мажко детенце” до бащата.
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Ядрото на любовната тема поражда и устойчива фразеологизирана синтагма: 
Гора чернее за вода, мома копнее за либе. В литературната интерпретация на мотива 
в “Стон” като че ли на непосилно изпитание е поставена любовта – онова дълбоко из-
живяване, което дава цялост на интимния субективен свят, а и на природния.

Но мотивът влиза в разнородни народнопесенни сюжети. На въпроса към го-
рата защо съхне и вехне (Дали те слана ослани/ или те жара ожари?) тя ще отгово-
ри също, че са минали “дор три синджира роби”, но и че са дошли “върли хайдути” 
– “млади юфчаря” – изпасли са тревата, изпили студената вода, изпекли млади агне-
та. Изумителната комбинаторика на народнопесенните мотиви полага на блюдото на 
причината за тъгата на гората на равна нога нещастната любов – робските мъки – и 
“хайдутлука” на скотовъдците! 

Изреждането на невестини жалби пред гората понякога завършва с узнаването, 
че съпругът хайдутин е посегнал на родата ѝ. Откриването на убийството на брата от 
мъжа разбойник е разгърнато като баладична микрофабула:

Снòщи дойде, гòро, дойдè и донесè,
дойдè и донесè, гòро, рàка от юнака;
на п-ърстите му, гòро, п-ърстен бурмалл-иа;
на п-ърстено, гòро, писмо подписано,
писмо подписано, гòро, име – Миха-иле! –
тàа йе рàка, гòро, на мòего брàта,
на моего брàта, гòро, брàта Миха-ила! 

(Шапк., т. ІІІ, 588, 623; вж. също узнаване по самура на главата, желтия скорен 
на крака и злати пръстен на ръката в 627; песен 306 от т. 2 пък възпроизвежда имена-
та: Войно кеседжия убива шурея си Михаила).

Според народнопесенния образец героят, опръскан в кърви, е либето хайдутин. 
Змеят е кървав хайдутин, грешен разбойник – “човекът-звяр” (Видка Николова10). 
Такъв е и вампирът жених (в приказката на Н. Райнов “Вампирова булка”), който 
всяка вечер се връща с кървави глави. Гео-Милевата вариация изговаря хаотичните 
видения на Вампировата булка в полупросъница:

В страшни нощи без лъч и звезда
той възкръсва и гази в кръвта
на кръстопътища оплетени в ниски поля.
.....
червен от убийство и черен от мъртва мъгла
той влиза в съня ми...

И същевременно мотивът в епиграфа на “Стон” може да се разработи изцяло 
като метафора на осланената младост и нещастната любов, без семейно-битова конк-
ретика. Именно така, без мотивировката на кървавите престъпления на либето, е из-
граден опоетизираният вариант, който дава Пенчо Славейков:

Черней, горо льо, черней, сестро,
двама да чернеем:
ти за листя, горо, ти за листя – 
аз за първо либе... (Сл., 147; срв. СбНУ, кн. 1, 123) 

В следващата вариация “Кръст” почернената гора се преобразява в чернотата, 
обвила тялото на девойката калугерка. Мотивът “помонашаване в момент на отчая-

9 Срв. Беновска-Събкова, М. Цит. съч., 112–115.
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ние” е причислен от съставителите на “Книга на народната лирика” към любовната 
тематика (срв. песен 160. от “Книга...”: Отдавна ли си, Сусанко моме, калугерица). 
Така го класифицира и заглавието, което дава Кузман Шапкарев на вариант на пе-
сенния мотив: “Млада калугерка и юначе (момче) – несполучлив опит за любовна 
премама”:

– Даль си отдàмна, дèвойче, калугèрица? –
– Ни сум отдàмна, юначе, ни сèга бъргу;
туку си –имам, юначе, дèвет гòдини,
дèвет гòдини, юначе, кàк в кèлье сèдам: -
– За кòго ч-уваш, дèвойче, църните очи? –
– Ч-увам, ‘и ч-увам, юначе, за църн-ъ земя! –
– Църнатà земя, дèвойче, спòлай нè-велит;
хàризай мèне, дèвойче, спòлай да рèчам!
Кòму ‘и ч-уваш, дèвойче, ц-ърнитè вежджи? –
– Ч-увам, ‘и ч-увам, юначе, за църнъ земя! –
– Църнътà земя, дèвойче, спòлай нè-велит;
хàризай мèне, дèвойче, спòлай да рèчам! 
Кòму го ч-уваш, дèвойче, белотò лице? –
– Ч-увам, го ч-увам, юначе, [за] църн-ъ земя! –
– Църнътà земя, дèвойче, спòлай нè-велит;
хàризай мèне, дèвойче, спòлай да рèчам! 
За кòго ч-уваш, дèвойче, рудотò гърло? –
– Ч-увам го, ч-увам, юначе, за църн-ъ земя! –
– Църнъта земя, дèвойче, спòлай нè-велит;
хàризай мèне, дèвойче, спòлай да рèчам! 
Кòму -я ч-уваш, дèвойче, тънкатà става? –
– Ч-увам -я, ч-увам, юначе, за църн-ъ земя! –
– Църнътà земя, дèвойче, спòлай нè-велит;
хàризай мèне, дèвойче, спòлай да рèчам! (срв. Шапк., т. ІІІ, 753)

В този метафоричен ред калугерството означава обричане на черната земя – на 
смъртта. Но това е знак за нещастна любов и стои извън някаква възможна баладич-
на структура, свързваща субекта с отвъдното (за тази оценка благодаря на Мария 
Илчевска).

Отново като “тъжовна” любовна песен е разработен мотивът и с мъжки персо-
наж: момъкът казва на майка си, че ще стане калугер, ако не му дадат “туй пусто мо-
миче” и я моли да вапца белите му дрехи в “черни калугерски”:

Калугер ще ида, мамо, по света ще ходя,
Който видя ѝ срещна, мамо, и сè ще казувам:
Който либе либи, мамо, севда да не хвърля,
Че севда ѝ лошо, мамо, лошо, та омразно!” (Лирика, 94)

Калугерството на момата е обричане и отказ. Мотивът попада и в контексти из-
вън любовната тематика и сантименталните сюжети за нещастната любов. Според 
една група вариации момата калугерка е прокудена от моминските си радости зара-
ди хубостта си, но и от манастира я пъдят, тъй като е изкушение за монасите:

Ама си нòщ хубава,
от с-ите сèстри нàй-мала,
ке ни прелàжеш гячинята (Шапк., т. І, 39, “Бояна покалугерена”).
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Епиграфът на следващата вариация “Гроб” е от песен за нещастна любов. Тя е 
дадена в сборника на Кузман Шапкарев (т. І, 225). Включва я в своята подборка и Пен-
чо Славейков (№ 75). Ще дадем двата варианта успоредно, доколкото сравнението е 
доста показателно за “литературното” досътворяване на фолклорното творчество.

Шапк., т. І, 225   Сл., № 75

Ако ме мил-уеш, мил-увай,  Ако ме милуйш, милувай,
ако не, прàво ми кàжи.  ако не – право ми кажи.
Не ми доòгяй немт-урски,  Не ми доогяй немтурски,
сос глàвата наведèна,  сос главата наведена,
сос òчите ничкосàни!  сос очите ничкосани!
Когà ке дòйдеш у мене,  Кога ке дойдеш у мене,
променéно, накитéно –  дой променено, китено –
кàко гòрско яребиче;   главата горе дигната,
зере к’-идам на ябанà –  очите право у мене...
ябанà, Стàра плàнина.  Зере ке идем ябана –
Там грòбо ке си направам,  ябана, Стара планина;
и -име ке си нап-ишам  там гроба ке си направам,
и мòйте тèжки тегоб-и!  името ке си напишам
     и мойте тежки тегоби!

Пенчо-Славейковата редакция се изразява в търсенето на ново звучене. Разх-
върляни са и доста знаци, които сочат към чисто литературно авторско конципиране 
на образите и са поредното неразличаване между фолклорен вариант и авторска сти-
лизация на фолклорни мотиви (срв. особено непривичните за народния певец изра-
зи, дори в първия вариант:“сос главата наведена,/ сос очите ничкосани”)11. 

В условното пространство между живот и смърт се развива и сюжетът на пе-
сента, указана в последния епиграф над вариацията “Край”. Ненадейното израстване 
на манастир от мъртвото тяло загатва за някакво неведомо жестоко, но справедливо 
възмездие. Храмът е знак на смъртта: “Господ строи манастир от живи души”. Макар 
всъщност преображението в лирическия текст буквално да възстановява една етног-
рафска даденост – старите гробища на българските селища са правени обикновено 
около църквата.

В “Край” лирическият текст следва плътно разгъването на нареченото от песен-
ния герой. При Шапк. (т. ІІІ, 704) песента звучи така:

Стъп-ил Дòбрил на бèл мèрмер кàмик,
да си мèри с-ива гургул-ица,
не умèри с-ива гургул-ица,
но умери клèтото си с-ърце.
В-икна Дòбрил, в-икна та заплàка,
и си рèче на стàрата мàйка:
дèто пàдна, тàм ме закопàйте;
на главà ми чешмà направèте,
на сърцè ми ц-ърква направèте
на крака ми лòзе насадèте,
че ще м-ине цàревата вòйска;
кòй е жèден, водà да си пие;
кòй е грèшен, бòгу да се мòли;
кòй е глàден, грòзге да си зòбе. –

10 Николова, В. “Иконите спят” от Гео Милев. – Литературна мисъл, 1969, кн. 5, 47–55.
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С известна фонетична нормализация този вариант присъства в “Сенки из Не-
виделица” на Б. Ангелов и Хр. Вакарелски (152. “Смъртта на добър юнак”). Според 
бележката “мотивът под името “Стъпил Добре” “и днес” (т. е. тогава – през 30-те го-
дини) се радва на широка популярност. В някои от вариантите героят е представен 
като хайдутин, убит от засада. Името отбелязва не толкова запазен спомен за юнак 
Добри (герой в хайдушки песни), а се разбира като събирателен епитет – “добър” или 
“харен юнак”.

Отделни мотиви от песента са вградени в други песенни вериги (напр. заръката 
за чешма над гроба). Комплексът невиновна смърт – заръка да се построи манастир 
от разчлененото мъртво тяло изглежда като възстановка на древно ритуално погре-
бение. Той лежи в сюжетния развой на баладична песен за Яна, набедена от снаха си 
“кучка Тодора”:

Я отнесоха в гора зелена,
Я изсекоха залак по залак;
Па се сторила църква-монастир,
Църква-монастир, девет попове,
Девет попове, девет владици,
Девет владици, осем гячина. (Сенки, 85)

От мъртвото тяло на невиновната жертва израства манастир. И ако “верижното 
пространствено развитие е осъзнат и целенасочен похват” за песента (Н. Георгиев), 
то нефолклорното четене на текста ѝ търси смислов център, където да разположи су-
бектността. Да съизмери отделните мотиви с етапите на лирическия сюжет, търсей-
ки мотивировките им – макар тълкуването на фолклорните образи (и превъплъще-
нията им) да увлича в безконечни парадигмални съответствия. Ето началния скулп-
турно-изсечен силует на героя:

Стъпил Добри на мермер камик...

Многобройни са народнопесенните вериги, в които в същата ситуация е мома-
та, женският персонаж:

Изгрея ми ясна звезда
над бел Дунав, на бел камик,
да не ми е ясна звезда,
нело ми е малка мома... (“Младо гърче и малка мома”, Арн., І)

На бел камик момата оглежда хубостта си (“Мома и огледалце”, Арн., І).
Но тази ситуация може да отключи и веригата на смъртта, завършваща с пре-

ображение на тялото:

Сèдит мòма на дрòбни кàмена,
мори, сòлдзи рòнит по бèли òбрази,
от òбрази, по бèли пàзувь,
по бèли пàзувье, пòли запрèгнати:
– Я да знàям кòй мèне ме зèмат,
кя се ф-ърля в òна Б-истра рèка,
да ме нòсит тр-и дни и тр-и ноке,
да м’-извърлит пàшини чаири;
мòи р-уси кòсми трèва да пòрастет;
да я пàсат паш-ините кòньи, – (Шапк., т. ІІІ, 617)

11 Благодаря на Мария Илчевска, че привлече вниманието ми към тези езикови данни.

алманах • Ϛвета гора • 2006336

Мая Горчева • Иконите спят



Информация за семантиката на образа можем да набавим и от фразеологизма 
“стъпам на крак” – залавям се да направя нещо, залягам на нещо12. На мрамора е заче-
ната и хубостта на момата, защото когато майка я раждала “на мермер камик стояла” 
(Шапк., т. ІІІ, 802). Общият смисъл е чакане в готовност за начало на ново действие 
(срв. “Поминувам, наминувам, / на бел камен поседнувам;...”, Шапк., т. ІІІ, 870).

Ситуацията “сядам на бял камък”, отнесена и към мъжки, и към женски персо-
наж, е знак за началото на любовната игра (срв. “тук ми йе била девойка,..., на мрамор 
камен седеше/ со русо момче сборвеше”, Шапк. т. ІІІ, 874). Прави впечатление, че тя за-
честява именно в дяла “Любовни песни от Охрид” от ІІІ т. на Шапкаревите сборници 
(срв. 946, 957, 974). 

В цитираната по-горе бележка съставителите на “Сенки из Невиделица” тълку-
ват мотивировката на песента “Стъпил Добри” така: смъртта му изглежда ненадейна, 
вината му е мерене на гургурица. От този грях е и смъртта му. Може ли обаче несери-
озността на хайдутовото занимание – мерене на гургурица – да е грях според етиката 
на фолклорните балади, която осъжда на болести и смърт най-вече съгрешилите към 
родата си и към обичая? Какво се крие зад “меренето” на сивата гургулица? И какво 
означава, че изстрелът се връща и удря юнака в “клетото сърце”? 

Възможно е, разбира се, да се откажем от този опит да гадаем за смисловите 
преплитания, да се задоволим с оживяването на мотивите. Но от друга страна, не-
надейно търсенето на греховността може да ни поведе към средоточието на субект-
ността. Известен е споменът за Гео-Милевото тълкуване на песента не през кода на 
героичното, а на трагичното. 

Виновността на героя ще разпознаем по символиката на птицата. Тя въплъщава 
сакралното според успоредяването с други народнопесенни вериги:

Не ми сè биле гòлоби,
туку ми биле ангели
от в-ишни бòга пратени (Шапк., т. І, 26) 
Ние не сме два гàлаба,
ние сме си два ангела,
два ангела, до два брàта (Шапк., т. І, 46)

Откъсите са от песни, включени в отдел за самовилски, религиозни и обред-
ни песни. Гълъбът не фигурира в “лирическия” раздел на любовните песни, но често 
пъти е вплетен в обредния фолклор. Той е успоредèн на момата, както при една сват-
барска песен, изпълнявана при плетенето на невестата:

Голуб ми гука осое,
а девойка му говоре:
– Гукай ми, гукай, голубе,
и я сам такой гукала,
къда съм била при майка,
дода съм била при татка!
Съг’са ме млада отдале,
та са ме на зло навеле! (Лирика,82)

В гергьовденска песен (Лирика, 62) “два гулаба” се отъждествяват с “два строй-
ника”. В потвърждение на прокараната дотук връзка с любовната тематика образът 
има съответствия и сред образния инвентар на пролетния лазарски цикъл, в симво-
ликата на пожелателните лазарски песни. Кадъна ниже “дробен бисер”, хвърля го на 
гълъби и им говори:
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– Вити, вити , гòлоби,
да зòбате б-исерот,
нàместо бèла пчейнца,
и в гòдина, и в гòдина, Лàзаре,
да дòчекаш... (Шапк., т. І, 80)

Лазар ниже дробен бисер и го раздава на момите (Шапк., т. І, 92). Бисерът при-
съства и в песенните образи на невестата. А преплитането на образите гълъб и бисер 
остава и в структурата на Гео-Милевата вариация “Край”.

В сборника “Лирика” са поместени две обредни песни, този път коледарски, в 
които семантиката на гълъба изплува от далечен невъзстановим ритуален ред. Пър-
вата е построена като диалог:

– Сива, сива гълъбица
Къде си се осивила?
– Тамо горе на бял Дунав.
– Шо имаше, шо нямаше?
– Злата чаша и каната. 
Божиес ми е на небеси,
Слава му е по вся земя. (Обредни песни, 4.; срв. Шапк., т. І, 74) 
Другата се пее на малко дете:
Голубенце вода пие
Насред село, на езеро.
Сви се сокол да го дигне.
Не даде го света Петка,
Света Петка и Неделя.
– Немой ми го сиви сокол,
– Това ми е най-маленко,
– Най-маленко, най-галенко! (Обредни песни, 47.)

В друга коледарска песен образът на “сив-бел галаб” е обвързан с отношение-
то между свято място (манастир) и предпазване на овчари, закарали стадото “на зло 
место, на отвъртно,/ на поляна самодивска,/ в пуста гора самовилска” (“Свети Иван 
и Божа майка пазят стадо”, Арн., т. І).

Вариациите на изброените образи като че ли биха могли да постановят два про-
чита на гибелта на Добри според песенния текст, импулсирал “Край”. Първият зала-
га на престъпването на забрани, закриляни от светите застъпници; персонажът, като 
хайдутина убиец, е посегнал над рода, запалил е манастир, похитил е “най-маленко-
то”, “най-галенкото” – детето. Вторият прочит е зададен от кода на любовта, следван 
дотук. “Най-маленко, най-галенко” е най-младата мома. Соколът я грабва като змея, 
какъвто сюжет е разгърнат в коледарска песен:

Гълъбенце и сокол

Станянине, господине!
Гълабенце вода пие
насред море, на стредорек.
Сви се сокол да го фане,
два ангеле не дадоа:
“Ишу, ишу, сив соколе,
не е гълаб за ловенье,
на е гълаб за гледанье,
че го майкя лелеяла
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у лелейка позлатена,
бохчица го придаяла!”
Та са сокол нападили,
гълабенце не дадоа,
да го фане сиви сокол.
Станянине, господине! (Арн., т. І)
Над момата бдят вестители на Божията сила. Смъртта на похитителя е наказа-

ние за престъпване на табу, пазено свише. Но и изпълнение на и завършек на дълбо-
ката промисъл.

В литературното (профанно) отражение на ритуала сокол и гълъбче са вплете-
ни в любовен стремеж. Тогава “греховността” (на сокола – змея – хайдутина) е в сла-
бостта на сърцето пред любовта. 

През сърцето наново се поставя въпроса за Аза, за Тя и Той. Онова, което текс-
тът на вариацията премълчава, е сърцето – сърцето пронизано от любов. Народнопе-
сенните мотиви, отбелязани паратекстово, водят към емоционалния свят на субект-
ността, съсредоточен в “сърцето”. И към темата за нещастната непостижима любов: 
една от темите, които се оглеждат в “Иконите спят”. 

Сборници с народни песни:

Лирика: Михаил Арнаудов. Български народни песни. Лирика – т. І (1938).
Арн.: Вековно наследство, т. 1, 2 (1976).
БрМ.: Български народни песни (1961).
Книга...: Книга на народната лирика. От седенките и хората до семейните ра-

дости и неволи. Състав. Божан Ангелов и Хр. Вакарелски (1946).
Сл.: Книга на песните. Български народни песни, отбрани от Пенчо Славейков 

(1995).
Сенки...: Сенки из Невиделица. Книга на българската народна балада. Състав. 

Божан Ангелов и Хр. Вакарелски (1936).
Шапк.: Кузман А. Шапкарев. Сборник от български народни умотворения, т. 

І, 1968 (Обредни песни. Народни обичаи); т. ІІІ, 1972 (Песни из обществения, семей-
ния и частния живот).

12 Фразеологичен речник. С., 1975. 
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Галина Димитрова

ЗА БОЛКАТА

Родителската болка – 
изправен срещу второ аз,
безсилен плачеш.

Боли, когато гледаш някого сега,
а всъщност виждаш Вчера.

Морякът, за когото
звездата северна залязва,
го боли.

Детето плаче,
щом загуби част от себе си
във счупена играчка.

А болката боли я, 
защото вижда всичко свое.
Как ограбва...

Страдам.
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В навечерието на празника на Светите братя Кирил и 
Методий, на 10 май 2005 г., месец преди да навърши 65-тата си 
годишнина, внезапно ни напусна проф. Л. Стаматов. Той беше 
вещ познавач на родната литература и проникновен неин це-
нител, достолепен наш колега и приятел. Неговите книги 
„Асен Разцветников. Литературнокритически очерк”, „Д-р К. 
Кръстев. Личност и критическа съдба”, „В интимния свят на Иван Вазов”, „Българска лите-
ратура. Кратък справочник” са приносни за историята на българската литературна наука 
и критика. Професорът докрай отстояваше верността към родовата памет и национални-
те културни традиции. Той беше невероятно витален и хармоничен българин, изключително 
отдаден на художественото наследство професионалист и добронамерен към младите хора 
педагог.

ИВАН ВАЗОВ ЗА ТРУДНАТА МИСИЯ НА ТВОРЕЦА

Големите поети притежават рядката способност да бъдат отговорни пред своя 
талант, да имат ясно съзнание за мисията, предопределена им от съдбата. В кръсто-
пътни моменти от своя творчески път те се взират в себе си, ситуират се в общес-
твения литературен живот, търсят перспективи за бъдещото си развитие. В наша-
та поезия Ив. Вазов е от поетите, които най-често са се “самооценявали”, най-много 
са били склонни да чертаят нови програми – поетически, литературно-обществени 
– пред себе си.

Предлаганата публикация не претендира за изчерпателност и пълнота по така 
формулираната тема. Тя е по-скоро фиксиране, скициране, представяне в конспек-
тивен вид на основните моменти от визиите на нашия национален поет за трудната 
и отговорна мисия на твореца. Отделено е внимание най-вече на ония произведения, 
в които пряко са досегнати въпросите, свързани с призванието, таланта и бъдещето 
на твореца – неговото и на сътвореното през годините на търсене, съмнения и нови 
озарения.

В “Поетическа биография на Иван Вазов до 20-годишната му възраст” (напи-
сана при сътрудничеството на поета), в раздела “Период на творчество” се изреждат 
някои от темите на първите Вазови творби: “Темите му бяха най-различни. И приро-
да, и любов, и моми, и описания, и калугерици, и сатири, и еротика. Отечеството иде-
ше най-после... Той не намираше още пътя си. Той се търсеше”1. Все още негов учител 
е френският елегичен поет Парни, от българските певци П. Р. Славейков, но повече с 
еротичните си песни (волни преводи от гръцки).

Натрупването на знания и опит продължава. В Калофер Вазов не само помага 
на стария даскал Ботьо Петков (каква школа само за почти невръстния подидаскал), 

IN MEMORIAM

Любомир Стаматов
 (1940–2005)
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но има възможност да чете в оригинал руските класици Ал. С. Пушкин, М. Ю. Лер-
монтов, Н. А. Некрасов. “Тая училищна библиотека игра голяма роля в моето разви-
тие – споделя Вазов пред Ив. Шишманов. – Без нея аз нямаше да бъда нищо”2. Благо-
дарение на руската литература у него се развива “нов вкус”. По-късно в Пловдив Ва-
зов ще се учи от В. Юго и Беранже, които чете в оригинал. Влияние ще окаже върху 
осъществяването му като поет и румънската поезия3.

Още в началото на поетическия път Ив. Вазов създава стихотворения, свър-
зани с мисията на твореца. В “Сонет” (Към един български списател) той се обявя-
ва против графоманството, като ратува за истинска поезия. Трогателен е повикът на 
младия автор:

В работа си бърз не бивай, че туй навик е детинский
с почит взирай се във нея кат художник стар атинский
в статуята си любима; тъй творец ще си, не писач!
В друго стихотворение пък се срещаме с призив към събрата му да надмогне гру-

бото всекидневие:
Ти, поете, млад, свенливи,
смелост имай, не се бой!
И над всички страсти диви
по-високо днеска стой!
    (”Към поета”)

Не е пропусната и характеристиката на творческата мисия: “Пей, това се даде 
тебе; / други нека да ръмжат”.

В едно по-късно стихотворение-изповед (от края на 70-те год., от Берковица) 
Вазов извежда поводите, които го карат да грабне лирата: тайното вълнение на сър-
цето; споменът за родния край и мъката по родината; красотата на природата или на 
някоя млада мома; тъгата по изгубената младост... Достатъчно разнообразни теми за 
един млад поет, макар и в началото на своя творчески маратон.

През 1875 г. излиза една малка книжка със стихотворения от Ботьова и Стамбо-
лова. Под влияние на революционните идеи и на тази книжка Вазов започва да пише 
“бунтовнически песни”, по-голямата част от които включва после в “Пряпорец и гус-
ла” (1876 – първата му стихосбирка). Популярно става напр. стихотворението “Боят 
настана”, известно и като “Химн на Панагюрските въстаници”. Именно под въздейс-
твието на новата революционна атмосфера Вазов създава и стихотворението “Ново-
нагласената гусла”, което всички изследователи възприемат като пръв негов творчес-
ко-поетически манифест, програма за бъдещите му изяви до “Избавление” включи-
телно (1878).

Знаменателно е началото на това стихотворение – трогателно-изповедно:

Ази до този ден младост минувах
В песни любовни, тихи, безгрижни...
..............................................................
Пеях пренесен! О, заслепленье!
Фалех цветята, славех живота...
А не поглеждах как окол мене
Моите братя влачат хомота!

2 Пак там, 30–31.
3 Бояджиев, П. Вазов и Юго. Силистра, 1999, 32–57.
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Но идва сепването, а после и прозрението и поетът вижда мъката на народа 
край себе си, неговото робство и черна мъка. Чува “на Янтра писъка жален”, “стона на 
букаите”. Той си е задал вече въпроса: “Моите песни кой ще разбира?” след като “Те 
не услаждат клети робове”. А това е като директно самотерзание: “А мойте песни кой 
ще ги чете?” Така в началото на своя поетически път Вазов решава за себе си проблем 
от изключително значение за по-нататъшната му творческа съдба. Прозрял основна-
та тенденция на своето време – борбата за свобода – той наглася гуслата си на нов лад 
– да пее “песни свободни”.

След Освобождението, най-вече по повод на сбирката “Избавление”, писана по 
пресните следи на военните действия, Вазов ще сподели със своя приятел Сп. Вацов: 
“Аз няма вече никога да пиша политически и патриотически стихотворения, които 
са плод на минутни увлечения и преходни въодушевления”. Обхванат от съмнения, 
той създава такива емблематични творби като “Поет и вдъхновение”, “Поет и общес-
тво”. Обсебен от жаждата за нов идеал, Вазов обаче намира само “металът сухи”.

Типологически тези стихотворения са близки до класически творби на темата 
за мисията на поета “Пролог” към “Фауст” на Гьоте, “Поет и тълпа” на Пушкин, “Раз-
говор на поета с журналиста и издателя” на Лермонтов и др. В “Епилог” – “Общест-
во и певец” Вазов чертае по същество нова естетическа, художествена и поетическа 
програма:

Не може гордия поет
да носи общата верига
в стремителния си полет.
......................................
Простор! Простор! О, оставете
душата волна, без юзда,
у нази всичко прах е клети,
душата само е звезда.

Поетическите идеи в това стихотворение от сбирката “Поля и гори” (1884) по-
разително си приличат, близки са по своя патос с темите в известната статия “Освет-
ление на българската поезия”, публикувана през следващата година. В нея неизвест-
ният и досега автор утвърждава, постулира категорично: “Нека не спираме полета на 
свободната мисъл на поета, нека не възлагаме на вдъхновението посока и граница, 
нито на нашето умствено движение вид на поръчана и рутинна литература...Както 
водата за рибите, просторът за бурите, тъй също и свободата е нужна за вдъхновени-
ето, което като рожба на небесата е обитател на безконечното”.4

Изследователи като М. Цанева и М. Кирова5 посочват, че търсенията на Ив. Ва-
зов през 80-те години на 19 в. са съзвучни с ранните поеми на Ст. Михайловски. А на 
двамата поети, ще добавя аз, е влиял големият френски поет-романтик Алфред дьо 
Мюсе с прочутите си “Нощи” и “Кадрил на смъртта”. Тъкмо за него Вазов признава, 
че е най-близък до сърдечните му вълнения и преживявания през този период. След 
високата, но малко хладна патетика на В. Юго поезията на А. Дьо Мюсе стопля изс-
тиналото и изпепелено от любовния огън сърце на нашия поет.

В поемата “В царството на самодивите” (1884) особено място заема своеобразна-
та апология на страданието – любим мотив на романтиците:
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4 Цанева, М. За подписа “Г. З-ч” или за черните дупки” в литературната история – сп. “Ли-
тературна мисъл”, 1997–1998, кн. 1, 61–76.

5 Кирова, М. Българската поема от Освобождението до Първата световна война., С., 
1988, 21–22.



Мъките са дар небесни,
те са откуп на венците,
на най-хубавите песни
изворът стои в сълзите.

Тази възхвала на страданието като извор на песни и вдъхновение е едно от по-
етическите открития на Вазов и по-късно ще получи развитие в лириката на Пенчо 
Славейков и П. К. Яворов, ще стане основен мотив и в поезията на символистите.

Започналата промяна в поетическите мотиви на Вазов продължава и по време 
на емиграцията му в Русия (1887-1889). Там той създава около 30-на стихотворения, 
сред които и такива, които досягат нашата тема: “Резигнация”, “Една муза в траур”, 
която е твърде близка до една от “Нощи” – “Октомври” на А. Дьо Мюсе. Един подро-
бен сравнителен анализ би разкрил доста съвпадения на мотиви и емоционални със-
тояния.

Когато през 1893 г. поетът включва тези творби (и сродните им) в сбирката “Зву-
кове”, литературната критика го упреква, че е станал апатичен към проблемите на 
обществото, че не е актуален. Д-р К. Кръстев смята, че струната, която е свързвала 
поета с обществото, е, ако не скъсана, “отслабнала през последните години на него-
вото писателство”.6 Времената са се променили и през 90-те години най-важната за-
дача пред българската литература е да бъде “съвременна” (д-р К. Кръстев), а писате-
лят – социален. Най-вече в двата тома с разкази “Драски и шарки” от средата на 90-
те години, където голямото откритие на белетриста е образът на Гороломов (”Епоха, 
кърмачка на велики хора”).

В края на 19 в. Вазов създава нови стихотворения, посветени на мисията на 
поета. Все по-често звучи мотивът “Моите песни” в неговите различни вариации, 
за трайната духовна връзка на поета със съдбините на България и нейната приро-
да (”Под нашето небе” от едноименната стихосбирка). В други творби като “Родната 
реч”, “Живата история”, “Струни” поетът подема отново и отново темата на равнос-
метка на направеното, за изминатия път, за своята признателност към святата божа 
дарба на певец. Интересни са размишленията на Вазов за изначалната нагласа на не-
говия талант:

За тихи песни бяха твойте струни
изопнати, о, лиро, за копнежи,
за блянове, но ти живя в фъртуни,
но ти трептя под бури и гърмежи.
    (”Струни”)

Надхвърлил 60-те, Вазов е с ясно съзнание за стойността на създаденото от него, 
за непреходността на своето поетическо творчество. Темата е много стара, подета е 
още от Хораций в неговата знаменита ода, за да се стигне до знаменитото стихотво-
рение “Паметник” от Ал. С. Пушкин. За това стихотворение великият руски критик 
Белински казва, че е “апотеоз на гордото, благородно самосъзнание на гения”.

Вазов в “Моите песни” (1914) също дава израз на подобно “гордо самосъзнание”, 
правейки си равносметка за изминатия творчески път като поет:

6 Кръстев, К. Съчинения, т. 2, С., 2001, 184–185.
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И аз на своя ред ще си замина.
Трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина.
Но мойте песни все ще се четат.

И авторът изрежда основните теми, които са го вълнували през десетилетията, 
основните мотиви на своята лирика. Неговите песни наистина са докоснали всичко 
и всеки в родината и Вазов има право открито да обяви:

Те жив са отклик на духа народни,
а той не мре, и дор сърца туптят
от скръб и радост в наший край свободни
и мойте песни все ще се четат.

Така кръгът на една поетическа съдба щастливо се затваря. В началото поетът 
тревожно се питаше: “Моите песни кой ще разбира?/ Те не услаждат клети робове”. 
След десетилетия вярна служба на музата той може спокойно да отговори на въпроса 
от младежките си години: “Но мойте песни все ще се четат”.
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НА КРАЧКА ОТ ЕШАФОДА

Там, където цинизмът се множи, израс-
тва нуждата от поезия, от поетика на мечта-
нието и атомизъм на духа. Няма случайни 
неща, има случайни хора. А думата е за нес-
лучайната поезия на Олег Иванович Чухно.

Роден на 12 февруари 1937 година в Рос-
тов на Дон, твърде рано преживява смъртта 
на родителите си. Завършва Суворовското, 
после и Киевското висше инженерно-ради-
отехническо училище, а през 1964 г. – анг-
лийска филология в Московския държавен 
университет. Живее и работи в Краснодар и 
Москва. Преподавател е по английски език 
и работник по строежите. За първи път е от-
крит и представен като поет под псевдони-
ма Олег Ямов във вестник “Литературна Ар-
мения” (1968 г.) от Пауйр Севак. Талантът 
му е оценен от Н. Асеев, П. Антоколски, Г. 
Фадеев, Ал. Филимонов, И. Ростовцева и др. 
Практически непечатан 60-те и 70-те години 
на ХХ век, той се превръща в един от литера-
турните митове в края на столетието и нача-
лото на новото. За това говори томчето със 

стихотворения “Стволове и листа”, издадено с помощта на Международното съоб-
щество на писателските съюзи, под съставителството на Инна Ростовцева, през 2002 
година в Москва. Тъжен, но показателен е фактът, че тази книга е утвърдена за печат 
11 години по-рано в популярното издателство “Съвременник”, но излизането ѝ е въз-
препятствано (причините без коментар).

80-те години поетът сътрудничи със свои творби на централната преса. През 
следващото десетилетие изпод неговото перо излизат преводи на руски език на ар-
менски и литовски поети, поместени в сборника “Световна литература”. С подборка 
стихотворения е включен и представен в московските издания “Най-хубавите сти-
хотворения за 1990 г.” и “Небесни звукове” (2003).

Когато през 2002 година получих и прочетох негови творби, разбрах, че съм 
спечелил духовен приятел. Затова и съвсем неслучайно преведох и изпях негови сти-
хове. Впоследствие съвместно с издателство “Славена”, Варна, представихме на бъл-
гарската читателска аудитория билингвистичната книга “На крачка от ешафода”, 
придружена с едноименен сингъл. Заглавието заимствах от финала на стихотворе-
нието на поета “Под слоя пепел аленее жар”. Последваха няколко сърдечни писма от 
Олег Ивановеч, писани от Северския психоневрологичен интернат в Краснодар, къ-
дето живее повече от 15 години.

Един достоен човек (духовен крал) се разхожда по острието на проблемите на 
крачка от зова на ешафода. Любува се на противоречивото и пълноценно мирозда-

Олег Чухно
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ние, далече от тълпите и велеречивите устави и речи. Той не осъжда битието, а се 
опитва да го разбере и пуска корени, открил вечния свят на малките и непреход-
ни ценности. Всеки играе главна роля в индивидуалното си битие – усмихва се той. 
Вгледайте се в тревите; в клена, извисил снага сред тях; в мравките и мухите, похи-
тили загиващите стволове на дърветата; в слънчевите лъчи, понесени като пчели от 
вятъра. Оставете тялото и мисълта на задъхващата се интуиция и зова на сърцето, 
за да чуете как говори камъкът, да усетите как спасението се надига като синя кръв 
във вените и ни превръща в художници на собствения ни живот. Така най-лапидар-
но бихме могли да илюстрираме съдбата и екзистенциалната философия на средищ-
ния лирически персонаж на стихотворенията му. Впечатляват пантеистичността и 
драматичността на неговата поезия. Един глашатай на човешката съвест, един човек, 
влюбен в живота, ни говори на най-трудния и най-достъпния език – на сърцето.

“Поразиха ме стиховете на Олег Чухно – споделя Алексей Филимонов, – разби-
ра се не само с това, че зад всяка строфа стои преживяното…, но преди всичко с тази 
висока степен на свобода, която се дава само на неповторимия талант. Тя е негова 
съдба и кръст, а също и висока отговорност, болка за всичко, което става с хората… 
Какво пиршество на метафори, буйство на цветовете, раблезианско житейско упое-
ние… Олег Чухно вижда по-различно от нас”.

И действително, дете на вселената като чувствителност и философия и изгна-
ник – като житейска орис и съдба, той е волният вятър над приказния Кавказ, жи-
вият дух на безкрайната руска степ и провидението. Надигнал се от недрата на тази 
земя ни напомня, че е извоювал име, право и чест, и място под това небе.

А ние можем да му повярваме или не, отграничени в своето лично и национал-
но битие, в разумната си и нормална екзистенция. Но нима изгревът и залезът на 
думите не са лебедовата песен на цивилизацията и най-красивата манифестация на 
душата?

 
Владимир Стоянов

Олег Чухно

ДИШАМ

Когато губя сили, се хващам за перото.
С внезапен вик пронизвам широката хартия.
Беззвучен вик. Изпълнен с размаха на Месия.
Листът със ужас ребром ме връща към живота.

И място не намира задъханата гръд.
Измъчената страст вилнее без сърце
и никой вече няма надмощие над мен.

Лепя зелено с бяло – изграждам аз света.
От кръв.
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* * *
Под слоя пепел аленее жар.
Тръби пронизват вечерите пусти.
Обречени на вятъра листа
под ножа му тъмнеят като устни.

По мерките на твоята съдба
във орбита неведома извит съм
и твоят дух в живота ми сега
навеки скрит е.

Над слоя пепел облаци кръжат,
гора лети, събира се в движение.
тя сянка е на твоята душа,
най-истинското нейно отражение.

И без да моля, плача и зова –
безцелна грижа и умора –
аз бродя по света с вида на крал
на крачка от зова на ешафода.

* * *
Замислената свежест на нощта.
Пътеката, извеждаща в полята.
Подобно спътници комарите звънят
и храстите са пътници във мрака.

Безсилен съм да се разгранича за миг
от клоните, от стона на земята...
Така свободен съм, студен и чист
като заспалите поля в далечината.

* * *
В памет на майка ми

По склона на ноември сребърни листа.
По склона на ноември тържественост и мъка
и пукащият звук на клонката; страха –
в лисичата муцунка от локвата попътна.

Разтапя се шумът във тази тишина,
наоколо е пусто, но тъй безбрежно светло.
И само мама тихо със жълтия си шал
изтрива запотения прозорец на небето.
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* * *
А през тополите луна, луна, луна –
отчаяно е фосфорното тяло!
Натегнала на клона тишина
от тебешир и восъчна омара.

Просъсква клада. Хайде, огньо, живо!
Кълбо змии танцува сред дима.
Искрици – ято гълъби игриво
политва да догони мисълта.

Реве река, изправена се мята.
Оглозгвайки брега, посява жадна пяна.
Сред водовърт избухва лицето на съдбата!...
И в миг греда изплува от ада във замяна.

В нощта блестят безбрежни огромните звезди.
Духът на любовта все още там витае...
И ясен е умът сред врящите мечти,
а пламъкът, разпръснат от вятъра, ридае...

Чуй тропот ясен... Конник по пътя се стопи
и сянка на тревога полази върху пътя...
В подковата си бъдеще луната притаи.
А боговете млади тръстиката отъпкаха.

Нощта пое по пътя, изчезна без следа!
Елбрус синее в златен, обшит от лъч кафтан...
И пак във надпревара животът и смъртта
се носят и разсичат душата на Кубан!
 

* * *
Изтриваше се границата мрак – сърце
и тишината, влизайки напръсти,
понесе в длани младенеца гол, некръстен -
туй живо лятно чудо на дъжда...

И аз не знаех – кой съм?... и къде съм?...
Какво сърцето е – дърво ли, дъжд ли, птица? –
и да расте ли му е дадено, или – изтича,
и сред полята с вятъра да не намери сън?!
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* * *
на Ли Бо

Луна и лодка, и любов-река.
Небесна светлина облива равнината.
Олекна ѝ , но не продума смълчаната вода -
на падащата глина омръзна ли реката?!

Частица сипей, спрял над бездната, виси -
сълзица от треви, откъснати в забвение -
посипва се и като бисер надолу все лети,
без да открие тежест и дух на провидение.

Оловен плясък, пръски от падащи лъчи.
Кръг на раздяла и надежда... на сказание!
Водовъртеж клокочещ, постой и разкажи
за любовта и безконечното признание!

Призванието спи в невинното поле.
Звезда изтича. Ето – потайно диша злакът.
Воловете бълнуват. А репеят зове
и символични знаци размахва Зодиакът.

Луната-пеперуда последва сам поета -
частица сипей блед, човек от шепа глина -
по витата вълна зората да посреща
той с разлюляна сянка по равнината мина.

Превод от 
руски

Владимир 
Стоянов

Олег Чухно • Стихове



Денис Уолдър

В ХОТЕЛ “ГРАНД”

– Йодл-ей-ии-ууу! Днес е националният празник на Швейцария и стари-
ят Емил е седнал при единия ъгъл на своята къщичка с китара в ръце. Мръщи 
се докато пее и показва големите си зъби.

– Isch luschtig, gel! – промърморва. Иска да каже: „Абе, всичко е наред“.
 Дзънннн, издрънчава звънец на жп прелеза. Къщичката се разтриса, 

когато зад нея с грохот бавно преминава влак, който скрибуца по релсите, а от 
търбуха му се чува глухо бучене. Аз се страхувам, че ще се сгромоляса върху 
нас и ще ни смаже. Днес е денят, в който ние всички отиваме на излет с колата 
във Франшук. Има състезание по носене на яйца в лъжица и аз изпускам мо-
ето още на старта. Има и теглене на въже, при което тате ме слага пред себе си, 
но аз не мога да хвана добре въжето – твърде дебело е, подхлъзвам се и падам. 
После се цамбуркам в реката и от това ми става по-добре. Водата е приятно 
хладна, макар че има вкус на консервена кутия.

 За обяд имаме кифлички, в които са бучнати малки флагчета на раз-
личните кантони, а отвътре са с пълнеж от вурст. През пушека от скарите и 
между високите, мрачни дървета се мяркат ивици слънчева светлина. Стари-
ят Емил свири на акордеон и пее: In des Himmels lichten Raumen / Kann ich froh 
und selig traumen! В песента му става дума за бленуване в небето. Сигурно за-
щото там, откъдето са швейцарците всички планини опират в небето. Възрас-
тните започват да пригласят, а ние със Зоуи изтичваме в горичката, за да си 
играем на криеница.

Зоуи е най-добрата ми приятелка. Веднъж тичаме по един прашен път 
зад хотела към къщичката. Аз нося една тенекиена печица, с която ще си иг-
раем в кухнята и усещам острите ѝ ръбове под мишницата си.

– Хайде, човече, тичай! – вика тя.
– Добре де.
Ръбовете на печката се забиват още по-силно под мишницата ми, кога-

то се спъвам и падам по очи. Остра болка ме срязва в рамото и аз се разплак-
вам.

– Ей, човече, не плачи, нали си мъж – Зоуи е спряла и се е усмихнала ши-
роко, а луничките ѝ леко са се сбърчили около сиво-сините ѝ очи.

 Но аз чувствам как кръвта ми тече по лакътя и виждам капките, ко-
ито капят в праха, докато се изправям. Започвам да мигам често-често, за да 
спра сълзите. Зоуи ме прегръща през рамо. Тя не е като сестрите си. Те ми се 
подиграват: “Ревльо, ревльо, тоя пък е ревльо”.

 Старият Емил е техен баща. Те нямат майка.
 – Къде се е дянала? – питам аз.
 – Умря в Кругер – обяснява ми мама. – Скочила от колата. Помислила, 

че ще се блъснат и скочила – казва тя със силен немски акцент. – Било е греш-
ка, голяма грешка. Сега Емил сам се грижи за момичетата.
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 Нощем, когато си лежа в леглото с отворени очи, сякаш виждам ста-
рия Емил да кара по прашния път между дърветата. Внезапно той удря спи-
рачки и рязко завърта кормилото. Чувам майка им (представям си я винаги 
висока и слаба) как изпищява, докато скача от колата. Пада и се търкаля по 
твърдата земя, после застива неподвижна. Пред колата стои песоглавец. Той 
отива и я подушва, после офейква на косматите си задни крака. Веднъж в 
Кругер видях един песоглавец с откъснат заден крак, който кървеше и капки-
те кръв падаха в праха. Сигурно е бил отхапан от леопард – леопардите ядат 
песоглавци. Песоглавецът куцука, докато тича по прашния път. Нощем в на-
шия рондавел1 се носи странна миризма и мама казва, че може да е от фъшкии 
на песоглавец. Дали песоглавците влизат в къщите на хората? Може би, ако се 
плашат от луната, като мен. Песоглава луна.

На една картина във фоайето има луна. Виждам картината всеки път, ко-
гато минавам през фоайето на път за трапезарията. На картината има мъж в 
раирана пижама, полегнал на хълбок на някакъв плаж. До него има бастунче, 
бутилка и банджо. Над него се е надвесил някакъв лъв, но не му прави нищо. 
Това е странно. Никога не съм виждал лъвове по тези места. Дали човекът е 
рибар, като онези, които съм виждал да теглят мрежите си на брега на морето? 
Или пък е някое негро? Мъжете на Негърския карнавал носят копринени ра-
ирани сака и панталони, свирят на банджо и на Нова година пеят по улиците. 
В песента им се казва: Hier kom die Alybama, Hy kom oor die see-ee. Пеят за един 
американски кораб, който веднъж пристигнал в Кейп Таун. Вървя след негри-
те, когато те танцуват по главната улица, пея и танцувам с тях, докато Уа не 
дойде да ме търси, за да ме прибере в къщи.

Плажът на картината е дълъг и се губи някъде далеч в планините на хо-
ризонта. Там трябва да е хотентотска Холандия. Дали хотентотите са дошли 
от Холандия? От там ли е дошъл и лъвът? Защо той не хапе спящия човек? 
Човекът мъртъв ли е? И аз ли ще лежа така вдървен на хълбок, когато умра? 
Понякога чувам рева на затворените в клетка лъвове в Девилз Пийк, който се 
намира над Де Ваал Драйв. Но този лъв не реве, а просто стои и гледа. Пред-
ставям си го през нощта, с щръкнали, остри мустаци и дори усещам дъха му, 
вонящ на гнилоч. Опашката му е вдигната и има малки очи, също като стък-
лени топчета.

В забавачницата на мис Кемп, зад голямата църква в Сейнт Джеймс, иг-
раем в пясъка на топчета. “Котешки очи”, “камъчета”, “биячи”. Изстрелваш ги 
с палец и ако сполучиш, уцелваш малката купчинка в средата и всичките ста-
ват твои. Харесвам мис Кемп. Тя ме слага на коляно, за да четем заедно при-
казки. Има една с картинки на зайчета, облечени в дрехи. Това сигурно е в ня-
коя друга страна.

Дейв ми се смее, когато ме види да се упражнявам на топчета. “Задобря-
ваш ли, майсторе?” Дейв е шивачът индиец. Стаята му е в задната част на хо-
тела, там където са помещенията за прислугата. В долния край на желязното 
му легло е сгънатото му одеяло, върху което с подметките нагоре са сложени 

1 В Южна Африка, къща, често с цилиндрична форма и покрив, изработен по специална 
технология от напластена слама – бел. прев.
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обувките му. Вътре мирише на някаква помада, като онези, които се слагат на 
косата. Косата на Дейв е права, а косите на келнерите са ситно къдрави. Дейв 
държи в стаята си един стар телефон. Понякога вдига слушалката и започва 
да говори. Намига ми, когато го прави. Но аз знам, че телефонът няма жици.

Дейв дава на тате съвети за конните надбягвания. Понякога ме носи на 
конче по тъмния коридор, който минава покрай татковия кабинет. Вътре тате 
крещи на някого. На управителя. Представям си големите му, черни вежди и 
лъскава, черна, чупната тук-там коса. Би ме ударил, ако в този момент нещо 
сгафя. Това не му прави чест.

Но върху раменете на Дейв съм в безопасност.
– Дий, конче! – крещя аз. Дейв се смее и цвили, докато галопира по 

коридора.
– Искаш ли да отидем да видим Джан? – запитва той изведнъж.
Казвам да и ние изприпкваме навън, на слънце, покрай “Бара на ъгъла”, 

за да видим Джан. Джан е африкански сив папагал. Африканските сиви папа-
гали могат да живеят до сто години. Мъжките не обичат човешките мъже. На 
път за бара поглеждам оттатък главната, към старото оръдие, на което обичам 
да седя и да се целя в хотела. Бум! Тряс! Ръждивият метал на цевта е топъл, ко-
гато сядам отгоре му.

В топлия бар е пълно с униформени мъже. Те разбират от оръжия, защо-
то идват от Войната. Мама казва:

– Те са сурови хора, не се занимавай с тях. – После вика, че някои от тях 
били озита.

– Какво е това озита?
– От Австралия. Груби мъжаги. Пикаят навън, до дървета и улични стъл-

бове, където им попадне.
Представям си мъж, в бяла униформа, как си е извадил оная работа и я 

държи като кренвирш между показалеца и средния си пръст, които образу-
ват буквата V и дебела струя жълта пикня, която се разплисква в едно дърво. 
Това трябва да е ози.

– Ко-ко-кооо! – обажда се Джан от кацалката си пред “Бара на ъгъла”. 
Хванал се е за клончето и се придвижва по него с помощта на черните си нок-
ти, като ме поглежда странишком. Има черен език и голям чер клюн, като кле-
щи за рязане на стомана.

– Вилица! – вика той и хапе решетките на клетката си. Това ме стряска.
– Дейв! – викам аз.
– Барман! – крещи Джан.
“Лоши обноски”, обяснява ми веднъж мама, “научил ги е от озитата”.
Мама харесва англичаните. Тате обаче не е англичанин, има чуждест-

ранно име – Жан. Звучи като име на момиче, но не е. Това е второто ми име. 
Първото е на френския консул, но неговото е с едно “n”. Мама вика, че тате 
искал моето име да бъде малко по-английско и затова му сложили още едно 
“n”. Дали пък това е защото не е искал да ме кръстят на оня човек? Някой 
беше подметнал нещо такова. Обаче кой е френският консул? Има швейцар-
ски консул, той идва на приемите в хотела. Казва, че “Грандът” е като швей-
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царски хотел – чист е и храната е хубава. Когато консулът казва това, тате се 
усмихва и портичката между предните му зъби се вижда. Тате обича да казва: 
“Сърцето на един добър хотел е добрия готвач”. Старият Емил е главния гот-
вач, тате го е повикал чак от Цюрих. Емил също се усмихва и вика с немския 
си акцент: “Добър готвач е този, който може да прави хубав омлет”.

Когато отивам в кухнята виждам Емил с бялата си униформа с копчета и 
бяла шапка. Голямата врата на готварската печка подрънква при отварянето 
си и отвътре се вижда огънят. Готвачите викат един през друг и тичат насам-
натам. Същото правят и келнерите, но когато влязат в трапезарията забавят 
темпото. Приличат на танцьори. Имат черни сака и черни папийонки, пан-
талоните им са с лъскав черен кант отстрани, а походката им е някак си из-
дупена, докато се плъзгат безшумно из трапезарията, където аз се храня сам, 
като на сцена. Когато келнерите оправят масите, те правят нещо като смешни 
шапчици от салфетките. Закусвам с папая, а после – чиния гореща мабела2. 
Мабелата е тъмнокафява и аз наливам в нея млякото бавно, за да образува 
вътре малки водовъртежчета. Когато ми дадат омлет аз не харесвам бекона, 
който е вътре, и изяждам само кожичката, която се е навила на масурче, също 
като навитите масурчета краве масло, които плуват в купички вода, поставе-
ни върху белите покривки. Самсон ми показва как да правя масурчета от кра-
ве масло с помощта на дървена шпатулка, назъбена от едната страна. “Дръж я 
във водата ето така” – казва той. Самсон е много умен. Той ми е приятел. Ко-
гато между ножа и вилицата ми се води война, ножът пробожда вилицата и 
минава право през нея. И-хаа! Но един ден вилицата пробожда палеца ми, аз 
изтичвам навън, а вилицата пада. 

– Аз мисли, че ти бил на дуел! – казва Самсон, когато се връщам и сядам 
до него с дебело обинтован пръст.

Не ми позволяват да влизам бос и да тичам из фоайето, където са големи-
те столове и картината с човка и лъва. Докато нощем си лежа на мекото легло 
в татковия апартамент чувам музика и песни от фоайето. “Тъжна луна, ти ме 
видя да стоя самотен и без мечти...” Сякаш виждам танцьорите как се движат 
бавно по дансинга, притиснати един в друг, шепнещи си. Сребристите тоале-
ти на дамите се полюшват елегантно, докато те се плъзгат напред-назад, чер-
ните панталони на кавалерите правят широки крачки и приклякат, токовете 
им чаткат о пода, когато правят завъртанията, ръцете им са повдигнати ви-
соко. Никой не забелязва мъртвия човек и лъва, просто си стоят и си пушат 
цигари с дълги цигарета. Пел-Мел, най-вероятно. Тате е оставил едни такива 
върху един брой “Нешънъл Джиографик”. Кутията е червена със сребърни 
кантове и сестра ми си взема цигара и казва, да изпушим по една, но, когато 
аз си дръпвам се закашлям и едва си поемам дъх. Сестра ми се смее и пуфка 
кръгчета от дим.

– Никой не може да ме хване, пък и да ме хване, не ми пука – казва тя.
Напомня ми на Пънч, който има голям, клюнест нос, като нейния, и ос-

вен това никога не го хващат. Тя не харесва носа си и вика, че не е честно, дето 

2 Ястие, приготвено от грубо грухано зърно, подобно на булгур – бел. прев.
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няма прав, като татковия или моя. Ние гледаме представления с Пънч и Джу-
ди в Снейк Пит, на плажа. Снейк Пит е там, където ходят всички хора от Йо-
ханесбург през почивните си дни. Наплескват се целите с масло и се излягат 
на плажа с носни кърпи на главите. Зоуи и аз седим на пясъка и гледаме как 
Пънч удря с пръчка по главата всеки, който му попадне. Пънч е голям тарикат 
– моли палача да му обясни какво ще му направи и докато палача показва на 
Пънч как ще го обеси, той всъщност обесва себе си! Пънч се кикоти с неговия 
си креслив, тенекиен глас и ние се смеем, но ни е малко страшничко.

От бара на хотела долита смях и глъчка. Мъжете се бият, някой изхвър-
чава от бара и се пльосва на тротоара – бух! Главата му се удря в бордюра и 
в канавката се образува малка локвичка кръв. Не ми е позволено да влизам в 
бара, но един ден тате ме взема и ме поставя на излъскания дървен плот, къ-
дето сервират напитките. Той казва:

– Погледнете! Това е моето момче! Не е ли хубавец!
Мама казва, че той не ме харесвал, когато съм бил бебе. Казал, че съм 

приличал на шишкаво гръцко еврейче. Става ми криво, като чувам това, но 
мама ми казва да не обръщам внимание, защото съм момче с късмет, родено в 
неделя, ein Sonntagskind. Казва също, че ѝ напомням за Тайрон Пауър. Вика ми 
да внимавам, когато ме заглеждат мъже.

Когато отиваме в магазина на Стътафорд в града, за да ми купят нови 
дрехи за училище, тя казва:

– Пази се от този.
Магазинерът е висок и засмян, с лъскава черна коса и гладко, кръгло 

лице. Приветлив е и е добре облечен и аз му се усмихвам в отговор. Мама ме 
хваща здраво за ръка и ме извежда бързо, веднага след като ми купува нови-
те сиви къси панталонки. Ще си ги нося с колана с тока във формата на змия. 
Обичам змиите, веднъж гледам една да пълзи по един камък, когато Зоуи и аз 
сме на планината. Малко са страшнички, когато не ги знаеш накъде ще тръг-
нат. Ако те ухапят трябва да направиш разрез около ухапаното, да изсмучеш 
отровата и да я изплюеш.

Един ден Зоуи и аз играем на чичо доктор. Сами сме в колата на паркин-
га на хотела. Снишаваме се зад предните седалки и тя си сваля гащичките и 
ми я показва. Гладка е, а отвътре е розово-червена, сякаш е порязано и е леко 
хлъзгава. Тя също иска да ме види, но мене ме е срам.

– Аз съм медицинската сестра и ще те излекувам – казва тя. Пъхва ръка 
в гащите ми, започва да ме гъделичка и на мен ми става хубаво, но аз се дръп-
вам. Тя се смее и около очите ѝ се образуват малки бръчици. Облечена е в рок-
личката с малки вълнички на гърдите.

Всичките ѝ сестри имат същите роклички с вълнички на гърдите. Люле-
ят се на старата желязна врата близо до къщата им и пеят, когато ме видят да 
минавам: “От какво са направени момиченцата? От захарчета и бонбончета. 
От какво са направени момченцата? От голи охлюви и жаби и имат кучешки 
опашки”. Зоуи пее заедно с тях. Иначе ми е приятелка. В такива случаи я мра-
зя и бягам от нея.
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2.
Мама отиде да се омъжи за Джими и аз съм в хотела с тате. Мини ме гле-

да.
С Джими се познаваме. Той е висок и слаб и има сплеснат, розов нос. Каз-

ва, че паднал на него като малък. Мама пък казва, че баща му го е фраснал и не 
му е позволил да извикат лекар, макар че носът бил счупен. Англичанин е, но 
не е хубав като татко. Преди са били приятели, когато тате е работил в Маунт 
Нелсън. Джим се е завърнал от Западната пустиня. Не му разрешили да отиде 
да се бие като другите, заради ръцете му. Има големи, здрави ръце, но палците 
му са счупени. Може баща му да ги е счупил и тях, кой знае. Може да печата на 
пишеща машина. Машината чатка и звъни и затова, когато отишъл на война, 
бил писател, а не войник.

Джими ми показва дебела, кафява книга с тънки хартийки между някои 
от страниците, на които има картинки на мъже в рокли и забрадки. В книгата 
се разказва за някой си Лорънс и приятелите му араби. Лорънс също бил писа-
тел и се биел на страната на арабите. Арабите са приятели и на Джими. Разказ-
вал ми е, че веднъж живял в една стая с някакъв арабин, който държал скрит 
под възглавницата си голям, крив нож. Джими винаги гледал да заспива след 
арабина. Но казва, че те общо взето са хора на честта и не му се вярвало оня 
наистина да го намушка.

Джими ми разказва за германските самолети, как са се опитвали да го 
бомбардират в пустинята, него и арабските му приятели. Той е в някаква отк-
рита кола, карана от шофьор арабин и още един арабин, който стои на задна-
та седалка и гледа да не се появи някой самолет. Яяяяуууууу! Та-та-та-та! Ко-
лата се занася и спира. Джим и арабите хукват към пясъчните дюни. Залягат 
върху горещия пясък. Повдигат глави и гледат, докато германските самолети 
с вой отминават. Иска ми се да карам самолет и да участвам във вълнуващи 
приключения, като Лорънс. Или като Роугън Юмрукът-скала от “Шампио-
нът”. Той е пилот и боксьор.

Джими работи за една авиокомпания. Занимава се с нещо, което се казва 
“връзки с обществеността”. Той и мама обикалят по целия свят с един среб-
рист “Летящ Клипер” на Пан Ам. Преди да тръгнат Джими ми дава синьо-бял 
картонен диск с нещо по средата, което се върти, и то показва колко е часът в 
момента в различни части на света. Около дупката в средата пише “РАА. часо-
ви показалец” и половината е ден, а другата половина – нощ. Седя си и го вър-
тя насам-натам, но не мога да разбера колко е часът там, където са те сега. Ха-
ресва ми да чета имената на градовете. Токио, Париж, Лондон, Ню Йорк, Сид-
ней. Мисля си как ли живеят хората в тези градове. Може пък някой ден да 
излезе страшна буря, като в оня филм, където едно малко момиченце е граб-
нато от бурята в небето и се събужда в една страна, където всичко е цветно и 
мене да ме грабне някоя такава буря и да се приземя върху жълтия път. Даже 
може да има тенекиен човек и дружелюбен лъв, който говори. Обаче дано да 
няма някоя вещица със зелено лице, счупен зъб и писклив глас, като във фил-
ма. Уа казва, че познава някои вещици, те варят разни отвари, буламачи, кои-
то може и да са полезни.
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Уа идва понякога в “Гранда” да ни види. Тя не ми е вече гледачка, но е 
дошла, защото съм сам.

– Hoe gaan dit, момчето ми? Слушаш ли?
– Ja, Уа. Кога ще се върнеш?
Тя само казва: 
– Ja, ти винаги си бил добричък. Ти си моето момче.
Чувам как ръцете ѝ пукат в лактите.
Чудя се къде ли е била тя, когато аз бях с мама във влака, тогава, когато 

минавахме през Кару, преди да се появи Джими. Къде ли е бил тате тогава? 
Не зная. Намирам се на високо в моята койка, когато се събуждам сутринта 
и поглеждам отгоре. От другата страна има една жена и целите ѝ бели, меки 
гърди са голи – тя кърми бебето си. Лягам обратно в леглото си с пламнало 
лице. Не бива да гледам това. Същото е, както когато мама ме взема със себе 
си, за да ходи по нужда. Аз трябва да стоя обърнат към вратата, закрил лице-
то си с ръце, за да не гледам, но всичко, което тя прави се чува. Когато сме ня-
къде на друго място аз спя при нея в леглото. Пътуваме си насам-натам, само 
двамата. Мама ми показва как да си държа ръцете, докато казвам Господната 
молитва заедно с нея. Аз си лежа на леглото по гръб, мама е до мен, очите ми 
са затворени и правя с ръце покрив на катедрала точно до гърдите си. Първо 
трябва да се сетя да помоля Бог да се грижи за всички, за сестра ми, за Зоуи, за 
Уа, за Мини и даже за тате.

При мис Кемп също казваме молитви. Ходя при мис Кемп сутрин заед-
но с Мини. Мини има ситно къдрава коса и ме обича, но не колкото Уа, стру-
ва ми се. Носи лъскава черна рокля и бяла яка, която ме боцка по ухото, ко-
гато ме вдига, за да ме прегърне. От нея лъха на дърво и пушек и на мен това 
ми харесва.

Училището на мис Кемп е зад голямата църква на хълм в Сейнт Джеймс. 
Има червен тенекиен покрив, който сякаш скърца на слънцето. Тук се уча да 
чета и да пиша. Аз съм в група А, където са най-малките. Мама казва, че аз съм 
най-малкия, защото било най-добре да ме пратят някъде по-надалеч от “Гран-
да”, колкото се може по-скоро. Мис Кемп ме взема на коляно и ние заедно че-
тем думите. Това ми харесва. Усещам кокалестите ѝ крака, докато ме притис-
ка към дращещата си блуза. Тя посочва големите, дебели букви под картин-
ките. На тях има някакви дребни човечета – или не, това са зайчета, облечени 
в дрехи.Те живеят в друга страна, където и времето е различно. Острите пис-
ци, които слагаме на нашите перодръжки са блестящи и чисти, с цвят на мед, 
после се покриват със синьо-черно мастило. На чиновете ни има дълбоки мас-
тилници и ние трябва да внимаваме, защото понякога по някоя голяма капка 
капва на листа и тогава ще ти се карат. Мис ван дер Мерве те кара да застанеш 
наказан в ъгъла. Тя е голяма и дебела и има груби, сиви чорапи, провиснали 
над обувките. Но гласът ѝ е топъл и ласкав и тя се усмихва.

3.
Мини ме завежда с влака в Коок Бей. Гледаме къпещите се на плажа, до-

като чакаме на гарата. Днес може да се види чак до Тюленовия остров – плад-

357алманах • Ϛвета гора • 2006

ДДенис Уолдър • В хотел „Гранд“



не е. Югоизточният вятър духа силно и разнася пясъка насам-натам, а вълни-
те имат бели, пухкави зайчета. Ръждясалата табела, на която пише “Замбук” 
проскърцва на телената ограда. Стискам картоненото билетче за влака силно 
в шепата си, за да не го изгубя. Мини го купи на гишето от другата страна на 
линиите, където освен това разгледахме разписанието. Обичам разписания-
та. На тях има редички с имената на гарите, редички с дребни, виолетови циф-
ри и линии между отделните редички, за да можеш да разбереш кога идва вла-
ка. Влаковете са длъжни да правят това, което им се казва.

Влакът най-сетне пристига, ние се качваме и сядаме на лъскавите, зеле-
ни, кожени седалки. Кондукторът надува свирката и чуваш машината, коя-
то започва да бучи все по-високо, докато отминаваме плажа, в края на който 
вълните се разбиват досами линията. Виждам как вълните се разбиват о ста-
рия, черен стълб, поставен на една скала, за който мама казва, че е кръст на 
Диас. Мини изважда от хартиена кесия сандвич с пастет от риба, и ми дава да 
ям докато аз гледам прибоя, който се разбива в скали и плажове, докато се но-
сим напред. Виждат се хора, които се къпят в басейн, когато намаляваме при 
пристигането си в Сейнт Джеймс, после отново намаляваме при Коок Бей и 
стоманените колела скрибуцат, когато влакът се накланя към плажа, преди да 
спре напълно.

– Kyk! – крещи Мини, като сочи през прозореца. – Долу има рибари.
Рибарите седят на пясъка и кърпят мрежите си, а през прозореца нахлу-

ва мирис на умрели риби. Представям си мъртвите им очи.
– Отиваме да гледаме биоскопа3 – казва Мини. Пресичаме главната улица 

и заедно с много други хора се качваме на балкона.
– Долу е само за бели – казва Мини. Цяла редица хора се изправят, за да 

ни сторят път до местата ни по средата. Мини стиска лакътя ми, когато фил-
мът започва. На големия екран се появява много бедна, прегърбена жена с 
дълга коса, вървяща през ужасна буря. Вятърът реве, докато тя слиза по един 
хълм, за да намери подслон. Сграбчвам ръката на Мини и я стискам силно. 
Бедната жена е цялата мокра от дъжда, кашля и аз се тревожа за нея. Хора-
та около мен цъкат с език и викат “Срамота!” Жената има бебе и един дебел, 
гръмогласен мъж назовава името му – нещо смешно и английско. После виж-
даме едно момче в една голяма стая и много други момчета, които го зяпат. 
Момчето е много самотно, трябва да се храни само и когато моли за допъл-
нително, големият мъж страшно се разярява. После един ден момчето среща 
друго момче и бандата му, които се грижат за него и се шегуват. Те имат един 
много грозен татко с крив нос, като на стария Емил, дълга, сплъстена коса и 
развалени зъби. Той показва на момчетата как да крадат, но после полицаите 
го залавят и на мен ми е жал за него, когато седи в затвора съвсем сам и тре-
пери. Изведнъж всички в киното се разкрещяват и аз забравям да гледам. От 
устата им излиза миризма, като тази в бара на хотела. После виждам как най-
накрая спасяват момчето от ужасния крадец и кучето. Иска ми си полицаите 
да заловят и убият този крадец. Когато той се опитва да избяга по покрива, но 

3 Така в Южна Африка наричат киното – бел. прев.
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пада, аз изпищявам високо. Обаче и всички останали пищят, така че всичко 
е наред.

На връщане във влака си викам, дали пък някой няма да ме открадне и 
мен. Не искам да ставам член на банда. Искам някой да ме отведе на далечен 
остров, ама по-далечен от Тюленовия и да си живея сам, може и с някоя котка 
и папагал. Като оня човек от другия разказ, дето живял на един остров дълго 
време. Трябвало да си прави всичко сам, дрехите и всичко останало. Може би 
Самсон ще иска да дойде с мен. Самсон ме учи да правя самолетчета от хар-
тия и да ги пускам да летят над паркинга на хотела. Състезаваме се и моето 
самолетче се приземява в големия кактус с увисналите, ивичести листа, които 
приличат на слонски езици. Самсон се оставя да го победя.

Един ден Самсон ми обяснява за tokolosh. Самсон не го е страх от нищо, 
но казва, че tokolosh е много лош. В стаята си той чете Добрата Книга, в която 
се разказва за белязания убиец и казва, че това му напомня колко му се иска 
да убие единствения лош господар, когото познава. Това е мистър Кугелен-
берг от гарата. Мистър К. му вика “кафър”4 и му го пъди га не се мотае около 
гарата с приятелките си.

– Ние само си говорим, господарю – вика Самсон.
– Voetsek с вашето говорене – вика този kak. Voetsek е груба дума, с която 

се пъдят кучета и аз се ядосвам, задето така наричат Самсон.
 “Е, ние се махаме от гарата и Сара се връща в Бей Вю, където работи. А 

пък аз се побърквам, човече, иде ми да го пречукам. Отивам в кухнята и взе-
мам един нож, но момчетата там едвам ме удържат, викат, дръж се, бе човек, 
дръж се. А пък аз отивам зад гаража да видя дали там не мога да намеря нещо. 
И намирам един чук, разбираш ли, ама голям. Но вече започва да ми минава, 
сещам се и за ченгетата и хвърлям чука.”

Олеква ми.
– Но къде е онова нещо, дето прави чук-чук? – питам.
– Ей сега. После знаеш ли какво се случва през нощта?
– Не, Самсон, какво, кажи ми!
– Ами след като заспивам, сънувам, разбираш ли, една такава гадина, 

която идва към мен и има едни такива големи крила и те правят пляс-пляс и 
идва откъм планината право към мен в стаята и има gesig като на дявола, очи 
като blikke и огромна уста, от която капе кръв и крака като на скакалец и аз 
усещам как нещо тежко сяда отгоре ми, на гърдите ми, така че едвам дишам. 
И тогава надавам един юнашки вик и... – Самсон спира и започва да ме гледа 
изпитателно. Аз пък съм се хванал за крака му и не мога да помръдна.

– Но tokolosh-ът си е отишъл, ох! Ей тъй, прз прозореца – той се усмихва 
широко, показвайки разкривените си остатъци от зъби, стърчащи от венците 
му. – Излязох късметлия. Но може пак да дойде, господарю, кой го знае?

Същата вечер аз се моля tokolosh-ът да не дойде за мен. Също и някоя ве-
щица или друга някоя зла сила.

4 Обидно обръщение на белите към негрите в Южна Африка.
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4.
Днес е рождения ми ден и тате пише за мен някаква музика. Обичам му-

зика. Особено обичам “Призрачни ездачи в небето”. Във филма чуваш как му-
зиката постепенно се усилва и виждаш призрачните каубои високо горе как 
яздят в облаците. Виждам ги и през нощта, когато има пълнолуние и обла-
ците са надвиснали над планината. Някак си успяват да се задържат и да не 
паднат върху нас. Ездачите яздят върху облаците и изчезват, когато облаците 
изчезнат.

Тате свири някаква музика, която гледа от една голяма книга с облаци на 
корицата и някакви чертички и знаци. Когато свири на пианото леко плези 
връхчето на езика си. Освен това свири на тромпет – толкова силно, че се чува 
навсякъде. Предполагам, че това го прави щастлив. Може би защото тогава се 
вижда с приятелката си.

Татковата приятелка е англичанка, казва се Мей и косата ѝ е опъната тол-
кова силно назад, че чак изглежда болезнено. Живее в хотел “Синя луна” в 
Лейксайд. Синя луна, като в песента. Никога не съм виждал синя луна, освен 
онази, която е на картината във фоайето, а и тя е само леко синкава. Почти ни-
кога не виждам Мей, освен когато един ден ме завеждат в хотел “Синя луна”. 
Мей е още в леглото, от което ми става малко неловко. Тя е легнала също като 
мъжа в раираната пижама от картината – малко неудобно на една страна. Но 
очите ѝ са отворени. Има много бледо сини очи. Лицето ѝ е триъгълно. Изг-
лежда уморена, опитва се да се усмихне и протяга ръка. Не знам какво да пра-
вя. Това е последния път, когато я виждам, освен когато се появява понякога 
в небето с ездачите – косата ѝ най-сетне е разпусната и вятърът я развява сво-
бодно заедно с облаците.

Тате отново свири на пианото, всички говорят, а аз си изрязвам картин-
ки на пода с големите, лъскави ножици. Навеждам се напред, ножиците се за-
биват право в коляното ми и руква кръв. Сестра ми започва да се смее. Аз не 
плача – имам чувството, че това се случва на някой друг. Кръвта попива в ки-
лима и се присъединява към другите му червени шарки. За да ме накара да се 
почувствам по-добре тате става и ми донася тежката, овална стъклена топка, 
в която има къщички и планини. Разтръсквам я, за да видя как пада снегът. 
Обръщам я отново и отново. Иска ми се да съм някъде там, в една от ония къ-
щички и пухкавия, бял сняг.

Превод от 
английски
Иван 
Бянов
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Ваня Колева

ЗАКЛЕВАНЕ И ПРОКЛЕВАНЕ В 
“СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ” НА ЙОРДАН ЙОВКОВ

В сборника “Старопланински легенди” (1927) Йордан Йовков вгражда не-
малко формулни образувания за заклеване или проклеване, разкриващи на-
родната вяра в магическата сила на словото. Чрез формулите писателят инди-
видуализира персонажите, като заедно с това очертава връзката им с традици-
ята, с народното знание и мироглед. В своята изключителност – дарени с физи-
ческа красота, но и съобразителни, находчиви, проявяващи завидна смелост и 
воля в мигове на изпитания, те са своеобразен синтез на най-доброто в ценнос-
тната система на българите. Такива са Рада и Тиха, Марга и Муца Стоеничина: 
съзнаващи магнетичното си въздействие над околните, суетни донякъде, но 
всеотдайни към близки и обичани, непримирими към предателство и зло. Или 
пък попреживели вече, притиснати от болестта и страданието, но съхрани-
ли своя дух, чувството за дълг и справедливост, способността да се смилят, да 
простят – като баба Ана, Яна Калмучката или ранения, умиращ свещеник. По-
мъдрели с годините, обърнали поглед не към външно-показната действеност, 
а към онова, което е редно и правилно, като Калистрат козаря, дядо Иван, дядо 
Гуди. И понеже жената е традиционен символ на стабилното “свое” простран-
ство, крепител на дома и семейството, макар да е по-слаба и беззащитна, тъкмо 
женските образи заклинат и проклинат по-често. По изключение това право 
си присвоява Женда – съгрешила, но обаятелна в хубостта си. 

Още в първия разказ от сборника – “Шибил” (“Българска мисъл”, год. 
I, 1925 г., кн. 2, 129–137), макар под влияние на общата уплаха у жените, Рада 
изрича заклинателна в същността си фраза: “Може, може… земвам те. Тряба 
само да питаш Велико кехая (…) И кърсердарина Мурад бей…” Условността 
на двукратно повтореното безлично “може” и хипотетичността на формата 
в свършен вид на сегашното време с бъдещ ориентационен момент “земвам” 

1 Проп, Вл. Морфология на приказката. София: ИК „Хр. Ботев“, 1995, 79–81.
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се акцентират от “трудната задача” (по Владимир Проп1), чийто резултат се 
очаква да е отрицателен. Поднесен елегантно, мъдро, отговорът/отказ сродя-
ва Рада с женските персонажи от вълшебните приказки, при които едно от 
изпитанията е ритуалното разказване. Както там чрез нишките на разказа и 
нишките на преждата момата съединява нощта и деня, смъртта и живота, в 
разказа на Йордан Йовков говоренето на Рада и зашиването на скъсания Ши-
билов ръкав осигуряват избавлението на жените. По същество Радината фра-
за е обърната форма на общоприетата структура “ако…, то…” – позната от на-
родните ни песни; фиксирана в заклинателните структури на баянията сре-
щу уроки. Така фразата се доближава до канона, което именно я превръща в 
заклинание. Изречена по необходимост, но актуализирана впоследствие чрез 
“всяко много здраве” от Рада, тя започва да действа по странни, неписани зако-
ни, за да разключи не само коравото хайдушко сърце, но и сърцето на гордата 
Великокехайова дъщеря.

По думите на баща ѝ: “Сега чупи ръце и плаче. “Не давам, вика, косъм да 
падне от главата му”. Това е формула, чието ядро насочва към най-древните 
представи за символиката на човешката коса. В архаичните култури косата е 
носител на свръхестествени качества, възприема се като местонахождение на 
душата и на магическа сила; източник е на самия живот. Съответно загубата 
ѝ означава загуба на силата. Поради това мотивите за израстване и разпускане 
на косата, и обратно – за похитяването ѝ, получават широко разпространение 
в митовете. Всеизвестна е легендата за Самсон и Далила, според която само 
цялостното обръсване на косата на Самсон ще го направи слаб като обикно-
вените човеци (Съдии 16:17–19, 22). Аналогично е в българската фолклорна 
традиция – затова в баянията сред проклятията към евентуалния вредител се 
включват и такива, ориентирани към топоса. Докато молбата/заклеване: “ко-
съм да не падне от главата му”, символизира спасяването на Шибил.

Колкото до поставената в началото “трудна задача”, тя привидно изг-
лежда решена: “баща ѝ им даваше благословията си, Мурад бей му прощава-
ше”. Прошката е съпроводена със свещен дар, което означава приобщаване 
на “чуждия” (какъвто е Шибил) и в този смисъл – опасен, вредоносен субект, 
към “своите” и “своето” (на селото) пространство. Цялостният комплекс от 
смисли около “божигробската” броеница би трябвало да убеди в искреността 
на желанието за помиряване, а интегративната сила на посланието да е без-
спорна. Реалността обаче е друга: “от три дни сеймените на кърсердара леят 
куршуми и точат ножовете си”; и то така, че “косъм да спуснат върху тях, ко-
съма ще разсекат”. Заклеването за помирение се трансформира в проклятие 
– на реално-битийно и на митологично равнище. То се превръща в “лъжлива 
клетва”, последиците от която не закъсняват. Велико кехая престъпва думата 
си. И погубва дъщеря си. 

Злото именно поражда клетвата в разказа, чийто адресант е Рада: “Брей! 
(…) Да си вървите по работата, че знайте ли се!”. Овладявайки страха, тя се 
опитва да вдъхне кураж – на самата себе си, на уплашените жени. И не толко-
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ва укоряващо-дидактичното: “Не ви ли е срам, какво искате от едни жени!”, 
колкото самото проклятие разкрива душевния смут на Великокехайовата дъ-
щеря. Морфологичен вариант на Радината клетва прозвучава в “Постолови 
воденици” (“Златорог”, VII, 1926, кн. 8, 361–373). Изрича я баба Ана, а адресат 
на зложелателството е погазилата обета за вярност, загърбила семейното ог-
нище съпруга на умиращия Върбан. И ако Църквата свързва света Анна с ми-
лосърдие и щедрост, с добросърдечие, а народната традиция я възприема като 
закрилница на брака и семейството, то в разказа на Йордан Йовков, търсей-
ки с надежда знаци за възстановяване на реда, баба Ана се опитва да поправи 
грешницата. Тя преминава от смиряващо-поучителното до проклятието като 
противодействие срещу греха: “Слушай, булка, (…) остави хорските мъже и 
си гледай своя. Срамота е и грехота. (…) Мъжа си да гледаш, че знаш ли се…” 

Словата на Рада и на баба Ана напомнят страшната прокоба за грешни-
ка да не се знае, да не се говори. Той да бъде не просто забравен, а изхвърлен 
от паметта на общността. Тоест не само да умре, но и никой да не иска да знае 
за смъртта му. Това включва лишаване на прокълнатия от светите църковни 
тайнства, от всички ритуали на погребално-поминалната обредност. Което 
означава неизразима тегоба и невъзможност за покой на душата му. Подоб-
на клетва се изрича рядко и се свързва с изключително тежки провинения, 
при несъобразяване със законите на естеството. Отправянето ѝ е спонтанна 
реакция на по-слабия и безпомощния; на жертвата. Изблик е на болка. Опит 
е за самозащита и справедливост. И ако Радината клетва произтича от стра-
ха, всяван от вида на хайдутите и демонстрираната от тях агресивност, то в 
разказа “Индже” (“Демократически преглед”, год. XVIII, 1926 г., кн. 9–10, 651–
667) насилието не се ограничава до намерение и воля.

Всъщност Шибил и Индже са твърде близки помежду си. Разбойници, 
след които остават кръв, пожари, сълзи. Извънзаконници, чийто живот е 
злото. Това предопределя смисъла на клетвите, отправяни към персонажи-
те. Клетви, пораждащи първите, прокраднали се съмнения, след които – във 
време на душевни конвулсии, в търсене на своето вътрешно Аз, достигането 
на което понякога е най-трудно – идва себеосъзнаването. Клетвите, тласкащи 
персонажите към обследване на собствената душа, към разгадаване на онези 
тайни кътчета, които те подсъзнателно са загърбили, но които – непредвиде-
но и непредсказуемо от никого – си проправят път към съзнанието, към по-
върхността, за да променят из основи живота им.

Шибил се сепва при Радините слова. За Индже първият повик към себе 
си е свързан с изправения сред труповете свещеник – стар вече, ранен, окър-
вавен, слаб и немощен, но той “като възкръснал, вдига ръка срещу Индже” и 
изрича своите страшни проклятия. В съзнанието отеква най-зловещата клет-
ва: “Проклет да си! Проклет да си от Бога и от всички свети отци! Да не се 
стопиш след смъртта си! Желязото и камъните да се стопят, а не и ти!”. 

2 Драгова, Н. Старобългарската култура. Седем етюда. С.: ЛИК, 2005, 353–355.
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Слова, в чиято енергийна мощ българите вярват неотклонно във времето. Но-
сени от народната памет чрез песните, тези езикови формули са и писмено 
засвидетелствани, документирани, което е знак за мистичната им функцио-
налност. В първата си част те са фиксирани през 1220 г. в грамота на деспот 
Алексей Слав: според нея престъпилият повеленото “ще си навлече Божия 
гняв и проклятие на светците от всички векове до нине”2. Втората част от 
клетвата срещу Индже е почти идентична с онази към евентуалния похити-
тел на Паисиевата “История славеноболгарская…”, отправена от св. Софро-
ний Врачански, когато на 29 януари 1765 г. той завършва преписа ѝ, за да го 
остави за общо благо в черквата “Св. апли Петър и Павел” в Котел: “И кой я 
усвои или открадне, да е афоресен… и туч, и желязо, и камик да се стопи, той 
ни во веки”3.

Постигането на клетвата е много повече от смърт – телесна и духовна, за-
щото обрича адресата на вечни терзания и скиталчество безкрай. Защото Гос-
под създава “човека от земна пръст”, вдъхва “в лицето му дихание за живот” 
и човекът става “жива душа” (Битие 2:7); но той ще се върне в земята, от коя-
то е взет (Битие 3:19). По силата на проклятието обаче грешникът се лишава 
от възможността за връщане към първовеществото. Отказва му се връщане-
то към изначалието, към покоя и вечността. Клетвата го обрича на изгнани-
чество като пропъдения “от лицето на земята” Каин, който е двойно прокъл-
нат: от Господ и от земята, отворила “устата си да приеме” пролятата Авелова 
кръв (Битие 4:10–15). Не по-завидна е участта на Иуда, който, разкайвайки се 
за предателството на Иисус Христос, “отиде, та се обеси” (Матей 27:5); а извес-
тно е – осквернява земята и “проклет е пред Бога (всеки) обесен (на дърво)” 
(Второзак. 21:23). Чрез спомена за извършителите на най-ужасните прегреше-
ния и постигналото ги възмездие свещеникът обвинява и осъжда: “Да възди-
шаш и да трепериш на земята като Каина, да наследиш проказата на Геезия 
и бесилото на Юда!”. В предсмъртната си агония той се обръща към Светото 
Писание и проклина чрез Божието Слово. Но не спира дотук. Кондензирана-
та болка, мъката, гневът се изливат в трикратното: “Анатема! Анатема! Ана-
тема!” Понятие (от гр. ‘αναθεµα), чието първо значение се свързва с църков-
ния канон и означава отлъчване от Църквата за нарушение на нейните догми. 
Оказва се, че напомнянето за Божия гняв и Божия съд е далеч по-въздейства-
що от ножа и ятагана. Индже доубива физически свещеника, но не престава 
да “вижда окървавеното му лице, горят го очите му, думите му го пронизват 
като ножове. И още чува клетвите му”.

В продължителния път към себе си Индже преминава през житейската 
видимост – опустошената земя, погубените селища, бягащите от него като от 
чума селянки, пробождащо-заклеймяващите думи на дядо Гуди от Чукуро-
во: “Де ще го видя, синко. Онзи, който го е видял, не е оживял.” Факт, констата-
ция, но и смирена молитва – дано не среща Индже… Спомените се завръщат 
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– страшни, ужасяващи. Това е вътрешното му движение назад. Там са майки-
те, които още го кълнат; там са посеченият от собствената му ръка невръстен 
син и напусналата го Пауна. И този Индже, който в началото не дели добро от 
зло, сега осъзнава, че: “Най-тежкият ми грях е там”, при детето и съпругата.

Клетвите в разказа продължават – адресирани към неговия син, Гърба-
вото. Селяните се смеят: “Сакато, пък зло!”; “Белязал го Господ. От белязан че-
ляк да бягаш.” И го кълнат: “Господ да го убие!”

Тази клетвена единица предава най-общия смисъл на някои форми, из-
влечени от Псалтира. Интертекстуалната връзка е обяснима, понеже Псалти-
рът е една от основните богослужебни книги. По-необяснимо е самото при-
зоваване на Господ като субект в клетвата, защото според Светото Еванге-
лие Иисус Христос говори: “Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак” (Матей 
5:34). Въпреки забраната, формулата битува в народната реч, а нейният ана-
лог – “Бог да го убие”, вероятно наследие от езичеството още, е възможно най-
разпространеният в езиковата практика клетвен израз. Показателно е, че ва-
риантът “Бог да го (я) убие” намира приложение в коледните, а и във всички 
други видове песни. Използва се при критични ситуации; към антагонисти, 
нарушаващи природното и общественото равновесие; в ежедневието. Общо-
употребимостта на формулата се обяснява с надеждата, че над човеците бди 
всемогъщата Божия сила – закриляща страдащите, но и наказваща, поразя-
ваща грешниците по земята.

Като проклятие прозвучава и репликата на баба Яна Калмучката, насо-
чена към Найден: “Хайдутин! От баща си по-долу не ще паднеш…” Словата ѝ 
разкриват негацията към хайдутина-разбойник, но и очакване за възмездие: 
понеже стореното зло се помни и миналото не допуска забрава; връща се като 
отмъстител. С променената позиция на Индже обаче клетвата стеснява пери-
метъра си около неговия син: “Ах, защо го прибрах тогаз, по-добре да беше ум-
ряло…”. Сходна с предходната, сега клетвата е контекстово определена. В нея 
се излива човешката болка – народът отново е сам в неуредения и несправед-
лив свят.

Значително отграничаващ се от останалите, вторият разказ в сборника – 
“Кошута” (“Златорог”, VI, 1925, кн. 7, 293–298), не съдържа извършено убийст-
во. Макар сюжетен двигател да е греховното желание на дядо-Цоновия син да 
убие кошутата. Медитативна функция между греховно увлеклия се и норма-
тивно установеното знание поема Калистрат козарят, а Муца Стоеничина ак-
туализира и утвърждава сакралността. Основавайки се на колективната вяра, 
тя проклина: “Мари! Онзи непрокопсаник, Цоновия син, тръгнал да гони кошу-
тата. Ще я убива. Господ да го убие!...”

Вариант на тази, универсална всъщност, формула предлага разказът 
“Най-вярната стража” (“Златорог”, VII, 1926, кн. 1, 6–20). Там клетвата се по-
явява веднъж безмълвно, посредством изразителността на жеста, и втори път 
– ословесено. И в двата случая адресант е Марга, съпругата на Димчо кехая. 
След посещението на хаджи Емин и свитата му в дома им, Марга “изпрати 
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една клетва подир тях, погледна към небето и помисли, че може би всичко 
щеше да се свърши с това”. Жестът е знак за молитвено призоваване на Бо-
жията помощ и насочване на Божия гняв върху иноверците. Това е нейният 
женски и майчински опит да защити дома си. Друга възможност за съпротив-
ление тя няма. Значително по-късно дълго потисканата ѝ мъка се отприщва 
в неудържим излив: “Господ да го порази! Чумата да го тръшне тоз поганец! 
Почерни ми момичето, почерни го…” Контекстови синоними, блоково органи-
зираните единици се структурират по принципа на синтактичния паралели-
зъм: изходното “Господ да го убие” се променя в “Господ да го порази”, а по-
нататък в “Чумата да го тръшне”. 

Но докато при първите две формули субект е Господ, то при третата се 
появява нов образ – чумата. Определяна от народа като “черна” и “огнена”, 
защото, като тръгне да мори, пред себе си гори и пали, а след себе си оставя 
пустиня и облича всичко в черно, чумата е пратеница на Господ – той ѝ дава 
тефтер, в който са записани грешниците. Тях покосява тя, затова хората тра-
диционно я призовават в клетвите си. А хаджи Емин е “поганец”; “друга вяра 
е, това е най-лошото”. Специфично трансформиране на верския проблем се 
наблюдава в разказа “Постолови воденици”. Нарушителката на нравствено-
етичния кодекс Женда е обвинена още в магьосничество. Според “Слово ради 
магесници, самовили и баснарки…” – текст от XVIII век, занимаващите се с 
магии са обявени за еретици и последователи на дявола. И докато във фол-
клора света Ана се схваща като покровителка на магьосниците, в разказа на 
Йордан Йовков тъкмо баба Ана осъжда: “Примки е турила на всеки път и пъ-
тека (…), магия е наляла в чешмата, чума да я тръшне!”. Разновидност на 
формулата се появява в “През чумавото” (1927), където, на фона на развихри-
лата се чумна епидемия, проклятието се осмисля като евентуално осъществе-
на реалност. С думите на Тиха: “Защо ми е Величко, аз си имам мъж. Кой знай 
къде го е тръшнала чумата”. Клетвената функция на това предположение се 
разкрива контекстуално: чрез блесналите сълзи на Тиха и зачервените очи на 
хаджи Драган; чрез избора на същия момък, когото “преди месец” са върна-
ли; чрез бързината на сватбата. Клетвата се акцентира от непосредствено пос-
ледвалата я, вече традиционно оформена и разпространена в народната реч и 
песните формула: “Дано тез орли неговите меса да късат!”.

Успоредно с клетвените единици, структурирани около харизматичен 
или второстепенен в народната вяра персонаж, в “Старопланински легенди” 
се появява формула с главен субект – важен в календара празник. В разказа 
“Постолови воденици” дядо Иван кълне Мартиновия син: “Кого ще убиваш? 
Пръча ли? Да те убий тебе света сирница с големия тулум!”. Сирница или 
Сирни заговезни е празник, от който започват Великденските пости, седем 
седмици преди Великден. “Големият тулум” (мях) означава одрана като торба 
животинска кожа, в която държат сирене, масло и др. Тоест клетвата упоме-
нава и празника, и основните храни в него, през цялата предхождаща го сед-
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мица. Типичната обредност и ритуалите носят очистителна, профилактич-
на и продуцираща функция; свързват се със стимулирането по обредно-ма-
гичен път на бъдещото плодородие. Характерното за Сирница – на този ден 
момците хвърлят запалени стрели, “хората се прощават, прегръщат се и се це-
луват”, напомня разказът “Кошута” (макар, поради объркване може би, Йор-
дан Йовков да говори за Петрови заговезни). С обредите на Сирница завър-
шва социализацията на момците, а това е важно и за “Постолови воденици”, 
и за “Кошута”. Става дума за инициационни по вид изпитания, утвърждава-
щи интегрирането на юношите към групата на мъжете. Затова и поучението/
проклятие на дядо Иван се родее с думите на Калистрат козаря; с клетвата, из-
речена от Муца Стоеничина. 

В някои случаи Йордан Йовков структурира клетвените единици около 
елементи от неживата природа. В “Постолови воденици” Женда кълне зло-
получно пострадалия си съпруг: “Тоз камък мене притискаше, нека притис-
ка сега него!”. Проклятието, насочено към намръщения и озлобен към всички 
Върбан, е опит за аргументация и самооправдание на Женда. Отзвук е на соб-
ственото ѝ чувство за непълноценност. 

Не на последно място са формулите, при които зложеланието се изразя-
ва чрез “пустосване”. Това е проклятие, целящо “опустяване”, тоест лишаване 
на определено пространство – на нечий дом – от движение и живот; превръ-
щането му в ненаселено, необитаемо, пусто място. И понеже в “Най-вярна-
та стража” хаджи Емин е иноверец/антагонист, отвлякъл Ранка, то всичко, 
свързано с него, е нежелано, неприемливо. Затова Марга продължава клетва-
та си: “Ех, здрава е, жива е, добре я държал. Да му опустее доброто…”

И така езиковите формули, чрез които заклеването и проклеването се ре-
ализират, са проекция на народния мироглед. В сгъстен вид те разкриват син-
тетизма от древни, предхристиянски разбирания и християнската норматив-
ност. Визират представите на народа за света, вярванията, обичаите, както и 
съществени моменти от календарно-обредната система. Освен това заклина-
телните формули носят смисъла на етично-нравствен коректив, и което е по-
важно – имат енергиен заряд, провокиращ грешника към размисъл. Насочват 
взора му към неговото съкровено и истинско Аз, към “живата душа”, вдъхна-
та на човек от Бога. 
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Олеся Николаева 

ИСПАНСКИ ПИСМА

Олеся Николаева (род. 1955 г.) е автор 
на множество стихосбирки (“На кораба на 
зимата”, “Тук”, “Amor Fati” и др.), на две кни-
ги с религиозна публицистика и на романа 
“Мене, текел, фарес”, получил наградата на 
литературното списание “Знамя” за най-доб-
ра проза на 2003 година. Лауреат е на прес-
тижната руска награда за поезия “Борис Пас-
тернак”.

Критиката отнася сюжетите и образи-
те на поетесата към жанра на притчата (В. Ка-
зак) и определя естетиката ѝ като “мистичен” 
или “средновековен” реализъм, където вся-
ко жизнено обстоятелство за място и време 
по закона на обратната перспектива е озаре-
но от “нетукашна” светлина (И. Роднянска). В 
сферата на поетическата технология О. Ни-
колаева е известна с пристрастието си към 
некласическите стихотворни размери – дол-
ника, тактовика, акцентния стих. Именно ак-
центният стих на поетесата и свързаните с 
него прозаически ритмоиди и “разхвърляни, 
нехайни, неуравновесени” (по собственото ѝ 
определение) строфи, които като че ли само 
римите спасяват от разпад, се оказват особе-
но необходими на руската поезия от послед-
ните две десетилетия, съзвучни на стремежа 
ѝ към близост до естествената реч и осво-
бождаване от закостенелите правила на съ-
ветската поетика. Критиците даже говорят за 
цяла поетическа школа, в основата на която 

е акцентният стих, и сред основателите ѝ от-
реждат главно място на О. Николаева.

Цикълът “Испански писма” е от най-
новата ѝ едноименна стихосбирка, издаде-
на през 2004 г. (Москва, издателство “Мате-
рик”), широко коментирана в руския лите-
ратурен печат и получила специалната наг-
рада “Antologia” на списание “Новый мир”. 
Испания на О. Николаева е демонстративно 
двойствена, двупланова – това е и въобра-
жаема, измислена, “мислена”, метафизична 
страна, и същевременно страна отчетливо 
конкретна, ситуирана географски и истори-
чески чрез множество битови злободневни 
детайли и саркастични забележки. Двупла-
новостта се проявява и на друго ниво – раз-
познаваемият традиционен, даже “опере-
тен” образ на Испания е на моменти стран-
но разколебан и под него неусетно, но дос-
татъчно ясно прозира образът на Русия. В 
основата на това раздвояване стоят множес-
тво паралели и лукави подмени от типа на 
“Как е сурова испанската зима!” или “Гвоздеи 
стават от тези хора” (христоматийно извес-
тен стих от балада на Николай Тихонов, при-
писан тук на “един испански поет”). И все пак 
Испания на О. Николаева съвсем не е алюзи-
онният Рим на Йосиф Бродски от “Писма до 
един римски приятел”, където римските им-
перски реалии алегорично заместват съвет-
ските и Рим е просто прозрачен псевдоним 
на отечеството на поета. При О. Николаева 
преименуването на ландшафта служи за вът-
решно отдалечаване от случващото се тук и 
сега, осигурява спасителната за твореца ду-
шевна дистанция.
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ИЗ ЦИКЪЛА “ИСПАНСКИ ПИСМА”

І
Вслушана в марша прощален, вгледана в гаснещите звезди,
разбирам още веднъж: няма град такъв, свят такъв няма, където
бихме могли да останем заедно аз и ти...
Навсякъде тъмно и неприветно.

Освен в тази Испания мислена, с тежестта
на страстния петък в гръдта, с мрачната Божия сила.
Но когато почне да се разнася тук полъхът на пролетта,
танцува в кръвта Кордова, ликува в сърцето Севиля.

И я няма разлъката вече... Можех да се закълна
довчера – пустиня е мойта Испания: мрак и пламък...
А днес – на раздялата тежката планина
виж как се премества, как от сърцето пада надгробният камък.

Ликува беднякът, намира скитникът дом и покой,
заблуденият кораб съзира пристан в далечината,
защото всичките девет блаженства пеят за теб, мили мой,
а десето да търсиш недей, не изкушавай страната ми и душата.

ІІ
Мили! Испания е суха страна, която лесно гори –
пламва от всяка клечка. И дими, дими непрестанно.
Не почита никого, испанския крал дори,
но пък иначе вечно търси кому да се кланя.

Не обича да служи. Но за някакво там
свое висше и тайно служене тръби упорито.
Сънена и неугледна, денем скита натам-насам,
затова лицето ù привечер е измъчено и сърдито.

Думата “провинциален” помага да разберем
испанския апломб, амбиции, мании и себичност.
Синовете Израилеви тук не ги долюбват съвсем,
защото усещат как подозрително с тях си приличат.

Всичко това от местната преса разбрах.
Но и да пробваш да станеш свой тук, да се присламчиш
изкусно –
да си йезуит е противно,
    да си смешник е грях,
аристократ – съмнително,
    а плебей пък – гнусно.
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ІІІ
Мили! В Испания гости – дал Бог!
Даже Япония ходи напред-назад,
Трансилвания прави слънчеви бани,
Трапезунд не чака подкана, а Новият свят
тук изпраща железни жени и мъже от стомана.

Както е казал един испански поет:
“Гвоздеи стават от тези хора”...
В мрака испански
светят цигански, черни очи,
чисти си стария пистолет
я Московията, я целият свят мюсюлмански.

Тъй че да си ксенофоб във Испания някак си не върви:
по-добре с вино гостите почерпи край цъфтящата
мандрагора,
развлечи ги с корида – с окото на бика, което кърви,
с червената лепкава пяна, с червата на тореадора.

Изслушай съветите им, хапейки кротко мустак,
интересите им подмолни, докато марината прецеждаш,
заплахите им вежливи, пускайки блуз да свири за тях,
и предложи им по още едно парче говеждо.

По-добре всички заедно да почнем невиждан гуляй,
да гърмим с кастанетите, да танцуваме боси,
че да си мислят за нас – идиоти са, то се знай,
готови страната си да проиграят, пропият, прахосат!

Да си казват презрително: – Ама че будали – 
да търпят чужденци да ги тъпчат и тайно да им
се смеят... –
Нека с мир си вървят... Те представа си нямат, нали,
кой бди над Испания, докато тя пирува и пее...

ІV
Мили! Испания е такава страна, до която по никой път
не можеш да стигнеш, дори да поискаш.
  Тук просто веднъж се оказваш.
   Вдишваш и влизаш. Потъваш в забвение...
Както когато нещо така те боли,
    че болките вече не се търпят –
и изведнъж озоваваш се в друго пространство,
      време и измерение.
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Не че ставаш напълно безчувствен, но твойта съдба, ето нà –
като чужда те гледа днес, като испанка – смуглее лицето...
Ландшафтът ли хвърлил е своята кожа, подобно змия,
или пък сменил се е ангелът горе в небето!

Затова не е важно кой днес е на власт и какъв диалог
води се между наемници и жандарми, – 
      загледан в далечината,
истинският испанец ще каже: “Над Испания властва Бог,
над провинцията – вятърът от Атлантика, над приливите –
луната”.

V
Мили! В Испания всеки стихове пише, рими реди.
Испанската Муза през всяка стена минава:
и ето я нея – в косите със облаци и звезди,
зове любовта, иска жертви, за измяната отмъщава.

И всеки брътвеж при нея, прехапал език,
преминава в патос,
    кълне се в родството си с потопа
дъждецът ситен,
    а ленивият селски бик,
свалил ярема, търчи да отвлича Европа.

И даже в течението домашно се носи дъхът
на цял ураган Аравийски и гаси той злокобно
паметта за онази, която испанците тъй кълнат
и обичат – онази ужасната и съдбовна.

... Аз в очите я гледах, тъмни като нощта.
Аз по пътя ѝ земен я следвах безгласа.
Седем птици безценни има в скута си тя – 
и първите две на любовта и смъртта са.

На разлъката птица, птица на чуждия край...
Бавно пада мъгла: ще ти се с нея навек да се слееш...
Има и птица на детството, на онази игра:
тихи стъпки на пръсти – смях неволен – не смей
да се смееш.

На съдбата е другата птица... Тя ту врачува, ту спи,
а очите ѝ – будни. Но почне ли да се мята
и да удря с криле – грачи злокобно, вещае беди, съсипни...
А седмата птица – тя е небесна и свята.
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Ако ти ме запиташ с почуда: “Излиза, че там
птицелови са всички, така ли?”, – то аз, поразена,
ще прозра изведнъж как до болка приличаш ти сам
на последната птица, на осмата птица блажена!

VІ
В Испания днес амфибрахия тачат –
хвала на баланса, мажора, сюжета
с умерено темпо, където прозрачен
е взорът, ръкавът – навит над маншета.

Испанското слънце пече, но не пари
и може човек да се смеси, застинал,
до кладенец някой – с испанките стари,
а после, по пладне – в прохладна градина.

Онези, които безумно и страстно
пилеят си дните, внезапно решават
спокойно, улегнало и безопасно –
ей тъй да живеят! – каквото да става.

Божури или резеда да отглеждат,
да сядат със плетките пред сериала,
а вечер разходки да правят – прилежно
и чинно да крачат, наметнали шала.

Да няма какво да си спомнят – такова,
което във миг да ги сграбчи и стисне,
и нощем да идва да влива отрова
в испанските сънища, в мирните мисли.

И даже и тебе да срещна, да мога
с една непресторена бодрост във взора
да кажа: “Ах, вижте ги, колко са много
латинките тази година, сеньоре!”

VІІ
Всяка испанка обича в косите си пищни
лента червена и роза да втъкне. Обича
пръстени, гривни, колани с токи и гердани,
токчета тънки – та цяла да пее, щом мине!
Тъй би живяла до края си – ще се пременя
и ще се кипри, снагата си тънка ще кърши,
ще се гордее с чертите си кротко-изящни,
хвърляйки взор изразителен към чужденеца.
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Тъй би живяла, но ето – ту бедност, ту старост,
кучешки студ или сиво небе дъжделиво,
глад и градушка, и мор, и холера, и чума,
трусове земни, вулкани, потопи, пожари...

Няма, уви, да допее навек “Рио-Рита”,
с токчета тънки напразно ще чука във мрака...
Ни неувяхваща роза ще скърши тя, нито
вечна любов ще дочака!..

Туй е то участ испанска! Построчник отчаян,
слънце менливо, коварно и път многотруден...
Само в градина среднощна светилник незнаен
ще ѝ напомни за миг първообраза чуден!

VІІІ
Вярно, че всички млади испанки са хубавици,
но мигновено се състаряват: погледнеш – и хоп! – старица.
И тогава обличат дълги траурни рокли
и свирят на мандолина печални песни.
И така ги разпитват испанките млади:
“Вие, старите, знаете всичко – кажете
как да не изгорим във страстта безумна,
как от младия кабалеро да получим любов – навеки?”

Отговарят стариците, свирейки на мандолина:
“Може да дадете на младия кабалеро роза – бяла, алена,
златна,
може да му дадете най-хубавия си пръстен.
Даже нежната си ръка в ажурена ръкавица.
Даже целувка, щом падне мракът.
И във зори, щом птиците се обадят...
И сърцето си, и живота си да му дадете си струва!
Но Бог да ви пази, млади испанки,
да му давате своята песен.

Защото – когато станете стари
и облечете дългата скръбна рокля,
вашите рози – бели, алени, златни –
само сухи черни ръце ще прострат към небето.
Но затова пък – ще си имате своята песен!
И ще седнете с вашата мандолина,
ще запеете, както отвътре ви идва,
за свойта Испания тайнствена и величава...
И вашият кабалеро с вас ще пребъде – навеки!”
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...Тъй пеят у нас в Испания старите грозни испанки.
Отминават младите, недоверчиво глави поклащат:
“Ако наистина знаеха тайната на вечната обич,
щяха ли да са тъй безобразни?
И после – да не би да сме виждали някой кабалеро
да им подава розова праскова на колене?”
И избухват във смях при мисълта за подобно нещо,
и проблясват острите им белоснежни зъбки.

ІХ
Такива испанци има, които надават омразен вой
срещу свойта страна. Това им е някаква мания –
от сутринта да псуват испанския Бог за това, че Той
създал е испанци, испанки и самата Испания.

Те ненавиждат испанското кралство, испанския бунт.
Испанската вяра пък ги вбесява, в треска от нея се мятат.
Дори Трансилвания пó им лежи на сърцето, дори 
Трапезунд.
А пък Новият свят е за тях същински рай на земята.

Кръвта на Васко да Гама ли ги зове? Или влачат подир
себе си шлейфа от стари обиди... Откъдето да минат,
сред туземци какви да е – все ще проклинат
войните испански, испанския мир,
кралете си, кардиналите. Даже своя релеф и климат.
А пък всъщност, мили, щом някой шапката си със вик
“Viva, Испания!” хвърли нагоре, чудо ще стане –
ще се превърне тя в лекокрила, прелестна птица за миг:
в лястовичка над кладенеца, в чайка – над океана!

Бележка 
и превод 
от руски
Мариана 
Шопова
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Наталия Афеян

ПЛАЧЪТ ЗА КАРМЕН

Финал на операта “Бохеми”. С последния акорд сцената потъва в мрак, остават 
само осветеният скелет на мансардата и леглото с тялото на Мими. Тя умира без про-
тест, завърнала се при любимия си в неговата леденостудена квартира преди недо-
живяната си пролет, за да има ръце, които да я държат в мига на смъртта. Това е опе-
ра на младите, опера без злодеи, опера на невинността. Смълчани, сякаш осироте-
ли, приятелите мислят за случилото се. Родолфо ридае над тялото на Мими, а голяма 
част от публиката – кой скришом, кой открито – избърсва сълзите си.

Умира Виолета Валери. Отзвучава шумът на карнавала, гротескните сенки на 
животински глави отминават, свършват конфетите, затихват виковете. Виолета-Тра-
виата – току-що намерила се извън самотата и мизерията, след като се беше прими-
рила със смъртта – се изправя на крака – è strano – наистина е странно, отново за-
обиколена от приятели, любимият е с нея и за пръв път ѝ се разрешава да обича и 
бъде обичана. Отново диша, сякаш забравила болката в разлагащите се дробове… 
Ще живее, вярват тя и Алфредо – но не, тя пада, вкопчена в дрехата му, и умира. И 
ти, зрителят, плачеш. Дори след поклоните пред завеса и светлината в салона. Дори 
на път към дома, в трамвая, в спомена ти звучи мелодията на последните ѝ реплики: 
“Защо, защо, о Боже мой, умирам аз тъй млада?” – и сълзи пълнят очите ти.

Бътерфлай – бедната Чо-чо-сан – изпълнява последния си ритуал. Тя ще сло-
жи край на малкия си, станал вече ненужен, живот, за да може нейният син да иде в 
златното си изгнание, в своята Promised Land. В мига, в който е готова да извърши 
хара-кири по примера на своите прародители: Con onor muore, chi non può serbar vita 
con onore – момченцето тича към нея и прегръща коленете ѝ.. Забравени са широки-
те, преливащи от щастие фрази от любовния дует в първо действие и триумфални-
ят финал на арията ѝ от второ действие, сега тя само простенва: Tu? Tu..? Tu..? Piccolo 
iddio, amore, amore mio… – накъсано, трескаво, но непреклонна във взетото реше-
ние. И пак публиката плаче – емоции, отключени без предупреждение, закъснели 
рефлексии на действителни или въобразени мигове. Сценичното действие вече не 
е разказ, то е съ-преживяване, съ-страдание, подсилено от първичното въздейст-
вие на музиката.

Разбира се, операта може да се види като гротеска, ако се погледне от дистан-
ция, но тя се превръща в сюблимно удоволствие, ако се поеме линията на идентифи-
циране с образите. Психологическото състояние на героините за нас e, ако не позна-
то, то поне понятно, и ние с наслада влизаме в тяхната роля, за да се пречистим чрез 
тяхната мъка. Тогава сълзите са лесни и, както е казал Ролан Барт: “Влизам в една 
роля: аз съм онзи, който ще се разплаче; играя тази роля пред себе си и тя ме кара 
да плача: за себе си аз съм собственият си театър. И като се виждам така да плача, 
започвам да плача още по-силно; а ако стоновете оредеят, бързо си казвам приш-
порващата думичка, която ще ги отприщи наново”1. За оперната публика “пришпор-

1 Барт, Р. Фрагменти на любовния дискурс, с. 176.
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ването” е лесно – тук несъзнателното намира не само думата, но и жеста, интонаци-
ята, мелодията и хармонията, които ускоряват съпричастието към образа и ситуа-
цията и предизвикват сълзите – сълзи на радост, един вид ликуване от повярваната 
безпричинна болка. Музиката – тази “нереална химера, пораждаща метафизични и 
едновременно с тях морални въпроси”2 – има властта (именно поради своята не-
изказуемост) да придаде на съдържанието точно тази дълбочина, от която индиви-
дът-зрител се нуждае в избрания от него самия момент. Без да бъде отговорна за 
текста, който често е банален като проблематика с вечните си “с”-та: съдба и стра-
дание, слава и саможертва, страст и смирение, спасение и смърт… Добре познати и 
напълно забравими истории, които почти винаги завършват по един и същи начин 
– със смъртта на героинята, било от неизлечима болест или от отравяне, прониза-
на с нож или задушена, изгорена на клада или принесена в жертва на някое божест-
во. И, трогнати от тройственото въздействие музика/слово/образ, почти винаги пла-
чем. Почти винаги.

Съзнателно пропуснах едно много важно “с”: свобода. Понятие, което се асо-
циира с независимост, човешки права, неподвластност, героизъм, морал… Катего-
рия, която предизвиква възхищение или наказание, но не и съчувствие. Сякаш пуб-
ликата не иска да се цапа с такива истории – интригата се следи с интерес, дори с 
удоволствие, но когато се стигне до развръзката – до смъртта – тя се приема като 
нещо разбиращо се от само себе си, почтено и абсолютно необходимо за довършва-
не на удоволствените потребности от такъв спектакъл. Търсещите свобода героини 
трябва да умрат, за да се възстанови привичният уют на живота. Когато умират, за 
тях никой не плаче.

Всъщност, не вярвам, че Кармен търси съчувствие. Тя е тази, която винаги взи-
ма решенията, докато драгунчета и войничета се опитват да я вкарат в някакви свои 
схеми. Тя е тази, която казва “не” точно тогава, когато знае, че това ще ѝ струва живо-
та. Кармен циганката. Кармен обречената.

От тази опера хората запомнят екзотичните песни от първо и второ действие 
– хабанера, сегидиля, песента на Тореадора, разветите в танц воали, ритъма на кас-
танети и дайрета – колко ободряващо! Те винаги забравят за смъртта.

“Кармен”, чиято музика е ехо на спомените за откриване и закриване на състе-
зания; Кармен, образ-емблема на всевъзможни неща – от нощни барове до бутилки 
със зехтин; същата тази жена е въплъщение на правото на провокация и свободата 
на избор.

Когато за пръв път се споменава името ѝ , тя работи в цигарена фабрика в Се-
виля. Неподходящо за нея място – навън я чакат цяла тълпа войници от гарнизона и 
възбудени безделници. Пет тона – мотивът на съдбата – предхождат появата ѝ . Тук 
те звучат бодро и предизвикателно, но увертюрата вече е предсказала техния сми-
съл. 

С обичайната си прямота Кармен отговаря на закачките на мъжете: “Съвсем не 
знам кога ще ви дам любовта (тялото) си – може би никога, а може би утре… Но днес 
– със сигурност не!”. Тук диалогът Кармен–тълпа можеше да приключи – но най-не-
очаквано (изненадите са типични за нея) тя подхваща своята хабанера. В нея е Кар-

2 Янкелевич, В. La musique et l’inefable, Париж, 1982, с. 5. 
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мен отначало докрай: в стегнатия бас на виолончелите, в еротичното хлъзгане по 
низходящата хроматична гама, в (изненадващите) възходящи portamenti, във вне-
запната агресия на рефрена и отново – в “разтеглената удоволствена среда” (Р. Барт) 
на следващия куплет. За да завърши автопортета си, Кармен решава да се справи с 
драгунчето, мъжа в ъгъла, който сякаш я презира, когато всички я обожават. Тя хвър-
ля върху него цветето си – и темата на съдбата зазвучава този път с цялата си мощ. В 
този жест няма кокетство. Това е хвърлена ръкавица. Колкото към Дон Хозе, толкова 
и към съдбата. Това е и първата трансгресия на Кармен: тя поема ролята на инициа-
тор в любовните отношения, роля, която е чисто мъжка привилегия. Смехът, с който 
напуска сцената, е нейният отговор на собственото ѝ предизвикателство и легити-
мация на смъртта ѝ – той остава да звучи и да дразни до самия ѝ край. (“Кучка”, това 
си мислят мъжете; “така ѝ се пада” – реагират жените.)

Подслушаната среща на Дон Хозе с неговата сладка (и блудкава, но все още бе-
зобидна) Микаела само амбицира Кармен. Обратно във фабриката тя вероятно на-
пада друга работничка с нож – сега вече драгунът трябва да я забележи. Арестуване-
то ѝ не я изненадва, тя го очаква, нали е само една циганка; най-невинно си подпява 
вместо да отговори на сержанта – той говори за закон и ред, тя пее за любов. И про-
дължава да пее за нея и да танцува, макар и със завързани ръце, напук на заповеди-
те на Дон Хозе: “Млъкни! Забраних ти да говориш!” – “Но аз не говоря. Аз си пея… и 
мисля. Да се мисли не е забранено, нали?”3

Много жени биха казали същото, но то не е така. Да се мисли е забранено. Да 
се пее – също. Гласът и думите са желание, те са и съблазън. Неведнъж съм се за-
питвала: какво толкова е търсила Кармен в този момък, чиято единствена амбиция 
доскоро беше да се върне в родното си село със спечелени пагони и някакви пари 
и да се ожени за почтената девойка Микаела, с която се познават от деца? И каква 
неудовлетвореност кара скучноватия Хозе да се увлече в една внезапно избухнала 
страст, да задраска всичко и безропотно да потъне в света на престъпниците? Да 
стане убиец? Дали петте тона на съдбата, или и при двамата това е потребността да 
се съпротивляват на нормата и на времето, с една дума – потребността от свобода? 
Но в неговия модел за свобода той притежава жената – на всяка цена, а нейният е да 
не бъде притежавана. На никаква цена. Оттам и мразена, колкото и да е желана; са-
мотна, колкото и да е търсена; оттам и екзистенциалната задължителност на смърт-
та и .̀. 

Животът на Кармен продължава, кадър след кадър – ето я, мистериозно осво-
бодена, в полутъмната кръчма на Лилас Пастия. Оттук почти до самия финал на опе-
рата ще я виждаме само в полумрак. За да оцелее. Мракът е нейното озарение. През 
деня Кармен е уязвима, изложена на опасности от страна на обществото, упълномо-
щило пигмеи да я гонят, да я арестуват, да я убиват. Но през нощта тя триумфира над 
всичко – влива енергия в полудремещата компания в таверната, организира следва-
щия поход на контрабандистите, освобождава Дон Хозе от войнишкото му послуша-
ние… В планината, в беззвездна нощ, Хозе, яростно вкопчен във вече единствения 
смисъл на проваления си живот, открито я заплашва. А тя сякаш нехае – дори сама 
му подсказва: “Ще ме убиеш, знам. Картите отдавна ми казаха. А сега се махни – въл-

3 Бизе, Ж. Кармен, I действие, Chanson et Duo (seguedille).
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кът и кучето не са един за друг.” И щраква с кастанетите – още по-вбесяващо в тъм-
нината, в която я чака тореадорът, нейната поредна фикция за свобода приживе, за 
преливане на другостта в някаква (илюзорна) заедност.

В непоносимо светъл ден, облечена в пищна бяла рокля – като девойка, при-
готвена да бъде принесена в жертва на някой незадоволен бог – Кармен е пред вра-
тите на арената, в която няма да влезе. Единствените нежни думи, които произнася 
в целия спектакъл, са думите, с които се прощава с тореадора Ескамилио. И тълпата 
надвиква недоизреченото, изсипва се на арената и я оставя сама с Хозе, който преп-
речва пътя ѝ. Сякаш това би я спряло. Сякаш има нещо на света, което би я накара-
ло да тръгне против волята си. “Не!” – казва Кармен на молбите му, на обещанията 
му, на заплахите му. Той я умолява да се остави да я спаси, за да бъде спасен и той. А, 
ето я голата истина: не любовта ѝ търси Хозе, а възможността да оправдае пред себе 
си униженията и несретата си4. Роб, изоставен от господаря си. “Не ще отстъпя ни-
кога, не! Свободна се родих, свободна ще умра!” – извиква Кармен, а когато вижда, 
че Хозе и това не разбира, извършва най-опозоряващия го символичен жест: сваля 
пръстена, подарен ѝ от него, и го захвърля в лицето му. Светът се разделя на две аре-
ни: отзад остава тази, недостижимата, с победоносния Ескамилио и виковете на тъл-
пата: “Bravo! Viva, torero!”, а отпред – арената на броените мигове и съдбата. “Добре, 
проклета!” – с тези думи Хозе я убива. Проклета и обречена. Циганка.

“Сама си го търсеше” – ще кажат почтените хора, свивайки рамене. И макар да 
звучи странно, ще бъдат прави. Кармен знае за смъртта си от мига, в който среща за 
пръв път Хозе. Тя го е прогадала в Картите – един нездрав, наивно-мистериозен акт 
през погледа на съвременния човек, но божествена неоспоримост за една циганка. 
Още докато пее своята хабанера, флиртувайки с цяла Севиля, петте тона на Съдбата 
прекъсват полета на нейната “oiseau rebelle”5. Тогава Кармен позна в драгуна мъжа от 
картите, този, който ще я убие и също ще умре. Защо не избяга, а напротив, полусъз-
нателно му хвърли ръкавица? Дори да се беше замислила над това, вероятно щеше 
да се подчини на повелята с едно щракване на кастанетите. Когато – за кой ли път? 
– хвърля карти заедно с приятелките си, фразите са къси, отсечени – излиза каро, 
после пика – “смърт! Първо аз, после и той…”. Трагичната кантилена тревожи с олю-
ляния си ритъм, бавен и религиозен, тъмен, с нисък цвят, обричащ…Но “картите не 
лъжат никога”6. Защо остана?

Така, като приема суеверието за реалистична интерпретация на живота, Кар-
мен-обречената се доближава до древните пророчици с енергията на “прозрелите” 
и сама превръща предсказанието в реалност. Да умреш, защото трябва да умреш – 

4 Бизе, Ж. Кармен, III действие .
 Carmen! il est temps encore... oui, il est temps encore...
 O ma Carmen, laisse-moi te sauver, toi que j‘adore!
 ah! laisse-moi te sauver et me sauver avec toi...
5 Хабанера от I действие:
 L‘amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser…
6 Трио от III действие:
 En vain, pour éviter les réponses amères,
 en vain tu mêleras!
 Cela ne sert à rien, les cartes sont sincères
 et ne mentiront pas!…
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а всъщност, защото светът не иска такива като теб, приятелко. Защо не избяга, когато 
мигове преди да те убие твоят Хозе, видя минаващ караул – същия, който го търсе-
ше, за да го арестува като дезертьор? Защо, напротив, го скри с тялото си от погле-
дите им? Защо не се измъкна от ситуацията с някоя остроумна лъжа, нали си Циган-
ка? Защото такава е повелята – да умреш на арената на съдбата и там да бъдем само 
твоят убиец и ние. Да няма героизъм, реквием и сълзи. Но да умреш така, както си 
живяла. L‘amour est enfant de Bohême, il n’a jamais, jamais connu de loi. Свободна.

Мъртви оперни жени – мъртви толкова често, че ми се иска да сравня опера-
та с цвете-хищник, способно да избуи само върху телата им – убити винаги от мъже 
в стремежа да заглушат Гласа, възходящ в ликуване или в агония, обречен или тър-
жествуващ, ласкаещ или чезнещ, но не напускащ паметта на слушателя. Защото гла-
сът на женскостта (тук включвам и мъжете-кастрати от XVI до XVIII век) винаги до-
минира и над мъжкия глас, и над оркестъра. Ставаме свидетели на един чудноват 
двубой между музикалното и сценичното тяло на творбата: мелодията на женската 
роля надделява и в слуха, и в паметта на слушателя поради физиологичната си спе-
цифика, докато либретото с всички сили се старае да умъртви сценичния живот на 
жената, да “въздаде справедливост” – и то публично – на нейното “неморално” тяло. 
Една перверзно съчетание от послание за незаглушима красота с повтарящите се 
визии на жени, които биват убивани.

А най-“феминистичната”, най-упоритата от тези мъртви жени е Кармен. Не, за 
нея дори женската публика не плаче – тя твърде често казва “не”, тя е агресивна в 
стремежа си да бъде вярна на своята съдба, която е: бъди чиста и свободна. Свобод-
на да решаваш, свободна да се смееш, свободна да умреш, без да поглеждаш назад.

Премиерата на “Кармен” на 3 март 1875 година в парижката Opera Comique е 
истински провал. По-голямата част от критиците не одобряват музиката, която ка-
тегоризират като “прекалено Вагнерианска”, “твърде странна и дезориентираща”, 
“композиторът плачевно се нуждае от музикално обучение” (Le moniteur, Le Figaro, La 
liberte – март–юни 1875 г.). Но ако критиката на музиката все пак оставя някакво мяс-
то за компромиси, то по отношение на авторовата концепция водещите вестници са 
напълно единодушни. Според тях Бизе се е осмелил да героизира една “брутална, 
цинична блудница”, една “паднала жена”, “извратена проститутка”. И още: “Контактът 
(с Кармен) води до обществена, духовна и морална пропаст”. Тази “смъртна присъ-
да” над операта сякаш е произнесена над самия Бизе. На 3 юни 1875 година, едва 37-
годишен, той умира в горчиво неведение за предстоящата слава на своята творба. 
Още на следващата година “Кармен” е отново на сцената, този път триумфираща, и 
до края на 1883 г. ще бъде поставена във всички големи европейски оперни театри. 
Днес тя се счита за най-често играната опера в света – като че ли със смъртта си Бизе 
е изкупил възкресението и непреходността на любимото си дете – още една стран-
на игра на съдбата.
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Лотар Герике, Клаус Шьоне

ОТ ДЬОЛАКРОА ДО 20 ВЕК
(продължава от бр. Е)

Колко много дължи новата живопис във Франция на Дьолакроа, заключаваме 
не на последно място от художествените творби и теории на такива художници като 
Сьора, Синяк, Писаро, Сезан, Гоген и Винсент ван Гог. Техните занимания са подчине-
ни на същата цел, а именно да се систематизират многообразните явления и наблю-
дения, за да се проучат основно общите закономерности в живописта. Като пример 
тук цитираме написаното от Синяк за Дьолакроа.

“1. Дьолакроа знаеше, че колористът може да извлече голяма полза, прилагай-
ки оптичното смесване в окото и ефекта на контраста. Той дори усещаше, че една 
още по-систематизирана и задълбочена техника от неговата може да придаде пове-
че чистота на светлината и повече блясък на цвета. 

Ако изучим художниците, които през този век представят традицията в цвето-
полагането, ще видим, как палитрата им от поколение на поколение става по-свет-
ла, как постигат все повече светлина и цвят. За Дьолакроа са плодотворни скиците 
и изследванията на Констабъл и Търнър; след тях Йонгкинд и импресионистите се 
ползват от резултатите на майстора-романтик и по този начин импресионистичната 
техника накрая се развива до изразната форма на неоимпресионизма – разлагане-
то на цветовете.

2. През 1818 г., току-що излязъл от ателието на Герен, Дьолакроа усеща незадо-
волителността на използваната досега от него палитра, отрупана с тъмни и земни 
цветове. “Клането на остров Хиос” той рисува без всякаква охра и излишни земни 
цветове и ги замества с красиви, интензивни и чисти цветове, като кобалт, смарагд 
и брошлак. Въпреки смелостта си той скоро се изправя пред нови трудности. Нап-
разно подрежда върху палитрата си множество предварително грижливо пригот-
вени полутонове и междинни цветове. Той се нуждае от нови помощни източници, 
и за да нарисува декоративната си картина в Залата на мира (която според Бодлер 
наподобява вещо подреден букет цветя), обогатява палитрата си със светлото зву-
чене на кадмия, както и с цинково жълто и строг цинобър, с най-интензивните цве-
тове, с които разполага един художник. С тези силни цветове той повишава интен-
зивността на своето жълто, оранжево, червено, пурпурно, зелено и жълто-зелено и 
по този начин разрушава монотонността на използваните преди него многобройни 
мрачни цветове и създава романтичен, същевременно матов и неспокойно раздви-
жен колорит.

Още тук отбелязваме, че именно тези чисти и свободни цветове, изключвайки 
всеки друг, по-късно образуват опростената палитра на импресионистите и неоим-
пресионистите.

3. Дьолакроа постоянно се въодушевява от желанието си, да придаде на цве-
та повече блясък и светлина. Това подобряване на инструментариума му се оказва 
недостатъчно; той се стреми да усъвършенства и начина, по който си служи с него. 
Когато види в природата хармонично съчетание, когато случайността му разкрие 
някой хубав цвят, той бързо ги отбелязва в един от многобройните си бележници. В 
музеите изучава колорита на Тициан, Веронезе, Веласкес и Рубенс. Прави съпостав-
ки, и неговият цвят винаги му се струва прекалено матов и тъмен. Той копира много 
творби на тези майстори, за да долови по-добре тайните на силната им живопис. От 
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всички идеи, които те ни предлагат, той избира ценното за него и използва резултата 
от изученото, без да загуби от индивидуалността си. 

4. По-блестящите в много отношения цветове в “Клането на остров Хиос” в 
сравнение с тези от “Данте и Вергил” той дължи на влиянието на английския худож-
ник Констабъл.

През 1824 г. Дьолакроа завършва “Сцена от клането на остров Хиос”, която ри-
сува за Салона. Няколко дни преди откриването той вижда картините на Констабъл, 
с които се е сдобил френски колекционер-любител, и които трябвало да фигурират 
на тази изложба. Колоритът и светлината им така го заслепяват, че му се струват на 
границата на прекрасното. Той изследва начина, по който са нарисувани картините 
и установява, че цветът не е нанесен на равни широки пластове, а се състои от мно-
жество положени една до друга щрихи с четката. На определено разстояние тези 
отделни щрихи се обединяват отново в цветове, чиято интензивност далеч превъз-
хожда тази на неговите картини. За Дьолакроа това е откритие; за няколко дни той 
покрива цялата картина с боя; цвета който дотогава полага равно, сега нанася с нес-
ливащи се щрихи и предизвиква вибрирането му с помощта на прозрачни вилатури. 
Веднага вижда, как картината му става завършена, светла, изпълнена с въздух, как 
придобива по-голяма сила и истинност.

Ернест Шено казва: “Той разкри една от най-големите тайни в таланта на Конс-
табъл, тайна, която не се преподава в училищата и за съществуването на която тол-
кова много професори нищо не подозират. Тайната, че цвят, който в природата е мо-
нотонен, е съставен от обединяването на множество различни цветове, които само 
окото, което може да вижда, е в състояние да види. Тази теория е прекалено ценна 
за Дьолакроа, за да може някога да я забрави. Той възприема метода на моделира-
не чрез щриховане, изхождайки именно от нея. Дьолакроа признава още, съзнавай-
ки добре стойността си, че се намира напълно под влиянието на английския майс-
тор. През 1824 г., когато рисува “Клането на остров Хиос”, той записва в дневника си: 
“Видях Констабъл. Този Констабъл е от най-голямо значение за мен.” И по-нататък: 
“Отново видях скица на Констабъл; прекрасна и невероятна.” През 1847 г., когато за 
трети път прерисува картината си “Клането на остров Хиос”, той отбелязва следно-
то, което току що цитирахме, но с удоволствие повтаряме, защото свидетелства за 
заниманията му от този момент нататък с един от основните елементи в бъдещата 
техника на неоимпресионистите, а именно с безкрайното преливане на цветовете. 

“Констабъл казва, че зеленото на неговите ливади превъзхожда по интензив-
ност всички останали, защото е съставено от множество различни нюанси на зеле-
ното. На зеления цвят на посредствените пейзажисти не достигат живот и интензив-
ност, защото те го предават обикновено с един единствен цветен нюанс. Това, което 
Констабъл казва за зеленото на ливадите, може да се приложи за всички останали 
цветове. 

До края на живота си Дьолакроа запазва младежкото си въодушевление. През 
1858 г. той пише на Т. Силвестър: “Чудесният Констабъл е едно бижу на Англия. Вече 
Ви говорих за него и за впечатлението, което ми направи в момента, когато рисувах 
“Клането на остров Хиос”. Той и Търнър са истински реформатори. За нашата школа, 
която в момента определя като свои множество такива таланти, техният пример бе 
от голямо значение. Жерико бе съвсем опиянен от един от големите пейзажи, които 
ни бе изпратил. Факт е, че творбите на Констабъл са тези, които разкриват на Дьо-
лакроа преимуществата на цветопреливането. Той веднага осъзнава големите пре-
димства, които може да извлече от него. От този момент той счита за забранено вся-
ко равно нанасяне на боите и се стреми да постигне вибриране на цвета с щриховки 



и вилатури. Скоро обаче новакът, който по-добре познава помощните средства, ко-
ито науката предлага на колориста, надминава майстора. 

5. Все още развълнуван от това откритие, отвратен от незначителната празна 
живопис на модерните по онова време във Франция художници Рено, Жироде, Же-
рар, Герен, Летиер, жалки ученици на Давид, които се предпочитат пред Гро и Прю-
дон, през 1825 г. Дьолакроа решава да замине за Лондон, за да изучава английските 
майстори на цвета, които приятелите му, братята Филдинг и Бонингтън въодушеве-
но възхваляват. Той се връща изненадан от неподозирания блясък на Търнър, Уилки, 
Лоурънс и Констабъл и веднага прилага тяхното учение.

Както вече видяхме, благодарение на Констабъл Дьолакроа се отказва от рав-
ното полагане на цвета и предпочита рисуването чрез нанасяне на щрихи с четката. 
Предпочитанията му към интензивния и чист цвят в най-висока степен са стимули-
рани от освободените от всякаква конвенционалност картини на Търнър. Незабра-
вимият спомен за тези забележителни, феерични цветове го стимулира до послед-
ния ден от живота му. Теофил Силвестър (“Френските художници”) определя сходст-
вото между тези два сродни гения и общото им развитие както следва: 

“При изследването на творбите им открихме голямо сходство в някои отноше-
ния между късния начин на рисуване на Дьолакроа, преминаващ към светлочерве-
ното, сребристобляскавото с великолепно сиво, и последните скици на Търнър. И 
въпреки това в него няма ни най-малко подражание на английския майстор. Конста-
тираме само приблизително еднакви цветови усещания при тези велики художници 
към края на живота им. Те все повече се приближават към светлината, а природата, 
която за тях от ден на ден губи реалност, се превръща във вълшебен свят.”

“Той (Търнър) твърдеше, че най-прочутите художници от всички школи, дори 
без да се изключват венецианците, далеч не са постигнали радващия чист блясък на 
природата във въздействието на картините си, защото от една страна потъмнявали 
сенките от конвенционалност, от друга не смеели да отразят цялата светлина, която 
природата им показвала толкова изобилно. Той правеше опити и с най-бляскавите 
и своеобразни цветове.”

“Дьолакроа, който беше още по-пламенна и положителна натура от Търнър не 
стигна толкова далеко, но и той както английския художник, постепенно замени се-
риозната хармония на виолончелото с по-звънливата на обоя...”

6. Пътуването му в Мароко (1832 г.) е още по-полезно за него от пътуването му 
в Англия. Той се връща, заслепен от светлината, опиянен от хармоничния и силен 
блясък на ориенталския цвят. Изучил е цветовете на килимите, платовете и фаянса 
и е разбрал, че елементите, от които се състоят и които, взети по отделно изглеждат 
интензивни и почти крещящи, се обединяват в цветове с изключителна нежност, че 
са положени един до друг, следвайки неизменни закони, които гарантират тяхната 
хармония. Той установява, че едно цветно петно изглежда приятно и свети, когато 
не е оцветено нито гладко, нито монотонно, че един цвят е красив само тогава, кога-
то трепти с проблясваща живителна светлина. Дьолакроа много бързо открива тай-
ните и правилата на ориенталската традиция. Благодарение на това познание по-
късно си позволява най-смелите цветосъчетания, най-силните контрасти и въпреки 
това остава хармоничен и мек. От този момент нататък в творбите му винаги нами-
раме следа от онзи блестящ, звънлив и мелодичен Ориент. Вечните впечатления от 
Мароко снабдяват богатата му цветна скала с най-нежните акорди и най-внушител-
ните контрасти.

Шарл Бодлер, в своята безпогрешна критика, не пропуска да подчертае вли-
янието, което оказва пътуването на Дьолакроа в Мароко върху неговия цвят. “Наб-
людава се общо обогатяване на колорита в картините на Дьолакроа със специфич-
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ните за ориенталския пейзаж и интериор цветове”. По време на завръщането си във 
Франция той насочва вниманието си върху работите на Буржоа и Шеврьол; по-късно 
констатира, че образецът на ориенталската традиция е в пълно съзвучие с модерна-
та наука. А когато изучава в Лувъра Веронезе, открива, че венецианският майстор, за 
когото казва: “Всичко, което зная, е от него”, също е бил посветен в тайните и магия-
та на ориенталския цвят, по всяка вероятност от азиатците и африканците, пренесли 
по негово време съкровищата на своето изкуство и индустрия във Венеция.

7. За него е ясно, че познаването на точните правила, които владеят хармони-
ята на цвета и които открива при майсторите на колорита, както и в ориенталската 
декорация, ще му помогне много. Уловил е в природата мимолетната игра на допъл-
нителните цветове и иска да открие законите, които ги управляват. Той изучава на-
учната теория за цветовете, ефектите на контраста и допълнителните явления. Бла-
годарение на тези изследвания обръща внимание на ефекта на контраста в карти-
ните си и си служи с оптическото смесване. 

8. Така той извлича полза от всичко, приспособява за себе си откритията на ед-
ните и метода на другите. Придобитите по този начин знания ни най-малко не на-
кърняват неговата индивидуалност. Напротив, те му дават все повече сила и скоро 
Дьолакроа разполага с най-богатата цветна скала, с която някога е разполагал ху-
дожник. Колко много е напреднал след първата си картина “Данте и Виргил”, чийто 
цвят сега ни се струва умерен и почти мрачен, докато при появата си тя се счита за 
смела и революционна! M. Тиер, един от малкото критици, застъпили се за тази кар-
тина, я намира, въпреки това за малко груба. Замислена под впечатлението от “Бо-
напарт посещава прокажените от Яфа” на Гро, “Клането на остров Хиос”, чийто цвят 
благоприятно е повлиян от Констабъл, означава такъв напредък и отбелязва толко-
ва категорично окончателното скъсване с всякаква официална ковенционалност и 
академични методи, че защитниците на първите му творби се отдръпват.

Жерар пояснява: “Този човек ходи по покривите”. M. Тиер се плаши и осъжда 
такава дързост, а Гро казва: “Клането на остров Хиос е клането в живописта”. Нес-
равнимата му осведоменост отново въздейства плодотворно на вдъхновението и 
дързостта му, и на базата на методи, изчисления, логика и зрели разсъждения той 
си създава техника, която вместо да го обуздае, още повече насърчава пламенния 
му темперамент.

9. Това познаване на научната теория за цветовете му дава възможност да хар-
монизира или да засили ефекта на два съседни цвята чрез контраста. Той може да 
регулира сполучливата комбинация на цветове и нюанси чрез групиране на рав-
ностойни или съгласуване на контрастиращи цветове. Както всеки прогрес пораж-
да следващия, така това непрекъснато наблюдение на играта на цветовете го отвеж-
да до прилагането на оптическото смесване в окото, изключвайки всеки равно на-
несен цвят, който той счита за фатален. От този момент нататък не нанася повече 
върху платното си монотонен, равномерен цвят. Дьолакроа предизвиква вибрира-
не на цвета, като го полага във вид на щрихи от един нюанс на един и същ цвят или 
на друг, много близък с него. Например: дадено червено се щрихова с четката или 
със същото червено, но в по-светъл или по-тъмен нюанс, или с друго червено, по-
топло, с повече оранжево, или по-студено, с повече виолетово. След като е засилил 
в най-висока степен цветовете чрез вибриране и нюансиране от тон в тон на най-
малки интервали, чрез поставяне един до друг на два по-отдалечени цвята той съз-
дава трети цвят, който се получава от оптическото смесване на първите два. Най-
необикновените си цветни ефекти постига с тези тънки художествени похвати, а не 
чрез смесване върху палитрата. 
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Иска ли да намали, успокои или омекоти някой цвят, той няма да го помрачи 
чрез смесване с контрастиращ цвят. Художникът постига търсения ефект с поставя-
не на леки щрихи една върху друга, които влияят на цветовете целево без да помра-
чават чистотата им. Той знае, че ефектът на допълнителните цветове се повишава, 
когато се поставят един до друг, и се унищожава, когато се смесват върху палитра-
та; желае ли блясък, получава го с контраст, противопоставяйки цветовете един на 
друг; а чрез оптическото им смесване получава сиви, но не мръсни тонове, които не 
могат да бъдат толкова фини и блестящи, когато се смесват върху палитрата. С това 
полагане на еквивалентни или противоположни елементи един до друг, променяй-
ки интензивността или съотношението им, Дьолакроа създава безкрайна поредица 
от неизвестни дотогава нюанси и степени на цветовете, по-ярки или по-нежни.

10. Няколко примера от творбата-шедьовър “Алжирски жени у дома си” доказ-
ват приложението на различните принципи. Оранжево-червеният елек на жената, 
разположена от лявата страна, е подплатен със синьо-зелено. Тези повърхности в 
допълнителни цветове засилват взаимно ефекта си, постигат по-голяма сила на въз-
действие и пълна хармония; а сполучливият контраст придава на плата интензивен 
блясък и яркост. Червеният тюрбан се откроява от нашарената на ивици портиера, 
но се опира само до зеленикавата ивица, точно до това зелено, което заедно с чер-
веното дава най-приятното съзвучие. Ламперията на скрина е също в редуващи се 
червено и зелено, и нов пример за хармонията на два елемента; виолетовото и зе-
леното на подовата настилка, синята пола с червени ивици на негърката образуват 
съзвучие не от допълнителни, а от близкостоящи цветове.

След като приведохме тези примери за съзвучие на контрастите, би трябвало 
да цитираме почти всички части на картината като доказателство за съзвучието на 
сходни цветове. Те трептят благодарение на щрихите, нанесени от майстора тон до 
тон, степен по степен, с които е омекотил, обработил и щриховал първоначално на-
несените равно цветове, и които след това е преработил, оформяйки умело посте-
пенния преход от цвят в цвят. Великолепният блясък и трептящото очарование на 
тази творба произтичат не само от нанасянето на цвета тон до тон на малки интер-
вали, а и от създаването на съвсем нови нюанси чрез оптическото смесване на отда-
лечени цветни елементи. 

Зеленият панталон на жената отдясно е на малки жълти шарки. Това зелено и 
жълто оптически се сливат и създават жълто-зелен локален цвят, характерен точно 
за нежността и блясъка на копринения плат. Оранжевият елек се подчертава от жъл-
тото на бродерията; жълтата копринена кърпа, чийто ефект се засилва от червените 
ивици, проблясва в центъра на картината, а сините и жълти нюанси на фона се сли-
ват в нюанс на неопределено зелено с необикновена свежест.

Още няколко примера за сиви тонове, получени от оптическото смесване на 
чисти, но контрастни цветни елементи: Бялото на ризата на жената отдясно се пре-
чупва от неопределен нежен нюанс, който се получава от поставянето на малките 
розови и зелени цветчета едно до друго. Нежният, преливащ в различни оттенъци 
цвят на възглавницата, на която се подпира жената отляво, се получава от сливане-
то на червеното и зеленикавото на бродериите, които една до друга се обединяват 
в оптическо сиво.

11. Тази наука за цвета, която му дава възможност да хармонизира и най-дреб-
ните детайли в картините си, да направи по-красиви и най-незначителните места, 
му служи едновременно за контролиране на цветната композиция и за постигане на 
обща хармония с помощта на сигурни закони.

След като е определил, обмисляйки и съпоставяйки контрастите, естествена-
та хармония на картините си от най-малкия детайл до голямото цяло, той осигуря-
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ва със същата научна безпогрешност и вътрешната им хармония. Използвайки това 
познание според вдъхновението си, Дьолакроа определя някои от връзките и изби-
ра преобладаващия цвят според обекта, който ще рисува. Неговият цвят винаги ще 
говори приспособения към идеята му естетически език. Драмата, която е замислил, 
епоса, който ще изпее, той винаги ще изрази с цвят, подходящ за обекта. В това крас-
норечие на колорита, в тази лирика на хармонията се крие голямата сила на гения 
на Дьолакроа. Благодарение на това схващане за естетическия характер на цвета 
той дава образ на мечтите си с учудваща увереност и богатство на изразните средс-
тва и рисува според случая и триумфа, и драмата, и интимното, и болката.

Изследването на нравственото значение на цвета в четирите картини на Дьо-
лакроа би ни отвело твърде далеч и ние ще се задоволим със следните примери: 
“Смъртта на Плиний” е изразена с мрачния синхрон на преобладаващото виолето-
во, спокойствието в “Демонът на Сократ” – със съвършеното равновесие на зелено-
то и червеното. В “Султанът на Мароко Мулей Абд-ел-Рахман с гвардията си” сумато-
хата е предадена с почти нехармоничното съзвучие на големия зелен слънцебран 
върху синьото на небето, което само по себе си е натрапчиво поради оранжевото 
на зидовете. Нищо не отговаря по-добре на темата на “Страдащите от Танжер” от за-
силването на всички цветовете, което в тази картина стига почти до безразсъдство. 
Трагичният ефект в “Корабокрушението на Дон Жуан” може да се припише на гос-
подството на едно наситено морско зелено, потъмнено още повече с мрачно черно; 
празничната нотка в бяло, която проблясва злокобно от тъмното, допълва картина-
та на отчаянието. 

В “Алжирски жени” художникът не изразява никаква страст, а само мирния и 
спокоен живот сред един великолепен интериор. Следователно тук липсва господ-
стващ, повелителен цвят.

Всички топли и слънчеви цветове се уравновесяват с техните студени и нежни 
допълнителни цветове в декоративна симфония, която по чудесен начин буди впе-
чатлението за прекрасен, спокоен харем. 

12. Все пак, по онова време Дьолакроа все още не е постигнал този блясък на 
цветовете и тази хармония, които някога ще достигне. Ако продължим внимателно 
да изследваме “Алжирски жени”, която взехме като пример за приложението на на-
учния му метод, можем да установим, че онова съвършено единство в многообра-
зието, което характеризира последните му творби, още липсва.

Докато фонът, костюмите, допълнителните детайли проблясват и трептят с ин-
тензивен и мелодичен блясък, телесните цветове на фигурите са относително равни 
и мрачни, и в лошо съзвучие с всичко останало.

Блести ли ковчежето за скъпоценности повече от бижутата, причината е в това, 
че Дьолакроа довежда до блясък най-малките повърхности на платовете, портие-
рите, килимите и фаянса, като подчертава множество дребни детайли и орнамен-
ти, чиито разнообразни цветове успокояват или раздвижват тези части на картина-
та; докато телата са нарисувани почти с равен монотонен цвят, защото той е такъв 
в действителност. Дьолакроа още не смее да въведе многоцветни, необусловени от 
природата цветове. Едва по-късно той господства над студената точност и не се бои 
да засили изкуствено телесните тонове чрез щриховка, за да постигне повече бля-
сък и светлина.

13. Богатството на неговата палитра никога не се изчерпва. Постепенно той се 
освобождава от светлосянката на първите си творби. По-ярка цветна скала се разп-
ростира в картините му; черното и земните цветове изчезват заедно с равното пола-
гане на цветовете; заместват ги чисти и трептящи тонове; цветът губи материално-
то. Чрез прилагане на оптическото смесване в окото той получава тонове, излъчва-
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щи светлина. Ако едно по-добро осветление в галерия “Аполон” или една по-малка 
предпазливост в сената и парламента позволяваха изучаването на декоративната 
живопис на Дьолакроа отблизо, лесно би се установило, че най-свежите и нежни 
цветове на плътта се получават с плътно щриховане на нанесени едно до друго зеле-
но и розово, и че яркият блясък на небето е постигнат с подобен метод. Отстъпвайки 
назад, щриховката изчезва, но цветът, който се получава от оптическото ú смесване 
в окото, се оказва интензивен, докато един равно нанесен цвят, погледнат от това 
разстояние, би изчезнал или избледнял.

Връх в творчеството на Дьолакроа са декоративните фрески в параклиса “Св. 
ангели” на църквата “Сен Сюлпис”. Там са приложени всички постижения, станали 
действителност за 40 години борба и усилия. Тази живопис е изчистена от тъмни 
подготвителни цветове, асфалтоподобни грундирания, които помрачават някои от 
неговите творби и сега отново се показват в пукнатините и цепнатините.

За изписването с фрески на този параклис той използва само най-простите и 
чисти цветове; Дьолакроа вече не подчинява цвета си на светлосянката. Навсякъде 
разпространява светлина. Вече няма мъртви черни места, нито едно тъмно петно, 
което би било в дисонанс с останалите части на картината, няма непрозрачни сен-
ки, няма равно нанесен цвят. Той съставя колорита си от всички елементи, които мо-
гат да го подсилят и оживят, без да робува на възпроизвеждането на природата или 
нейния цвят. Цветът заради самия цвят, без всякакъв претекст! Украса, допълнител-
ни детайли, светлина – към всичко се отнася еднакво. Няма частица в живописта му, 
която да не вибрира, трепти, блести. Той засилва всеки локален цвят до най-висока-
та му степен на интензивност, но винаги в съзвучие със съседния цвят, върху който 
влияе и от който е повлиян. Всички цветове се сливат със сянката и светлината в хар-
монично цветно цяло със съвършено равновесие, в което няма дисонанс. Мелодия-
та се отделя чиста и ясна от многобройните и силни елементи, от които се образува. 
Най-после Дьолакроа постига единство в многообразието и блясък на цвета в хар-
монията, към които се е стремял през целия си живот.

14. Половин век Дьолакроа се стреми да внесе повече блясък и светлина в жи-
вописта и така показа на колористите, които трябваше да станат негови последова-
тели, пътя, по който да вървят, и целта, към която да се стремят. За тях остава още 
много работа, но с учението си Дьолакроа допринася много за облекчаването на 
задачата им. Той им обясни всички предимства на една научна и логическа, комби-
нирана техника, която не пречи на темперамента на художника, а го укрепва. Заве-
ща им тайната на законите, на които е подчинен цветът: учението за синхрона на 
еквивалентните и аналогията на контрастните цветове. Показа им, колко назад ос-
тава един монотонен, равно нанесен цвят след този, който възниква чрез трептене-
то на различни комбинирани елементи. Остави им в наследство оптическото смес-
ване като помощно средство, благодарение на което могат да постигат нови цветни 
ефекти.

Той ги съветва да избягват тъмни, мръсни и мрачни цветове, доколкото това 
е възможно. Учи ги, че даден цвят може да се модифицира и намалява, без да бъде 
помрачен чрез смесване върху палитрата.

Разкрива им нравственото въздействие на цвета, което допринася за ефекта 
на картината. Посвещава ги в естетическия език на цветовете. Стимулира ги да имат 
смелост за всичко и никога да не се страхуват, че хармониите им биха изглеждали 
прекалено цветни.

Големият новатор става същевременно и голям възпитател. Учението му е 
също толкова ценно, както и творбите му.
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15. Все пак трябва да признаем, че картините на Дьолакроа, въпреки старани-
ето и научната му осведоменост, са по-малко ярки и цветни от тези на последовате-
лите му. “Влизане на кръстоносците” би изглеждала тъмна сред “Закуска на гребци-
те” на Реноар и “Цирк” на Сьора. Дьолакроа е добил от романтичната палитра, коя-
то е била претрупана отчасти с ярки, отчасти с прекалено земни и мрачни цветове, 
това, което е било възможно. Липсва му само съвършен инструмент, за да се добли-
жи още повече до идеала си. За да си го набави, трябвало само да прокуди земните 
цветове от палитрата си, които са ненужни по пътя му. Той иска насила да изтръгне 
от тях блясък, но не мисли да рисува само с чистите цветове на призмата. 

Това постижение е отредено на друга генерация, а именно на импресионис-
тите. 

Нещата са свързани помежду си и се подреждат с времето; човек първо ги ус-
ложнява, а после ги опростява. Така импресионистите дължат опростяването на па-
литрата си, засилената ú цветност и яркост на старанията на майстора на романтиз-
ма и борбата му със сложната палитра. 

При това Дьолакроа все още се нуждае от тези омекотени, но топли и прозрач-
ни цветове, които импресионистите по-късно отхвърлят.

Възхищението му от старите майстори, особено от Рубенс, го прави прекале-
но верен привърженик на техния начин на изразяване, за да може да се откаже от 
сочните грундирания, кафявите им каши и смолистите им подложки. Вследствие на 
тази класическа техника, която прилага в повечето от картините си, те изглеждат 
така тъмни. 

Третата причина за това е, че, ако и да е изучил законите на допълнителните 
цветове и оптическото смесване в окото, той все пак не познава всичките му помощ-
ни средства. Когато през 1884 г. посетихме Шеврьол в манифактурата за гоблени, 
което бе първото ни въведение в науката за цветовете, великият учен ни разказа, 
че Дьолакроа, когото не познавал, му съобщил през 1850 г. в писмо желанието си, 
да поговори с него за научната теория за цветовете, за да постави някой въпроси, 
които още го измъчвали. Те си уговорили среща. За нещастие постоянните болки в 
гърлото попречили на Дьолакроа да излезе в уговорения ден. Така двамата никога 
не се срещнали. Вероятно без този инцидент ученият е щял докрай да просвети ху-
дожника.

Теофил Силвестър разказва, че още в съвсем зряла възраст Дьолакроа е казал: 
Всеки ден виждам, че не разбирам занаята си. Следователно той подозира, че биха 
се намерили по-плодотворни методи от неговия. Ако познаваше всички помощни 
средства на оптическото смесване, щеше постоянно да използва приложения вече 
на много места в картините му метод на щриховане чрез полагане на чисти цветове 
един до друг. 

Тогава би рисувал само с цветовете, които са най-близки до тези на слънчевия 
спектър. Цветната светлина, която постига в телесните тонове на декоративната си 
живопис, като нанася отявлено зелено и розово “зеброобразно”, според изказване-
то на Чарлз Бланк, би заляла целите му картини.

Следната, приписана на Дьолакроа сентенция, характеризира стремежа му 
много убедително: “Дайте ми кал от улицата и от нея ще направя женска плът със съ-
вършен цвят.” С това той иска да каже, че би могъл да модифицира този мръсен цвят 
чрез контраста с други, интензивни цветове и да го направи толкова цветен, колко-
то желае.

В този смисъл неговата техника може да се обобщи накратко: Дьолакроа се 
стреми да засили мрачните, грундиращи тонове с играта на чисти, цветни елементи. 
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Той иска да добие светлина със земни цветове. Защо не отхвърля напълно този мръ-
сен цвят, вместо да се опитва да го направи по-хубав?

Но вече се появяват други художници, които правят голяма крачка напред в 
изобразяването на светлината, като рисуват само с цветовете на дъгата.” 

ИМПРЕСИОНИЗЪМ

Представителите на импресионизма, особено Мане, Моне, Реноар, Писаро, 
Сисле, Дега и Сезан, се стремят към изобразяване на чистото зрително изживява-
не. Те виждат мотивите абсолютно живописно като фини, пречупени стойности на 
нюанса.

Природата вече не е материалeн свят, а многообразие от явленията на произ-
волна част от нея, която виждат и изобразяват с всички особености на атмосферата, 
светлината, цветовете и отражението. 

Камил Писаро (1830–1903)
Ранните работи на Писаро са силно повлияни от палитрите на Коро и Курбе. 

По-късно той се освобождава от това по-тъмно цветонанасяне, стига до по-свет-
ла палитра и започва да полага цветовете с малки петна и щрихи, които улесняват 
ефекта на трептене в атмосферата на картината.

По-късно Писаро се занимава с техниката на поантилистите и се интересува от 
научните изследвания за цвета на Сьора, Синяк и Шеврьол. Той разбира принципно-
то различие между научно ориентирания им метод и подвластния на чувството на-
чин на работа на импресионистите и става защитник на неоимпресионизма.

На 4.11.1886 г., в писмо до Пол Дюран Рюел, той споделя мнението си:
“Теория. – Търси се модерният синтез с помощта на средства, които се базират 

на науката, и които от своя страна се основават на теорията за цветовете, открита от 
господин Шеврьол, и са съобразени с опитите на Максуел и измерванията на Н. O. 
Руд.

Смесването на пигментите да се замести с оптическото смесване. Иначе каза-
но: разлагане на тоновете на съставящите ги елементи. Защото оптическото смес-
ване предизвиква много по-интензивна яркост от смесването на пигментите. Що се 
отнася до изпълнението: считаме го за незначително; между другото то е толкова 
маловажно, защото според нас изкуството няма нищо общо с него, защото оргинал-
ността е единствено в характера на рисунката и в своеобразния начин на виждане 
на всеки художник.” 

ПОАНТИЛИЗЪМ

Изследванията на Дьолакроа и Шеврьол върху цветовете представляват, както 
казахме, изходната точка на поантилистите. Изучавайки и изпробвайки законите на 
симултанния контраст и взаимодействията на цветовете, Сьора и Синяк усъвършен-
стват техниката си. Те довеждат до краен предел разлагането на цветните повърх-
ности в последователно нанесени точки, чието смесване в окото на наблюдателя 
се осъществява едва на определена дистанция. Неоимпресионистите се опитват да 
свържат смесването на пигментите (модулациите) с оптическото смесване (симул-
танния контраст), при което смесването на пигментите служи само за постигане-
то на определени изходни стойности, които, поставени една до друга, произвеждат 
действително желаното цветно въздействие едва чрез оптическото смесване.
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Жорж Сьора (1859–1891)
Сьора, най-значимият представител на неоимпресионизма, не само изучава 

старите майстори, преди всичко Дьолакроа, но и особено ревностно се посвещава 
на теорията за цвета. Между многото други художници и теоретици Шеврьол е този, 
на когото дължи най-важните си импулси. В картините си Сьора стриктно следва за-
коните на контраста и полага цветовете на малки петна един до друг така, че на оп-
ределено разстояние, както вече споменахме, върху ретината на окото се получават 
проектираните смесвания. 

Вижданията си за хармонията на изразните средства в изкуството Сьора обоб-
щава със следните изречения:

“Изкуството е хармония. Хармонията от своя страна е единство на контрасти и 
сходства: в нюанса, цвета, линията. Нюанс: това значи светло и тъмно; цвят: това зна-
чи червено и допълнителния му цвят зелено, оранжево и допълнителния му цвят 
синьо, жълто и допълнителния му цвят виолетово. Линия е посоката по отношение 
на хоризонтала. Всички тези хармонии се разделят в хармонии на спокойствието, 
веселото настроение и скръбта. Весело настроение се постига, когато преобладават 
светлите нюанси, топлите цветове и линията е ориентирана в посока над хоризонта-
ла. Спокойствието се представя чрез уравновесяване на тъмните и светли нюанси, 
топлите и студени цветове и ориентиране на линията към хоризонтала. Настроени-
ето е тъжно при господстващи тъмни нюанси, студени цветове и низходящо движе-
ние на линията.” 

Пол Синяк (1863–1935)
Синяк, който дълго време работи със Сьора, става след смъртта му водач на 

неоимпресионистите. Той продължава да работи, следвайки принципите на Сьора, 
но още по-решително предпочита чистите цветове. И той изучава законите на Шев-
рьол за цвета, прилага ги в практиката си като художник и споделя собствените си 
познания и опит. През 1899 г. излиза първото френско издание на книгата му “От Йо-
жен Дьолакроа до неоимпресионизма”. В предговора той пише:

“Неоимпресионисти са тези художници, които са изработили и развили преди 
около 12 години техниката на призматичното разлагане на цветовете, според която 
смесването на отделните цветове и степени, за разлика от методите на рисуване до-
сега, трябва да се извърши не върху палитрата, а чрез окото на самия наблюдател. 
До тази техника ги довежда голямото им благоговение пред вечните закони на из-
куството: ритъм, пропорционалност и контраст, както и копнежът им, да постигнат 
възможно най-много светлина, цвят и хармония, което им се струвало недостижимо 
по друг начин”. 

Чрез разлагането на цветовете неоимпресионистите искат да си осигурят всич-
ки преимущества на светлината и хармонията. Както пише Синяк, те постигат това 
по следния начин:

“1. Чрез използване само на чисти цветове (всички цветове на призмата и всич-
ки техни степени) и на извършващия се в ретината процес на смесване на тези цве-
тове.

2. Чрез отделяне на различните елементи, т.е. на локалния цвят, цвета на осве-
тяването, ефекта на отражението и контраста.

3. Чрез преценка и уравновесяване на тези елементи (според законите на ефек-
та на контраста, преливането и лъчеизпускането).

4. Чрез употреба на отделни щрихи, чиято големина е в правилна пропорция 
с големината на самата картина, така че при необходимата дистанция те се сливат в 
окото със съседните им щрихи.” 
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Това е методът, който е меродавен за цветополагането на неоимпресионисти-
те. Към това се прибавят и “по-тайнствените закони, които владеят разположението 
на линията и посоката, и ú осигуряват хармонията ... Всички тези ... правила по отно-
шение на цвят, линия и композиция, които накратко обобщават разлагането на цве-
товете, са вече оповестени от него (Дьолакроа).” 

Неоимпресионистите се отказват от очарованието на отделния щрих и въвеж-
дат точния и добросъвестен начин на изпълнение чрез систематично полагане на 
цветните щрихи един до друг. Те избират белия грунд, защото бялото “придава” на 
цветните щрихи повече “блясък и свежест”. И сивите нюанси в картината се пости-
гат само чрез оптическото смесване. Неоимпресионистите отхвърлят дори позлате-
ната рамка. Те използват предимно бели рамки, защото, само съпоставени с бялото, 
всички цветове се намират в правилното съотношение и отделните нюанси могат да 
бъдат оценени по-добре. Освен това се повишава интензивността на цветовете.

В кратък преглед Синяк обобщава най-важните прозрения на Дьолакроа, имп-
ресионистите и неоимпресионистите:

“Цел
 Дьолакроа Да се придаде възможно най-силен
 Импресионизъм блясък на цвета
 Неоимпресионизъм

Средство
Дьолакроа:
1. Палитра, съставена от чисти и пречупени цветове.
2. Смесване върху палитрата и в окото.
3. Щриховка.
4. Систематична и научна техника.
Импресионизъм:  
1. Палитра, съставена само от чисти, доближаващи се до слънчевия спектър 

цветове.
2. Смесване върху палитрата и в окото.
3. Щрихи-запетаи и размазани щрихи с четката.
4. Техника на инстинкта и вдъхновението.
 Неоимпресионизъм: 
1. Същата палитра както при импресионистите.
2. Смесване в окото.
3. Разлагане на цветовете.
4. Систематична и научна техника.
Резултати 
Дьолакроа:
Отказвайки се от всеки равно положен цвят, чрез преливане, ефекта на конт-

раста и оптическото смесване, Дьолакроа успява да получи от частично матовите 
елементи, с които разполага, максимален блясък, чиято хармония е гарантирана със 
системното прилагане на владеещите цвета закони.

Импресионизъм:
Импресионизмът постига много повече светлина и цветност от Дьолакроа, 

съставяйки палитрата си само от чисти цветове. Но той отново намалява блясъка с 
пигментни, мрачни смесвания и накърнява хармонията на цялото, като не прилага 
навсякъде, а само на отделни места управляващите цвета закони.
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Неоимпресионизъм:
Чрез изключване на всяка помрачаваща картината смес, чрез прилагане един-

ствено на оптическото смесване на чисти цветове, чрез системно разлагане на цвета 
и спазване на научната теория за цветовете, неоимпресионизмът гарантира в най-
голяма степен светлина, цвят и хармония, каквито преди това не са постигани.” 

Изобразявайки мимолетното, моментно очарование, играта на цветовете, 
светлината и сянката, импресионизмът и неоимпресионизмът пренебрегват други 
аспекти на живописта, но откриват в предпочитаната от тях област нови възможнос-
ти, използвани по-късно от различни художници.

Неоимпресионистите не могат да избягат от една определена едностранчи-
вост, и Сезан и Дега, а по-късно и Реноар се отричат от импресионизма и неоимпре-
сионизма. Винсент ван Гог, който известно време силно е повлиян от тях, взаимства 
само познанията за теорията на цветовете.

Пол Сезан (1839–1906)
За Сезан цветът е символ на истината. Интензивното изучаване на различни те-

ории за цвета дава важни импулси на цялостното му творчество. В картините си той 
се опитва да постигне възможно най-добра завършеност.

Често употребява бяло и черно, за него те са началото (бяло) и краят (черно) 
на богатата му палитра. С тяхна помощ той кара цветовете да звънят и повишава ин-
тензивността им.

Изходните цветове, които Сезан използва са: 
 
бяло бяло
черно същинско черно (керншварц)
жълто неаполитанско жълто, хром-жълто 
брилянтно жълто
оранжево охра, естествена тера ди сиена
червено червена охра, печена тера ди сиена,
цинобър, карминлак
пурпурно печен лак, брошлак
виолетово виолетово
синьо ултрамарин, пруско синьо, кобалт
тюркоазено зелено-веронез (синьо-зелено)
зелено смарагд, грюне ерде

Сезан се опитва да открие законите на цвета в природата, по тях да се ориенти-
ра и изгради представите си.

“Да рисуваш от натура не означава да копираш обекта, а да реализираш изжи-
вяванията си като художник.

В художника има две неща: око и мозък. Двете трябва взаимно да се подкрепят. 
Трябва да се работи върху взаимното им развитие: върху окото – посредством оп-
тическото изучаване на природата, върху мозъка – посредством логическото разви-
тие и подреждане на изживяванията на художника; то създава изразните средства.

Да рисуваш, означава да регистрираш цветните си впечатления. Сянката е цвят 
като светлината, но е по-малко светла. Светлината и сянката са само съотношение на 
два нюанса.

Всичко това може да се обобщи по следния начин: за художника е необходимо 
да изживява и да чете природата.
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Цялата живопис се състои в това, или да отстъпиш на въздействието на въз-
духа, или да му се възпротивиш. Да му се поддадеш, означава да отречеш локалния 
цвят, да му окажеш съпротива – да придадеш на локалния цвят силата и многообра-
зието му. Тициан и всички венецианци са работили с локалния цвят. Това е методът 
на истинските колористи. “ 

Сезан не желае да постигне игра на светлината като импресионистите, а пъл-
ното познание за обекта. Обектите, които при импресионистите все повече се раз-
миват, при него започват да се оформят. Той призовава: “Към природата се подхож-
да както към цилиндър, сфера и конус и цялото се поставя в правилната перспекти-
ва така, че всяка страна на даден обект, на дадена повърхност да води към централ-
ната точка... Отвесните спрямо хоризонта линии дават дълбочината. Но за нас, хо-
рата, природата е повече дълбочина, отколкото хоризонтална повърхност. Затова е 
необходимо да смесим възпроизведените с червени и жълти тонове светлинни виб-
рации с достатъчно количество синьо, за да постигнем въздушен ефект.” 

За Сезан светлината и сянката не съществуват вече по традиционния начин; 
той замества моделирането на светлото и тъмното в класическата живопис с пола-
гането на различни цветове един до друг. 

Пол Гоген (1848–1903)
В своята живопис Гоген се стреми към масивни и опростени форми и разделя 

отделните цветни повърхности значително една от друга. По този начин той пос-
тига определена абстрактност в картините си, които излъчват магически ефект и 
с експресивните си цветове. “Ще имате ли някога толкова много светлина колкото 
има в природата”, пише Гоген в едно антрефиле, “толкова много топлина, колкото 
има слънцето? Говорите за преувеличаване, но как искате да преувеличавате, когато 
толкова изоставате от природата?” 

За разлика от Дьолакроа, импресионистите, неоимпресионистите и Ван Гог, Го-
ген не се занимава така подробно с теория, той избира за образец природата, от ко-
ято извежда хармониите си.

“Богатата природа се е погрижила да ни покаже цветовете, подредени в изкус-
твен, пресилен, непроменим ред ... Следователно, съществува ли учение за хармо-
нията? – Да! И именно тази естествена хармония е смисълът на колориста. И худож-
ниците, както певците, пеят понякога фалшиво. Тогава окото им не знае хармония.” 

Подреждането на цветовете, на което се отдава художникът, няма нищо общо 
със законите на физиците, които го извеждат от разлагането на светлината.

Гоген използва следните цветове:

бяло бяло
черно (черно)
жълто лимонов кадмий, кадмий № 2, хром-жълто 
оранжево охра – жълта охра, тъмен кадмий
червено светъл цинобър, кадмий №2, карминлак, кармин
пурпурно червено-брош
виолетово (виолетово)
синьо ултрамарин, пруско синьо, кобалт
тюркоазено зелено-веронез (синьо-зелено)
зелено смарагд

Превод от 
немски
Рада 
Василева
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От младини Вера Недкова беше крехка, а на 
старини стана почти безтелесна. И при все това, със 
смъртта ѝ европейското относително тегло на България болезнено намаля. Мно-
зина нашенци сноват по Запада, за да се учат на занаят. Не само Вера Недкова беше 
живяла във Виена, за да се учи на живота. А там тя бе усетила, че сред угрозата на 
бруталната техника, която си разиграва коня в нашия безгръбначен век, истин-
ски живее само „онзи, който никога не забравя, че конските сили не са духовни 
сили“ – както бе казал Карл Краус, най-остроокият и най-виенският съвременник 
на Вера Недкова. В политологията това обществено състояние още не е кръстено, 
но в живописта тази брутална разпищоленост се нарича, Бог знае защо, експреси-
онизъм. Тази евтина избухливост избуява в смутните дни, в които се гърчи бивша-
та столица на бившата Австро-Унгарска империя. Освен това, друго виенско све-
тило, смутило целия свят, психиатърът Зигмунд Фройд, възвестява надмощието на 
необуздания инстинкт над разсъдъчната сдържаност. И така, в картините на Оскар 
Кокошка разюзданата китка се мята като риба на сухо, а гъстите блажни бои лазят 
по платното като нажежена лава. По него време Карл Краус изрича прословутото 
си проклятие: „Wer von Stof lebt, stirbt aus dem Stofe“. То е засрашително двусмис-
лено, защото значи както „който от материя живее, от материя умира така“, така и 
„който от съдържание живее, от съдържание умира“: двойна прокоба, която пред-
рича неизбежния провал и на експресионизма, и на соцреализма.

Разговарял съм неведнъж и не дваж с Вера Недкова в тридесетте години и 
положително знам, че тя не е чела Карл Краус. По съвсем свой път тя бе стигнала 
до обуздаването на повилнелия експресионизъм. Там е нейната заслуга не само за 
българското, но и за европейското изкуство. А ние, нали сме темпераментни бал-
канци, все още сме склонни да се поддаваме на напора на вълненията си и отгоре 
на това да се гордеем, че не бивало силно да любим и мразим, затова изблиците 
на изпуснат разпален експресионизъм са все още на мода в сегашната ни уж, бо-
жем, европеизирана политика. А Вера Недкова бе озаптила, укротила и облагоро-
дила тази експресивна разпуснатост: уталожената ѝ живопис не избягва топлотата 
на вълнението, тя я съчетава с изтънчена сдържаност. От творбите ѝ лъха естети-
ческо благовъзпитание: Вера Недкова нито проповядва, нито се изповядва, нито 
се потулва, нито се разголва. Добрият тон се е превърнал от салонно поведение в 
художествено постижение. И колкото по-сложни бяха нейните образни хармонии, 

Юбилей

Петър Увалиев
90 ГОДИНИ от рождението  

 (1915–1999)
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толкова по-ненатрапчива беше изисканата им изразителност. Достатъчно беше 
ние, зрителите, да разберем, че те са не тромав ямурлук, а булчинска коприна.

Но трябваше да минат години преди да се научим да виждаме. И когато не 
само прогледнахме, но и провидяхме, на българското изкуство бяха насилстве-
но нахлузени наочниците на московския папагалски реализъм, роб на съдържа-
нието. А явно беше, че който не тачи Герасимов, не може да рачи Вера Недкова: 
стоманената логика на тази анатема е неоспорима. Тя много ме огорчи и даже ме 
прокуди в чужда чужбина. Но България не е страна като другите. Изглежда, че там 
не всичко е било такова, каквото е изглеждало. От един чужденец, комуто вярвам 
като на собствените си очи, знам, че в началото на седемдесетте години в дома на 
Людмила Живкова на булевард „Толбухин“ дъщерята на българския пълномощен 
министър във Виена по незнайни и неочаквани пътища е продължила кариерата 
на баща си: достойно е представяла родината си. И благодарение на този показ 
България е натежавала все повече в европейските очи.

Разказвам това едва сега, защото Вера Недкова и Людмила Живкова са покой-
ници и нищо вече не може да ги засегне – ни да ги зарадва, ни да ги натъжи. А ако 
някой се разклюкарства по стар навик на хлевоустите софийски завистливци, той 
ще цели мене да уязви. На добър му час. Няма никак да му се разсърдя.

Който говори по съвест, от нищо не се тревожи.

Би Би Си, Лондон
21 юли 1996 г.

алманах • Ϛвета гора • 2006394

Юбилей • Петър Увалиев

Р
ис

ун
ка

 1
0.

 Х
уд

. И
ва

н 
К

ън
че

в



Николай Господинов

ШЕГИТЕ НА АМУР

 А беше май и розите цъфтяха…

 Драго вървеше по стръмната уличка с вид на човек, който е проиграл на 
комар всичко до последната стотинка. Беше съкрушен, изумен, изгубил вяра в 
действителността и в собствения си разсъдък. Не, това не може да бъде! Това 
не е истина! Това е абсурд, лош сън или бълнуване наяве. Такива неща не се 
случват.

– ТОВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ! – изплака Драго, но радиото, което носеше 
в чантата беше предметно доказателство, че всичко, което се случи, е истина. 

Драго обичаше професията си на радиотехник. За него тя беше повече от 
професия: начин на живот, хоби и гледна точка към света. Обичаше да въз-
становява стари радиоприемници, любопитно да изучава техните схеми и 
да изпитва неповторимо удоволствие, когато след последната спойка радио-
то проработи. В такива моменти се чувстваше свръхчовек, полубог и творец. 
Едно усещане – по-силно и от най-голямото влюбване. Затова нерядко в ком-
пания от приятели той заявяваше, че радиотехниката е неговата най-сладка и 
чувствена любов, страст и наслада, опиянение и радост. И такава щеше да ос-
тане завинаги, ако не се беше случила тази невъзможна история.

В следобеда на вчерашния ден Драго прекара два часа при любовница-
та си Елза. Е, освен радиото, Драго не по-малко обичаше и жените. Толкова 
ги обичаше, че законната му жена изглеждаше като малка хапка по време на 
голям глад. И този “глад” се засищаше от гаджета, приятелки и с една посто-
янна от една година любовница – Елза. О, богове, богове!.. Нима нашият буен 
мъжки живот може да се утоли с една жена! Ако можеше – Драго би имал две, 
пет, десет жени и всичките щеше да ги обича еднакво искрено и силно. Но 
законът Божий повелява да обичаме жена си, а не жените си. И ето ти тебе 
– хамут! А Драго обичаше Елза. Ох, как я обичаше… Още първия път, кога-
то я видя в ателието си – почувства боцкане под мишниците, сякаш блузата 
му се беше наелектризирала. Драго изтърва поялника върху ръката си и каза 
едно силно: “Ох-х-х!”. Но това “ох” не беше рефлекс от опарването, а дойде от 
розовите кътчета на съзнанието, където имаше топли летни нощи, голо жен-
ско тяло и аромат на измита с шампоан коса. Палавият Амур го простреля от 
упор. Коварно и безжалостно. В този паметен миг той гледаше онемял Елза и 
си я представяше като гръцка богиня, която в бяла туника бяга по планината 
Олимп и се смее кокетно и влюбено. Смехът ѝ се смесва с шума на вятъра и с 
гласа на Омир, който реди с патос своята вечна “Илиада”.

 – Извинете, добре ли сте?! – попита учудено Елза, смутена от безглагол-
ния взор на техника. Тя не знаеше, че в този миг в съзнанието му шуми анти-
чен вятър и той чува гласа на Омир.
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 – О… не… нищо ми няма! – говореше с полушепот Драго, като гласът му 
постепенно се възстановяваше и той отчетливо заяви: 

 – Просто се опарих. Леко!
И излъга. Опарването беше толкова силно, че той не можеше да свали 

поглед от нея. Тя стоеше пред него красива, висока и стройна, с матова от 
слънцето кожа. Жена! 

Така започна любовта им, която траеше вече цяла година. И всеки ден 
щом наближеше четири часа, Драго заключваше ателието и отиваше в дома на 
Елза, където прекарваше няколко часа. А вечер щом легнеше до жена си – той 
пак мислеше за любовницата и дори я сънуваше.

В ранния следобед на вчерашния ден техникът лежеше в натура, пушеше 
цигари и си мислеше колко хубав може да бъде животът. Свита като котка до 
хълбока му, Елза дремеше в блажена омара. По някое време тя се оживи и за-
почна да го закача. Ръката ѝ се плъзна по голото му тяло и го погъделичка:

– Драго. 
– Ммм!
– Ти си котарак!
Драго се усмихна и прегърна Елза:
– А ти си ми една хубава кестенява котка. Най-хубавата от всички!
– Обичаш ли ме, а?! 
– Иска ли питане? 
– Повече от жена си?
– Разбира се. Румяна вече не мога да я понасям. Напоследък е ужасна. 

Всичко я дразни и току овиква детето без повод. Оня ден за нищо и никак-
во – откачи! Казах ѝ, че панталонът ми не е изгладен, а тя като пощуря: хвана 
ютията и ми направи една дупка на левия крачол. Направо е луда! Още малко 
ще я изтърпя и ще поискам развод!

– Хайде бе?!.. – изгледа го недоверчиво Елза. 
– Да, ще поискам! – замечта се Драго, гледайки тавана. – После с теб ще 

започнем живота. Истинският живот!
– Ох, какъв си ми мечтател!.. – усмихна се Елза и целуна любовника си 

по челото.

Когато си тръгна към къщи – Драго не мина по обичайния път, а сви 
за разнообразие по тесните улички на стария град, където се мъдреха рояци 
от магазинчета и кръчми. Къщите тук бяха стари, в издържан възрожденски 
стил. Издигаха се на два или три етажа. Имаха големи тераси, по които пъл-
зяха лози и бръшлян, а от саксиите свенливо надничаха мушката и зюмбюли. 
Тук живееха интересни обитатели. Запасни офицери с войнишки маниери; 
пенсионирани учителки с окаляни пудели; редактори на вестници с дебели 
очила и даже остарели скрити таланти, които нощем пишеха поеми за мла-
достта, а на разсъмване ги хвърляха в лазурните води на тихата Янтра. 
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Драго спря пред един вехтошарски дюкян, над вратата на който лъщеше 
голяма шарена табела:

ПРИ АВРАМ

Хм, странно! И друг път беше минавал по тази улица, но не помнеше вех-
тошарски дюкян.

 Драго напрегна съзнанието си. От спомените му изплуваха ту грънчар-
ница, ту сарачница, докато накрая се сети, че тук, всъщност, имаше геврек-
чийница, в която една стара намръщена жена продаваше без охота боза и гев-
речета на минувачите. Правеше впечатление с това, че беше вечно намусена и 
сърдита, а до носа ѝ тъмнееше една голяма брадавица, която убиваше апетита 
на клиентите.

 В дюкяна го посрещна висок, слаб, дълголик мъж, с бяла коса и зелени 
изумрудени очи:

 – Добре дошъл при Аврам! – вехтошарят се усмихна и се поклони.
Драго отвърна на поздрава, поразен от външния вид на непознатия. Вех-

тошарят беше обул лъскави сини шалвари, препасани със златен шнур, от 
който висяха два едри пискюла. На гърдите му святкаше бяла кенарена риза, 
а върху нея лъщеше черно сатенено елече, извезано със сребърни конци. На 
шията му се люлееше тежък платинен ланец, на пръстите му блестяха голе-
ми златни пръстени с рубини. До него от стар олющен касетофон бълбукаше 
арабска музика, в която хорово пееха мъже, пляскаха с ръце на припевите и 
викаха: ” Мустафа-а-а, Мустафа-а-а!”.

 В дюкяна имаше какво ли не…
 По стените бяха окачени пушки, саби и пищови от различни времена и 

народи. Високо под самия таван, страховито висеше голямо мечкарско шиша-
не с широка цев и кремъчен ударник. На двете срещуположни стени се мъд-
реха носии от непознати култури, сред които се открояваше голяма червена 
чалма с пауново перо. Под носиите имаше дървени табли със старинни мо-
нети, архаично пиано със сребърни свещници, два акордеона без клавиши и 
всякакви часовници. На масата до вехтошаря дремеше огромен бял котарак 
с черна тюбетейка на главата. Спеше до една стара ръждясала ютия. Дишаше 
спокойно и дълбоко, при което главата му ту се приближаваше до масата, ту 
се вдигаше нагоре. Бялата му козина беше толкова лъскава, че в нея се отразя-
ваше квадратният силует на прозореца. Главата му имаше размери на грейп-
фрут и малките ушички стърчаха неподвижно изпод черната тюбетейка, вър-
ху която със златен конец беше извезано името “Мойше”. Стряскайки се на-
сън, котаракът наду бузи и кихна. Бръкна с лапа под корема си и извади една 
малка носна кърпичка, колкото автобусен билет. Бавно си избърса носа, сгъна 
кърпичката начетири и я прибра обратно под корема. 

 “Ама че котарак!?” – изблещи очи Драго и протегна ръка да го погали, но 
вехтошарят го спря:

 – Моля ви, не го закачайте! Той е евреин!
 Аврам вдигна котарака и го прегърна като дете:
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 – Ох, Моше, Моше-е-е! 
Белият котарак извърна глава към Драго и му намигна два пъти с дясно-

то око.
Това вече беше прекалено. Техникът се смути и даже щеше да си тръгне, 

но нашата история продължава с това, че точно в този момент той съзря едно 
старо красиво радио. То стоеше под една носия и слънчевите лъчи нежно го 
галеха, превръщайки се в разноцветни блясъци. Драго веднага си предста-
ви чудната плетеница на фабричната му радиосхема: всички онези кабелчета, 
кондензатори и тумбести радиолампи, надписани със златни букви. И извед-
нъж му се прииска да има това радио, да развие болчетата на капака и да цвър-
не с поялника старите спойки.

Аврам разбра какво гледа клиентът и сложи радиото на масата.
– Харесва ви, нали?! – дяволито попита вехтошарят. – И на мен ми харес-

ва. Вижте само каква изработка?! И най-важното – има УКВ! 
Драго зяпна учудено радиото, което беше малко по-голямо от кутия за 

обувки:
– Старо лампово радио с УКВ ?!? 
– Да, драги! Германците правят веднъж!
Аврам включи радиото и в дюкяна се разнесе музика с превъзходно ка-

чество. Звучеше ария от операта “Севилският бръснар”: “Фигаро тук! Фигаро 
там!” – пееше някоя оперна звезда. Звукът беше много автентичен и в малкия 
дюкян сякаш изведнъж оживя голямата оперна зала с блясъка на сценичните 
декори и рехавия полумрак край зрителите.

Радиото си го биваше.
– Знаете ли – подхвана Драго, – аз съм радиотехник?
– Разбрах!
– Всякакви приемници са ми минали през ръцете, но такова… Всъщ-

ност, вземам го. Колко искате за него?
Аврам Вехтошарят се усмихна. Изпъна показалец и си разтърка носа. 

Дясната му длан се плъзна по радиото и го потупа. 
“Кой знае колко ще иска?..” – помисли си Драго.
– Извинете, вие честен човек ли сте? – попита ни в клин, ни в ръкав вех-

тошарят.
– Що за въпрос?! – смути се Драго. – Разбира се, че съм честен!
– И никога не лъжете?...
Техникът се почувства неловко, но веднага се окопити:
– Ама това да не е разпит?!?
Аврам плесна с ръце и се разсмя. Смехът му беше тънък и хълцукащ като 

на жена. Платиненият ланец на врата му се разтресе. Зелените му очи за миг 
сякаш станаха сини.

– Моля ви, не се сърдете! – извини се Аврам, преглътнал рукналия смях. 
– Питам ви заради някои съображения. Ала щом твърдите, че сте честен – аз 
ви подарявам това радио!
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Техникът се прибра доволен вкъщи. В коридора го посрещна мрачният 
поглед на жена му Румяна. Драго я целуна механично по бузата и ѝ показа ра-
диото:

 – Виж какво чудо намерих!
Румяна хвърли бегъл поглед на радиото и още повече се намръщи:
 – Това “чудо” е за контейнера с отпадъци!
 – Еее, не бързай толкова! Чуй само как работи.
 – Колко пари даде за него?
 – Николко. Просто ми го подариха. 
 – Разбира се, защото е боклук! – отсече съпругата и побърза да изсекне 

носа на малкия Тодорчо.
 
Румяна беше от онзи тип жени, които някой с насмешка бе нарекъл – ра-

нозрейки. И наистина, те растат по-бързо от връстничките си. Държат се гру-
бо с момчетата от своята възраст, но благоволят пред по-големите. Омъжват 
се рано. Не уважават мъжете си и преждевременно ги вкарват в гробищата.

Тази характеристика точно отговаряше на Румяна, която опита блага-
та на Амур преди шестнайсетата си година. Като ученичка в гимназията се 
влюби в един курсант, който беше толкова симпатичен, че работата стигна до 
аборт. Омъжи се за Драго бързо и без любов. Маската на влюбена свали ско-
ро след сватбата и започна да се държи грубо и деспотично. Към сина си То-
дор се отнасяше ту с глезене, ту с бой, като мечтаеше да стане силен като онзи 
курсант.

 Когато седнаха да вечерят, радиото беше избърсано и поставено на една 
етажерка и от него се носеха приятните звуци на популярна мелодия. Тодорчо 
сърбаше супата и гледаше любопитно радиото. И даже щеше да попита нещо, 
но наследената от майка му повърхноватост и лека тъпота го разколебаха и 
той наблегна на супата, защото след нея идваха кюфтетата, а накрая – компо-
тът. Пък и за майката е важно момчето да се нахрани добре, вместо да пита 
баща си за това и онова.

Румяна гледаше как мляска Тодорчо и разказваше на Драго за интриги-
те в службата си. Акцентуваше на пикантните моменти. Смееше се носово с 
притворена уста, при което големите ѝ гърди се люлееха свободно под пеньо-
ара. Драго не я слушаше, но всеки път щом тя си разлюлееше гърдите, той се 
усмихваше, за да покаже колко му е “смешно”. Всъщност, техникът си мисле-
ше за Елза, която напоследък се държеше странно. “Дали пък не ме е разлю-
била вече?!” – притесни се той и в душата му като среднощен гангстер нахлу 
тъга. Очите му смъднаха и щяха да се насълзят, ала в същия момент Румяна 
разлюля гърдите си, издавайки далечно подобие на смях. Драго трябваше да 
се усмихне, от което приятният сантиментализъм мигом изчезна. 

Популярната мелодия по радиото спря. След нея неестествено и рязко 
последва остър неприятен смях. Чу се удряне по камбанки, истерично мяука-
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не на котарак, плач на бебе и смукане на биберон. Звуковият коктейл свърши 
с шум на вятър, след което някакъв гововорител с насмешлив и дрезгав глас 
каза: “Елате в света на честните хора!”. 

И отново последва неприятен смях.
– Ама че реклами взеха да правят! – измънка сърдито Драго, чудейки се 

откъде му е познат гласът от рекламата.
– Че какво рекламират?!
– Сигурно филм. “Честните хора”. Май че видях такъв афиш. 
– Не съм чувала за такъв филм?...
– Откъде ще чуеш?! Сега ги правят на “конвейер”! 
От радиото се разнесоха любовните игри на някаква двойка и се чу след-

ният диалог:
– Драго. 
– Ммм!
– Ти си котарак!
– А ти си ми една хубава кестенява котка. Най-хубавата от всички! 
Чувайки тези реплики, Драго изтръпна от ужас. На челото му изби сту-

дена пот. Подът под краката му започна да омеква. От другата страна на маса-
та мигаше учестено Румяна. По очите ѝ се четеше любопитство, недоумение и 
зараждащ се гняв. От своя страна Тодорчо нищо не разбираше и славно оми-
таше кюфтетата. 

Драго искаше да направи нещо, но беше толкова смутен, че дори не пом-
ръдна. Без да се съобразява с човешките емоции, радиото безпощадно преда-
ваше любовния диалог: 

– Обичаш ли ме, а?! 
– Иска ли питане? 
– Повече от жена си?
– Разбира се! Румяна вече не мога да я понасям. Напоследък е ужасна. 

Всичко я дразни и току овиква детето без повод. Оня ден за нищо и никак-
во – откачи! Казах ѝ, че панталонът ми не е изгладен, а я като пощуря: хвана 
ютията и направи една дупка на левия крачол. Направо е луда! Още малко ще 
я изтърпя и ще поискам развод!

– Хайде бе?!..
– Да, ще поискам! А после с теб ще започнем живота. Истинският жи-

вот! 
След тази реплика Румяна издърпа щепсела на радиото от контакта. Пог-

ледна мъжа си и с тих смразяващ глас рече:
– Развод искаш, а?! Ще го получиш! 
Разгневената съпруга грабна Тодорчо за ръката и го задърпа към вратата. 

Без да разбира какво става, момчето изду дебелите си бузи и заплака.
След половин час Драго остана сам в апартамента. Стоеше все така вце-

пенен и смаян до масата. Радиото предаде любовните му игри с Елза?!.. Как? 
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Защо? Тези въпроси не му даваха мира и той изцеждаше шишето с коняк. 
Старото радио неуморно бълваше новини и песни.

Вече съвсем пиян техникът се дотътри до спалнята и без да се съблича 
легна в леглото. Сънят го погълна рязко, както кладенец гълта падащ човек. 
Спеше дълбоко, но сънищата му бяха неспокойни. Сънуваше, че в стаята му 
влиза огромна черна пеперуда, която кръжи над главата му. Драго иска да я 
прогони, но не може да мръдне.

Стенният часовник в коридора започна да бие. Черната пеперуда изпи-
щя. Тялото ѝ потрепера и се стопи във въздуха.

В коридора на апартамента се чуха гласове:
– Къде е? Къде е?
– Как къде?! Ето тука спи, алкохоликът му с алкохолик.
– И прелюбодеец!
Вратата скръцна и се отвори. В стаята влязоха Аврам Вехтошаря с ради-

ото в ръце и големият бял котарак с черната тюбетейка на главата.
– Виж как е легнал с дрехите. 
– Тц-тц-тц ! Истински мърляч!
– А се пише за порядъчен?!
– И честен?! 
– Нека сега му изпълним нещо!
Стъклената скала на радиото светна и в тихата стая се разнесоха звуци-

те на рокендрол. Държейки радиото в ръце, Вехтошарят започна да се под-
русва и да тропа с крака. Белият котарак се качи на нощното шкафче, лапна 
една малка устна хармоника и я наду. Мяткайки крачолите на сините шалва-
ри, вехтошарят обикаляше из стаята и танцуваше. Котаракът надуваше уст-
ната хармоника в лицето на жертвата. Драго ясно усещаше зловонния дъх на 
котарака. В гърлото му се надигаше вълна от погнуса. И всеки път щом се на-
канеше да повърне – вехтошарят скачаше върху корема му и Драго примира-
ше от болки. 

В края на песента вратата се отвори с трясък и в стаята нахлу порой от кот-
ки. Бели, жълти, шарени и черни – те влизаха в стаята и скачаха на леглото. 

– Пссът! Пссът! Пс-с-с-сът!
Драго започна да ги гони и се събуди. В стаята нямаше никой. На нощно-

то шкафче тихо цъкаше будилникът, показвайки девет часа. Навън слънцето 
се беше вдигнало нависоко, а през отворения прозорец напираше ухание на 
отминаващо лято.

Драго изпи едно кафе за ободряване и реши да се обади на Елза, за да я 
зарадва с новината за развода. Взе телефона и набра номера. Отсреща някой 
вдигна слушалката.

– Ало, Елза? 
– Кой се обажда? – попита хладен мъжки глас.
 Драго помисли, че е станала грешка и понечи да затвори, но отсреща се 

обади Елза. Без всякакви встъпления Драго ѝ разказа за вчерашната случка. 
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Очакваше, че Елза ще се зарадва и ще закрещи от възторг, ала тя само хладно 
констатира:

– Мда-а, странни неща стават с теб! – въздъхна и бодро допълни, – а пък 
аз се омъжвам! 

– Как така?!? – смая се Драго. – Вчера не ми каза нищо?! 
– Е, вчера не ти казах, но днес реших. Всъщност, отдавна бях решила, но 

все не можех да ти кажа. И ето той е при мен: висок, красив капитан на кораб. 
С него ще преплуваме всички южни морета!...

Драго гледаше в огледалото и се чудеше как да реагира. В този момент 
той изглеждаше като ударен с мокър парцал по главата.

– Ами нашата любов? – изплака той. – Къде остана нашата любов?!
– Каква любов?! – звънна в слушалката гласът на Елза. – Успокой се! Ни-

каква любов между нас не е имало!...
– Но, Елза, аз се развеждам!
– Е, и? 
– Жена ми разбра за теб и ще подаде молба за развод!
– Слушай, твоите проблеми не ме интересуват! И повече не ме търси! – 

весело натърти Елза, а до нея се чу груб мъжки смях и целуване на буза. 
Връзката се разпадна.
– Кучка! – изръмжа Драго.
Жената, която имаше ръст на Омирова богиня, се принизи до улична 

мръсница. А всичко започна толкова славно…
Драго влезе в банята и с трепереща ръка насапуниса лицето си с четка 

за бръснене. Космите на брадата му бяха твърди и той се сапунисваше поне 
пет минути, и чак след това започваше да се бръсне. Бавно водеше самобръс-
начката и се опитваше да подреди мислите си. “Елза щяла да се омъжва?! По 
южните морета да плава?! Да плава! Прав ѝ път! Аз пък трябва да се сдобря 
с Румяна. Ще ѝ поплача, ще я помоля и ще се върне. Какво пък?! Седем годи-
ни брак имаме с нея. И любов. И син. Е, тя ще ми се посърди, но ще се върне и 
ще заживеем, както преди. Ще има свежи чувства, върната любов, че и второ 
синче можем да направим!” – техникът се усмихна в огледалото и подкара са-
мобръсначката под брадичката. В мислите си той виждаше жена си бременна 
в деветия месец, с огромен корем и уморено лице. Охо-о, че те контракциите 
започват! Бързо в родилното! Докторе, жена ми ражда! Драго чака пред ро-
дилното. Нервно се разхожда насам-натам. Вратата на родилното се отваря и 
излиза една медицинска сестра с новороденото в скута. Честит ви син Атанас! 
Ох, колко е хубав! Драго подрусва Атанасчо, а от един прозорец го гледа влю-
беният поглед на жена му. Става грижовен баща. Колко внимателно тика бе-
бешката количка. Внимава да не събуди Атанасчо. А!... Атанасчо се събуди и е 
гладен Бързо шишето с млякото! 

От радиото в кухнята рукна истеричен смях. И както вчера – след смеха 
се чу мяукане на котка, звън на камбанки и плач на бебе. Драго хвърли самоб-

алманах • Ϛвета гора • 2006402

Николай Госпоядинов • Шегите на Амур



ръсначката и бежешком отиде в кухнята. Седна до масата и се заслуша. От ра-
диото се чуха целувки и нежно мъркане на влюбена жена:

– Значи напусна мъжа си? – попита нечий мъжки глас.
– А-ха, бих му дузпата! – отвърна гласът на Румяна. -
Представяш ли си този глупак имал любовница?!?
– Господи, коя е умряла за такъв мухльо? 
– За такъв скапаняк?.. 
 Гласовете се разсмяха.
Драго изключи радиото и горчиво въздъхна. Малкият Атанасчо напус-

на мечтите му, последван от бебешката количка, млякото и влюбения поглед 
на жена му.

– Край! – прошепна с трагичен фалцет техникът, загледан в омразното 
радио. Дълго време очите му гледаха замаяно и невиждащо, но сетне погледът 
му се избистри и той се взря в сребристата скала на радиото. Тя му напомни 
за сребърните конци, с които е извезано сатененото елече на вехтошаря. След 
това във въображението му се проясниха сините шалвари, вратът с платине-
ния ланец и главата с бяла коса и глупав римски нос. Под образа на вехтошаря 
запулсираха светещи букви “ ТОй Е ВИНОВЕН!”. Лицето на Драго придоби 
свиреп вид. Грабна омразното радио. Мушна го в една чанта и се запъти към 
вехтошарския дюкян “ПРИ АВРАМ”.

 В ранния следобед старият град беше безлюден и само рядкото премина-
ване на автобус или кола разстройваше за момент идиличната тишина. Иначе 
къщите, оградите и тесните улички се къпеха в такова спокойствие, каквото е 
имало преди сто-двеста години. В тези часове в механите и кръчмите имаше 
малко посетители и от тях не бълваше гълчава и музика. По излъсканите кал-
даръми скитаха бездомни кучета, а под сенчестите стрехи на къщите дремеха 
уморени гълъби. От горещите керемиди трепкаше мараня, която размиваше 
като мираж амфитеатралния пейзаж на стария град. Слънчевата метла блъс-
каше безжалостно скали и сгради и само бялата Патриаршия се издигаше ве-
личествена и горда. Още няколко часа ще бъде тихо, но после, когато слънце-
то се гмурне зад Стара планина – Янтра ще окъпе Търново с вечерна свежест. 
На небето ще грейнат звездите – отдолу ще им отговорят електрическите лам-
пи. Славните търновски кръчми ще разтворят щедро вратите си. В механите 
ще засвирят оркестри и над стария град ще замирише на пържоли и бира.

Драго вървеше по калдъръмената уличка и въртеше нос, раздразнен от 
миризмите на кръчми. Искаше му се да влезе някъде на хладно и да изпие 
една бира, но нямаше търпение да се срещне с Аврам и да си поприказва с 
него. Ох, как ще си поприказва…

Техникът излезе на пресечката и разбра, че нещо не е наред. Рекламата 
“ПРИ АВРАМ” над дюкяна я нямаше. На прозорците висяха дървени капаци, 
заключени с големи ръждиви катинари. 

Драго се повъртя минута-две, а после задумка по вратата на дюкяна. От-
начало думкаше с едната ръка, сетне задумка с двете:
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– Авраме-е-е, отваряй, Авраме! – викаше и удряше по вратата.
След малко ръцете го заболяха и започна да налага вратата с ритници:
– Авраме, отваряй, че ще разбия вратата! – викна с дебел глас Драго и 

така ритна вратата, че от стената се посипа мазилка. 
На втория етаж на къщата се отвори един прозорец и се показа главата на 

една възрастна, запотена от следобеден сън жена. Като видя голямата брадави-
ца до носа ѝ – Драго се сети, че това е сърдитата продавачка на бози и гевреци. 
Жената отърка с длан запотената си шия и викна по-сърдито от всякога:

– Какво си зинал, бре?!
– Аврам търся – вехтошаря!
– Какъв вехтошар те е патил бе, момче? Тук е бозаджийница! Я си върви 

из пътя, че ще извикам полиция!
– Ама Аврам…
– Хайде, хайде, върви си у вас, хаймана с хаймана! Изумило се от пиене, 

чука по вратите на хората. Киро-о! Кирчо-о! Я излез, синко, да счупиш носа 
на тоз натрапник! Боже, боже-е, опиянчи се тоз народ! – викна сякаш на небе-
то лелята и хлопна прозореца.

 Думите на жената довършиха Драго и той тръгна надолу по улицата към 
реката. Вървеше като сомнамбул без да обръща внимание на нищо край себе 
си. Искаше му се да повярва, че всичко това е сън. Че скоро ще се събуди и ще 
се върне в реалния свят. Но, за съжаление, действителността край него беше 
истинска и нямаше място за сънища и пробуждане.

Стъпалата, по които слизаше Драго свършиха на една малка площадка, 
засенчена от плачещи върби. Десетина метра по-надолу шумеше Янтра и во-
дата ѝ се движеше по извечния начертан път, по който е текла хиляди години. 
В другия край на площадката на две пейки седяха младежи с китари, говоре-
ха и се смееха. 

Драго извади радиото от чантата. Сложи го на земята и издъни с крак 
бакелитения капак. Зарови ръка в радиото и бавно заопипва вътрешността 
му. Отсреща на пейките младежите задрънкаха с китарите и запяха една ста-
ра търновска песен:

А беше май и розите цъфтяха 
видях те аз сред пъстрата тълпа
ти беше млада – толкова прекрасна 
полумомиче – полужена.

Драго вадеше лампите от радиото и ги удряше в старите каменни плочи. 
Радиолампите жално пукаха и се пръскаха като мехури на хиляди сребърни 
искрици.

2004 г.
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САДЕТЕ ЖЕЛЪДИ!

... Всеки от нас, и най-много управниците ни, 
трябва да държим в едната си ръка зърно жито,
а в другата – желъди... Ако няма дъбове, няма вода, 
няма птици, няма песни и колкото и да е странно, 
може би няма народ.
     Антон Дончев

Юбилей

Христо Медникаров
на 75 ГОДИНИ 

Хрис то Мед ни ка ров e ро ден на 18.04.1930 г. в с. Раз по пов ци, 
Елен с ка об щи на (дн. в гр. Еле на). За вър ш ва спе ци ал ност та „Рус ка 
фи ло ло гия“ в СУ „Св. Кли мент Ох рид с ки“ (1952). Ра бо ти ка то учи-
тел по рус ки език в Елена, Г. Оря хо ви ца и В. Тър но во. От 1971 до 
1990 г. е в ре дак ци я та на ве ли ко тър нов с кия в. „Бор ба“ – за веж дащ от дел „Из кус т во и кул ту-
ра“. Член на СБЖ, СБП и на Дружеството на краеведите в България. Пуб ли ку ва сти хо ве, очер ци, 
ху до жес т ве ни ма те ри а ли в цен т рал ния и ре ги о на лен ли те ра ту рен пе чат. Не го ви сти хо ве 
са пре ве де ни на ук ра ин с ки в сб. „До бър ден, бра тя“ (изд. „Пра пор“, Хар ков, 1977) и в сб. „Вор с к ла 
и Ян т ра имат ед ни бре го ве“ (там има и не го ви ав тор с ки сти хо ве, пре во ди на ук ра ин с ки по е-
ти). През 1996 г. е но ми ни ран от Меж ду на род на та ака де мия на из кус т ва та – Па риж, за кни-
ги те „Люл ка под Бал ка на“ и „Раз мис ли и проз ре ния“; през 2002 г. е но ми ни ран за меж ду на род-
на та ли те ра тур на наг ра да за ху мор и са ти ра „Рай ко Алек си ев“ за кни га та „Елен с ки бал кан-
джии-ше го бий ци“. Почетен гражданин на гр. Елена. Носител на наградата на СБЖ „Златното 
перо“ и на орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен. Из да ва след ни те кни ги: „По сле ди те на 
Еми ли ян -Ста не ви те ге рои“ (изд. на ОФ, С., 1982), „Люл ка под Бал ка на“ (повест, УИ „Св. св. Ки рил 
и Ме то дий“, В. Тър но во, 1992), „Есен ни ру чеи“ (поезия, изд. „Вес та“, В. Тър но во, 1993), „Раз мис ли 
и проз ре ния“ (изд. „Аба гар“, В. Тър но во, 1994), „Бъл гар с ки въл шеб с т ва“ (изд. „ПИК“, В. Тър но во, 
1998), „Пес ни за бъл гар с кия дух“ (поезия, изд. „ПИК“, В. Тър но во, 1998), „По се че на та вя ра на зог ра-
фа“ (разкази, изд. „Star way“, С., 2000), „Елен с ки бал кан джии-ше га джии“ (изд. „Фа бер“, В. Тър но во, 
2001), „Пъс т роц ве тия“ (УИ „Св. св. Ки рил и Ме то дий“, В. Тър но во, 2002). В съ ав тор с т во из да ва: 
„Сто жер на ду ха“ (1993), „Ро де ни от Бал ка на. Спра воч ник“ (1995), „За щит ник на бал кан джи и-
те. Опит за ис то рия на ко о пе ра тив но то дви же ние в Елен с кия край“ (1996), „По дик тов ка на 
сър це то. Би ог ра фи чен очерк за учи тел ка та В. Не дял ко ва (1998), „Хра мо ве в Елен с ка ду хов на 
око лия“ (2002).
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Пищят, пищят в горите ни триони
и падат мъртви дъбове, Антоне!
А стонът им гърдите ми пробожда –
загива дъб – на лесовете вожда!
Заглъхват бавно коритата речни
и славеите в своя път далечен
отлитат. А след тях – орлите...
Издрани от пороите, леските
озъбват свойте пожълтели кости...
Тревичка няма – лази само троскот.
И слънце жари голите баири,
и суховей с тръба злокобно свири...
А някъде небе от гръм се цепи,
деца събират водни струи в шепи,
шумят гори, ехтят потоци луди...
Садете желъди! Антон ни буди.

КРАСОТА ОТ БАЛКАНА

 На художника Йордан Попов

Как ги изписа тия угари живи
с гъвкави, змейски тела?
Как проговориха голи баири и ниви,
купи по ливади с дъхави юнски сена?

Как от небето еленско отряза
топлия залез златист?
Върби, отразени в реката, боаза
и сняг над полето синкаво чист?

Всяко баирче в сърцето люляно е.
Гали ме твоя бакърен Балкан,
напролет – снега изтънял по поляните,
път есенен, тъжно смълчан.

Стоя пред картини червенопожарени –
навлизам във свят умъдрен.
От есенен пламък баири опарени,
остават завинаги в мен.
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АПРИЛ 1876

В катранени нощи със бели ризи
бродят апостоли, бродят из Мизия.
Чукат по порти в Михалци, в Мусина,
от Бяла черква тръгва дружина –
апостоли млади, попове и даскали,
със кремъклийки, с погледи бляскави.
Тръгват обречени за манастира,
да ни научат как се умира.
Пролет е. Пукат се първите пъпки,
хора и земя усещат тръпки.
Чаткат копита, бие камбана,
Бенковски вика отвъд Балкана,
топчета пукат, горят селата,
много е близо до свободата.
Девет дни вече са в манастира.
Гърмят словата на Бачо Киро.
Като лъв ранен поп Харитон е –
сляп, но развихрен, със ръст огромен.
Той е надежда, пророк и вяра.
Към манастира напира звяра,
безсилен в свойта жестока злоба.
О, колко страшно се биел роба!

Майското утро във сняг осъмна –
бяла покривка след нощта тъмна.
Бяла надежда да ни изгаря,
че ще е жива вечно България!

САМОСЪД

Аз зная, мамо, как си ме чакала,
ръце костеливи към мен си простирала
и в тишината на старата къща
с моето име ти си умирала.

Тази нощ вечно ще мъчи съня ми,
очите ти кротки над мен ще се свеждат
и тихичко, мамо, ти все ще ми шепнеш:
– Аз цяла нощ чаках, теб чаках с надежда...
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А ние си тръгваме ту днес, ту утре
и не обичта, а смъртта ни събира...
Дойдох си очите ти, мамо, да склопя,
а мигом изчезна за мене всемира.

НЕ СЪМ РОДЕН ЗА СТРАННИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
и чужд съм на страстта за власт и пост.
Дано напиша две стихотворения,
желани, както в пролет глас на кос.
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Започнах с поезия като дете. Майка ми пишеше стихове и печаташе в детски 
списания. И аз написах нещо – за пролетта. Пролетта винаги ме вълнуваше. Брат ми 
беше починал и аз бях единственото чедо. Мама свиреше на цигулка, говореше френ-
ски. Още преди да тръгна на училище, каквото знаеше, ми го напъха в главата.

Сега пиша спомени. Най-силните впечатления, каквито са останали в мен. 
Пиша ги в мозаечен ред. Днес например писах, лека му пръст, за Джагаров. Писах 
как го свалиха, как го качиха после. Ей такива неща, в детайли. По него време в Съюза 
на писателите избираха ръководство за две години. Джагаров се циментира за чети-
ри години. Направи конгрес и се самоизбра. Обаче Тодор Живков реши да го смени 
– под давление. Тодор Живков понякога канеше близки хора на утринно кафе в девет 
часа. Там се решаваха работите. Пият кафе: „Георге, как да отидем в съседната стая!“. 
В съседната стая чакат изправени един до друг Пантелей Зарев и Слав Хр. Карасла-
вов. „Така... да ти представя новото ръководство на Съюза“. Джагара хълцукнал и се 
изпарил. Няма го Джагаров. Самоубил ли се е, ще се самоубива ли, няма го. Седмица, 
две седмици, на третата седмица Тодор Живков вика: „Намерете го, искам го тук!“. 
Не могат да го намерят. От разузнаването започват да го търсят. Не е виц. Каквото 
животът измисли, това никой не може. Накрая един се сетил. При майка си трябва да 
е. На село. Село Бяла, Сливенско. И го намират там. И след слуховете – Джагаров се 
самоубил, Джагаров еди-какво си, Тодор Живков го направи от едно нищо на замес-
тник-председател на Държавния съвет. С Джагара бяхме близки още от времето на 

Юбилей

Димитър Мантов
на 75 ГОДИНИ 

МОСТЪТ ПРИ ВТОРИЯ ЗАВОЙ

Димитър Мантов е роден на 13.10.1930 г. в с. Босилковци, 
Русенска област. Завършва гимназиално образование в Полс-
ки Тръмбеш и право в Софийския университет през 1952 г. Ра-
боти като адвокат и журналист; редактор и гл. редактор в различни издания. Пише от уче-
ническите си години, когато редактира и школски литературни издания. Професионално с 
литература се занимава от 1956 г.; същата година излиза първият му роман на историческа 
тема „Пробуждане“ (съвм. с Антон Дончев). На историческа тематика са и сценариите му за 
документални филми, както и сценария на игралния филм „Калоян“. Издава многобройни ис-
торически и биографични романи. Част от тях са в поредиците „Прадеди и правнуци“ (шест 
романа), „Предводители“ (пет романа), трилогията „Асеневци“ и др. Автор е на многобройни 
кулинарни книги.
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„Бамбука“. И му казвам, ти като монголците – от първобитно-общинен строй, напра-
во в комунизма. Джагара започна от Младежкия театър с най-старите пари 700 лева, 
т.е. 70 лева заплата. Баща му и майка му тогава нямаха пенсии. Синът помагаше. Сна-
хата без работа. Направо мизерия. Тогава започна да пие. Псуваше наред всичките...

Сега за мен. Винаги съм писал стихове просто за свое собствено удоволствие. В 
началото майка ми ги пращаше в Свищов на един пенсиониран инспектор Аджар-
ски. Той издаваше вестник „Изворче“. След това – „Весела дружинка“. След Девети 
септември четиринадесетгодишен в Полски Тръмбеш започнах да издавам списание 
„Млад творец“, орган на едноименен кръжок. Лека му пръст, Петър Пашанков беше с 
мен, известният по-късно Петър Алипиев. Там се навърташе Христо Черняев. Хрис-
то Черняев се пишеше Христо Христов. Имаше друго момче от Плевен Христо Хрис-
тов, което по-късно умря от туберкулоза и Христо да не се повтаря с другия Христо, 
си измисли псевдонима Черняев. Отначало издавахме на циклостил, след това беше 
печатно. Един ден на 1946 г. дойде кола, събра ни и ни закара при Живко Живков. 
Живков ни строи в една редица и се развика – анархисти ли сте, или какви сте вие?! 
Ликвидираха ни и ни дадоха страница „Млад творец“ във в. „Народна младеж“. Оба-
че аз не мирясах – върнах се в Търново. Там имаше един ЕМУС (Единен младежки 
ученически съюз). Започнах да издавам второ списание. Но и него ликвидираха. Мен 
– не.

Първият си роман написах като ученик. Написах го със странното заглавие, ко-
ето и сега не мога да си го обясня – „Мостът при втория завой“. Защо при втория, а не 
при първия... Сигурно така ми е звучало.

Едва като студент започнах сериозно да се занимавам с литература. Обработвах 
легенди, предания – такава нагласа имах. Сега се занимавам с Варненския непропол. 
Съществува преди шест хиляди години. Там е намерено най-старото обработено зла-
то в света. Японците направиха филм за него.

Нашите чак тогава рабраха какво има под носа им... като случая със Слънчево-
то затъмнение.

Има една жена Соня Радунчева, тя откри в Долнослав, Пловдивско, едно село от 
30 къщи. Преди векове станало някакво бедствие, пожар ли, какво... няма нито един 
уред за производство. Само ритуални предмети. Цяло село на идеолози. БКП-та ли, 
СДС-та ли са били ония там, не знам. Няма един предмет за копане, за жънене, само 
ритуални предмети. Значи, винаги е имало идеолози. От това време на майната му 
досега има хора, които дават акъл на другите, а другите се блъскат за тях да не умрат 
от глад – една повторяемост на нещата.

Написах роман. Двадесет и пет години го нося в себе си. Траките са наши да-
лечни прадеди. Основните празници, обичаи – целият годишен цикъл е тракийски. 
Трифон Зарезан е Дионис. Гергьовден е ден на тракийския конник. От прабългарите 
е останал само Тодоровден и мартениците. От славяните – един-два обичая, напри-
мер Великден, и то не е много сигурно. Всичко друго е тракийско. И манджите.

П. Р. Славейков по данни от архива е умирал за агне в трап. Пет хиляди годи-
ни на тази земя се яде агне за Гергьовден. Но идват славяните. Едно диво славянско 
море, което залива Балканския полуостров и половината Гърция. Какво прави мест-
ното население? Каквото са правили българите, когато идват турците. Бягат по пла-
нините. След това при относително спокойствие става сливане. Религията на тра-



Юбилей • Димитър Мантов

411алманах • Ϛвета гора • 2006

ките е жизнена. Тя е религия на една цяла цивилизация. Славянската цивилизация 
е много условна. Тя е дървена цивилизация. Почти я няма археологически – дърво 
без корен. Не са стигнали до гащи славяните. Ходели са без гащи. Цивилизация без 
гащи има ли?!

В Дебнево копаеше археологът Иван Захариев. Той откри това, което твърдеше 
наш съвременник, че славяните са нашествие. До него ден обясняваха как били мно-
го миролюбиви. Какво са привили те? Събират траките, затварят ги в една крепост и 
запалват крепостта. Цял пласт изгорели тракийци с монетите, с накитите.

Първата териториална община в Европа е тракийската. И тая териториална об-
щина съществуваше до 1958 г., но след Априлския пленум наредиха... И аз викам на 
Ивайло Петров – ти знаеш ли къде се напъхват! Така за две години беше разрушена 
териториалната тракийска община, която е съществувала пет хиляди години. Това 
го няма никъде по света.

С писателя разговаря и подготви текста за печат:
Янислав Янков
април 2000 г.
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ПРОПОВЕДКИ МАТЕЕВИ

Невероятен е наистина този наш Отец Матей Преображенец! Колкото се от-
далечаваме от него във времето – толкова по-силно усещаме неговото обаяние и 
привличане. Безспорно гениален възрожденец, “избуял пищно от най-дълбоките 
недра на народа си”, “завършил” всякакви науки в университета на Атон, какъвто са 
били светогорските манастири със своите библиотеки – там той прекарва общо де-
сетина години – оставил е вероятно непознати свои съчинения, които очакват своя 
издирвач и проучвател. Дано само зъбът на времето да ги е пощадил...

За щастие преди три десетилетия случайно в читалището на търновското село 
Михалци бе открит личният бележник на Миткалото. В една газена тенекия, захвър-
лена сред боклуците на тавана, той достигна до нас, преминавайки по криминален 
път от ръка на ръка при днешни колекционери на старини, за да бъде приет на трай-
но съхранение в Окръжния държавен архив – Велико Търново.

Първоначално ръкописът бе изследван от историчката Огняна Маджарова-
Чавдарова, видна изследователка на Възраждането. Сетне бе обнародван в книгата 
“Преображения Матееви”, издадена през 1981 г. като плод на дългогодишни търсе-
ния на пишещия тези редове. Понастоящем го проучва щателно Камен Михайлов от 
Института по литература при БАН с оглед на движението на светогорските неоиси-
хасти от 18 в. А писаното от отец Матей е късен отглас на Търновската книжовна шко-
ла и заслужава всестранно оглеждане поради своето междинно положение между 
старата и новата ни книжнина. 

Предлагаме на читателите откъси от този ръкопис, предадени на съвременен 
език и правопис, за да привлече вниманието на млади днешни изследователи.

Илия Пехливанов

СКАЗАНИЕ ЗА ОГНЕНАТА РЕКА

Като седях в светогорската пустиня, що се казва 
Каламич, при морето близо, на северна страна, и кога-
то отидох в нея да се заселя, друг никой не беше седял 
там, аз първом се вселих в нея. Когато пръв я намерих, 
много я възлюбих и слязох до морето и видях рибите 
как играят из водата и се възвеселих. И рекох на себе 
си: “О, Боже благословени! Ако е Твоята воля тука да 

се вселя, помогни ми с ръце да хвана една риба в знамение”. И като изрекох 
това видях как една риба към мене идеше, посегнах с ръка във водата и я хва-
нах. И много се възрадвах... Отидох чак в манастира Ватопед и я показах на 
Духовника. Поисках благословение и го получих. И отидох в пустинята. И се 
вселих в нея и живях там много време.
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После видях видение страшно. Чинеше ми се, че вървях из едно равно 
поле по един път. И като вървях така погледнах напреде си една река страш-
на и ужасна – защото с огън беше помешена! И страшно вреше и клокоче-
ше!... Като един казан кога е на силен огън и с гъсто ястие като ври как къкри 
и пръска навън от силно врение, така беше и това. Ама и огън имаше в река-
та като запалена ракия или запален катран. И много силно и страшно надолу 
течеше. И като я видях, спрях се. И гледах нагоре и надолу да видя дали има 
някъде мост да премина на онази страна, защото и там се гледаше равно поле, 
ама много прекрасно.

И не видях никъде да има мост. Ала на себе си мислех и си рекох: “Ако 
не би имало място, откъдето да минуват человеците на онази страна, то не би 
имало и път дотука”. Ала и така си помислих: “Може да има и други като мене 
хора безумни и дотука да са дошли и да са се назад върнали...” Ала пак рекох 
на себе си да ида надолу покрай реката и да видя дали няма някакъв начин да 
се минува. И тръгнах надолу да вървя и видях там друг път.

И си рекох на себе си: “Наистина и други е имало като мене безумни пок-
рай реката да ходят – място да преминат да найдат”. И доста надолу вървях, а 
място да премина не намерих. И погледнах на едно място край реката мнози-
на человеци. И се възрадвах и отидох при тях.

И видях вътре в реката едно желязно колело право, ама много голямо – 
от този край на реката, чак до онзи бряг. И се въртеше от нас към другия бряг. 
И имаше на себе си по две железни клечки наспоред, все чифт-чифт, по двой-
ки, една от друга нараздалеч по два разкрача педи – колкото колелото широко, 
а чифтът беше нараздалеч по два разкрача. А колелото не беше чак досами нас, 
нито към другия бряг, а беше по един разкрач далеч. А человеците хващаха с 
две ръце ония двете клечки, а с нозе стъпваха на другите две, а колелото се об-
ръщаше към онзи край и ги отнасяше отсреща. А понеже имаше разстояние 
един разкрач, затова бързаха скоро да скочат от колелото на земята. Защото 
ако се забавят, колелото ще ги навлече отдолу под себе си. И като се наканваха 
да скочат един по един, дрехите им се закачваха с ония клечки и тутакси под 
колелото в реката хората падаха и тя страшно ги завличаше надолу.

И видях сред ония человеци едни с много дрехи и те по-скоро падаха във 
водата. И гледах това с велико удивление да видя дали ще се намери някой от 
тези хора оттатък да премине. И видях как едвам на стотях един да премине с 
голям труд, защото той се хвърли да скочи и не му се закачи дрехата, а само с 
нозете си в реката скочи, а с ръце се хвана о земята и едвам накрая излезе – без 
малко и него що не го завлече реката като другите.

А аз мислех дали да се кача и аз да мина или назад да се върна. Защото 
гледам: ни един не можа да премине; от толкова много человеци едвам един 
премина и то с велика нужда.
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Това като си мислех, погледнах насреща и видях Светаго Йоана Богосло-
ва. И той ми извика: “Какво гледаш?”. А аз му рекох: “Искам да премина, гос-
подине”. А той ми рече: “Хвърли от себе си широките си дрехи. И чист-чист 
да бъдеш. Да няма по тебе разни излишъци. И се стегни добре – да няма как 
да те закачи чаркът”.

Това като ми наговори и аз тутакси се стреснах и се събудих трепетен и 
се размислих що ще бъде това.

О, слава тебе, Господи! Дали е тая река, що е видял Даниил пророк? И 
така разсъждавах и мислех с плач и с тежко въздихание. И рекох на себе си: 
“Отче Боже благословени и всемилостиви! Кой ще се избави от тая страш-
на и ужасна река. Наистина сега я разпознах коя е тая. Тази река е онази яма, 
която се появи между Лазара и богатия. И така много часове разсъждавах и 
горко плаках. И си говорех на себе си: “Уви, уви! Горко на мене! На тялото си 
угаждах, заради това реката да премина не можах. Много си дрехи пропуснах 
да изоставя. Затова на красното поле не можах да изляза. О, горко на мене! 
Ох, тежко на мене, окаяния! На тялото си съм станал роб и пленник и то не 
ме пуща в мечтаното поле да ида: защото съм се обвързал с него чрез много 
пристрастия. И затова ме вика отсреща свети Йоан Богослов: “Чист-чист да 
бъдеш и стегнат, ако не бъдеш, това поле, що го виждаш насреща, няма да нас-
ледиш”.

Истина ти говоря, брате; много се уплаших от това видение и не ще го 
забравя, докато умра. И когато ми дойде на ума, всичките ми кости се разтре-
перват.

И ако не се подканяме всичките си пристрастия да изкореним, работата 
ни е всуе, напразна.

И страшната река по колелото няма да преминем. И прекрасното поле 
няма да наследим.

Който ще – нека вярва. А който не ще – да не вярва. Аз никого не при-
нуждавам да вярва или да не вярва. И нямах никаква нужда тези неща да ги 
описвам, а заради онези, които обичат да ги четат и да се ползват. И да хвалят 
Спасителя наш Исуса Христа, сега и винаги и в безкрайните векове. Амин.

Матей Преображенски • Сказание за огнената река



Елена Налбантова

ТЪРНОВСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕЛИНСКИ НАУКИ*

Храмът “Рождество Богородично” е свързан с най-ранните сведения за нали-
чие на училище в Търново през робството. По редица причини от своето създаване 
до 1858 г. то е с преподаване не на български, а на гръцки език. Това училище, отна-
чало килийно, а в последствие класно, е най-авторитетното учебно заведение в града 
в продължение на няколко десетилетия. Негов своеобразен наследник, но и отрица-
тел, след Кримската война става търновското мъжко класно училище “Св. Кирил”, 
прераснало след Освобождението в гимназия, която съществува – макар и под друга 
форма и в друга сграда – и до днес. На следващите страници ще направя опит да сис-
тематизирам и обобщя известните на историята на образованието факти за характе-
ра и съдбата на тъй наречената “школа за елински науки”, организирана в центъра на 
търновската Болярска махала и дълги години наричана “училището при храма “Св. 
Богородица”.

*
В запис, направен в Кондиката на търновската митрополия, за купени през 

1787 г. дюкяни в полза на храма “Рождество Богородично”, се уточнява, че единият е 
“под училището”1 – членуваната форма подсказва, че вероятно става дума за учили-
щето към църквата или пък за единствено по това време училище в града. В своите 
мемоари Киро Тулешков споменава, че през 80-те години на ХVІІІ в. баба му е ходила 
на училище заедно с децата на “Кочо кмета” и че дори в старостта си тя “знаеше доб-
ре да чете и пише гръцки”2. От друга страна е известно, че приблизително по също-
то време – 1783 г. – Градската община плаща заплата на учител с името Кочо х. Лука, 
преподаващ в гръцкото училище3. 

Що се отнася до характера на това училище, то без съмнение е било даващо еле-
ментарна грамотност, т.е. научаващо питомеца си “да чете и пише гръцки”. Учените, 
спирали вниманието си на най-ранната история на училищата в Търново, са едино-
душни, че от една страна “през втората половина на ХVІІІ в. гръцкото писмо било 
разпространено в Търново”4, но от друга – “училището, което се споменава в Кодекса 

* Предлаганата статия е част от по-голям ръкопис, посветен на историята на катедралния 
храм “Рождество Богородично” в гр. В. Търново, и заплануван в рамките на осъществявания 
вече под ръководството на акад. Ив. Радев проект за проучване на миналото на действащите 
търновски църкви и на манастирите в околностите на града.

1 Снегаров, Ив. Старият търновски църковен кодекс. – ГСУ, богосл. ф-т. Т. ХІ, 1933/1934. 
С., 1934, с. 7.

2 Тулешков, К. Моето чиракуване в живота. Съст. Ел. Налбантова. В. Търново, 1997,  
с. 27, 263.

3 Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век. В. Търново, 2000, с. 28, 125. 
Както допуска и акад. Ив. Радев, фамилното име на учителя го свързва с авторитетно-

то и заможно семейство на х. Лука х. Велчов, чийто най-голям син е кнез Параскева х. Луков. 
Това позволява да предположим възможността именно този човек в определен период от жи-
вота си да е бил и кмет на махалата, в която е живеел. Запазило се е “Писмо” от 1814 г., в което 
се урежда наследството на даскал Кочо Лука след смъртта му. 

4 Снегаров, Ив. Старият търновски църковен кодекс. – Сб. Л. Милетич. С., 1933, с. 521.
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на Търновската митрополия през 1787 г., явно не е било в състояние да даде на свои-
те възпитаници нещо повече от най-елементарни познания по гръцки език”5. Всъщ-
ност, според историците на възрожденско Търново,  при повечето църкви е имало 
училища, които отначало се помещавали в църковните килии, а после и в отделни 
здания6. 

Тези факти показват, че в края на ХVІІІ в. в някогашната българска столица, ко-
ято преди 400 години е била център на Евтимиевата книжовна школа и на т.нар. Вто-
ри златен век на нашата книжнина, просветата е в най-елементарна килийна форма, 
при това осъществявана не на славянски, а на гръцки език. По една или друга при-
чина търновското общество не се приобщава дори към тази, изтъквана от проф. Н. 
Генчев, роля на килийното училище и българската църква през вековете на робст-
вото преди Възраждането да пренесе през времето кирилското писмо и славянското 
богослужение.

Въпреки тези констатации, все пак искам да припомня, че без съмнение имен-
но в някое от тези килийни гръцки училища е започнал своя път към високите поле-
та на науката бъдещият доктор Никола Пиколо, чиято родна къща, макар и да е част 
от енорията на храма “Св. Спас” (“Възнесение”), е в непосредствена близост до цър-
квата “Рождество Богородично”. Учените предполагат, че в родния си град Н. Пи-
коло е останал до осемгодишна възраст, след което е изпратен в лицея “Св. Сава” в 
Букурещ при големия балкански просвещенец Константин Вардалах, чийто помощ-
ник става през 1810 г. Началото на своя път ученият не забравя никога и когато през 
1864 г. пише завещанието си, той оставя на “народното училище в Търново в Бълга-
рия” 12 000 франка. Без съмнение в търновско гръцко училище е получила своята 
грамотност и сестрата на Никола Пиколо – Анастасия Савович7. До нас са достигна-
ли нейните писма до близките ѝ, писани на гръцки език8, чиито основи тя явно е ус-
воила именно в родния си град. Тук можем да споменем и брата на Никола Пиколо и 
Анастасия Савович Сава Савов, както и Параскева х. Луков, а и другите търновски 
първенци, водещи кореспонденцията си и разписващи се на гръцки в Кондиката на 
митрополията още от 1763 г. Така можем да разберем, че степента на грамотност, ко-
ято училището в Търново предлага през втората половина на ХVІІІ в., удовлетворя-
ва потребностите на местната общност – тя ѝ позволява да реализира себе си на тър-
говското поприще, най-привлекателно по това време за жителите на града, наричан 
“сухо пристанище” на Северна България.

В своята “История на Търново ХVІІІ–ХІХ век” акад. Ив. Радев търси отговор на 
“загадката на парадоксалното положение, в което се оказва Велико Търново със своя 
замрял просветен живот” през ранновъзрожденското време. Според учения този от-
говор навярно е “в основната особеност на традицията – в изцяло официалния и 
елитарен характер на просветното дело по Евтимиево време”, което довежда извън 
средновековния елит до “липсата изобщо на просветени люде, на училища и свър-

5 Данова, Н. Към историята на Търновската градска община. – ИП, 1980, кн. 1, с. 117.
6 Велико Търново през вековете. С., 1982, с. 254.
7 Че в този ранен период училището е посещавано и от момичета, а не става въпрос за 

домашно обучение от частен учител, разбираме от цитирания вече спомен на К. Тулешков. 
8 Бешевлиев, В. Д-р Никола С. Пиколо като класик филолог. С., 1941. Приложение ІІ, 

139–163; Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с. 76.
9 Всъщнотст историците на средновековно Търново споделят по-различно мнение. Спо-

ред Й. Алексиев през втората половина на ХІV в. около 30% от столичното население е било гра-
мотно, като това “важи за различни социални групи”. Вж.: Алексиев, Й. За грамотността на тър-
новското население. – Средновековният български град. С., 1980, 205–213.
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заната с тях и поддържана традиция”9. Просветната замрялост на старата столица е  
противопоставена на “селищата, които са имали по-скромен статут в средновековна 
България”, в които “духовният живот по-естествено започва да се нагажда към про-
менилите се условия, като се продължава линията на българското училище, на сла-
вянското богослужение, на местните книжовни традиции”10.

 Обстоятелството обаче, че през робството Търново е средище на централната 
за българските земи митрополия, оглавявана – както и всички други на Балканите 
– от фанариотски духовници, предопределя характера на първите стъпки на прос-
ветното дело тук. Както подчертава проф. Ив. Снегаров, “Фенер е назначавал за тър-
новски митрополити гърци или гъркофили иноверци с гръцко образование. От своя 
страна търновските митрополити обикновено са поставяли за епископи също таки-
ва лица. По тоя начин йерархията на Търновската църква станала и разпространи-
телка на гръцката образованост в Дунавска България”11. Че това е така говори и фак-
тът, че не случайно сведенията за духовния живот в града от края на ХVІІІ в. и нача-
лото на ХІХ в. черпим единствено от кондиката на митрополията. Митрополията и 
тона на духовни търсения, който тя задава, са не само представителни, но и са били 
без съмнение възприемани като единствено престижни през тази епоха. Те изглежда 
са били и единствено възможни за Търново. До подобен извод ни води случаят с ха-
джи Христо Рачков – родом от Габрово, но установил се като търговец в Търново още 
в последните десетилетия на ХVІІІ в. От запазения му търговски тефтер е видно, че 
х. Христо е владеел българска грамотност, че е пишел “на чист български език... добре 
и четливо”12. В завещанието си, направено през 1803 г., той е отделил на първо място 
няколко хиляди гроша  “за школо за момчета да четат, 4 000 с файда, 2 000 за напра-
ва”. Т.е. още към 1803 г. в Търново е имало идея да се направи школо за момчета, ма-
кар че тази идея остава неосъществена, въпреки че х. Христо живее до 1821 г. Можем 
да допуснем, като имаме пред вид, че дарителят владее българска грамотност, а  след 
повече от три десетилетия точно неговият син открива първото българско училище 
в града, че и идеята на бащата е била да се основе именно българско училище, но си-
туацията в Търново не позволява това да се случи чак до 30-те години на ХІХ в. 

От друга страна високата ангажираност на търновския елит в освободителните 
борби в първите десетилетия на ХІХ в. – отначало с участие в Гръцката, а след това и 
с организиране на Велчовата завера, ясно показва, че почитанието към гръцката об-
разованост не означава липса на гражданска ангажираност. Но тази ангажираност 
има характер, различен от онзи, който ни е завещал Паисий и който сме свикнали 
да възприемаме като единствено достоен за интерес и уважение. Не трябва обаче да 
забравяме, че именно чрез гръцкото училище сред първите български интелектуал-
ци проникват идеите на Просвещението с неговия култ към свободата във всичките 
ѝ форми. Така на практика става и с търновския градски елит. 

За автентичния дух на времето можем да съдим по споделеното от Иван Симео-
нов – най-изявеният книжовник, работил като учител в Търново между 1819 г. и 1835 г.  
В предговора на своята първа книга “Многоцветна градина”, издадена на гръцки 
през 1840 г., но подготвена вероятно през втората половина на 30-те години на ХІХ в. 
– скоро след излизането през 1835 г. на първите граматики на българския език, на-
писани от Неофит Рилски и от Неофит Бозвели –  той обяснява предпочитанието си 
към гръцкия език с това, че “народът ми,... българският род, се намира до ден днешен 

10 Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с. 123.
11 Снегаров, Ив. Кратка история на съвременните православни църкви. Т. II. С., 1946, с. 

49.
12 Цончев, д-р П. Из стопанското минало на Габрово, 1929, с. 596.
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в темнотата на невежеството..., понеже едвам сега е доживяла България да чуе, че съ-
ществува на света славянска граматика” 13.

*  
Търновският митрополит Йоаникий, ръкоположен на 18 юни 1817 г.,  показ-

ва воля и амбиция да реорганизира кварталните търновски училища и да създаде 
едно средоточно гръцко училище, даващо адекватна на новото просвещенско вре-
ме образованост14. Официалното събрание за учредяването на училището се е със-
тояло в началото на 1819 г., но без съмнение тази идея се е обсъждала и подготвяла 
доста по-отрано. За това свидетелства например фактът, че и до днес се е запазила 
една книга, подарена още през  1817 г. “за общественото училище в Търново” от ня-
кой си Михаил Василиу, с което вероятно той поставя началото на неговата библио-
тека, частично съхранена и до днес във фондовете на централната търновска библи-
отека “П. Р. Славейков”. При посещението си в родния град през 1818 г. бившият въз-
питаник на някое от тукашните гръцки първоначални училища д-р Никола Пиколо 
подарява на бъдещата елинска школа 10 книги. Сред подаръците, които училището 
получава още преди официалното си учредяване, е и “Риторика” от Константин Вар-
далах, снабдена от големия гръцки просветител с дарствен надпис “за училището в 
Мегало Търново”, направен на 8 януари 1818 г.15.

На 1 януари 1819 г., осемнадесет месеца след като е поел катедрата, митрополит 
Йоаникий събира търновските първенци в килията при храма “Рождество Богоро-
дично”, за да ги ангажира с учредяването и поддържането в града на гръцко класно 
училище. Училището, макар и със статут на общоградско, е пространствено обвър-
зано именно с църквата “Рождество Богородично”.  

Запазеният в Кондиката на митрополията документ е съхранил имената на не-
говите настоятели, пръв сред които се е записал х. Параскева х. Луков, следван от х. 
Димчо, х. Георги, Генчо Николау, х. Петър Стояну, Пенчос Йоану. За пръв управител 
на “градското училище за елински науки” през 1819 г. е избран протопапа Димитър. 

Реорганизирането през 1819 г. на гръцката школа в Търново и привличането 
в нея на високообразовани преподаватели показва амбициите на търновския мит-
рополит, а и на неговото обкръжение от заможни българи, да създадат в центъра на 
епархията едно културно средище, конкурентно на съществуващите вече или създа-
ващи се по това време и на юг от Стара планина, и на север от Дунава. 

След трагичната кончина на митрополит Йоаникий, станал една от жертвите 
на погромите по време на Гръцката завера през 1821 г., търновската катедра е заета от 
високопросветения Иларион Критски, който, както подчертава още проф. Ив. Сне-
гаров “издигнал гръцкото училище на по-голяма висота”. Усърдието на търновските 
граждани, подкрепящи финансово просветната институция, не остава незабелязано 
дори от Цариградската патриаршия, която “ги похвалила с особено послание от 21 
февруари 1827 г. заради показаното от тях усърдие за уреждане на градското учили-
ще” и с пожелание “да продължат и занапред по същия начин да се грижат за негово-
то затвърждаване”16. 

13 Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с. 136.
14 Систематизация на известните факти за дейността на търновските митрополити Йоа-

никий, Иларион Критски и Констадний може да се види в: Радев, Ив. История на Велико Тър-
ново ХVІІІ–ХІХ век, 83–99.

15 Снегаров, Ив. Исторически вести за Търновската митрополия. – ГСУ, богосл. ф-т. Т. 
ХХ, 5, 1942/1943. С., 1943; Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ в.

През 20-те и 30-те години на ХІХ в. библиотеката продължава да се обогатява с дарения.
16 Снегаров, Ив. Исторически вести за Търновската митрополия, с. 13, 64.
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Институцията на училището се изгражда от няколко взаимосвързани и взаи-

моопределящи компонента. За да има училище, са необходими на първо място лич-
ности, които да осъзнават необходимостта от него и да организират неговото финан-
сиране или, както ще напише през 1779 г. в грамота за създаване на училище в съсед-
ното Арбанаси влашкият владетел Александър Бранковяну, в града “живеят благо-
родни мъже и заможни търговци, които имат нужда и желаят училище и даскали”17. 
Такива “благородни мъже и заможни търговци” фактически подкрепят инициати-
вата и на търновския митрополит и без тяхната финансова воля тя не би могла да се 
реализира. 

Необходими са, разбира се, потенциални ученици, които в последствие чрез ре-
ализацията си в живота илюстрират качествата на образованието, което това учи-
лище им е дало. Сред първите възпитаници на училището е бъдещият Погониански 
митрополит Панарет Рашев, който е учил в търновската гръцка школа в първите го-
дини на нейното реорганизиране, а в последствие завършва лицея “Св. Сава” и уни-
верситет в Атина и Париж. 

За създаване на едно училище е необходимо и място, където да се водят заня-
тията – място, предоставящо необходимия минимум от удобства – не само сграда с 
класни стаи и училищни мебели, но и известен минимум от книжен фонд, библиоте-
ка, която да ползват и учителите, и учениците. 

В Търново от 1819 г. тези предпоставки започват да се реализират, като посте-
пенно училището, макар и да  не успява да се нареди сред най-престижните духовни  
средища в българските земи през първата половина на ХІХ в., се превръща в средо-
точно за района. Както пише един от неговите историци, “то се изпълнило с ученици 
не само от градовете Габрово, Елена, Трявна, Г. Оряховица, Лясковец, но и от селата, 
които със жадност учили новото учение на гръцкия език”18.

Както оповестява проф. Ив. Снегаров, училището се е състояло от два отдела – 
общ и гръцки, т.е. явно начално училище, даващо обща грамотност и класно учили-
ще, задълбочаващо знанията на възпитаниците си в духа на гръцкото просвещенско 
образование. В началното училище от есента на 1819 г. са назначени двама учители 
– на първи септември започва работа Паскалис, а на първи ноември – Стойно. И на 
двамата е определена годишна заплата от 400 гроша.  Стойно остава в училището до 
1824 г., а Паскалис – до 1821 г.19. Скоро след неговото напускане вероятно мястото му 
е заето от изявения елинист Антон Никопит, който изглежда е доведен от новоназ-
начения след разгрома на Гръцката завера през 1821 г. митрополит Иларион Критски 
от училището на о. Хиос. В Търново А. Никопит остава до погрома над участниците 
във Велчовата завера, един от които е и той самият. 

17 Тютюнджиев, Ив. Търновската митрополия през ХVІІ и първата половина на ХVІІІ в., 
В. Търново, 1996, с. 73.

18 Общински вестник Велико Търново, бр. 19, 3 авг. 1928. Че интересът към гръцкото 
централно училище се запазва в продължение на няколко десетилетия свидетелства и Филип 
Тотю (роден 1830 г.), който идва в елинската школа от махала Гърците: “Дядо ма заведе на дас-
кала, който беше грък и говореше гръцки. Той на учеше в една килия в двора на църквата “Св. 
Богородица”. Учеха са с мене и още 10–20 деца, които отначало ми са смяха на калпачето и по-
турките, защото те бяха облечени по градски, а не по селски като мене”. – Симидов, Ф. Прочу-
тият Филип Тотю войвода. Русе, 1900, с. 113.

19 Данова, Н. Велико Търново през ранното Възраждане, ръкопис, с. 130. Цит. по: Радев, 
Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, 130–131.
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За характера на обучение, което той е въвел в началната школа към храма “Рож-
дество Богородично”, можем с голяма доза сигурност да съдим по единствената из-
дадена от него книга – помагалото на Константин Вардалах “Учения за децата”20. Ве-
роятно в Търново той го е ползвал в гръцкия му оригинал , а по-късно го превежда 
на български и го издава през 1850 г. в Цариград. Друг вариант на заглавието на този 
учебник е “Детска енциклопедия”21, и тази формулировка дава представа за просве-
щенския енциклопедичен дух на познанието, което търновските ученици на гръц-
ката школа към църквата “Рождество Богородично” са получавали. Това е един вну-
шителен по обема си учебник от 360 стр., който се вписва в типичната за времето на 
ранното Възраждане школска книжнина. 

В горната степен на училището през 1819 г. са назначени Йоанис и Георгиос, 
както е записано в Кодекса на елинското училище, факти от когото оповестява проф. 
Н. Данова в цитирания вече ръкопис. Зад тези имена акад. Ив. Радев идентифицира 
българите-елинисти Иван Балабанов Симеонов от с. Търлис в Македония, и Георги 
Парашкевов Бояджиоглу от Сливен22. 

Георги Парашкевов работи в училището до 1824 г., когато вероятно се запопва. 
Неговото идване в Търново е свързано с подготвяното от Обществото на приятелите 
(Филики етерия) общобалканско въстание срещу робството. Като добре образован 
за времето си човек, той е бил един от тъй наречените “препоръчани” членове на ор-
ганизацията, които принадлежали към грамотната част на християнската общност. 
По сведения на наследниците му, той “по назначение от Одеската хетерия – “Заве-
рата”, основал клон в Търново от нея. Но на 1821 г.... по чудо се спасил, запопил се и 
останал в Търново”23. За работата му като учител в гръцката школа не са се запази-
ли спомени, но Пандели Кисимов свидетелства, че е знаел “добре новогръцкия език, 
както и старогръцкия, доста образован човек... на времето си”. През втората полови-
на на 40-те години на ХІХ в. поп Георги Парашкевов започва да държи черковни про-
поведи на български език, като, по твърдението на Кисимов, “вземаше теми от Еван-
гелието”24. Последното уточнение не е случайно, то в най-голяма степен характери-
зира проповедника като образована личност, която притежава достатъчна култура и 
ораторска дарба, за да интерпретира в своите проповеди Светото писание.    

Другият елинист, назначен също в навечерието на Гръцката завера – Иван Си-
меонов – с известни прекъсвания работи в училището до погрома над Велчовата за-
вера през 1835 г., след което се установява в Преображенския манастир. Като знаем, 
че неговият колега Антон Никопит е един от активните организатори на това въс-
тание, а че сградата на гръцката школа е била едно от местата за вербуване и под-
веждане под клетва на завераджиите, можем да допуснем, че и Ив. Симеонов е бил 
сред нейните съучастници. По време на разследванията името му не става извест-
но на властта, но вероятно именно репресиите след нея го подтикват към монашес-

20 Учения за децата. Сочинени перво по гречески от Константина Вардалаха, а превел по 
болгарски Антоний Никопит. Период первий. Цариград, типография на “Ц. вестник”, 1850.

21 Във всички описи на възрожденската книжнина тези две книги се сочат като отдел-
ни издания, но, както пише акад. Ив. Радев, “втората – споменавана винаги с уговорки и доу-
точнения от В. Погорелов и М. Стоянов, се оказа книга-фантом... под две различни заглавия 
е битувало едно и също издание...”. – Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, 
с. 150.

22 Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с.130.
23 Летописна бележка от внука на Г. Парашкевов, цитирана в: Радев, Ив. История на Ве-

лико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с. 141.
24 Кисимов, П. Моите спомени. – Българска сбирка, 1897, св. 9, с. 1039.
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кото поприще. През годините на своето иночество той издава три книги на гръцки 
– “Многоцветна градина”, “Еклогион” и “Водач на благочестието”. На търновското 
училище подарява както собствените си издания, така и други книги, обогатили биб-
лиотеката, чийто основи полага дарението на д-р Никола Пиколо. Високо образова-
на, надарена и чувствителна личност, той се изправя пред нас с манталитета си на 
балкански просвещенец – трагично потопен сред “темнотата”, в която тънат негови-
те сънародници и жертвено раздаващ плодовете на натрупаното за десетки години “с 
преголям труд и пот в безсънни нощи, и... в големи нещастия” знание. Учител и писа-
тел на гръцки, никога не забравил своя български “род”, през 1844 г. той подарява на 
храма в родното си село Търлис край Неврокоп “Св. Евангелие на славянски език” и 
моли “благоговейните свещеници да го четат в църква”25. 

Както пише единственият изследовател, който в последните години проявява 
интерес към делото на този български елинист, “ако съдим по езика на книжовника, 
по начина, по който Иван Симеонов гледа на света и на мисията си, трябва да напра-
вим извода, че пред нас стои една изключителна личност, един начетен, деликатен, 
самовглъбен човек, съзнаващ своята драма. Паралелите, към които приканва, се на-
лагат сами – с д-р Никола Пиколо, с д-р Иван Селимински, с архим. Теодосий Сина-
итски...”26. Със своята драма на невладеещ родния си език и принуден да се реализи-
ра на гръцки Иван Симеонов напомня и един друг високо надарен син на македонс-
ките български предели – Григор Пърличев. За разлика от сливенеца Георги Параш-
кевов, който през 40-те години вече проповядва на български, Иван Симеонов явно 
не се чувства достатъчно свободен в изразяването си на новобългарски език и дори 
през 1850 г. издава последната си книга на гръцки.

Вероятно или паралелно с Иван Симеонов, или непосредствено след неговото 
напускане на училището, за учител е назначен “музикословеснейшия Стефан Ми-
хаил”, чието име научаваме от спомоществователен списък на книга, отпечатана на 
гръцки език и издадена през 1837 г.27. Титулуването му “музикословеснейши”подс-
казва, че – в практиката на епохата – освен учител, той е бил и почитан църковен 
певец.

През 1840 г. учител в гръцкото училище става бившият възпитаник на тази 
школа Панайот Рашев, който според авторите на “Пътеводител на Велико Търново и 
околията му” “след свършване на висшето си образование ... станал в Букурещ прид-
ворен учител при тогавашния управител на Влахия – принц Александър Гика (1838 
година). През 1840 г. последният по молбата на търновските граждани изпратил П. 
Рашев в Търново за учител в тогавашното гръцко училище.” В родния си град той ос-
тава до 1842 г., когато е принуден, “поради интриги”, да напусне Търново28. Сред уче-
ниците на П. Рашев е и Петко Славейков.

От 1839 г. в Търново към новопостроения храм “Св. Никола” е открито първото 
в града българско взаимно училище. През 1843 г. в него започва мисията си на учител 
Никола п. Василев Златарски, за когото учените допускат, че преди това е бил ученик 
на Иван Симеонов в  училището за елински науки29. 

След поредния опустошителен пожар в града през 1845 г., по време на който из-
гаря и сградата на елинската школа,  възстановеното гръцко училище изпитва ост-

25 Дарствен надпис на Евангелието, цитиран в: Г. Бележки за живота на някои забравени 
труженици от 1834 година. – Светлина, 1894, № 9–10.

26 Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с. 139.
27 Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с. 33.
28 Пътеводител на В. Търново и околията му. В. Търново, 1907.
29 Радев, Ив. и др. Храмът “Св. Николай” Велико Търново. В. Търново, 2003, 135–136.
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рата конкуренция на училището, ръководено от Н. Златарски. Скоро след края на 
Кримската война, през 1858 г. гръцкото училище при храма “Рождество Богородич-
но” е закрито и в неговата сграда се настанява българското класно училище30. 

Конкретен детайл от атмосферата на последните месеци от съществуванието на 
гръцката школа дават спомените на Киро Тулешков за прехода му през пролетта на  
1858 г. от гръцкото училище при храма “Рождество Богородично” към българското 
класно училище при църквата “Св. Никола”. Те освен доста подробна картина на пре-
подаването във взаимното гръцко училище са илюстрация и на съществения факт, 
известен и от автентични документи, че фактически през последните години на не-
говото съществуване гръцкото и българските училища в Търново в някаква степен 
взаимодействат помежду си. “Когато аз... отидох в гръцкото (училище) –  си спомня 
К. Тулешков, – ... аз бях приет от даскал Димитра (Самоводски – Ел. Н.), той ми даде 
гръцки буквар (алфавитарион), прочете ми азбуката и ми поръча да я науча. После 
обяд аз вече знаех да чета азбуката. И след една неделя ми даде да чета христоитията 
и от пясъка ме премести на чиновете, които имаха плочи... пролетта на 1858 г. ... кога-
то аз си писувах диктовката от показателя на таблицата, ето че даскал Димитър дойде 
при мене и ме попита не желая ли да постъпя в класното училище, което се отворило 
при черковата “Св. Никола”. Преподавателите на това училище бяха П. Р. Славейков 
и К. Кесаров от Габрово... Той покани още около десетина по-силни ученици... 

На следующата неделя, в понеделник даскал Димитър написа една записка до 
господина П. Р. Славейкова, връчи ми я и заедно с другарите си отидохме в класното 
училище при “Св. Никола”31.

 *
Макар и да представлява важна страница от историята на образователното дело 

на града през първата половина на ХІХ в., Търновското гръцко училище не успява да 
добие авторитета на елинските училища в Пловдив или Мелник, а от друга страна 
с последователния си гръцки характер то се оказва в ахронна позиция спрямо съз-
даващите се вече български светски училища. Първото търновско класно училище, 
осъществено изцяло като гръкоезично, се създава по времето, когато българската об-
щност не само е започнала да преустройства своите училища от килийни в светски, 
но и да осъзнава необходимостта от обучение на роден език. Няколко години преди 
създаването на гръцкото училище в Търново в Свищов през 1815 г. вече е организи-
рано от Емануил Васкидович ново светско училище, в което началната грамотност 
се дава на български, а в по-горната степен наред с останалите езици се преподава и 
черковнославянски. През 1819 г. подобно училище е открито в Котел от Райно Попо-
вич със съдействието и финансовата подкрепа на внука на Софроний Врачански – 
висшия турски сановник Стефан Богориди. Такива училища са открити през 1820 г. 
в Сливен от Иван Селимински, през 1826 г. – в Карлово, където Р. Попович се премес-
тва да живее, през 1827 г. – в Самоков от Неофит Рилски, а през 1828 г. – в Смирна от 
Константин Фотинов. Тези училища представляват първия етап към модерното но-
вобългарско образование: в тях се дава първоначална грамотност на български език, 
а по-високите науки се изучават на гръцки, поради липсата на учебници на българс-
ки. Тяхното създаване обаче показва, че българското общество е започнало да осъз-
нава необходимостта от светско образование. Започнала е да си проправя път и иде-
ята, че основа на това образование трябва да стане родният език, макар че още извес-

30 Драганова, Т. Развитие на училищата в Търново през ХІХ век. – Негаснещо просветно 
огнище. С., 1987, с. 37.

31 Тулешков, К. Моето чиракуване в живота, 102–105.
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тно време водещите български педагози ще продължават да гледат на гръцкия език 
като на единствения път към високата култура.

Организирано в седалището на най-голямата митрополия в българските земи и 
по вдъхновението на гръцкия владика – отначало Йоаникий, а след това и Иларион 
Критски – търновското училище, въпреки високообразования екип от преподавате-
ли, който му е осигурен, се оказва в известна степен анахронизъм спрямо започна-
лия процес на “побългаряване” на училищата по това време. Едва през втората поло-
вина на века централното мъжко училище в Търново ще придобие своя български 
облик и ще се опита да се нареди и с учителите, и с учениците си сред значимите бъл-
гарски възрожденски школски центрове. Но в началните десетилетия на неговата 
история именно обстоятелството, че над люлката му бдят търновските гръцки мит-
рополити и трайно обвързаните с гръцкия език и култура най-заможни търновски 
жители на т. нар. Болярска махала около храма “Рождество Богородично”, определя 
и неговия характер на елино-греческа школа.

Правейки характеристика на Иларион Критски, акад. Ив. Радев се спира и на не-
говите заслуги за организирането на гръцкото училище към храма “Рождество Бого-
родично”. Ученият подчертава, че именно в годините на първото митрополитстване 
на Иларион в Търново замисленото още през 1817 г. начинание на епископ Йоаникий 
става реалност. Иларион Критски предприема целенасочени мерки за финансовото 
обезпечаване както на взаимоучителното, така и на новоустроеното класно учили-
ще. В Кондиката на митрополията е записано лично дарение на митрополита от 2 650 
гроша, като към подобни дарителски жестове са призовани от него както търновски-
те първенци, така и епископите Дионисий Драмски и Методий Врачански. 

Гръцката изследователка на живота и дейността на митрополит Иларион Крит-
ски Христина Булаки-Зиси споменава и още един акт на епископа, който цели да по-
пуляризира меценатството и да го направи престижно в очите на търновската общ-
ност. В летописа на своите дела митрополитът записва: “Разпоредихме се така, щото 
веднъж годишно, а именно на празника на св. Георги, да се отслужва архиерейска ли-
тургия в църквата “Св. Богородица” и да се упоменават имената на дарителите – как-
то живите, така и на вече починалите. 8.І.1823.”32 Ангажираността с въпросите на 
просветата на новите търновски поколения кара и най-заможните сред търновския 
елит да направят немалки дарения. Най-щедри са Параскева х. Луков и Сава Савов, 
които отделят за реорганизацията и по-нататъшното развитие на гръцкото учили-
ще в своя град по 2 500 гроша. По 1 000 гроша внасят Димитър Протопапа, х. Кируш 
Парашкевов, Димо х. Георгиев и Евстатий х. Николов. Според своите възможности 
дарения правят и други търновски търговци и еснафи. И като един постоянен из-
точник на доходи за школата биват разпоредени задължителни ежегодни вноски на 
трите църкви, разположени в непосредствена близост с нея – “Св. Богородица”, “Св. 
Спас” и “Св. Константин”, както и пожертвованията в “кутиите” за милостиня в са-
мите храмове. След по-малко от десет години епископ Иларион успява да органи-
зира и построяването на нова каменна триетажна сграда за “училището за елински 
науки”33. 

Митрополит Иларион Критски се стреми да превърне училището в “гимназия” 
и да го наложи като авторитетно учебно средище за целия Търновски край. Очевид-
но и на него се дължи разрастването отново чрез дарения на солидната за времето 

32 Цит. по: Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с. 93.
33 От рисунката, направена години след нейното събаряне от многозаслужилия за съх-

раняването на визуалната памет за старо Търново Леон Филипов, се вижда, че това е типична 
за градския терен сграда, от северната страна на три, а от южната на един етаж.

423алманах • Ϛвета гора • 2006

Елена Налбантова • Търновското училище за елински науки



си училищна библиотека. В нея постепенно са събрани исторически, художествени, 
нравоучителни, справочни и религиозни книги34. Обучението в училището е безп-
латно, доходите му са достатъчни “за нормалното му функциониране”35. Ученици-
те му – както пише още проф. Ив. Снегаров – са многобройни. Сред тях освен деца-
та на търновци вероятно за кратко учат и Захари Княжески, Петър Оджаков, Добри 
Чинтулов36, Никола п. Василев Златарски37. 

Любопитно е, че в годината на построяване на новата сграда на елинската шко-
ла започва акцията по организиране на Габровското училище, за чието създаване 
митрополит Иларион Критски дава своята благословия, разрешава на Неофит Рил-
ски да отиде на обучение в Букурещ и на 2 януари 1835 г. присъства на тържестве-
ното му откриване. Както е известно, именно Габровското училище, благодарение 
на организационната и финансова намеса на одеските и букурещки търговци, ро-
дом от Габрово, се превръща от една страна в център на новобългарската просвета, 
а от друга – в образец за създаването на подобни светски училища и в други българ-
ски селища. Така напр. дори в самото Търново в края на 30-те години на ХІХ в. съз-
дателят на първото светско българско училище Петко х. Христов “е приел – както 
пише още В. Априлов – символа на габровския печат за търновското училище”, ко-
ето подтиква големия български патриот да предложи “бдителния петел” за единен 
символ на “откриваните по европейска метода училища” в България38. В контекс-
та на историческата перспектива подкрепата на  Иларион Критски за Габровското 
училище се превръща в непреднамерен удар по авторитета на обгрижваната с така-
ва любов търновска елинска школа39. Въпреки погрома над Велчовата завера през 
1835 г., тя продължава своето съществуване и след смъртта на Иларион (поч. 1838 г.),  
макар че културните предпочитания на българите са започнали да се променят. Въп-
реки жертвите, които търновският елит дава по време на Велчовата завера, нейни-
ят погром не може да спре процеса на развитие на светското образование в града. 
Само четири години по-късно – през 1839 г., в Търново вече има две гръцки училища 
– мъжко при църквата “Св. Богородица” и женско – при църквата “Св. Константин”. 
През тази 1839 година са вече създадени и две български училища – едно в къщата 
на търговеца Петър х. Христов (син на х. Христо Рачков, станал една от жертвите на 
Гръцката завера) с учител Захари Княжески, което скоро се премества в Габровския 
хан, притежание на същия търговец, и друго към църквата “Св. Никола”.

Важно е да се отбележи, че гръцките митрополити в Търново си поставят ам-
бициозната задача да оглавят просветното дело в града и на гръцки, и на български. 
Показателен е следният откъс от “Кодекса на училището за елински науки”, цити-
рат от Хр. Булаки-Зиси и писан лично от митрополит Неофит Византиец: “С божия-

34 Снегаров, Ив. Исторически вести за Търновската митрополия, 92–96.
35 Булаки-Зиси, Хр. Иларион Синаитски – митрополит на Търново (живот и дело). Со-

лун, 1983. Цит. по: Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с. 131.
36 Радев, Ив. История на Велико Търново ХVІІІ–ХІХ век, с. 131.
37 Радев, Ив. и др. Храмът “Св. Николай” Велико Търново, с. 135.
38 Априлов, В. Допълнение към книгата Денница. – Априлов, В. Съчинения. С., 1968, с. 185.
39 Всъщност, както уточнява В. Априлов в книгата си “Денница на новобългарското об-

разование” (Одеса, 1841 г.), “бившият всебългарски екзарх Иларион с писмо от 2 декември 
1834 г. ни съветваше да въведем в Габровското училище гръцкия език, като между другото 
посочваше за уважителна причина това, че на български още няма учебници, че за тяхното 
съставяне са необходими много години и че до тогава младежта ще постигне малко успехи (...) 
Макар че – продължава Априлов – влиянието на екзарха пред правителството бе голямо и той 
можеше да се наложи, за наше щастие този архипастир благослови нашето славянобългарско 
заведение”. – Априлов, В. Съчинения, с. 85.
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та помощ беше завършено неотдавна в енорията новопостроеното славянско учили-
ще “Св. Никола” под бащинските грижи и с пожертвованията – моите и на почтени-
те свещеници и първенци и всички еснафи, като се събрахме и се посъвещавахме за 
източниците на доходите, намерихме доходи и за останалите две от училищата, и за 
годишните заплати на учителите и за другите им разходи. При условие, че се съвеща-
вахме един-два пъти, одобрихме общо мнение, че всяка неделя и празник в светите 
църкви на града да има поднос за училищата и последва и едно предложение от стра-
на на Митрополията чрез съответната була в селата на каазата да се прави по същия 
начин. По време на първата сватба се събраха 15 гроша, по време на втората – 30, по 
време на третата – 45, като една трета съответно взема Митрополията, а останалите 
се предоставят на касата на училищата ... за запазване на съгласието и мира и за из-
бягване на различните инциденти, както и за просперитета на обучаемите, за да бъде 
създадена една каса  и за трите училища – гръцко, килийно и класно.

...Тези три училища се смятат за едно цяло и съществуващите им приходи и раз-
ходи се вписват в тази една каса.

...4.11.1843, в Т., Неофит Търновски.”40

Този подход към обединяване и координиране на финансирането и на гръц-
ките, и на славянските училища в Търново в ръцете и под опеката на фанариотския 
митрополит е интересен и не бива да го отминаваме без внимание. Той е още по-впе-
чатляващ като не забравяме, че цитираната разпоредба е издадена от сочения за бе-
зогледен враг на еманципацията на българите Неофит Византиец, чието име свърз-
ваме със сблъсъка му с първия общонароден лидер на борбата за църковна незави-
симост Неофит Хилендарец Бозвели. Действията на Неофит Търновски апострофи-
рат генерализираната в нашата наука теза, че представителите на фанариотското ду-
ховенство провеждат единствено асимилационна политика спрямо българите, едно 
от средствата на която е поддържането на училища, в които се преподава на гръцки 
език. Именно в тези факти се търси обикновено създаването от българската общност 
на алтернативни образователни средища, в които обучението се води съответно на 
български език. Доверявайки се на дискурса, създаден от борците за църковна неза-
висимост, българската наука всъщност досега не е проблематизирала неговата автен-
тичност. 

Този дискурс е вече достатъчно стабилен през 40-те години на ХІХ в., за което 
свидетелства и изразеното от пътешестващият с научна цел “по Европейска Турция” 
руски учен Виктор Григорович. В средата на 40-те години, когато той посещава Тър-
ново след поредния опустошителен пожар, той заварва само едно българско  учили-
ще. “В града – пише пътешественикът – до пожара е имало 2 гръцки училища и едно 
българско. Гръцките училища, сега изгорели, макар и да се ползвали с покровител-
ството на влиятелни лица, поощряващи ги към съперничество с българското, били 
забележителни само с големите си доходи и малкото число ученици. В българското 
училище и при малки средства има значително количество ученици, на брой 180 и 
порядъчни учители”41. 

Всъщност в документите на митрополията ясно се казва, че и гръцките, и бъл-
гарските училища са под общо ръководство и в този смисъл оценката на Григоро-
вич носи преднамерен характер, най-вероятно внушен от информаторите му. През 
40-те години на ХІХ в. именно търновското училище за “елински науки” завършват 
племенниците на д-р Никола Пиколо – бъдещите лекари д-р Теохар Пиколо и д-р 
Димитър Кирович, както и бъдещият възрожденски учител и книжовник Тодор Н. 

40 Радев, Ив. и др. Храмът “Св. Николай” Велико Търново, с. 131.
41 Григорович, В. Очерк путешествия по европейской Турции. Казан, 1848, с. 175.
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Шишков42. Тук в началото на 40-те години при Панайот Иоаниди – бъдещият Пого-
ниански митрополит Панарет Рашев – учи и Петко Р. Славейков.

От друга страна след построяването на новия храм “Св. Никола”, откритата към 
него “килия”, където обучението се води на български, се превръща във видима ал-
тернатива на гръцките училища. Както обобщават авторите на историята на храма 
“Св. Никола”, и родителите, и децата им за пръв път “имат вече възможност за избор – 
дали да се насочат към “училището за елински науки”, или да предпочетат “своето”43. 

Изводът, който бихме могли да направим след като сме проследили история-
та на гръцкото училище към храма “Рождество Пресветия Богородици”, е, че тя още 
веднъж показва, че общественият живот в Търново е бил в много голяма степен еди-
нен, осъществяван не от общността на енориашите на една или друга църква, а от 
активни граждани. Храмовите територии – било на “Рождество Богородично”, “Св. 
Константин” или “Св. Никола” – са били използвани не като отделящи хората по ено-
рии, а поради своята пригодност за обществени акции в една епоха, когато все още 
липсват други подобни публични пространства. 

За доказателство можем да привлечем само няколко факта, свързани с гръцкото 
училище при храма “Рождество Богородично”. Неговата сграда за дълго се превръща 
в център на обществения живот в Търново. Оставаме с впечатление, че тя не само е 
била удобна със своето местоположение в сърцето на Болярската махала – квартала 
на най-заможните, които определят политиката и руслото на живота в града поне до 
средата на ХІХ в., но и е била най-обширната публична територия през ХVІІІ и ран-
ните 10-летия на ХІХ в. Ето защо именно в нея се събират активните граждани, за 
да решават належащите религиозни или политически проблеми на своята общност. 
Така скоро след поемането на търновската катедра епископ Иларион Критски съоб-
щава на цариградския патриарх, че след обиколка на епархията си още през 1821 г. 
е “свикал в търновското елинско училище събрание от първенците на града и взел 
мерки за правилното управление на църковните имоти”44. 

Петнадесет години по-късно сградата на елинската школа служи на съзаклят-
ниците от Велчовата завера за място на тайните им събрания, където се приемали 
новите членове и се подвеждали под клетва. За това научаваме от спомените на х. 
Георги Кисимов, сам дал именно там клетва за участие в готвеното въстание. “Към 
присъмване – спомня си след години хаджи Георги Кисимов – Кольо Гайтанджията 
с фенер на ръка изхлопа на пътните врата и ме извика... и той напред с фенеря и аз 
подир него, тук там, че право в гръцкото школо при “Св. Богородица”. Там събрани 
Велчо, даскал Антон и други, между тях и млади момчета, все познати хора. Заклеха 
ме, че каквото чуя, ще пазя тайно и ми разказаха работата, че тъкмят завера.”45. Сред 
завераджиите е и учителят Антон Никопит – един от малцината, останали живи не-
посредствени организатори на Заверата в Търново.

След пожара през 1845 г. силно пострадалата сграда на училището е ремонти-
рана и продължава да изпълнява и ролята на място за публични събирания на тър-

42 Димитров, П. Кратки сведения за живота на В.Търновската народна мъжка гимназия 
“Св. Кирил”. – Юбилейна книга на В.Търновската народна мъжка гимназия, с. 37. 

Според други източници Т. Шишков учи във взаимното  училището при Габровския 
хан и в класното училище при храма “Св. Никола”.

43 Радев, Ив. и др. Храмът “Св. Николай” Велико Търново, с. 97.
44 Снегаров, Ив. Исторически вести за Търновската митрополия, с. 53, док. 70. Писмо на 

търновския митрополит Иларион Критски от 29.Х.1823 г. до цариградския патриарх Антим.
45 Българското въстание от 1835 г. (Велчовата завера). Материали и документи. Съста-

вител, автор на предговора и на очерците проф. д.ф.н. Иван Радев. В. Търново, 2000, с. 21.
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новци. Така например на 8 септември 1869 г. в главното училище към църквата “Св. 
Богородица” е проведено учредителното събрание на търновската “Женска община”, 
създадена от забележителната общественичка Евгения Кисимова46.

Примерите могат да се умножат, но те само ще потвърдят направената конста-
тация.

 
*
След Кримската война делата на образованието в Търново са поети изцяло от 

Градската община и по този начин окончателно изтлява връзката между църквите и 
съществуващите в непосредствена близост с тях училища. Така приключва истори-
ята на училището, идентифицирано като школа при храма “Св. Богородица”. Една 
част от заможните търновски търговци, получили своето образование на гръцки, 
продължават да ползват този език в кореспонденцията си чак до началото на 60-те 
години на ХІХ в. Това всъщност е и пределът на влияние на знанието, раздавано в 
елинската школа до църквата “Рождество Богородично”.

46 Радев, Ив. и др., Храмът “Св. Николай” Велико Търново, с. 177.
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алманах • Ϛвета гора • 2006428

Милен Михов

МИТОВЕТЕ В МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЯ

Македонската историография представя кодифициран образ на историята на 
“Македония и македонския народ”, материализирана в историческата книжнина 
на Република Македония в периода след Втората световна война. Нейният основен 
предмет е историческото битие на възприемания като единен и пътуващ във време-
то от древността до наши дни македонски народ. Концентрирането на целия научен 
ресурс в тази посока се съпровожда с един устойчив македоноцентризъм.

Зараждането и развитието на македонската историография става в условия-
та на реконструиране на Югославия като федерална държава под ръководството на 
югославските комунисти. Лишена от научни и институционални корени, без подгот-
вени кадри и идеологически ограничена в рамките на марксизма историческата нау-
ка зачева своето развитие като генетично свързана функция на държавната власт уп-
ражнявана от проюгославското комунистическо ръководство. 

Народ и нация 
Представата за народа, който твърде често се отъждествява с нацията, заема ос-

новополагащо място в македонската историография, изповядваща една смесица от 
“марксиско-ленинска идеология” и романтичен национализъм1. Народът, или наци-
ята, се възприемат като историческа константа, като единен исторически субект, пъ-
туващ през пространството на историческото времето от древността до наши дни2. 
Историята е дело на народа-творец и събитията са функция от способностите или 
грешките му да решава проблеми, преодолява препятствия и да претворява истори-
ческия прогрес. 

Изключително показателна за подобно разбиране е книгата на Ив. Катаржиев 
“Съседите на Македония”, първата част на която е озаглавена “Историческото изкус-
тво на македонския народ”3. В увода авторът изразява своята основна теза, че това 
“изкуство” е гаранция за избягването на съвременните етнически конфликти в стра-
ната, изграждането на добросъседски отношения със съседите, европеизацията на 
Балканите и причисляването към евроатлантическите структури. Проследявайки 
съществуването на Македония като съставна част на Югославия в годините на ней-
ния разпад, авторът достига до оптимистично заключение.

1 Требст, С. Бугарско – Jугословинската контраверза за Македониjа 1967–1982 г. Ск., 1997, 
51–53. 

2 Представителните издания на официалната историография са посветени именно на 
“историята на македонския народ”. Виж: Историjа на македонскиот народ. 3 т., ИНИ, Ск., 
1969; Историjа на македонскиот народ. Скратено издание, Ред. М. Апостолски и др., ИНИ, 
Ск., 1972; Историjа на македонскиот народ. 6 т., ИНИ, Ск., 1998–2005. До сега са издадени пър-
вите пет тома – Т 1, Македониjа од праисториското време до потпадањето под турска власт 
1371 г., Под ред. на Б. Панов, Ск., 2000; Т. 2 Македониjа под турска власт (од ХІV до краjот на 
ХVІІ век), Под ред. на Ал. Стоjановски, 1998; Т. 3 Македониjа во ХІХ век до големата источна 
криза. Под ред. на Кр. Битоски. Ск., 2003; Т. 4 Македониjа меґу Балканскете и Втората светс-
ка воjна (1912–1941). Под ред. на Ив. Катарџиев, Ск., 2000; Т. 5 Македониjа во Втората светска 
воjна (1941–9145), Под ред. на Н. Велjановски. Ск., 2003.

3 Катарџиев, И. Соседите на Македониjа – вчера, денес, утре. Ск., 1998, 10–84. Под “из-
куство” трябва да се разбира “опит”. 



Милен Михов • Митовете в македонската история

429алманах • Ϛвета гора • 2006

“…не трябва да се забравя, че македонският народ никога не е бил в подобна си-
туация, от тази, в която е сега. Има своя държава, култура, наука, развита кадрова 
база във всички области, широка международна поддръжка, самостоятелна държа-
ва, която е международно еманципирана с активната поддръжка на САЩ, Германия, 
Англия, Франция и т.н. От македонския народ, от неговото чувство за отговорност, 
самоконтрол, икономическа стабилизация и демократично развие, добри и разви-
ти отношения с всички съседи, ще зависи неговото бъдеще. От него, от неговите по-
литици, зависи дали македонската земя повторно ще стане арена на шовинистични 
пропаганди на съседните държави, или държава, която със своята политика носи 
мир и просперитет на Балканите”4.

Актуализацията на историята е прагматично мотивирана. Връзката между ми-
налото, настоящето и “светлото бъдеще” е митичната представа за “македонския на-
род” като самообучаваща се и самоусъвършенстваща се устойчивост. Представата за 
народа-творец довеждат до проектирането на бъдещето като функция на съзнателно 
и последователно творчество на един митологизиран фактор. Бъдещето става част от 
миналото, пречупено през призмата на настоящето на македонския народ.

Политическите послания на изданието остават скрити за непосветения чита-
тел. Публикуването на книгата на бившия член на висшето комунистическо ръко-
водство, направил научна и политическа кариера благодарение на своя произход от 
Пиринска Македония в навечерието на парламентарните избори през 1998 г., има ха-
рактер на откровена политика чрез историята. Позоваването на историческото “из-
куство” на македонския народ има за цел утвърждаване на представата за бившата 
комунистическа партия, упражнявала монополна власт в Югославска Македония в 
продължение на половин век, като носител на “държавната” и “национална” тради-
ция. Политическите опоненти на комунистите в лицето на най-силната опозиционна 
партия ВМРО–ДПМНЕ са заклеймени като носители на разкол, заплашващ нацио-
налното единство и възраждащ “шовинистичните” пропаганди. 

В македонската историография терминът „македонски народ“, който по дефи-
ниция е етнонационална категория, има двойна употреба в геополитически аспект. 
От една страна, той се проектира в границите на съществуващата държава, а от дру-
га, много по-застъпен и широко експлоатиран в преобладаващите изследвания като 
културна и историческа общност, населяваща трите дяла на Македония в техните ге-
ографски граници: Вардарска, Егейска и Пиринска Македония. 

Така в том трети на официозната “История на македонския народ”, издание на 
Института за национална история, са отделени специални раздели за “Пиринска Ма-
кедония от 1918 до 1941 г.” и “Егейска Македония от 1919 до 1941 г.” Периодът на Вто-
рата световна война е разгледан общо под заглавието “Народноосвободителната вой-
на и революцията в Македония”, което има за цел да представи общия характер и 
цели на комунистическото партизанско движение в трите дяла на разпокъсаната на-
ционална територия5. 

Промените след 1991 г. не довеждат до съществено изменение в имагинерната 
представа за националното единство. В осъвременената шесттомна “История на ма-
кедонския народ” отново се следва утвърдената митологема за един народ, преживял 
една история в общо пространство, независимо от политическото разделение през 

4 Катарџиев, И. Цит. съч., с. 84.
5 Историjа на македонскиот народ. Кн. 3, Периодот меґу двете светски воjни и народна-

та револуциjа (1918–1945), Ск., 1969, 167–276, 277–456. Публикуването на тритомната история 
може да се приеме като критерий за завършване етапа на политическата кодификация на ма-
кедонската историография.
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вековете. Направена е минимална корекция, като в заглавията на главите Егейска и 
Пиринска Македония са заменени съответно с “Егейския дял на Македония” и “Пи-
ринския дял на Македония”6. Географската определеност на отделните части всъщ-
ност потвърждава неделимостта и етническата същност на територията. Структур-
ната промяна в изложението на темата “Македония във Втората световна война”, из-
разено в обособяването на различни раздели за трите дяла на Македония, кара ав-
торите да направят уточнение, че “това не трябва да се тълкува като отказ от интег-
ралното проучване на Македония в нейните етнически граници, а като по-адеква-
тен научен подход”, обясним със спецификата на историческите процеси в отделните 
части7. 

Различната география на “македонския народ” е взаимно допълваща се, въпре-
ки различната политическа и етническа определеност на понятието. Оттук следва и 
неопределеността на македонската нация като политическа или етническа общност. 
В първия случай се прави опит за разграничаване между понятията народ и нация, а 
във втория, те се приемат за тъждествени. 

Използването на двата подхода не е подчинено на определена философска кон-
цепция за историята, а, за съжаление, в повечето случаи е свързано с присъщото на 
македонската историография “актуализиране” на историята. Противопоставяйки се 
на европейския натиска за защита на правата на малцинствата в обявилата незави-
симост, но непризната Република Македония, Ив. Катаржиев настоява за комплекс-
но разглеждане на проблема за правата на малцинствата на Балканите. Според него 
това е необходимо, за да се разкрие ясно истината, че за разлика от “положението на 
македонското малцинство в съседните държави”, правата, що ги имат “малцинствата 
в Македония са над приетите в международни стандарти”8. Говорейки за македонс-
ки малцинства зад граница и малцинства в Македония, авторът апелира за една нова 
политическа определеност на нацията: “Най-после, пред Република Македония стои 
задачата да създаде такива условя, които ще развиват в нейните граждани, без оглед 
на вяра и етнос, в държавен смисъл съзнанието да се чувстват Македонци”9. 

Използването на “Македонци” в смисъла на нация като мултикултурално по-
нятие, не е пречка в същия текст да се говори за исторически формиралия се “маке-
донски народ”, населяващ очертаните още от Птолемей географски граници на древ-
на и днешна Македония. За периода между двете световни войни авторът обединява 
политически разделените Вардарска, Егейски и Пиринска Македония чрез волята и 
съзнанието на народа за собствена културна идентичност. С присъщите за романтиз-
ма категории се разкрива мощта на духовната сила, скрита в народа, източник на кул-
турното и политическо развитие. 

“Без оглед на подялбата на земята, с която се разби географската, икономическа 
и културно-национална компактност на македонския народ, и усилията на власти-
те на всичките три държави да проведат бърза денационализация и по този начин за 
винаги да свалят от дневен ред македонския въпрос, т.е. борбата на македонския на-
род за самоопределение и за своя държава на Балканите, точно в този период дости-
гаме до изразителна кристализация на македонското национално съзнание и в три-

6 Историjа на македонскиот народ. Т. 4. Македониjа меґу Балканските и Втората светска 
воjна (1912–1941). Ск., 2000, 202–252.

7 Историjа на македонскиот народ. Т. 5. Македониjа во Втората светска воjна. Нородно-
ослободителната антифашистичка воjна во Македониjа (1941–1945). Ск., 2003, с. 5, 417 и сл., с. 
507 и сл.

8 Катарџиев, И. Цит. съч., с. 81.
9 Пак там, с. 84.
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те дяла на Македония. Това е времето, когато се зараждат и постигат забележителни 
успехи в развитието на съвременната македонска култура с ясен национален харак-
тер.”10 

Без да се спира на терминологични уточнения, което е типично и за цялата ма-
кедонската историография, Катаржиев използва различни термини, загубвайки по-
някога линията на разграничаване. Нация, народ, етнос и малцинства придобиват 
последователно политическо и култорологично значение и се използват в различен 
контекст с единствената цел – аргументация на изначалния характер на македонс-
кия народ.

Любопитен пример представлява кратката, но с респектиращото заглавие “Ет-
ническите промени в Македония от древността до наши дни” статия на Стоян Кисе-
линковски. Без да се прави териториално определение на темата, което трябва да се 
разбира от само себе си, са проследени в три етапа етническите промени, започва-
щи от пеонските и трако-илирийски времена, преминаващи през славянизацията на 
Македония и достигащи до нейната подялба след Балканските войни и настъпило-
то време на “деславянизация и “демакедонизация”11. Представената история е само 
един от многото примери на романтичната картина за раждането на македонския 
народ през ранното средновековие, неговите страдания през вековете и надвиснала-
та опасност за съществуването му след 1913 г., когато той се превръща в “малцинст-
вен” и изчезващ. 

Един от редките случаи в последните години, а и въобще в македонската исто-
риография, методологически анализ на основните категории принадлежи на Йован 
Донев12. В духа на Б. Андерсън нацията се разглежда като процес на “непрекъсната 
реинтеграция и реконструкция”, в която всяка генерация е призвана да “освежава 
националните институции и стратификационни системи в светлината на митове-
те, спомените, достойнствата и символите на миналото”. Оттук произтичат редица 
проблеми в историческото и общественото съзнание, предизвикани от неясни и не-
утвърдени митове. За Донев въпросът за произхода на македонския народ в исто-
рическата литература остава “лутане в търсенето на митове”. Противник на антич-
ния македонизъм, авторът цитира като аргументация преиздадената в Скопие през 
1995 г. книга “Защо ние македонците сме отделна нация”, която застъпва тезата за 
славянския произход на днешните македонци. Тя е дело на някогашния активист 
на БКП и партиен функционер от първите години на Югославска Македония Васил 
Ивановски и съдържа текстове написани в периода 1943–1944 г.13. Трябва да се отбе-
лежи, че позоваването на комунистическите и славянофилски текстове от времето 
на Втората световна война е напълно безкритично.

Донев с основание отбелязва, че не става дума за научната история като позна-
ние, а за историята като “приказка”, създаваща необходимите за обществото митове. 
Със задължителното търсене на мостове към настоящето се прави опит за предефи-

10 Пак там, с. 17.
11 Киселинковски, С. Етническите промени во Македониjа од антиката до денес. ГИНИ, 

Ск, 1995, № 1–5, 7–13. Статията представлява периодизацияанна схема на публикуваната ня-
колко години по-късно книга. Виж: Киселинковски, С. Етническите промени во Македониjа. 
Ск., 2000.

12 Донев, J. Некои теоретско-методолошки размисли за процесите на градење на совре-
мена македонска нациjа – ГИНИ, Ск., 1996, № 1, 127–146.

13 Пак там, 132–133.
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ниране на нацията, като се използва определението “съвременна македонска нация”, 
основана на разбирането на “нацията като асоциация на индивиди наместо област 
на доминация”14.

Народът жертва на историята
Официалната македонска историография се стреми да гради монументален ис-

торическият пиедестал на “македонския народ”, изтъквайки изключителната свое-
образност на “Македония и Македонците”. В същото време историческата реалност 
поставя въпроса за липсата на величие ,или по-точно казано за фактическото отсъс-
твие на македонската нация преди идването на комунистите на власт край Вардар. 
Митологично непогрешимият народ като първоизточник на историята очевидно се е 
подвеждал по чужди внушения, поддавал се на чужда пропаганда и в своето истори-
чески битие е израствал от неосъзната общност в съзнателна реалност. Така, от една 
страна, митологизираният образ на македонския народ често пъти е представян като 
неподготвен, неспособен и инфантилно непоследователен да отстоява своите собст-
вени национални стремежи. Закъснялото развитие на нацията се обяснява с трагич-
ната роля на чуждите пропаганди и преди всичко на “българската”, които разкъсват 
народното единство и възпрепятстват естествения ход на историята.

От тази, по същество инфантилна представа за собствения си народ, до тезата за 
аморфната маса на Йован Цвиич от началото на ХХ век, фактически няма съществе-
на разлика. Този подход към интерпретацията на историята е определящ за македон-
ската историография и намира своето отражение в чуждестранните изследвания15. 

Компенсирането на тези “недостатъци” на “македонския народ” се търси в тра-
гичната историческа съдба на Македония. Подложена на аспирациите на съседите, 
тя е постоянна жертва на политически комбинации, войни и териториални подял-
би. Историческата вина за трагичната история е пренесена навън и отговорността е 
прехвърлена на съседните балкански държави. Сред тях България заема първо място 
като основен противник на македонското единство и главна заплаха за индивидуа-
литета на македонския народ. Така образът на жертвата скрива фактическата липса 
на жертва. 

Събуждането на народа е специфична тема и продължава повече от петдесет го-
дини. През ХІХ век “македонските патриоти”, обявяващи се против чуждите пропа-
ганди и, разбира се, преди всичко спрямо “българската”, остават първоначално чуж-
ди на “широките народни маси, които не разбираха за какво се работи”. Народните 
маси през това време не само, че не са “национално организирани”, но и дори наци-
онално “разбудени”.16 

14 Пак там, 143–144. В тази връзка Донев говори за “сближаване на съществуващата кул-
турна матрица , която в себе си абсорбира присъщите достойнства на двете цивилизации – пра-
вославната и мюсюлманската”.

15 Шej, Џ. Македониjа и Грциjа. Битката за дефинирање нова балканска нациjа. Ск., 2002, 
с. 165. Според автора трудно е да се твърди, че съществува национално съзнание у балканс-
кия селянин от ХІХ век, който никога не е напускал своето село, където е роден, и с представи 
простиращи се не по-далеч от съседните села и административната структура на управлява-
щата власт. За Шей в това отношение македонският случай не единствен, а част от правилото. 
Подобно мнението споделя и Кр. Манчев. – Виж: Манчев, К. История на балканските народи 
(1945–1990). С., 2003, с. 283. 

16 Ташковски, Др. Раґањето на македонската нациjа. Ск., 1970. с. 12.
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“Македония и Македонците” 
Широкото използване в македонската историография на географските назва-

ния, вместо политическите за “разпокъсаните” части на Македония, произтича от 
разбирането, че земята принадлежи на народа въз основа на неговото наследено от 
историята право и следователно той определя характера на пространството. 

“Принципът, който е използван за определянето на границите на македонския 
простор е разпространението на македонския етникум, правото на голямото мно-
зинство от населението на територията, която от векове носи името Македония.”17 

Употребата на политическите определения “Българска”, “Гръцка” или “Сръб-
ска” Македония са недопустими в този контекст, защото противоречат на тезата за 
единия македонския народ, преживял и преживяващ политическите промени в сво-
ето неразривно битие и пространство. Романтичната представа за народа се свързва 
с една друга митологема – земята с нейните неизменни географски очертания и ид-
ващото от далечното и едновременно загадъчно минало име Македония. Твърде чес-
то в историческата книжнина определението за народа “Македонци” е съпътстван с 
определението за земята “Македония”. Народът населява замята, която носи негово-
то име и същевременно получава от нея необходимото му жизнено пространството. 
Така се преплитат двата митични феномена, които подхранват националната предс-
тава за общност във времето и пространството. Красноречив пример за това е демон-
стриран в книгата на двама непрофесионални историци, която е посветена на исто-
рическите приноси на Македония в световната цивилизация.

“Тази книга е посветена на Македония и Македонците, относно въпроса дали 
раздвоените политически етнитети имат монопола над историческото наследство, 
относно дали днешните млади генерации, родени и израснали в двата политичес-
ки враждебни дяла на Северна и Южна Македония, са ориентирани и възпитани 
с убеждението, защото Македонците нямат достатъчно съзнание за историческите 
факти, че са части от един народ и от една земя, която наричат Македония.”18

Митолигизираната връзка между земята и народа изразена във формулата 
“Македония и Македонците”, получава силни политически импулси за устойчивост 
и втвърдяване. Влошените международни отношения на младата република след 
разпадането на Югославия и избухналият конфликт с Гърция по въпроса за име-
то, придават на проблема измерението на “битка за дефинирането на нова балканс-
ка нация”19. Темата е обект на международен интерес поради значението, което има 
Република Македония за запазването на мира в целия регион. На проведената през 
1994 г. в Лондон международна конференция “Македония – следващата балканска 
трагедия или модел на мултикултурализъм” се изказват противоречиви мнения за 
генезиса на македонската нация и нейните исторически основи. Л. Данфорд търси 
основите на конфликта в изграждането на двата национални идентитета от едни и 
същи “суровини”, от един и същи сбор на “национални символи”. От тук възник-
ва проблемът, че една територия или едно село може да бъде само в една държава, 
но две различни култури могат да съществуват едновременно в едно пространство, 
а следователно два различни народа и две различни националности могат да делят 
едно и също име. Данфорд прави извода, че може да се говори за два вида македонци, 
гърци и не-гърци. Същото се отнася и за името на Македония като име на независи-
ма държава и провинция в Гърция20. 

17 Катарџиев, И. Цит. съч., с. 14.
18 Шкокљев, А., Сл. Николовски. Придонесот на Македониjа во светската цивилизациjа. 

Ск., 2004, с. 5.
19 Шej, Џ. Македониjа и…, с. 184 и сл. 
20 Пак там, с. 186.
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Този своеобразен компромис засяга сакрализираните първоизточници на на-
ционалната история и индивидуалност и обяснимо е напълно неприемлив за маке-
донската историография. Красноречив пример в тази посока е обективният историк 
Ст. Кисилиновски. В своята книга “Етническите промени в Македония” той отделя 
значително място на асимилаторската и денационализаторска политика на Гърция в 
Егейска Македония в периода след Балканските войни и Първата световна война, до-
казвайки приемствеността в гръцката политика21. Според автора “с деноминацията 
на македонската нация и на македонския език се деноминира топонимията на прос-
транството”.

“С деноминацията на македонската нация Гърция се стреми да я скърши съз-
дадената историческа спойка Македония–Македонци и обратното (Македонци–Ма-
кедония) и по всякакъв начин да я субституира в своя полза (Македония–Гърция 
и Гърция–Македония). Историческата спойка Македония – Македонци с нейната 
етно-териториална легитимност върху територията, наречена Македония, сериозно 
тревожеше Гърция. С отстраняването на историческата спойка (Македония–Маке-
донци) Гърция искаше да отстрани от историческата сцена нейния носител (Маке-
донеца)…”22

Откъсването от земята е последвано от “отродяване” и загуба на македонско 
съзнание, а това води и до отслабване на етническия характер на земята. Така чове-
кът загубва своя произход без земята, а пространството губи своята определеност 
без хорта. Говорейки за последиците от Берлинския конгрес за формирането на ма-
кедонската нация, Ташковски развива идеята, че емигрирането на интелигенцията в 
България води до “загубата на всякаква македонска национална мисъл”. Това става-
ло под притискането на българската държава и включването на големи групи от ма-
кедонската интелигенция на държавни служби. Последиците за Македония от този 
всъщност доброволен процес на емиграция са катастрофални.

“В земята останаха, така да се каже, живи гробове: пропаднали занаятчии и се-
ляни, които чувстваха народността повече чрез езика. Върху това македонско насе-
ление, което остана без водачи и свои политически идеолози, сега се нахвърлиха бъл-
гарската, гръцката и сръбската пропаганди за да “създадат” от тях българи, гърци и 
сърби, па дори и “униати”.”23

Типичен пример за подобна “загуба” на национално съзнание и готовност в 
полза на кариерата да се декларира българско съзнание е Тодор Кусев. Неговата дей-
ност като заместник на Екзарх Йосиф І в Цариград през 1880–1882 г. е определена 
като усилия за “инфилтриране на бугаращината в Македония”24.

Опит за историографска интерпретация на понятията Македония и Македон-
ците прави М. Пандевски в своето изследване, посветено на Източната криза. Исто-
рията на народа се представя като борба за “собственото освободително дело” спря-
мо освободителните борби на останалите народи, а Македония като “важна” провин-
ция на Европейска Турция е обект на интересите на Великите сили и международни-
те отношения. Така народът има едно вътрешен измерение, а територията е предмет 
на международните отношения.

21 Киселиновски, С. Етническите промени во Македониjа (1913–1995), Ск., 2000. 63–71.
22 Пак там, с. 71.
23 Ташковски, Др. Раґањето на македонската нациjа. Ск., 1970, 360–363.
24 Пак там, 369–372.

Милен Михов • Митовете в македонската история



435алманах • Ϛвета гора • 2006

“…В този смисъл в съдържанието на книгата разгледахме, заявява авторът, от 
една страна вътрешните сходства и процеси, а от друга – международно-дипломати-
ческото третиране на Македония в по-широките рамки на кризата.”25 

Конкретният подход е необходим на автора, за да реши проблема с пълната 
липса на международно регистрирано проявление на “македонския народ” в годи-
ните на Източната криза. При тези обстоятелства топонима трябва да замени място-
то на етнонима и да изпълни така необходимата роля на аргумент в интерпретиране-
то на историята като непрекъсната връзка между народа и земята.

Разбирането на народа като вътрешно присъщ на територията, а територията 
чрез името, аргументираща “навън” характера на народа като единна и устойчива ве-
личина, се проявява в подбора на материалите за сборника с красноречивото име “За 
македонското прашаниье” на академик Данчо Зографски26. Двата дяла на книгата са 
посветени на “фазите и белезите на македонския въпрос” и “поборниците и изрази-
телите на македонския въпрос и съзнание”. В първата част подбраните текстове ин-
терпретират преди всичко проблеми за територията, политиката на Великите сили, 
социалистическото движение, Илинденското въстание, Комунистическата партия 
на Югославия, ВМРО (Об.) и др. Тези фактори са разгледани през призмата на отно-
шението към територията и съдбата на Македония27. Във втората част чрез персона-
лизация на общността се търси представата за непрекъснатост в историческата раз-
витие на македонската нация от Г. Делчев до “Македонеца” д-р Гаврил Константино-
вич, участник в Октомврийската революция и поета комуниста Кочо Рацин. 

Македония – неделима и изключителна
Македония е в центъра на борбата на балканските държави, които в стремеж за 

хегемония на полуострова са принудени да се борят за контрола на долината на Вар-
дар, поради нейното стратегическо значение. Като доказателство на стратегическото 
място на Македония е често цитираната в литературата фраза, приписвана на Бис-
марк, “които владее долината на Вардар, той е господар на Балканите”28. 

Изключителното място на Македония е водещо във всички научни изследва-
ния и се обяснява с географското положение, на което се приписва константно поли-
тическо значение. Без да се отчитат демографските, икономическите и политически-
те промените през различните епохи, се налага аксиомата за централното място на 
територията, чиито граници са всъщност твърде относителни в историята. Господ-
стващото разбиране в македонската историография за Македония като природна, 
икономическа и национална общност има своите български корени и от обективна 
гледна точка, е твърде съмнително. Така например през 1978 г. в Скопие е издадена 
написаната от Димитър Яранов по времето на Втората световна война книга “Маке-
дония като природно и стопанско цяло”. Имаща за цел да аргументира българските 
териториални искания пред Хитлеристка Германия, тя е публикувана за първи път 
в София от Македонския научен институт през 1945 г. Новото “македонско” изда-
ние на Института за национална история е обяснимо с “обединителната” роля, коя-

25 Пандевски, М. Македониjа и Македонците во годините на источната криза 1876-1878. 
МАНУ, Ск., с. 6. В заглавието и съдържанието на книгата се проявява формулата “Македония и 
Македонците”. Тя се състои от две глави, които носят съответните заглавия – “Въоръжените ос-
вободителни борби на македонският народ” и “Македония в политиката на европейските сили”. 
Виж: Пак там, 9–58, 59–102. 

26 Зографски, Д. За македонското прашање. Ск., 1990.
27 Зографски, Д. За македонското…, с. 60, 70, 100, 214 и сл.
28 Зографски, Д. За македонското…, с. 29.
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то властите край Вардар приписват на югославската република29. Представянето на 
Вардарска Македония като Пиемонт за целия “македонски народ” е важен полити-
чески инструмент на Белград в двустранните отношения с България и повод за под-
държане на открития въпрос за “македонско национално малцинство” в Пиринска 
Македония. 

В историческата книжнина единство и цялост се проектират в самата същност 
на Македония. Макар и енигматична тя е единна и неделима сама в себе си. Македо-
ния се разглежда независимо от името и дори отсъствието му в дипломатически до-
кументи или договори не е основание да се пренебрегне “скритото” ѝ съществуване. 
Критикувайки българската историография във връзка с Източната криза, Пандевс-
ки не приема, че липсата на името е основание да се разглежда Македония като “бъл-
гарски въпрос в рамките на кризата”.

“Именно в сключените международни дипломатически актове, а донякъде и в 
дипломатическата преписка, Македония, по правило не се третира под своето собс-
твено име, въпреки че отделни разпоредби очевидно я засягат или се отнасят изклю-
чително за нея.”30 

Историческо фентази
В посткомунистическото общество естествено възникват рефлекси на преос-

мисляне на историята. Интересът се насочва към най-утвърдените и непоклатими в 
епохата на еднопартийната система, придобили култово значение, факти, събития и 
личности. Този обществен импулс излиза извън рамките на официозната историог-
рафия и се проявява в областта на изкуството, медиите и други форми на обществе-
ното културно съзнание. Интерпретирането на историята извън полето на утвърде-
ната историография създава настроения за засегната територия на “професионална” 
компетентност сред историческата гилдия. Проявява се стремежът да се дискутират 
историографските достойнства на художествените произведения, романи и филми.

Подобен пример е историографската рецензията на романа на Зоран Ковачевич 
“История на святото дело”, поместена в строго научното издание на Института за на-
ционална история под смущаващото заглавие “Към въпросът за отношението между 
политиката и културата в създаването на македонската държава”31. Авторът си пос-
тавя за цел да анализира “историческите аспекти” на отношението между различни-
те “цели и методи на борбите”, които произтича от романа. Съпоставяйки двата ос-
новни героя в роман, Язон и Апостол от Пела, в които се проектирали образите на Д. 
Груев и Кр. Мисирков, авторът на рецензията отхвърля критичните оценки на писа-
теля за революционното движение и въстанието от 1903 г. Въпреки трагичните ре-
зултати и поражението, въстанието имало положителни последици за националното 
и политическо освобождаване на страната. Отново се използва тезата за двата Илин-
дена: “Съвсем е разбираемо, че борбата против окупаторите във времето на Втората 
световна война се водеше и под знамето на Илинден, за една втора победа на Илин-
ден. Самото първо заседание на АСНОМ, проведено в деня на въстанието от 1903 г., 
съвсем ясно доказва, че първият Илинден е една важна брънка или етап в цялостната 
борба на македонския народ за свобода и за своя държава”32. 

29 Требст, С. Бугаро-Jугословенската…, 22–25. Авторът с голяма доза основание отхвърля 
тезата за единството на Македония в географско и стопанско отношение. 

30 Пандевски, М. Македониjа…, 65–66.
31 Групче, А. Кон прашањето за улогата на политиката и културата во създа вањето на 

македонската држава. (По повод романот “Историjата на светото дело” од Зоран Ковачевски.) 
– ГИНИ, Ск., 1996, № 1, 221–226.

32 Пак там, с. 225.

Милен Михов • Митовете в македонската история



437алманах • Ϛвета гора • 2006

Във формирането на историческата митология се намесват с изключителна 
сила непрофесионални търсачи на исторически открития, които върху определена 
осведоменост, подсилена с националистическо вдъхновение, създават една “фента-
зи” история за своя народ. Характерното за този тип автори е пълното отричане на 
официалната историография и наложените факти и представи. Илюстративен при-
мер, макар и не единствен за подобен тип публикации, е книгата на Симе Пандовс-
ки “Македония – зараждането на първата нация в Европа”33. Емигрант от Торонто и 
икономист по образование, авторът развива тезата за един непрекъснат исторически 
и национален континуитет.

“Досегашните научни разбирания търсят необорими доказателства за устойчи-
востта на Македонската нация, която е една от най-старите в Европа, от древността, 
през вековете до днес… Македонската нация е оцеляла и силно се е борила въпреки 
тежките условия.”34 

Претендираща за абсолютна истина, която за “голямо съжаление в по-голямата 
си част е останала непозната за световната и най-вече за нашата общественост”, кни-
гата има за цел да предизвика голям брой от изследователи към проучвания и осъз-
наване на “Македонската историческа истина, тръгваща от неизвестния самобитен 
корен, оспорван и присвояван през вековете”35. Античният македонизъм, предста-
вящ съвременното население на Македония като пряк наследник на античните маке-
донци, а малката балканска република като потомък на древната империя на Филип 
ІІ и Александър Велики, придобива широка популярност в днешни дни. Чрез отдале-
чаването на произхода назад в античността се търси нова разделителна линия в ис-
торията и пореден аргумент за спецификата на “македонския народ”.

В съвремението съществуват две митологизирани представи за произхода на 
народа, свързани са със земята като “люлка” на цивилизации и култури. “Антични-
ят” македонизъм определя Македония като “свята, благословена и библейска земя, 
люлка на християнството, майка на православието и център на световната писме-
ност”. Става дума за съчетаване на “принципите на древност и континуитет и при-
вързаност към пространството и времето”. Тази митологема е основна в дейността 
на казионния Световен македонски конгрес36. “Славянската” версия на македонизма 
акцентира върху ролята на земята за “всеславянското просвещение и християниза-
цията на славяните народи в Европа” и представя Македония като лидер и люлка на 
славянството37. 

Вниманието върху македонската “приказка” за историята е предизвикано от 
силното влияние, което има този тип мисловност върху масово тосъзнание, наст-

33 Пандовски, С. Македонија – зачетоците на првата нација во Европа. Ск., 2000.
34 Пак там, с. 5.
35 Пак там, 6–7. Изложението на книгата започва с времето на Филип ІІ и достига до им-

ператор Юстиниан І. Любопитна и изразяваща характера на подобен тип книжнина е помес-
тената информация за библиографията на автора – “Македониjа – земjа на прастара култура”. 
“Клеопатра – последната македонска царица”, “Македониjа – македонската религиjа преточе-
на во христиjаниството”.

36 Трпески, Д. Етномитовете на македонската политическа сцена. – ЕтноАнтроЗум, Спи-
сание на Заводот за Етнология, Ск., 2003, № 3, 94–95. През юли 2000 г. на Второто генерално 
събрание на Световния македонски младежки конгрес в Охрид младежи са облечени като 
македонска фаланга от времето на Филип ІІ. В текстовете на поп-фолк песни представени на 
фестивала за нови “патриотски” песни “Гоце-фест”, се пее за “чадата на Александър Македон-
ски”.

37 Трпески, Д. Етномитовете…, с. 96.

Милен Михов • Митовете в македонската история



Милен Михов • Митовете в македонската история

алманах • Ϛвета гора • 2006438

роено да отхвърля всички знаци на съществуващия доскоро ред, а следователно и 
създадена от комунистическата историография и пропаганда изгладена и излъскана 
официална представа за миналото. В посткомунистическата страна върху древната 
земя на митичния Македон живеят и израстват митове, които като в древните пре-
дания водят титанична борба за душите на простосмъртните. От отломките на кому-
нистическия свят се раждат нови и продължават своя живот стари заблуди и пред-
стави за миналото, земята и народа, а следователно и за бъдещето на “Македония и 
Македонците”. 
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Вла ди мир Шу ме лов

ФИГУРАТА НА ПИСАТЕЛЯ

През 1985 г. Адам Мих ник пи ше от След с т ве ния зат вор в Гданск текста „Принц и про-
сяк“ (в неговата книга „Коленичил пред Бога“, С., 1993), в кой то меж ду дру го то на ми ра ме след-
ни те ре до ве: „Да оце  ле еш – каз ва фи ло со фът на хо ра та от пук на ти на та, – ако е рав  ноз нач-
но на „да из ча каш“, е па гу бен ло зунг, за що то при зо ва ва към ни що то. А и ло зун гът „да съх ра-
ним на ци о нал на та кул ту ра“ е двуз на чен. На ци о нал на та кул ту ра съв сем не е злат но кюл че, 
ко е то мо жеш да за ко па еш в зе мя та и след вре ме да из ва диш от там не по кът на то, ни то пък 
му зе ен ек с по нат или вре мен но зат во ре на биб ли о те ка. Тя е фор ма на ак ту ал но би тие на на-
ро да. Мо жеш да я съх ра ниш са мо ка то жи ва кул ту ра, то ест са мо съп ро ти вя вай ки се сре щу 
дег ра да ци я та в об щес т ве ния до го вор, сре щу ре ду ци ра не то на жи во та до дел нич на та час т-
ност, сре щу заг ни ва не то на всич ки спон тан но възникнали крис та ли за ции в ко лек тив ния жи-
вот, не пос та но ве ни с дек ре ти. На ци о нал на та кул ту ра не ис ка съх ра не ние, а дейс т ве на за щи-
та и лъ же се бе си он зи, кой то твър ди, че не раз би ра за как во ста ва въп рос“.

Но за да си в със то я ние да я бра ниш, тряб ва да „жи ве еш в дос тойн с т во“.

След ва щи те стра ни ци ще се опи тат 
да кон с ти ту и рат фи гу ра та на пи са те ля – 
то зи тво рец на сло во то, кой то по раз лич-
ни съд бов ни ло ги ки е свър зал жи во та и 
де ло то си с пе ри фе ри я та (про вин ци я та, 
не-сто ли ца та). Те зи ду ми ще се опи тат да 
по ка жат, че до ри в твър де „ин те рес ни те“ 
го ди ни, в ко и то жи ве ем, ние се опит ва ме 
да „жи ве ем в дос тойн с т во“, ма кар че тем-
по рал ни гра ни ци да жи ве еш дос той но 
ня ма. Още по ве че, че фи зи о ло гич ни ят 
ни ли мит тук, на зе мя та, е ог ра ни чен, за 
да пи ле ем си ли и сред с т ва по стра нич ни 
за да чи и нес вой с т ве ни дей нос ти.

Ве ли ко Тър но во е осо бен град. Спо-
ред па те тич ни те за щит ни ци на „на ци о-
нал на та кул ту ра“ е кръс то пъ тен и сак-
ра лен то пос, по пре зум п ция приз ван да 
обе ди ня ва, спло тя ва, во ди (ръ ко во ди), 
за що то та ка е би ло по вре ме на Вто ро-
то бъл гар с ко цар с т во и в пър ви те го ди-
ни след Ос во бож де ни е то от 1878 г. И то-
ва дейс т ви тел но е та ка, за що то съ дим по 
де ла та на пред ци те. Ед на ло го рея оба че 
про дъл жа ва да прес лед ва на шия ин те-
лек ту а лец – тъм на та сян ка на ми на ло то 
из к ри вя ва мис ле не то му в по со ки ка то: 
на ци о на ли зъм, неп ри е ма не на дру гия, 
над де ля ва не на па то са за смет ка на ето-
са... Ми нат не ми нат ня кол ко го ди ни па те-

ти ци те из ли зат на по вър х ност та с не а дек-
ват ни те си и аб сур д ни ло зун ги: Тър но во 
– сто ли ца на Бъл га рия; Да се за се ли Ца ре-
вец; Да се пре мес ти Си но да в ста роп рес-
тол ния град; Да се от не ме по чет на тит-
ла на чужд учен или наш „от род ник“; Да 
тръг не от Тър но во обе ди не ни е то на на-
ци о нал но то пи са тел с ко пле ме; Да се из-
диг не ня ка къв нов па мет ник..., ко и то в то-
зи мо мент са па ра но ич ни и най-мал ко то 
са ин ди ка ция за „ви со ка та“ ми съл на ин-
те лек ту а ле ца и не го во то приз ва ние.

В съ що то вре ме точ но та зи ста ро-
дав на „сла ва“ спо мог на за из ди га не то на 
ста роп рес тол ни на та ни в един от най-
важ ни те ху ма ни тар ни на уч ни цен т ро ве 
на Бал ка ни те; с ве че 40-го диш на тра ди-
ция е вто ри ят бъл гар с ки уни вер си тет 
„Св. св. Ки рил и Ме то дий“, кой то въз ро-
ди – фи гу ра тив но – и ам би ци я та на жи-
ве лия пре ди повече от 600 го ди ни пат ри-
арх Ев ти мий Тър нов с ки и не го ва та Тър-
нов с ка кни жов на шко ла; с Ве ли ко Тър но-
во са свър за ни мно гоб рой ни ар хи ви от и 
за бъл гар с ки пи са те ли, тво ри ли през ста-
ро- и сред но бъл гар с кия пе ри од и през 
Въз раж да не то, във Ве ли ко тър нов с ко се 
на ми рат и от дел ни бо га ти ме мо ри ал ни 
му зей ни сбир ки, ка то те зи на Цан ко Цер-
ков с ки в Бя ла Чер к ва, на Асен Раз ц вет ни-
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ков в с. Дра га но во, на Ва сил По пов в с. 
Мин дя, на Еми ли ян Ста нев в род ния му 
град; през из ми на лия по ло вин век от тук 
ми на ха (за съ жа ле ние) и ос та ви ха сле ди 
в го ля ма та бъл гар с ка ли те ра ту ра име на 
от ран га на Еми ли ян Ста нев, Бла га Ди мит-
ро ва, Ан тон Дон чев, Ди ми тър Ман тов...; 
с кръ жо ка в чи та ли ще „На деж да“ бя ха 
свър за ни име на ка то Антон Дон чев, Ата-
нас Мо чу ров, Димитър Ман тов, Ка ли на 
Ко ва че ва, Ан чо Ка ло я нов, Ма тей Шоп-
кин, Ва сил Ив. Сто я нов, Ди ми тър На чев, 
Вик то рия Ге но ва, Ге ор ги Дан чев, Сте фан 
Ан ге лов, Хрис то Мед ни ка ров и мн. др.

Та ка бе ше по не доп ре ди 10–15 го ди-
ни. Жи во тът – все по-„ин те ре сен“ – про-
дъл жи да те че, а за ед но с не го ид ва ха и 
си оти ва ха пи са те ли те. Не, раз би ра се, ка-
то Еми ли ян Ста нев, кой то „спа си та лан та 
си“ в сто ли ца та; ус ло ви я та на сво бод ния 
па зар ве че дик ту ва ха по-дру ги за ко ни 
в по ве де ни е то на твор ци те, ока зали се 
не под гот ве ни и нес по соб ни да ги при е-
мат. За що? Ако пос та вим въп ро са по-ого-
ле но, бих ме от го во ри ли чрез един етос, 
кой то за да ва Ан то а не та Али пи е ва през 
1998 г., раз съж да вай ки за съд ба та на 
т.нар. Ап рил с ко по ко ле ние: со ци а лис ти-
чес ки ят ре жим „... не е поп ре чил или по-
мог нал на ни ко го да над с ко чи или сни ши 
соб с т ве ния си ес те ти чес ки та ван“. Но съ-
що и чрез ду ми те на Вла ди мир Трен да фи-
лов, кой то от го ва ря във в. „Ли те ра ту рен 
фо рум“ от същата година: „Тук Али пи е ва 
прос то лъ же“. Ес тес т ве но, ис ти на та бо ли 
(sic): бъл гар с ки ят пи са тел из ле зе от 89-та 
не прос то не под гот вен; ре жи мът го нап-
ра ви „по-тъп“ (Б. Пен чев в „Литературен 
 вес т ник“ от 1998 г.).

Как во се слу чи във Ве ли ко Тър
но во? На прак ти ка ор га ни зи ра ни ят ли-
те ра ту рен жи вот през пър ва та по ло ви на 
на 90-те лип с ва ше, след ка то прес та на да 
съ щес т ву ва Дру жес т во то на пи са те ли те 
– сек ция на Съюза на българските писа-
тели (СБП) във В. Тър но во (с пред се да тел 
проф. д.ф.н. Ге ор ги Дан чев). Впос лед с т-
вие в на ча ло то на пре хо да Об щи на та зак-
ри сво и те „ме роп ри я тия“ Дом на ли те ра-

ту ра та и Клуб на дейците на културата 
(КДК, тран с фор ми ран в края на пе ри о да 
в сдру же ние с иде ал на цел „Царевград-
Търнов“ с председател поетесата Вален-
тина Маринова про фор ма); зак рит бе ше 
и ал ма нах „Ян т ра“, заменен с по-„мобил-
ния“ в. „Ли те ра ту рен вес т ник“, кой то от 
своя стра на съ що не бе удър жан и оти де 
в Со фия (за добро или лошо вече показва 
неговото повече от 15-годишно същест-
вуване в културното медийно простран-
ство на България). Опит за съ жи вя ва не 
(и ин с ти ту ци о на ли зи ра не) на ли те ра тур-
ния жи вот бе ше съз да де но то през 1996 г. 
(юри ди чес ки ре гис т ри ра но през 1997 г.) 
Сдру же ние на ли те ра тур ни дей ци „Све-
та го ра“ от гру па ли те ра то ри око ло До ма 
на ли те ра ту ра та с уред ник по е та Здрав-
ко Пе ев и гру па уни вер си тет с ки пре по-
да ва те ли. За пър ви пред се да тел на Сдру-
же ни е то бе ше из б ран бе лет рис тът и кри-
ти кът Вла ди мир Шу ме лов. Пи са тел с ка та 
ор га ни за ция се от ка за от „кръ жоч на та“ 
дей ност на по до бен тип твор чес ки фор-
ма ции и със се ри оз на ака де мич ност вло-
жи си ли в своя пе ча тен ор ган ал ма нах за 
литература и изкуство „Све та го ра“, кой-
то про дъл жи доб ра та тра ди ция на ал ма-
нах „Ян т ра“ и се ока за сред най-ка чес т-
ве ни те ал ма на си от то зи род, из да ва ни 
в Бъл га рия през пос лед ни те де се ти на 
го ди ни, как то и в две те ан то ло гии „Тър-
нов с ка по е зия“ и „Тър нов с ка про за“ от 
1997 г. Ус пех бе ше и про би вът зад гра ни-
ца – в под гот ве на та под бор ка за бъл гар-
с ка но ве лис ти ка на ав то ри от 90-те на 
френ с ко то сп. „Брев“ (Brèves) учас т ва ха 
със свои про за ич ни тек с то ве Са ва Ва си-
лев, Сне жа на Ива но ва и Вла ди мир Шу ме-
лов. Из вън те ку щи те „ме роп ри я тия“ от 
на ча ло то на 1999 г. за поч на да из ли за в. 
„Ар т фо рум“ (изд. „ПАН-ВТ“, гл. ре дак тор 
Вла ди мир Шу ме лов) – от на ча ло ка то сед-
мич ник, а след то ва ка то дву сед мич ник 
и ме сеч но из да ние за кул ту ра. Цен но то 
и в ал ма на ха, и във вес т ни ка бе ше пос ле-
до ва тел но про ка ра на та идея за „от во ре-
ност“ на из да ни я та към ав то ри и проб ле-
ми не са мо от В. Тър но во, но и към ця ла-
та стра на и чуж би на, ко е то ги пре вър на 
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на прак ти ка в на ци о нал ни. Зас лу жа ват 
да бъ дат спо ме на ти и из да ни я та на на-
ци о нал ния кон курс за ли те ра ту ра и из-
кус т ва „Ин те лект“, ко и то след 1997 г. бя-
ха про веж да ни съв мес т но от Клуб „Ин те-
лект-2000“, издателство „ПАН-ВТ“ и Сдру-
же ние на ли те ра тур ни дей ци „Све та го-
ра“. (Както и ня кои доб ри ли те ра тур ни 
издания, ка то из ляз ло то ед нок рат но сп. 
„Ве да-М“, де се ти на та броя от при ло же ни-
е то за кул ту ра „Гра фи ти“ на сед мич ния 
вес т ник „Впро чем…“, ко мер си я та – мод-
на за на ча ло то на 90-те – на Из да тел с ки 
цен тър „Ве ли ко Тър но во“, и др.)

Те зи дей нос ти, ос вен всич ко дру го, 
прес лед ва ха кра е ве ков на та идея за об г-
леж да не на на пи са но то през пос лед ни-
те го ди ни, за рав нос мет ка и сис те ма ти зи-
ра не, да ос та не не що за „ис то ри я та“, а и 
да за пъл нят ед на кул ту ро ло гич на ни ша 
в ста роп рес тол ния град. Про чее, сла ва-
та му, за ко я то ве че ста на ду ма, е свър за-
на и с пе ри о дич ния пе чат: след Ос во бож-
де ни е то тук са из ли за ли око ло 200 из да-
ния, а ли те ра тур ният пе чат има над 120-
го диш на ис то рия: в. „Ос тен“ (от 1879 г.) – 
пър ви ят ли те ра ту рен ху мо рис ти чен вес-
т ник, сп. „Труд“ (от 1887 г.), сп. „Звез да“ (от 
1900 г.), „Ли те ра тур ни зву ци“ (от 1920 г.), 
„Ян т ра“ (1935–1937), уче ни чес кият вес т-
ник „Лъ чес т руй“ (от 1936 г.) и мн. др.

Днес по ло же ни е то на ли те ра то
ри те от Ве ли ко Тър но во е по ве че от 
тра гич но. Из вън раз по къ са ния ор га ни за-
ци о нен жи вот как то в гра да, та ка и в ця-
ла та стра на, тук твор ци те са под ло же ни 
на ге но цид – пря ко и пре нос но. Бор ба-
та за фи зи чес ко оце ля ва не (над 70–80% 
от ли те ра то ри те са трай но без ра бот ни, 
т.нар. „хо ра със сво бод ни про фе сии“, ко-
и то по ра ди из вес т ни при чи ни са об ре че-
ни на про дъл жи тел на глад на смърт, твор-
чес ка ре зиг на ция и деп ре сии); лип са та 
на фи нан со ви сред с т ва, как то и без ха бе-
ри е то на Об щи на та и об лас т на та уп ра ва 
във Ве ли ко Тър но во към ду хов но то от 
де се ти ле тие на сам (Сдру же ни е то ня ма 
офис, отсъстват спон со ри на про ек ти – 
а та ки ва то пред с та вя в изо би лие на раз-
лич ни дам с ки, мъж ки и сме се ни „елит-

ни“ ор га ни за ции и фон да ции, как то и на 
Об щи на Велико Тър но во, пос лед ни ят от 
ко и то е пред ло же ни е то за еже год на ли-
те ра тур на наг ра да „Све та го ра“, разбира 
се без обратна връзка и резултат), слаба-
та медийна среда (литераторите са поч-
ти извън обсега на общоинформацион-
ните медии, а след спирането на в. „Арт-
форум“ през 2003 г. те на практика нямат 
и своя специализирана медия, като из-
ключим страниците на годишника „Све-
та гора“), пос та вят пи ше щи те в ус ло вия, 
ко и то ги пра вят без сил ни да уп раж ня ват 
ин те лек ту ал ния си труд. Въп ре ки то ва 
Сдру же ние на ли те ра тур ни дей ци „Све-
та го ра“ тър си на чи ни (не за оце ля ва не, 
Бо же опа зи!) да про дъл жи тра ди ци я та: 
бр. 3 на ал ма нах „Све та го ра“ бе ше из да-
ден с фи нан со ва та под к ре па на че ти ри 
во де щи ве ли ко тър нов с ки из да тел с т ва – 
„Сло во“, „Аба гар“, „ПИК“ и „Фа бер“; за бр. 
4 фи нан со во ра мо уда ри ха Об щи на Ве-
лико Търново и Великотърновският уни-
верситет (което продължи и със след-
ващите броеве 5 и 6). Ло гич но доб ри и 
ве че с про дъл же ние са от но ше ни я та на 
Сдру же ни е то с Ре ги о нал на та на род на 
биб ли о те ка „П. Р. Сла вей ков“, до ка за тел-
с т во за ко е то са поч ти всич ки случ ва щи 
се там про мо ции на но ви кни ги, че те ния, 
се ми на ри, из да ва не то на юбилейните 
вес т ни ци  „Гай да“, „Зе мя та на бъл га ри те“ 
(през 2002 г.), „Ве ли ко Тър но во“, „Не за ви-
си мост“ (през 2003 г.). Сдру же ни е то ра-
бо ти в близ ко сът руд ни чес т во с къ ща-
му зей „Емилиян Ста нев“ с уред ник Радка 
Пен че ва, ко я то ка то член на ръ ко вод с т-
во то на Сдру же ние „Све та го ра“ и Сдру-
же ние „Еми ли ян Ста нев“ оказ ва цен на 
твор чес ка и ма те ри ал на по мощ за про я-
ви те на пи са те ли те.

Се га дей ност та на тър нов с ки те 
пи са те ли е на со че на от но во към съх ра-
ня ва не и про дъл жа ва не на кул тур ни те 
и ли те ра тур ни тра ди ции и цен нос ти на 
гра да, ко е то по същ ност та си е дей ност, 
свър за на със за паз ва не на па мет та на 
ста роп рес тол ния град за по ко ле ни я та. 
Тит ла та „По че тен граж да нин на Ве ли
ко Тър но во“ бе ше връ че на до се га на 
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два ма го ле ми бъл гар с ки бе лет рис ти-
кла си ци, ака де ми ци те Еми ли ян Ста нев 
(1967 г.) и Ан тон Дон чев (2000 г.). Меж дув-
ре мен но през пос лед ни те го ди ни Об щи-
на та ус пя да връ чи две наг ра ди „Ве ли
ко Тър но во“ на пи са те ли, пред ло же ни 
от Сдру же ние „Све та го ра“: на фол к ло-
рис та и бе лет рис та проф. Ан чо Ка ло я нов 
(1999 г.) и на по е та и дра ма тур га Рад ко 
Рад ков (2001). Пър ва та наг ра да „Ве ли ко 
Тър но во“ през 1996 г. зас лу же но взе го-
ле ми ят тър нов с ки са ти рик и ху мо рист 
Пе тър Бор су ков (Бор), кой то ня кол ко де-
се ти ле тия бе ем б ле ма на кри ти ка та (ка-
ри ка ту ра, фей ле тон, раз каз и др.) във в. 
„Бор ба“. През 2005 г. Международна
та Евтимиева награда от ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ бе връчена на Радко 
Радков по повод неговата 65-годишнина 
(междувременно през 2004 г. той получи 
безпрецедентната втора своя френска 
награда „Солензара“). Очак ва ме и дру-
ги през след ва щи те го ди ни – във В. Тър-
но во има дос та тъч но дос той ни твор ци 
на пе ро то, все още жи ви. За що то съ що 
през те зи го ди ни ня как ти хо, не у сет но и 
не за бе ля за но си оти до ха от то зи свят и 
немалко талантливи пи са те ли: жур на лис-
тът и бе лет рис тът Йор дан Ве ли ков (1943–
1996), поетесата Десанка Булаич (Дочка 
Начева, 1945–1998), по е тът Ме то дий Бах-
че ва нов (1927–1999), до а йе нът на жур на-
лис ти те, поетът Стой ко Дан чев (1921–
2001), бе лет рис тът Ге ор ги Гер чев (1931–
2001), пи са те лят Иван Узу нов (1935–1999), 
младата по е те са  Сир ма Ген ова (през 
1999 г.), Илия Ма нев (през 2003 г.)… И по-
не же уп рав ля ва щи те по ста ра бъл гар с ка 
тра ди ция ча кат ка то хи е ни на мър ша ня-
кой да си оти де по въз мож но най-не чо-
веш кия и не у ва жи тел ния на чин, за да го 
превърнат в знаме, ще спо ме на и име то 
на по е та Ни ко лай Ко лев, с който се сбогу-
вахме през 2005 г.

Но! До ка то се су е тях ме око ло ли-
те ра тур но то (си) тя ло, литературният 
живот те че ше. В син х ро ния: от не ха тит-
ла та „Д-р хо но рис ка у за“ на проф. Ото 
Крон щай нер и ско ро пос тиж но из да до-
ха кни га за съ би ти е то (ини ци а тор Ка тед-

ра по бъл гар с ка ли те ра ту ра на ВТУ); 11 
сеп тем в ри 2001 г. въз вес ти, че све тът ве-
че не бил съ щи ят (но то ва не се чу във 
В. Тър но во, или по не не от всич ки); уч ре-
ди се На ци о на лен ин с ти тут „Но ва бъл
гар с ка ли те ра ту ра“ (от но во ини ци а тор 
Ка тед ра та и проф. Ив. Ра дев); про дъл жи-
ха Ар ба наш ки те на уч ни сре щи в те сен 
и ели тен кръг, след хож да ни от пре лю бо-
пит ни сбор ни ци (в ос но ва та от но во Ка-
тед ра та, доц. д-р Са ва Ва си лев); тра ди ци-
я та на Зла та риш ки те наг ра ди за ли те
ра тур на кри ти ка на име то на Иван Ра
дос ла вов и Иван Ме ше ков про дъл жи; 
бя ха уч ре де ни но ви наг ра ди във ВТУ: 
една, съв мес т но с Об щи на Велико Тър-
но во, – Ака де мич на (от 2001 г., в раз мер 
на 5000 ев ро) за ус пе хи на въз пи та ник на 
уни вер си те та, ли те ра тур на наг ра да за 
кри ти ка във ВТУ на име то на Кр. Ку юм
джи ев (еди ни ят от два ма та пър ви наг-
ра де ни през 2002 г. бе ше Са ва Ва си лев 
за неговата мо ног ра фия за Владимир Ва-
си лев) и награда за книга на бургаски 
автор, възпитаник на университета, съв-
местно с община Бургас (от 2005 г.); през 
юни 2003 г. проф. Иван Ра дев ста на пър
ви ят ака де мик на БАН във ВТУ (и май 
в про вин ци я та за мно го дъ лъг пе ри од 
от вре ме)... Твър де мал ко са оба че ли те-
ра тур ни те при зо ве с важ но на ци о нал но 
и международно зна че ние, ко и то ос та-
ват в ръ це те на ве ли ко тър нов ци – през 
из ми на ли те го ди ни след 89-а но си те ли 
на та ки ва наг ра ди са: Вла ди мир Шу ме лов 
(Го ля ма наг ра да „Юж на про лет’ 94“ за 
де бют на бе лет рис тич на кни га, Го ля ма 
наг ра да за про за „Свет лос т руй ‘99“), 
Вла ди мир До нев (Го ля ма наг ра да „Юж
на про лет ‘99“ за де бют на кри ти чес ка 
кни га), Ге ор ги Гер чев (Ли те ра тур на наг
ра да на от х вър ле ни те, 1993), Сте фа-
ния Цан ко ва (меж ду на род ни наг ра ди за 
по е зия на цен тъ ра „Ал до Мо ро“ в Ле че, 
Ита лия, 1997, 1998, 2000), Йор дан Ку шев 
(наг ра да за кни га от СБП, 1993, и др.), 
Ма ри я на Кор фо но зо ва (от ли чие в кон-
кур са за ин тим на ли ри ка „Ма ги я та Лю
бов“, 2001), Радко Радков (френската ли-
тературна награда „Солензара“, 2004 г., 
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за която по-горе стана дума), Христо 
Медникаров (през 1996 г. е но ми ни ран 
от Меж ду на род на та ака де мия на из
кус т ва та – Па риж, за кни ги те „Люл ка 
под Бал ка на“ и „Раз мис ли и проз ре ния“; 
през 2002 г. е но ми ни ран за меж ду на-
род на та ли те ра тур на наг ра да за ху мор 
и са ти ра „Рай ко Алек си ев“ за кни га та 
„Елен с ки бал кан джии-ше го бий ци“; По
четен гражданин на гр. Елена; и още – 
носител на наградата на СБЖ „Златното 
перо“ и на орден „Св. св. Кирил и Ме
тодий“ – I степен), Стелияна Мартино-
ва (награда „Принцеса на поезията“ и 
Николай Колев – посмъртно – „Принц на 
поезията“ на френския литературен ин-
ститут „Солензара“ в Париж , 2005) и др. 
Ис кам да под чер тая то зи факт, не за ра ди 
то ва, че пи са те ли те ще ста нат по-доб ри 
пи са те ли, ко га то по лу чат наг ра ди, а за-
що то те са важ ни за „ек с пор та“ на име на 
и кни ги из вън гра ни ци те на В. Тър но во; 
в край на смет ка те ле ги ти ми рат пи ше щи-
те пред об щес т во то. Пог лед на то от то зи 
ъгъл, Ве ли ко Тър но во, за да пе риф ра зи-
рам ми съл та на доц. Михаил Не дел чев, 
се ока за в ня как ва сте пен са мо дос та-
тъч но в ли те ра ту ра та. Но спо ред мен 
то е в цайт нот. За що то въп ре ки при е ти-
те през пос лед ни те го ди ни не мал ко чле-
но ве на на ци о нал ни те пи са тел с ки фор-
ма ции – Съюз на българските писатели, 
Сдру же ние на бъл гар с ки пи са те ли, Съюз 
на свободните писатели в България, от В. 
Тър но во, ста ту сът на пи ше щи те в гра да 
не пом ръд на и на йо та. Мо же би за що то 
си ту а ци я та в Со фия се от ра зя ва ше ог ле-
дал но във В. Тър но во, Плов див, Вар на, 
Бур гас, Ст. За го ра... Пи са те ли те про дъл-
жи ха да би ту ват в мар ги нал на та си по зи-
ция, осъ де ни на нос тал гии и смя та щи, че 
„из кус т во то е над ре ал ност“, до ко я то мо-
гат да се до кос нат са мо „из б ра ни те“.

Без да ри е то! Прик ри то зад сно би-
зъм, хаос, лип са на кри ти чес ка и ин с ти ту-
ци о нал на ре шет ка и куп дег ра да ци он ни 
при чи ни, съ път с т ва щи хо ра та на пи са но-
то сло во през пре ход ния пе ри од, то шес-
т ва ше: в из да тел с т ва та, сред кри ти ци те, 
сред пи са те ли те и пре во да чи те. Мно жес-

т во то от те зи „су бек ти“ на ли те ра ту ра-
та се из ви ня ва ше за своите гафове със 
„си ту а ци я та“ (нис ки про даж би, слаб па-
зар, раз ру ше ни книжни дис т ри бу тор с ки 
струк ту ри, це но ва та по ли ти ка, лип са на 
за ко но ва ба за, физическото оцеляване и 
т.н.); дру ги – все пак спо соб ни те, чи та ви-
те – смя та ха, че учас т ват в „пре на реж да-
не то на ка но на“; не мал ка част от „нав ле-
ци те“ в ли те ра ту ра та, ко и то през пе ри о-
да се раз п ло диха ка то зай ци, оба че бе ше 
до вол на... Без дар ни кът из да ва ше кни ги, 
взе ма ше без п роб лем но спон сор с ки па-
ри и ор га ни зи ра ше пищ ни про мо ции на 
книж ни те си про дук ти, че и ре а ли зи ра-
ше пе чал би – не що, ко то е сим п то ма тич-
но за про дъл жа ва ща та оли гоф ре ния в ця-
ло то об щес т во. Об рат но: про мо ци и те на 
стой нос т ни кни ги и твор чес ки сре щи бе 
ли ша ва но от вни ма ни е то на тър нов с ки-
те по пу ляр ни елек т рон ни и книж ни ме-
дии, зад ко е то сто ят доста при чи ни. Но 
за тях друг път... Аз по не (ра бо тил съм ка-
то ре дак тор в тър нов с ки из да тел с т ва) не 
твър дя, че ня коя струк ту ра – дър жав на, 
об щин с ка, час т на, има „от но ше ние“ към 
из да ва но то във В. Тър но во; без вся как ва 
ми съл (стра те гия) за те зи 10–15 го ди ни 
дейс т ва ха и пи са те ли, и из да те ли, и спон-
со ри, и ко ор ди на то ри. В дру ги гра до ве 
кон цеп ту ал но офор ми ха ан то ло гич ни 
пред с та вя ния на сво и те твор ци (ня къ де 
по ня кол ко пъ ти, лук зоз но). Във В. Тър но-
во то ва не се слу чи по до ба ва що: ще при-
пом ня, че в не тол ко ва пре циз на та ка то 
се лек ция и по лиг ра фия ан то ло гия „Тър
нов с ка по е зия“ (изд. „ПАН-ВТ“, 1997, отг. 
ред. Вл. Шу ме лов) са пред с та ве ни син х-
рон но 44 по е ти, а в „Тър нов с ка про за“ 
(изд. „ПАН-ВТ“, 1997, ре дак то ри и със та-
ви те ли Вл. Шу ме лов и С. Ва си лев) – 11 бе-
лет рис ти (с би ог ра фич ни справ ки за ав-
то ри те в края). С доб ри кри ти чес ки ду ми 
тряб ва да спо ме нем по е ти чес ка та кни га 
„Ау то да фе“ (1992), пред с та вя ща та лан т-
ли во то след де се то но ем в рийс ко по ко ле-
ние сту ден ти око ло ли те ра тур ния клуб 
„Ем. Ста нев“ (с ръ ко во ди тел С. Ва си лев), 
сб. „Жи ви те ду ми“ (Уни вер си тет с ко из-
да тел с т во „Св. св. Кирил и Методий“, В. 
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Тър но во, 1993) на мла ди ли те ра то ри от 
ВТУ и гра да, сту ден т с кия ал ма нах „Пир“ 
(от 1994 г., из лез ли шест броя), ли те ра тур-
ния сбор ник „На деж ди те на „На деж
да“ (1994), из да ден по слу чай 125-го диш-
ни на та от ос но ва ва не то на емблематич-
ното за старопрестолния град и Бълга-
рия читалище. От дел но спо ме на вам „Ру
жи ца“ – ан то ло гия на „тър нов с ки по е те-
си“ (изд. „ПАН-ВТ“, 2001), ко я то до ня къ де 
бе ше гаф не тол ко ва ка то случ ва не на по-
ли ти чес ко то (спон со рът) и ес те ти чес ко-
то (т.нар. жен с ко пи са не) или ка то лип са 
на идея, прос то пред с та ве ни те твор ци 
бя ха не рав нос той ни по меж ду си, а също 
и антология „Трапезица“ (редактор Бо-
гомир Богров, 2003), която спокойно би 
могла да бъде подмината като издател-
ски и културен факт по принцип (не ста-
ва дума за това, че в книжното тяло спо-
койно съжителстват големи търновски 
и български поети до графомани и влю-
бени в поетическото слово самодейци; 
през 2006 г. антологията прераства в ал-
манах с гл. редактор проф. дфн Георги 
Данчев със същата съмнително литера-
турна стойност, ориентиран към ностал-
гиите). Та ка или ина че от го ле мия по тен-
ци ал, кой то крие гра дът, не мо жа ха да 
бъ дат из лъ че ни стой нос т ни ан то ло гич-
ни пре зен та ции на ху до жес т ве на та ли те-
ра ту ра, спо е ни от един на ми съл и ху до-
жес т ве ни кри те рии.

За смет ка на то ва сред ав тор с ки те 
кри ти чес ки кни ги се от к ро и ха значи-
телни ус пе хи – тър нов с ка та ав тор с ка 
критическа кни га ста на „ци ти ру е ма“, пре-
зен та тив на в ня ка къв бъл гар с ки кон-
текст, което без съмнение е резултат от 
работата в областта на хуманитаристи-
ката, извършвана във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“. Ре цеп тив на та ли те ра ту ра в 
ху ма ни та рис ти ка та из буя във Ве ли ко тър-
нов с кия уни вер си тет, осо бе но след ре-
гис т ра ци я та на издателство „Фа бер“ 
през 1996 г., ко е то за пъл ни ни ша та от 
нис ки ти ра жи (пре дим но на уч ни кни ги) 
в гра да. И все пак на ред с учеб на та, учеб-
но-по мощ на та ли те ра ту ра (Универси-

тетско издателство „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, изд. „Сло во“ и др.), из ли за ха мо-
ног ра фии и сбор ни ци със си лен от з вук в 
стра на та. Та ки ва бя ха кни ги те на Иван 
Ра дев (меж ду мно го то зас лу жа ват да 
спо ме нем „Тър нов с ка хро ни ка.1800–
1835“, „Дъл га та па мет“, „Ис то рия на Ве ли-
ко Тър но во – XVIII–XIX век“, „Ис то рия на 
бъл гар с ка та ли те ра ту ра през Въз раж да-
не то“, „Тър нов с ко то въс та ние от 1835 
(Вел чо ва та за ве ра)“, „Мо ят Сте фан Стам-
бо лов“, „Лю бов ни те ис то рии и аван тю-
риз мът на бъл га ри те“, „Бъл гар с ка та ли те-
ра ту ра на XIX век – от ано ним ност към 
ав тор с т во“), на Ан чо Ка ло я нов „Бъл гар-
с ко то ша ман с т во“ (1995), „Старобългарс-
кото езичество: Мит, религия и фолклор 
в картината за свят у българите“ (2000), 
на То дор Мол лов „Мит–епос–ис то рия“ 
(1997), на Ни ко лай Звез да нов „В све та 
на „Майс то ра и Мар га ри та“ (1993), „Кос-
мосът на Гогол: Същият в огледалото на 
Другия“ (2005), на Са ва Ва си лев „Ли те ра-
тур ни ят мит Вла ди мир Ва си лев“ (2000), 
„Пре ди и след по то па на мъл ча ни е то“ 
(2001), „Бъл гар с ка ли те ра тур на кла си ка. 
Ана ли зи и ин тер п ре та ции“ (2002), на Ра
дос лав Ра дев „Але ко Кон с тан ти нов. Ли-
це и опа ко“ (1997), „Иван Ва зов и бъл гар с-
ко то пред ве че рие“ (1998), „От кал па ка до 
цър ву ли те“ (2002), на Еле на Нал бан то
ва „Про за та на Илия Блъс ков“ (1999), 
„Пос мър т но то сло во ка то фе но мен на 
бъл гар с ка та кул ту ра“ (съвм. с Ан. Вел ко-
ва-Гай дар жи е ва, 2000), „Въз рож ден с ки-
ят чо век – уто пии и ре ал нос ти“ (2001), 
„Васил Априлов. Време и съвременни-
ци“ (2004), на Ди ми тър Ке на нов „Ора-
тор с ка та про за на Пат ри арх Ев ти мий Тър-
нов с ки“ (1995), „Ев ти ми е ва ме таф рас ти-
ка. Път и ми сия във вре ме то“ (1999), „Оза-
ре ни ят Гри го рий Цам б лак“ (2000), „Сла-
вян с ка ме таф рас ти ка“ (2002), на Вла ди
мир До нев „Фол к лор и на ра тив но мо де-
ли ра не в бе лет рис ти ка та на Лю бен Ка ра-
ве лов“ (1999), на Вла ди мир Са бо у рин 
„Из с лед ва ния“ (1998), „Ля во и ли те ра тур-
но“ (2001), „След сюб ли ма“ (2003), „Про-
изход на испанския пикаресков роман: 
към генеалогия на реализма“ (2006), на 
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Ге ор ги Гър дев „Ли те ра ту ра въп ре ки мо-
де ла“ (1997), на Илия Па чев „Сти хът в по-
е ти чес ка та твор ба“ (2000), на Иван Стан
ков „Скръбният, нежният. Лирическият 
свят на Асен Разцветников“ (1993), „Смърт 
не може да има. В лирическия свят на Бо-
рис Христов“ (1996), „На пъ тя на ис то ри я-
та. Твор чес т во то на Димитър Та лев“ 
(2001), на Ни ко лай Дас ка лов „Сю же ти те 
на ис то ри я та и ре ван шът на ду ха“ (2002), 
на Ни ко лай Ди мит ров „Ме та фи зич ни-
те прос т ран с т ва на ези ка. Ас пек ти на 
Яво ро ва та по е ти ка“ (2001), „Отчуждения. 
Екзистенциалната проблематика в бъл-
гарската литература – I част“ (2004), на 
Ви о ле та Ру се ва „Ас пек ти на мо дер ност-
та в бъл гар с ка та ли те ра ту ра през 20-те 
го ди ни“ (1993), „Ге не а ло гия на бъл гар с ка-
та мо дер ност“ (2001), на Ди ми тър Ми
хай лов „Сто ян Ми хай лов с ки“ (1994), „Кла-
си чес ки твор би в бъл гар с ка та ли те ра ту-
ра. Ана ли зи“ (2002), на Ан то ния Вел ко
ваГай дар жи е ва „Ли те ра тур нок ри ти-
чес ки про чи ти“ (2002), на Пе тър Сте фа
нов „Из лъ га ни ят дя вол“ (2000), на До ра 
Ко ле ва „Ли ри ка та на 60-те го ди ни. Сти-
ло ви тен ден ции и мно го об ра зие“ (1998), 
„В ху до жес т ве ния свят на Ан д рей Гер ма-
нов“ (2000), „Блага Димитрова: човек, об-
щество, всемир“ (2003), на Ге но Ге нов 
„Вик тор Юго – ли те ра тур нокри ти чес ки 
очерк“ (1989), съставителство на редица 
сборници по антична и западноевро-
пейска литература след 1990 г., на Марг
рета Григорова „Хоризонти и пътища 
на полската идентичност“ (2002), „Лите-
ратурни посвещения. Ритуални зони на 
словото в полската литература“ (2003), 
на Христо Бонджолов „Текст и прото-
текст. „Доктор Живаго“ на Б. Пастернак“ 
(2003), „Homo Balkanikus като Homo 
Ludens. Сатирична картина на света в 
творчеството на Радое Доманович и 
Бранислав Нушич“ (2003), на Венелин 
Грудков „Небесен човек и земен ангел. 
Житийният цикъл за св. Иван Рилски – 
литературоведска интерпретация“ 
(2001), на Лъчезар Георгиев „Книговед-
ски студии и статии“ (2003) и др. Появи-
ха се и първите обещаващи книги на 

млади изследвачи: „Аспекти на симво-
лизма в българското изобразително из-
куство“ (2002) на Деница Янева, „Въз-
рожденецът Пантелей Кисимов“ (2002) 
на Десислава Андреева, „Възрожденс-
ки очертания. Фигури и карти, път и па-
мет“ (2004) на Илиана Павлова и др. 
Важни за съвременната българска хума-
нитаристика са издадените през перио-
да научни сбор ни ци и по ре ди ци: „Тър нов-
с ка кни жов на шко ла“ (т. VII), „Шла гер ни-
ят дис курс влитературата“(1999), „Ли-
те ра ту ра та – зо ни на еро ген ност“ 
(2000), „Лин г вис ти ка на ли те ра тур ния 
текст и те о рия на ли те ра ту ра та“ (сб. 
от меж ду на род на кон фе рен ция в па мет 
на доц. Хрис то То до ров, 23–25 ок том в ри 
1998 г.), (2000), „Сле ди те на Све ще на та 
кни га в бъл гар с ка та ли те ра ту ра“ (2001), 
„Пи са те лят – „То ва кра си во чо ве чес т во“ 
(2001), „Гар де ро бът в ли те ра ту ра та“ 
(2001), „Ли те ра тур ни те пог ро ми“ (2001), 
„П. Р. Сла вей ков – спо мен жив“ (2001), „Ис-
то рия. Ис то рии. На ра ти ви“ (2002), „Хид-
ро фи лия и хид ро фо би“ (2002), „Слу ча ят 
Ото Крон щай нер“ (2002), „Тру до вос път-
ни чес ка ли те ра ту ра“ на Иван Ме ше ков 
(но во изд. 2003), справочникът “Велико-
търновската Алма Матер в развитие-
то на съвременната българска литера-
тура” (2003), Литературната геогра-
фия – пътешественици и домоседи” 
(2004), „Тъгите ни“ (2004) на Димо Кьор-
чев по повод неговата 120-годишнина, 
„Дневниците“ (2004) на Емилиян Станев, 
“Димо Кьорчев. Био-библиография. 120 го-
дини от рождението” (2004), “Димо Кьор-
чев. Между литературата и политика-
та. Изследвания. Архив. Оценки” (2005), 
„Дневниците на писателя дисидент“ 
(2005, 2006 второ, допълнено издание) 
на Йордан Вълчев, както и сб. от Нацио-
налната литературна конференция за 
писателя “Змей със змейовете и човек с 
човеците”. Йордан Вълчев. Изследвания. 
Материали. Спомени”, (2005), “Пиянство 
и смисъл” (2005), “Владимир Василев. Кри-
тикът, редакторът, естетът” (2005), и 
др., по ве че то от по ре ди ците „По зи ции“ 
и „Литература и критически утопии“ на 
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На ци о нал ния ин с ти тут „Но ва бъл гар
с ка ли те ра ту ра“. Тук тряб ва да от бе ле-
жим, че този Институт беше учреден на 1 
декември 2000 г. във В. Търново от Ка-
тедра „Българска литература“ при Вели-
котърновския университет и издателст-
во „Слово“. Причина за неговото появя-
ване бе пълната незаинтересованост от 
страна на държавни институции, фонда-
ции, издателства към състоянието на 
родната художествена литература от 
последните 50 години и липсата на цент-
рове, които да представят или подпома-
гат издаването и изследването ѝ. Разби-
ра се, въпреки заявените и проведени 
инициативи по дългосрочната изследо-
вателска и издателска програма, ниски-
те тиражи и слабата презентативност на 
книгите на практика ги лишаваше от 
един по-широк дебат и читателска реф-
лексия. В по ле то на ино ва ци и те и нев-
кюч ва не то в ня как ви „тър нов с ки“ по зи-
ти вис тич ни рам ки оба че за бе ляз ва ме 
мал ко ав тор с ки из с лед ва ния – та ки ва са 
кни ги те на Вла ди мир Са бо у рин, посве-
тени на модернизма, как то и ня кои кни-
ги на ав то ри от ка тед ри те по за пад ни фи-
ло ло гии във ВТУ. За жа лост. По не же ос та-
на ло то е все пак тру до лю бие и литера-
турнокритическа дес к рип ци я  (вж. кни ги-
те на проф. Ни ко ла Г. Ни ко лов). Па ра лел-
но вър вят тър се ни я та на литературни 
кри ти ци, историци и есеисти, ко и то не 
са пря ко свър за ни с ака де мич на та об щ-
ност в гра да – Вла ди мир Шу ме лов („На-
кър ни мо то“ – етюди и критики, 2004), 
Рад ка Пен че ва („Ли те ра тур ни ят ар хив 
– не до раз ка за на та па мет“, 2003), Бо рис
лав Гър дев (про дук ти вен ли те ра ту рен 
и фил мов кри тик, чи я то дебютна крити-
ческа книга очак ва ме с ин те рес), Сне жа
на Ива но ва (поет, ли те ра ту рен кри тик и 
есе ист; вж. в та зи по со ка есе ис тич ни те ѝ 
кни ги „Ада мо ви хро ни ки“ – 1997 г., и 
„Пре об ра же ни я та на Из б ра ни ка“ – 
2003 г.), Йор дан ка По по ва (учи тел ка), 
Роза Мишева (учителка), Ма ли на То но
ва (учи тел ка), с тек с то ве, по-бли зо до 
кри ти чес ко-из с ле до ва тел с ко то на ча ло 

и методиката на преподаване в бъл гар с-
ко то учи ли ще, и др. 

Ето важ ни те кни ги в об ласт та на 
тър нов с ка та по е зия на 90те, ко и то 
ще ос та нат или ка то до бър старт, или ка-
то ек с пе ри мент, или прос то ка то доб ри 
кни ги, за ко и то ще зас лу жа ва да се го во-
ри и през XXI век: сбор ни ците „Спасена 
памет“ (1990), „Ли ри ка“ (1999) и „Неподо-
зирани шедьоври“ (2005) на Ни ко лай Ко
лев, три те кни ги „Пти ца без очи“ (1993, 
1997), „Аз съм Ной“ (1999, 2003) и „Ви но-
вен свят“ (2002) на Янис лав Ян ков, кни-
гите „Вто ри ят жи вот“ (1990), „Нощ та на 
Брах ма“ (1998), „Праг зад вра та та“ (2001) 
и „Отдалеч“ (2004) на Сне жа на Ива но
ва, по е ма та „Хен зел и Гре тел“ (1994) на 
Ивай ло Ива нов, „Sex Shop“ (1993) на 
Вла ди мир Са бо у рин, „Уто пия на ста-
ри те обу ща“ (1993) на Но ра Бо жи ло ва, 
„Зак лю чен в око то на пти ца“ (1995) на 
Ва лен ти на Ма ри но ва, „Око на ду ма“ 
(2000) на Еми лия Ав ги но ва, „Омагьо са-
ни кръ го ве“ (2000) на Яр ми ла Дас ка ло
ва, драмата в стихове „Все на род но бде-
ние за Апос то ла“ (2001) и други на Рад
ко Рад ков, „Заб ра нен жи вот“ (2000) на 
Здрав ко Пе ев, книгите с „избрано“ „Връ-
ща не в нощ та“ (2003) и „Сбъдване“ (2004) 
на Ва сил Да ви дов, „В мра ка на пред чув-
с т ви я та“ (1999) на Пла мен Пав лов, „Ars 
Moriendi или Но ва все об ща ис то рия“ 
(1997) на Ни ко лай Пет ков, „Ру ни“ (1997) 
на Ме то дий Бах че ва нов, съв мес т ния 
про ект „Дъ ще ри те на Кай“ (2002) на Саш
ка Алек сан д ро ва и Ма ри на Пет ро ва, 
„Мокри мисли“ (1993), „Не ме щади, лю-
бов, не ме щади“ (2003), „Кърваво хоро“ 
(2004), „Око на гарван“ (2005) на Сте
лияна Мартинова (Естела Маре), „Ли-
ца“ (2001) на Ми ле на Ра де ва, „Пче лин“ 
(1992) на Цвят ко Де чев, „Пре об ра же-
ния“ (1999), „Дете и Жена, и Пророчица“ 
(2000), „Тези прости неща“ (2000), „Тра-
кийско съкровище“ (2006) на Здрав ка 
Вла до ваМом че ва, „Ве чер но ог ле да-
ло“ (1999) на Ми ла Вел че ва, „Въп ро си“ 
(1990) на Иван Га бе ров, „Огън че го ри“ 
(1993) на Йор дан Ку шев, „Хълм“ (2000) 
на Ма ри а на Кор фо но зо ва, „Вър ху жа-
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ра ва стъп вам“ (2000), „Самотен под дъж-
да“ (2005) на Недялко Чалъков, „70 изб-
рани откровения“ (2002) на Георги Дан
чев, „По ле тът на кон до ра“ (2002, бълг. и 
исп.), „Пустинята на времето“ (2006) на 
Ру жа Вел че ва, „Лунният просяк“ (2005) 
на Николай Димитров и др. В сян ка и 
встрани ще ос та нат оба че име на и кни-
ги като тези на Ге ор ги Дан чев, Хрис то Па-
нев, Ха ра лам пи Лам бев, Венцислав Вел-
чев, Ге но Мо чу ков, Хрис то Пет ков, Сте фа-
ния Цан ко ва, Стеф ка Цвет ко ва, Стой ко 
Дан чев, Ал бе на Пет ро ва, Пав лин ка Вла-
де ва, Сто ян Вла хов, Мит ко Пет ров, Не ли 
Ди мит ро ва, Пен чо Ка ра ли ев, Иван Ан то-
нов, Пеньо Цо нев, Си бин Май на лов с ки, 
Ви о ле та Чо не ва и др. – не по ра ди на ли-
чи е то на яв но сла би ху до жес т ве ни ха-
рак те рис ти ки, а по ве че по ра ди лип са на 
пос то ян с т во, на ха рак тер, на трай ни за-
ни ма ния и изя ви в по ле то на съв ре мен-
на та бъл гар с ка ли ри ка. То ва съ що не оз-
на ча ва, че из б ро е ни те в спи съ ка пре ди 
тях са са мо (или из к лю чи тел но) сил ни по-
е ти; част от тях оба че учас т ват в но ви те 
бъл гар с ки по е тич ни ан то ло гии, име на та 
им са ве че част от но вия бъл гар с ки ли те-
ра ту рен пей заж. Все пак, ако про я вим ра-
ди ка ли зъм, ед ва ли бих ме от к ро и ли и че-
ти ри сти хот вор ни кни ги (съ от вет но и че-
ти ри име на) във В. Тър но во, в ко и то да 
прозира ви зи я та на голе мия по ет. За мен 
лич но то ва са име на та на Сне жа на Ива
но ва, Янис лав Ян ков, Рад ко Рад ков, 
Ни ко лай Ко лев. За но ви те ще бъ да так-
тич но мъл ча лив, ма кар че там имам по ве-
че прис т рас тия.

Във връз ка с ли те ра тур ни те про щъ-
пул ни ци тряб ва да спо ме нем за сла ба та 
при ем с т ве ност меж ду „мла ди“ и „ста-
ри“. За що то през те зи го ди ни във В. Тър-
но во съ щес т ву ва ха раз лич ни по е ти чес-
ки фор ма ции, главно на уче ни ци и сту-
ден ти: по е ти чес ки клуб „Икар“ от ХГ „Св. 
св. Ки рил и Ме то дий“ с ръ ко во ди тел Ма-
ли на То но ва (наг ра да та „Ал. Ге ров“ Вик-
то рия Же ко ва по лу чи през 1998 г.), по е-
ти чен клуб „Ера то“ в ПМГ „В. Дру мев“ с 
ръ ко во ди тел Ка ме лия Стан че ва (Ге ор ги 
Па на йо тов, Си мо на Пет ко ва и др. – съ що 

с наг ра ди от по е тич ния кон курс „Ал. Ге-
ров“, 1998 г.), ли те ра тур но то сту дио „Ина-
че“ в сре да та на 90-те, с ко е то се за ни ма-
ва ше по е тът Здрав ко Пе ев в До ма на ли-
те ра ту ра та, мла  ди те твор ци от СОУ „Ем. 
Ста нев“ и Ези ко ва гим на зия, от клу ба „Ли-
те ра тур ни твор ци“ при Цен тъ ра за ра бо-
та с де ца във В. Тър но во, и най-ве че сту-
ден ти те от ли те ра тур ния клуб „Ем. Ста-
нев“ във ВТУ „Св. св. Ки рил и Ме то дий“ 
(от пър ви те го ди ни след 1989-а, с ръ ко-
во ди тел Са ва Ва си лев, меж ду ко и то мо-
жем да ци ти раме име на та на ве че на ло-
жи ли се ли те ра то ри: Ивай ло Ива нов, Гер-
ги на Ва си ле ва, Мая Ан ге ло ва, Ми ра Душ-
ко ва, Но ра Бо жи ло ва, Ни ко лай Гос по ди-
нов, Ни ко лай Пет ков, Ма ри на Пет ро ва, 
Ди ми тър Кръс тев, Вла ди мир До нев, Ан-
то ния Вел ко ва и др.), сту ден ти те от ли-
те ра тур но-дискусионния клуб „Агора“ 
във ВТУ с ръ ко во ди тел Ни ко лай Ди мит-
ров (Десислава Андреева, Мара Зарбо-
ва, Ана Гол че ва, която през 2003 г. из-
даде своята дебютна поетическа книга 
„Приказки от вчера“ в изд. „Фа бер“) и др., 
с ко и то от стра на на Сдру же ние на ли те-
ра тур ни дей ци „Све та го ра“ не бе ше ра-
бо те но, не бя ха осъ щес т вя ва ни съв мес т-
ни про ек ти. Отделно тук можем да спо-
менем името Боян Колев – ученик от Ху-
манитарна гимназия, който през 2006 г. 
спечели първо място в конкурса „Петя 
Дубарова“ в Бургас. През пос лед ни те го-
ди ни в раз лич ни учи ли ща бя ха из да ва ни 
и вес т ни ци от и за уче ни ци (в Ху ма ни тар-
на гим на зия – в. „Междучасие“ и „Меж-
дучасие Плюс“ от 2006 г., „Дайджес“ на 
Американския колеж и др.), юби лей ни 
ан то ло гич ни книж ки по по вод го диш ни-
ни на учеб ни за ве де ния с ху до жес т ве ни 
твор би на тех ни въз пи та ни ци (ОУ „Ба чо 
Ки ро“, Ико но ми чес ки техникум и др.).

Разбира се, във В. Търново литера-
турните тенденции не са по-различни от 
тези в София или други градове на стра-
ната. И българската поезия не е само 
това, което четем и виждаме по страни-
ците на пе риодичните издания. Освен 
модерна и „постмодерна“, тя е и доста 
консервативна – такъв е цикълът, към 
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който се е устремила: спокойно, тради-
ционно писане, изпълнено с класичес-
ките техники на метриката. Нормално е 
в нея да не забелязваме особени качес-
тва и различия, като имаме предвид че 
тя поема върху себе си и отпечатъка на 
„всеобщото безстилие на епохата“. Но 
кой знае… 

Ве ли ко тър нов с ка про за. Един с т-
ве но из да де на та от Сдру же ние „Све та го-
ра“ ан то ло гия „Тър нов с ка про за“ (1997) 
нап ра ви опит за об г леж да не на на пи са-
но то от тър нов с ки бе лет рис тис ти през 
де се ти ле ти е то. Ре зул та тът не бе ше кой 
знае кол ко оп ти мис ти чен. А и пред ло же-
ни те на па за ра кни ги не бя ха кой знае 
кол ко мно го и ка чес т ве ни. По чер ци те се 
гру пи ра ха глав но око ло име на та на „ста-
ри те“: Кън чо Ата на сов – „Ва ри ант за оп-
ти мис ти“ (ро ман, 1992), Са га за се ло то“ 
(1993), „На крач ка от рая. Пре ход ни раз-
ка зи“ (1995), „Пос лед ни ят жи вот“ (2001), 
„Всичко отначало“ (роман, 2003), Иван 
Ми шев – „Ви де ние край езе ро то“ (1990), 
„Па да не то на Бас ти ли я та“ (1995), „Сан ти-
мен та лен ро ман в края на XX век“ (1995); 
„Го диш ни на от… ин те ли ген т с ки праз ни-
ци и дел ни ци“ (2001), „Рамстек с много 
лук“ (9 разказа и една пиеса, 2005), „Рек-
вием за излишните хора“ (битов роман, 
2005), Ан чо Ка ло я нов – „Див огън“ (ро-
ман, 1997), „Девети“ (роман, 2003), Ге ор
ги Гер чев – „Бял мъж“ (1993), Йор дан 
Ве ли ков – „Ко не в гра ди на та“ (1992), и 
от но си тел но „мла ди те“ или по-ско ро ру-
ти ни ра ни в тра ди ци он но то пи са не Лъ че
зар Ге ор ги ев – „Час за свиж да не“ (1990), 
„Сан та Инес“ (1990), „Дом на кръс то път“ 
(1992), „Бе зум на лю бов“ (1993), „Бос нен-
с ка рап со дия“ (1994), „Па ла тът на Ка ра-
ге ро ви“ (1994), „Са мот на пти ца“ (1995), 
„Ед на нощ в Ан т вер пен“ (1997), „Ка ри на“ 
(2001), Свет ла Ан д ре е ва – „От дя во ла 
ро де ни“ (2000), Са ва Ва си лев – „На лов 
без ку че та“ (1993), „Ле ти ще за пе ли ка-
ни“ („роман-партитура“, 2000), Ни ко лай 
Гос по ди нов – „Бър зо пре ми на ва щи вла-
ко ве“ (1995), как то и естетски сто я щи те 
„встра ни“ Вла ди мир Шу ме лов – „Двой-

но“ (1994), „Меж ду Бе кет и Аз“ (1998, 
2003), Ди ми тър Сто я нов Нов – „Как да 
при гот вим не що на бър зо“ (1992), пре ми-
на ла та от ли ри ка та към ро ма на Здрав ка 
Вла до ваМом че ва с кни га та „Вър ви ще“ 
(2002), бе лет рис тич ни те за хож да ния на 
Янис лав Ян ков (наг ра да за раз каз на в. 
„Ар т фо рум“ за 1999 г.) и мистично-фило-
софските текстове на Сне жа на Ива но ва 
(пуб ли ка ция във френ с ко то сп. за но ве-
лис ти ка „Брев“, бр. 58/1999 г.), сатирична-
та проза на Борислав Костов („Пла мен 
ви нов ни ка, Пла мен ча ров ни ка“ – 1995, 
„Аз бях пър ви ят“ – 1996, „Лю ляк и вя тър“ 
– 1999, „Би так са рай“ – 2000, „Град че със 
дъх ма ли нов“ – 2002), преминаването 
към романа на Ана Стоянова – Мъж ко 
сър це“ (2000), „Бе ли ят шал на пи а нис т ка-
та“ (2002), „Време на оцеляване“ (2004), 
доб ри те пър ви опи ти на Ни ко лай Фе
нер с ки (наг ра да за раз каз на в. „Ар т фо-
рум“ за 1999 г.) и дру ги съв сем мла ди хо-
ра, по-ско ро учили и пре ми на ли през В. 
Тър но во (тук бих споменал двата романа 
на младата възпитаничка на ВТУ Росица 
ВасилеваАтанасова „Срещу вятъра“ 
– 2003 г., и „През“ – 2005 г. който изли-
за след сборника ѝ „Стихове“ от 1999 г.). 
„Се ло то“ сре щу „гра да“, „но ви те кон цеп-
ту а лис ти ид ват“, ид ва и но ви ят ци ни зъм 
със уличния сказ, ин тер нет-по ко ле ни е-
то, „но ва та жур на лис ти ка“, ениг ма тич ни 
и по ня ко га от к ро ве но „уолт-дис ни“ фен-
тъ зи тек с то ве (ня кои мла ди ав то ри ка то 
Алек сан дър Ку ца ров ве ро ят но бър кат 
В. Тър но во с Хо ли вуд)… Ня ма го ся каш 
са мо приз на ни е то от вън, че В. Тър но во 
днес мо же да ро ди нов го лям Ав тор, Пи-
са тел. Мо же би, за що то Ав то рът ум ря (Р. 
Барт). И май тук тряб ва да свър шим. Ес-
тес т ве но, ако не от де ля ме мяс то за дет с-
ко-юно шес кия раз дел в про за та и по е зи-
я та (Ма ри а на Кор фо но зо ва, Йор дан 
Ку шев и др.), кой то на ред с ху мо ра и са-
ти ра та са тра ди ци он но сил ни не са мо 
във В. Тър но во, или на от к ро ве но сла би 
кни ги в об ласт та на бе лет рис ти ка та (от-
части Ана Сто я но ва, повече Алек сан дър 
Ру сев, Ради Кабаиванов и др.). В област-
та на мемоаристиката (нонфикшъна) се 
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явиха няколко споменно-носталгични 
книги – на Христо Медникаров (свър-
зани предимно с Еленския балкан и не-
говите хора), Недялко Чалъков („Мои-
те незабравими срещи“ – 2003 г., „Моя-
та тъща“ – 2005 г.) и др., между които се 
открояват любопитната „Любовни доси-
ета“ (2003) на поетесата Ружа Велчева, 
„притчовата“ „Корона от лъжи“ (2005) на 
Иван Габеров, книгата на спортна тема-
тика „Големият син път“ (2005) на Борис
лав Костов и записките на Кънчо Ата
насов „Ефектът на пеперудата“ (2006) 
– рефлексия от пребиваването му като 
кореспондент на българския военен 
контингент в Ирак през 2005 г. За до во-
ли те лен е фак тът, че за те зи го ди ни пре-
зен ти ра не то на тър нов с ка про за не сто-
е ше тол ко ва встра ни от об щия на ци о на-
лен по ка за тел за жан ра: оцен ка око ло 
до бър. В на ци о на лен кон текст ци ти ру-
е ми за 90-те и началото на XXI век ос та-
ват име на та на Ан чо Ка ло я нов, Кън чо 
Ата на сов, Иван Ми шев, Са ва Ва си лев, 
Вла ди мир Шу ме лов. До ня къ де – Лъ че
зар Ге ор ги ев, въп ре ки че той е най-пос-
ле до ва те лен и „тру до лю бив“ в по ле то на 
бе лет рис ти ка та.

Дра ма тур гия. Ав то ри от В. Тър но-
во, пи ше щи дра ма тур гич ни про из ве де-
ния и по тен ци ал но вклю че ни във вся ка 
ува жа ва ща се бе си ан то ло гия на съв ре-
мен на та бъл гар с ка дра ма тур гия, поч ти 
не мо жем да от к ро им. Все пак: Рад ко 
Рад ков, Лю бен Бо сил ков… До ка то име-
то на Рад ко Рад ков е ем б ле ма тич но за 
съв ре мен на та бъл гар с ка дра ма тур гия 
(ос но ва тел и ор га ни за тор – за ед но с ре-
жисьо ра Ал. По пов – на Ста рин ния те а-
тър в Со фия; а в част та си за В. Тър но во 
още по ве че във връз ка с пос та нов ки те с 
ис то ри чес ка те ма ти ка на хъл ма Ца ре вец 
пре ди да „из бух не де мок ра ци я та“), то 
име то на Л. Бо сил ков е по-не поз на то из-
вън кре пос т ни те ве ли ко тър нов с ки сте-
ни (жи вее и ра бо ти в ста ра та сто ли ца от 
1986 г.; за вър ш ва БФ във ВТУ през 1981 г., 
а през 1985 г. „Жур на лис ти ка“ в СУ). Днес 
за мно зи на е по ве че из да тел (вж. изд. 

„Бо сил ков“); през 90-те нав ли за ста бил-
но на те ат рал на та сце на, в един мно го 
пол зот во рен пе ри од на Ве ли ко тър нов с-
кия те а тър. Пи ше пи е са та „Въл шеб ни ят 
ос т ров“ (1990), ко я то ре жисьо рът Лю бо-
мир Де ков с ки пос та вя за пър ви път на 
великотър нов с ка сце на на 22.05.1991 г.; 
и още – „Пер пе ту ум-мо би ле“ (1991), „Па-
за чът на зо на та“ (1995), пос та ве на за пър-
ви път на 13.10.1995 г. в МДТ „К. Ки си мов“, 
пос та нов ка – ав то рът; „Стран ник“ (1990). 
През 2001 г. из да ва кни га та си „Пи е си“, а 
не го ви ят жест към но ва та бъл гар с ка дра-
ма тур гия по по вод 10-го диш ни на та на из-
да тел с т во „Бо сил ков“ е ве ли ко леп но то 
из да ние на 6-том на та „Съв ре мен на бъл-
гар с ка дра ма“ („Ко лек ция 100“), в ко я то 
е ре дак тор, със та ви тел и учас т ва с текст 
на пи е са („Въл шеб ни ят ос т ров“). В пос-
ледната си книга „Покаяние“ (театрален 
дневник и пиесата „Пазачът на зоната“, 
2004) Л. Босилков се опитва през своя 
поглед да представи част от най-новата 
театрална история на В. Търново, струва 
ми по-добрата. Рад ко Рад ков ще ос та не с 
дра ма тур ги я та на ис то ри чес ка те ма ти ка 
в сти хо ве, за жа лост по я ви ла се в го ля ма-
та си част пре ди 10.11.1989 г. и пре из да де-
на лук соз но от ве ли ко тър нов с ко то из да-
тел с т во „Аба гар“ през 90-те го ди ни: „Бал-
ду ин Флан дър с ки“, „Хан Ас па рух“, „Све ти 
Ев ти мий Пат ри арх Тър нов с ки“, „Все на-
род но бде ние за Апос то ла“, „Цар Пе тър 
Де лян“, „Те о фа но“. В то зи уни ка лен жанр 
е не дос ти жим. Тук не мо жем да под ми-
нем и Иван Ми шев, по не за ра ди фак та, 
че до 1989-а бе но си тел на наг ра ди от 
раз лич ни на ци о нал ни кон кур си: за ра ди-
о пи е са, пос ве те на на 1300-го диш ни на та 
от ос но ва ва не то на бъл гар с ка та дър жа-
ва, за дра ма тур гия – пи е са та „Го диш ни-
на от…“…, как то и пос та нов ка та на Л. Да-
ни ел на сце на та на „Бъл гар с ка ар мия“ на 
дра ма та му „За къс ня ла иг ра“ (1988), раз-
лич ни пре во ди на ра дио-и те ат рал ни пи-
е си, и Кън чо Ата на сов (ка то ав тор на пи-
е си и сце на рии за ки но то; през 2005 г. 
издава книга с драматургични тексто-
ве) от 70-те го ди ни, пи е са та „Тръ нен ве-
нец“ (1974) на ад во ка та Ан гел Къ нев, съ-
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що Ма рин Кру сев с ав тор с кия си спек-
та къл „Всич ко е лю бов“ (1984, реж. Й. 
Сам си е ва) и адап та ци я та му на сти хо ве-
те за кла си чес ка та опе ре та „Клош мерл“ 
на Ве ли ко тър нов с кия те та тър, раз лич-
ни изя ви на Пе тър Бор су ков, Ди ми тър 
На чев и др. в те а тъ ра при чи та ли ще „На-
деж да“, пиесите на Иван Узунов от 80-
те години. Отделно трябва да споменем 
и сполучливите новаторски изяви на ек-
сперименталния студентски театър при 
Великотърновския университет с ръко-
водител Гено Генов още преди 10 ноем-
ври 1989 г. с репертоар от авангардни и 
непревеждани дотогава западни автори 
(тази театрална „лаборатория“ продъл-
жава своите добри изяви и днес), Детс-
ката театрална школа при МДТ „К. Киси-
мов“ с ръководител Йорданка Самси
ева, театралния салон „Комедия“ към 
читалище „Искра“ (ръководител Йор-
дан Добрев), театрална студия „Усмивка“ 
към Младежкия дом – В. Търново (ръко-
водител Снежана Петрова) и др. А ина че 
ме та тек с то ве за те а тъ ра, къ де по-есе ис-
тич но, субективно и им п ре си о нис тич но, 
къ де по-кри тич но и обек тив но, пи шат ак-
тив но бив ши ят дра ма тург на Великотър-
нов с кия те а тър Би се ра Джи во де ро ва 
и ре жисьо рът Те о до си По пов (който 
издава мемоарно-публицистичните си 
книги, свързани с историята и настояще-
то на българския театър и кино „Еван ге-
лие на Ме фис то фел от Тео“ – 2001 г., „Биб-
ли я та на Ме фис то фел“ – 2004 г., „Златото 
на Мефистофел“ – 2005 г., които съставят 
трилогията „Гяволиада“). Про фе си о нал-
на кри тич на ли те ра ту ра за те а тър във В. 
Тър но во оба че та ка и не се по я ви, ко е то 
на на ся вре ди и на са мия те а тър. 

Пре вод на ли те ра ту ра. Ве ро ят но 
и те зи наб лю де ния ще бъ дат бег ли и по-
ня ко га из пус ка щи не що важ но. Пре во да-
чи те във В. Тър но во са свър за ни по тра-
ди ция (и не об хо ди мост) из к лю чи тел но с 
Ве ли ко тър нов с кия уни вер си тет, а в пос-
лед ни те го ди ни ра бо тят по ръч ко ви пре-
во ди към оп ре де ле ни из да тел с ки къ щи 
и аген ции за пре вод. Ето ня кои име на, 

ко и то се за ни ма ват ак тив но с пре вод 
на ху до жес т ве на ли те ра ту ра: в об ласт та 
на ро ман с ки те ези ци (френ с ки, ис пан-
с ки, пор ту гал с ки, ита ли ан с ки) – Па и сий 
Хрис тов, Кра си мир Пет ров, Вес ка Ки ри-
ло ва, Ге ор ги По пов, Ло ри на То до ро ва, 
Да ни е ла Пет ро ва, Вла ди мир Драг нев, Ге-
но Ге нов, Сне жа на Ива но ва, Ру жа Вел че-
ва, Тан чо Или ев, Ре не та Ри ба ро ва и др.; 
нем с ко е зич на плюс ня кои „мал ки ези-
ци“ (ни дер лан д с ки, фла ман д с ки) пре вод-
на ли те ра ту ра – Пен ка Ан ге ло ва, Баг ре-
лия Бо ри со ва, Рада Василева, Николина 
Бурнева, Владимир Сабоурин, Бо рис лав 
Кос тов и др.; ан г лийс ки език – Люд ми ла 
Кос то ва, Йон ка Кръс те ва, С. А. Ас ла нян, 
Ди ми тър Ди мит ров, Ди ми тър Доб рев, 
Яр ми ла Дас ка ло ва, Сто ян Мед ни ка ров, 
Здрав ка Вла до ва-Мом че ва, Не ли Фъ се-
ва и др.; бал кан с ки, рус ки и сла вян с
ки ези ци – Ми ха ил Ми хай лов, Ма ри а на 
Ня го ло ва, Ге ор ги Гър дев, Цен ка Ива но-
ва, Хрис то Мед ни ка ров, Ни ко лай Пет-
ков, Сне жа на Ива но ва, Пав лин ка Вла де-
ва, Ни ко лай Дас ка лов, Не дял ко Ча лъ ков, 
Сте фан Хи нов, Ни ко лай Фе нер с ки, Рад ка 
Пен че ва, Вла ди мир Шу ме лов, Еми лия Ав-
ги но ва и др. 

Пох ва ла зас лу жа ват уси ли я та на 
изд. „ПИК“ в ре а ли за ци я та на пре во ди 
на ви со ко ху дожес т ве ни кни ги в об ласт-
та на нем с ко е зич на та ли те ра ту ра: биб-
ли о теч ни те по ре ди ци „Austriaca“ (во дещ 
ре дак тор П. Ан ге ло ва), „Бел гия“ и „Хо лан-
дия“ (во дещ ре дак тор Багрелия Бо ри со-
ва) и др., съ що биб ли о те ка „Ев ро па“ на 
изд. „ПАНВТ“, раз лич ни по ре ди ци за 
рус ка и за пад на ли те ра ту ра на изд. „Сло
во“, го ля ма част от про дук ци я та на изд. 
„Фа бер“, „Аба гар“, УИ „Св. св. Ки рил и 
Ме то дий“, „Gaberof “и др. Смя там, че 
ад ми ра ции зас лу жа ват съ що те зи пре-
во ди, ко и то пред с та вят (из на сят) бъл гар-
с ка та ли те ра ту ра, пра ве на във В. Тър но-
во, зад гра ни ца: в то зи ас пект тряб ва да 
по со чим бр. 58/1999 г. на френ с ко то спе-
ци а ли зи ра но спи са ние за но ве лис ти ка 
„Брев“ (Brèves), ко е то пуб ли ку ва под-
борка от текстове на най-новата българ-
ска проза (включително от търновските 
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автори Са ва Ва си лев, Сне жа на Ива но ва 
и Вла ди мир Шу ме лов) в пре вод на Вес
ка Ки ри ло ва (пре по да ва тел ка във ВТУ) 
и Ел ка Ни ко ло ва (пре по да ва тел ка в ЕГ 
– В. Тър но во). Осо бе но пос то ян с т во про-
я ви в ра бо та та си със сту ден ти те по пор-
ту гал с ки Да ни е ла Пет ро ва, спечелени 
бяха наг ра ди за пре вод в раз лич ни кон-
кур си (впро чем Д. Пет ро ва пре веде към 
со фийс ко то из да тел с т во „Об си ди ан“ от 
1997 до 2003 г. поч ти всич ки до се га из лез-
ли в Бъл га рия ро ма ни на бра зил с кия пи-
са тел Па у лу Ко е лю, как то и кни ги те „Гра-
дът и пла ни на та“ – 2001 г., на Еса де Кей-
рош, „Отец Лу иш де Со за“ – 2002 г., на Ал-
мей да Га рет, „Ис то рия на Пор ту га лия“ – 
2002 г., съвм. с Вла ди мир Драг нев). Зна-
чи тел ни са уси ли я та на Пен ка Ан ге ло ва 
в пре во да, ре дак ти ра не то и спис ва не то 
на дву е зич но то сп. „Ели ас Ка не ти“, из да-
ва но от „ПИК“ – В. Тър но во. Не мо жем да 
под ми нем и дъл го го диш на та дей ност на 
Па и сий Хрис тов – пред се да тел на Дру-
жес т во то на пре во да чи те във В. Тър но-
во в про дъл же ние на ня кол ко ман да та. 
Над чет върт век той ръ ко во ди твор чес-
ки сту ден т с ки кръ жок по сти хот во рен 
пре вод, кой то през пос лед ни те го ди ни 
про веж да кон курс за пре вод на по е зия 
(пре во ди на кръ жоч ни ци те и пре ми ра-
ни пре во ди мо гат да се про че тат в че ти-
ри те до се га из лез ли броя на по ре ди ца-
та „Пре сът во ре ние“, съст. и ред. в съ авт. 
с гл. ас. д-р Ма ри а на Шо по ва). А ина че 
тра ди ци я та в ка тед ра „Ро ман с ки фи ло ло-
гии“ е свър за на с име то на по кой ния ве-
че Хрис то То до ров (на уч на тра ди ция, 
дос той но про дъл же на от съп ру га та му 
Ло ри на То до ро ва), а в об ласт та на ан-
г лийс кия език ос та ва ем б ле ма тич но то 
име на ра но на пус на лия то зи свят Спас 
Ни ко лов.

Вре ме е да при вър ш ва ме. Прик лю-
чих ме с пи са тел с ко то тя ло, а до кол ко 
сме се спра ви ли, ще ка жат чи та те ли те. 
Пок рай пи са те ля ста ва ду ма и за книж но-
то тя ло, за що то как то каз ва Емил Ми шел 
Чо ран: „Спо ред мен е твър де труд но да 
се пред ви ди съд ба та на кни ги те – то ва е 

мно го по-труд но за пред виж да не от съд-
ба та на хо ра та. И мо же би то ва е един с-
т ве на та при чи на, ко я то мо же да ни на-
ка ра да пи шем“.

Не ус пях ме да спо ме нем всич ко, 
свър за но с ли те ра ту ра та през те зи го ди-
ни; на вяр но сме из пус на ли име на, пе ри-
о дич ни из да ния и кни ги, издателства (с 
особена заслуга пред великотърновска-
та култура са първото частно след 1989 г. 
издателство „Слово“ на Марин Крусев и 
Георги Вишовградски, „Абагар“ – гл. ре-
дактор Иван Петров, „ПИК“ на Бойка Му-
тафчиева, „Фабер“ – Нейко Генчев, Уни
верситетско издателство „Св. св. Ки
рил и Методий“, „ПАНВТ“ – Валентина 
Панчева – вече със софийски адрес, „Бо
силков“ – на драматурга Любен Босил-
ков, „Сириус4“ – Л. И. Михайлов, „Габе
ров“ – до 1996 г. „Елпис“ – на Иван Габе-
ров, „Астарта“ – Дора Бакоева, „Знак
94“ – доц. Кирил Цанков, и др.); ня ма ги 
та ки ва доб ри из да ния от 90-те във В. Тър-
но во ка то сед мич ни те вес т ни ци „Ца ре
вец“ (Илия Ма нев, вече покойник), „Си
ньо вре ме“ („Вре ме на“, „Ве ли ко тър
нов с ки но ви ни“, Ва сил Бен чев), „Впро
чем…“ (Ми ро люб Вла хов), „Не дел ник“ 
(Не дял ко Ча лъ ков), ко и то ма кар и об-
що ин фор ма ци он ни, от де ля ха по до ба-
ва що мяс то за из кус т во и кул ту ра, ор га-
ни зи ра ха кон кур си и т.н.; не стана дума 
за огромната роля, която играеше през 
последните 20-тина години притурката 
за литература и изкуство на в. „Борба“ 
– „Светлик“, приложението за култура 
„Графити“ на в. “ на в. „Впрочем...“ (в 
началото на 90-те), за в. „Янтра Днес“ и 
сп. „Гард“ от по-ново време, сп. „Зана
яти“, сп. „Издател“ във ВТУ, културно-
информационния справочник „Вижте 
Велико Търново отблизо“ (излизащ от 
2005 г.); не ус пях ме да свър жем хро но ло-
ги я та от 60-те с от дел ни из да ния – напр. 
в. „Мла деж ки зов“, университетския в. 
„Наука и труд“ (след 1990 г. – „Велико
търновски университет“, „Семинар“, 
„Университет“), различни юбилейни 
издания; да говорим за ролята на лите-
ратурните клубове – в университета и 
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в народните читалища, в училищата, за 
ученическите периодични издания и 
сборници… Все ки факт, кол ко то и нез на-
чи те лен, вяр ва ме, е де тайл към оня ли те-
ра ту рен пъ зел, кой то же ла ех ме да сгло-
бим от дав на, за да мо жем да из ка ра ме пи-
са те ля от не го ва та мар ги нал на дуп ка на 
свет ло, да по мог нем и на об щес т во то да 
осъз нае не об хо ди мост та от пи са тел с кия 
труд. Но да не забравяме – става дума за 
преломното десетилетие от края на XX 
век и началото на новия XXI век.

Да ли „Ли те ра тур но Тър но во“ е ок-
си мо рон? Раз би ра се, че не. Но е вяр но, 
че още жи ве ем с оная рет рос пек тив на 
меч та по „слав но то ми на ло“ и тоя сън от 
дет с т во то ни мо же да ни ос та ви сле пи за 
нас то я ще то и бъ де ще то. Фи гу ра та на ве-
ли ко тър нов с кия пи са тел все още стои 
из п ра ве на гор до на кра е ве ков на та браз-
да, стъ пи ла с еди ния си крак в ми тич но-
то цар с т во на зме йо ве и са мо ви ли, а с 
дру гия...

Сеанс • Худ. Никола Христозов
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Станислав Пенев

ПРЕМЕЖДИЕ

Дъха ми спря в охлузената кожа
на чувствата. Допрях брега:
в миг облаците в мен разцепи ножа
на слънчевата светлина...

И утрото дойде... Взриви мечтите.
Съдбата сложи на везна.
Потънах в себе си, ала вълните
ме тласнаха срещу деня...

Дали умирам или се съвземам
сега на този стръмен бряг?... 
Мъглата ме души... И не приемам
смъртта да е на бъдещето знак.

ЗОВ

Донеси любовта – да ни има.
Забрави самотата, гнева.
Спри в душите ни страшната зима,
подкосила и дух, и следа...

Чувствам вече дъха на безкрая.
Имам нужда от пролетен ден...
И те моля: ела, в мен ухае
на живота духа съвършен.

КОГАТО “ДУШИТЕ НИ СВЕТЯТ”

Дебютирал преди 15 години с първата си стихосбирка “Интимна космогония”, 
Станислав Пенев успя да се впише в културната панорама на град Варна и да се на-
ложи като стойностен и последователен творец. Преминал (вече) през “Интимна(та 
си) космогония” и през афоризмите “Само за приятели”, той достигна до своя “Дом 
на брега” и своя “Климат”. Житейските сезони не го обезсърчиха. В неговия поети-
чески свят пясъчният човек устоя на ветровете на промените, вкопчил се в прости-
те изстрадани ценности на битието. Повярва в романтичната фриволност на пясъч-
ните дворци и издигна чувствителността като щит срещу ширещите се повсеместно 
апатия и скепсис.

Поетическата книга на Станислав Пенев – “Климат” (негова седма стихосбир-
ка), издадена със съдействието на Община Варна, се отличава с триединна компози-
ция. Заглавията на отделните цикли изграждат тематичната мрежа на стихосбирка-
та: “Окото на света” – “Обреченост” – “Душите ни светят”. Интересна е и хронологи-
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ческата развойна линия – от настояще към бъдеще. В случая определено имаме осно-
вание да говорим за една светла и оптимистична книга, която внушава мисълта, че 
сме родени, за да създаваме светлина, да сеем красота край себе си, а не да овладяваме 
вавилонското разноезичие, водещо към десакрализация, разруха и смърт. Ще се нау-
чим ли обаче да възприемаме раждането си като зов за хармония, както това е сторил 
средищният персонаж: “Че всяко раждане – душа и плът/ ме връща към градините 
на рая.”? Този риторичен въпрос поставя на читателя си Станислав Пенев, провоки-
райки го към откровение. И наистина се оказва, че е крайно време всеки един от нас 
да мине към “тази страна,/ на която не липсва опора”, и да изрече това, което тежи на 
сърцето му. Нещо повече, крайно време е вече да се научим да говорим (или по-точ-
но да разговаряме помежду си), защото “днес няма стена”, която да ни разделя. Тряб-
ва да се окажем на висотата на времето и да бъдем монолитна човешка общност, а не 
формално стадо от чужденци, готвещо се да продава и зачерква всички традицион-
ни стойности.

Стремежът да осъвмести интимното с космополитното, индивидуалното с уни-
версалното като проекции на първозданната същност на душата е емблематична осо-
беност на авторовата поетика. Казаното красноречиво се отразява и утвърждава от 
заглавието още на дебютната му книга ”Интимна космогония” (1992 г.), на следваща-
та година преведена на полски език и издадена в гр. Бидгошч, Полша.

Станислав Пенев се насочва към доказаните ценности на екзистенцията, прев-
ръщайки ги в основни мотиви на своята поезия – дома, любовта, общността, прия-
телството, бащинството, приемствеността. С око на естет той се вглежда в ежеднев-
ната и често пъти пренебрегвана красота. Приобщава ни към вечността на мига и 
тленното. Лирическият персонаж на тази поезия живее с ясното съзнание за отказ 
от материалното и прагматичното: “Не наследство – аз човека искам.” Той е разб-
рал безсмислието на предпоставената екзистенциална максима, че човек за човека 
е вълк. Без да губи романтичните измерения на личностния си профил и без да се 
срамува от това, заявява: “За радост ме родиха и с радост ще замина” (”Завещание”). 
Апотеоз на хуманността и бащинското съзнание за житейски дълг е финалното пос-
лание на цитираното стихотворение: “Щом премина/ отвъд чертата тиха – духа си 
ще ти дам”.

Станислав Пенев е успял да усвои и защити позицията на героичното в ежед-
невието. Той проповядва като свое убеждение разбирането, че няма нищо по-високо 
от хляба и достойнството. Колкото и тежък да е, животът е преосмислен като евха-
ристия, като инициация за духа, който не знае предели. Лирическият персонаж на 
тези стихове се самоидентифицира като своеобразен съвременен Прометей, разда-
ващ вътрешния си пламък, за да помогне на жената, която обича; на детето, което 
върви по петите му; на всички, които искат да избягат от пошлостта и тъмнината. 
Той има съзнанието, че е неизчерпаем и силен като титана, въпреки кръстоносното 
нашествие на нощта: “Но можеш с две ръце да вземеш/ искра от огъня у мен:/ да по-
летиш сама след време/ към моя ден, към – своя ден”.

Морето е друг основен средищен фокус в поезията на Станислав Пенев. То е 
предизвикателство и ад, докато “животът е пристанище” (т.е. морето придобива ста-
тута на естеството, на макрокосмоса). Застинал между водата и брега, лирическият 
персонаж жадува и бури, и рождества. Преминавайки през изпитанията, той чувст-
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ва как водата го пречиства: “Вали ни дъжд – и пада под дъжда/ човешката ненавист 
в локва сива”. (”Настроение”). Екзистенциалният жест е преосмислен като сливане с 
естеството. От обект на наблюдение и родилно лоно, морето се маргинализира в част 
от микрокосмоса на лирическия аз: “Вълните са дълбоко вече в мен.” Това сливане е 
акт на самопознание и самоотстояване.

Всички ние, бродещи по широкия житейски друм, си заслужава да се вслушаме 
в гласа на поета, който ни кара вместо да се възхищаваме на светлината на звездите, 
да видим как “душите ни светят”, пречистени и освободени от егоизма и омразата.

 Владимир Стоянов
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Петър Стефанов

GLISSANDO В ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА

(Приятелският литературен кръг „Арбанаси“ на 8 години)

Опитът показва, че много от нашите иначе благородни начинания завършват 
още в зародиш, без да реализират и малка част от оня потенциал, който ни се стру-
ва, че носят. Може би затова при всяко ново начало сме склонни да се заредим с един 
умерен оптимизъм, броня срещу възможни разочарования: “започваме, пък какво-
то стане”. Мисля, така беше и когато стартирахме “шлагерния” форум в Арбанаси. 
Всичко започна ей така, заради едното удоволствие – без дългосрочни намерения и 
планове. Но напук на негативните примери (и на недоброжелателите) – опитът спо-
лучи. Оказа се, че избраната форма успешно работи, резултатът предизвика удовлет-
ворение и амбицира за продължаване в тази посока. Далеч от академичната рутина, 
конферентните зали и задължителната – заинтересована или недотам, публика, вся-
ка година в продължение на два дни участниците в този форум се потапят в оздра-
вителния климат на историческото село Арбанаси. Голямата възрожденската къща, 
собственост на Университета, приютява досущ като дядовата ръкавичка гостите, ко-
ито за кратко се изолират от света и потъват в разказваните от тях истории. Със сво-
ите яки зидове и специфична атмосфера този стар български дом внушава чувство 
на спокойствие, сигурност и самодостатъчност.

Приятелската “тусовка”, желанието за интимно и удоволствено преживяване 
на нарочно избрани игрови модуси на общуване с българската литература, посте-
пенно се превърна в традиция, прерасна в значим културен факт. „Шлагерният дис-
курс в литературата“ – тема на първата конференция, остана като мото на тези срещи 
и в следващите години, за да се превърне името Арбанаси в свеобразна литератур-
на емблема. Началото като че бе вчера, а се оказва, че изминалото е достатъчно, за да 
понесе ретроспективен поглед и опит за равносметка. Даже не е за вярване… Почти 
юбилей! Погледнато без всякаква суета и мегаломански комплекси, може уверено да 
се твърди, че за тези години форумът-Арбанаси, видян като духовно пространство, 
неизбежно е попил нещо от творческата енергия и екзистенциалното време на учас-
тниците, че в него се оглежда нещо от духовната ситуация на междата на двата века 
– обстоятелство, което го превръща в заслужаваща внимание културна изява. Ето 
защо, докато той е все още актуален, а не се е превърнал в избледняващ, макар и мил 
спомен, ще се опитам да споделя някои свои впечатления от него, да възпроизведа 
по-важните моменти от “биографията” му. 

Всичко започна като сбирка на приятелски кръг, без наличието на особени ин-
ституционални подтици. На практика това бе “триумвират” между Великотърновс-
кия, Софийския и Пдовдивския университети, като в последните години се включи 
и Шуменският университет в лицето на неговия ректор Д. Добрев. Този почти каме-
рен състав се оказа приемлив и бързо се наложи като форма, т.е. като нежелание за 
неоправдано разширяване на кръга. И действително, нови членове се появяваха , но 
по скоро като изключение. С времето “арбанашката група” доби славата на нещо като 
езотеричен кръжец, факт, който възбуждаше сред литературоведската общност оп-
равдан интерес и любопитство. Това понякога довеждаше дори до куриозните опити 
за неканено и почти вероломно проникване в него, дори при явното настояване от 
страна на организаторите на “затворения” му статут.
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Колкото и неформален характер да имаше това начинание, то без съмнение бе 
израз на появилото се любопитство от страна на другите литературните братства 
към дейността на Катедрата по българска литература при ВТУ. Истина е, че години 
наред тази катедра работеше някак сама за себе си, без ясно изразен стремеж към за-
силени творчески контакти или някакъв вид кооперация. За определен момент веро-
ятно това имаше своето обяснение-оправдание, но в същото време то обричаше и на 
особен вид провинциализъм. Порасналият авторитет на Катедрата, резултат на съв-
местната дейност през 90-те години със силните търновски издателства “Слово” и 
“Абагар”, очевидно стана причина за определена промяна в отношението към нея.

Има и нещо друго: в първите години на посткомунистическата действителност, 
когато бързо се рушаха стари митове и наивно-възторжено се преживяваха нови, ка-
тедрата се опази от ненужно политизиране, премина през това смутно време без да 
плаща излишен данък на “революционната” еуфория. (Знаем, че много литератори 
отидоха в политиката, което се оказа, макар и в различна степен, дестабилизиращо 
за нучните звена, към които принадлежаха – тенденция, която не засегна ВТУ.) Вмес-
то да се разрежда, през тези години тя се зареждаше с потенциал. Постепенно онова, 
което в определен момент в очите на някои изглеждаше като недостатък, с времето се 
превърна в достойнство. Това струва ми се, също бе важна причина, която подтикна 
другите към сближение. За да се случи Арбанаси, изигра роля и настъпилата умората 
у мнозина – от неоправданите очаквания, от новоизбуялата байганьовщина в общес-
твения живот, от академическата суховатост, от наукообразието в литературознани-
ето, умора, последвана от желанието за преход към уединение, към игровото и неор-
динерното, към шлагера в литературата. Тук, разбира се, трябва да отдадем нужното 
и на “личния фактор” – личните контакти и симпатии са главните магистрали, по ко-
ито протичат тези иначе сложно обусловени токове на групово привличане. 

Ако съдим по излезлите сборници (6 на брой плюс един неиздаден), участие в 
конференцията са взели около 20 души. Неин гръбнак обаче бяха няколко фигури, 
които и със своя принос в организацията, и с концепептуалната последователност 
на своите изяви, сложиха отпечатък върху облика на изявата. Сред гостите следва да 
започнем с В. Стефанов и М. Кирова (станали професори в своя арбанашки период), 
всеки от които отстояваше съвършено различна, напълно независима интелектуал-
но-евристична линия на участие. Прави впечатление, че в случая главната предста-
вителка на психоаналитичната критика, авторката на книгата на 90-те години, по фе-
министки чинно се отказваше да оспорва лидерската (фалоцетричната роля) на Ва-
лери, текстовете на когото по правило представляваха нещо като методологически 
увод в темата на конференцията, очертаване на фундаменталните граници на проб-
лема. Мъдро-ненатрапчиво, с особено възрожденско достолепие защитаваше авто-
ритета на столичани и Н. Чернокожев, докато не се запиля на интелектуално гурбет-
чийство някъде по Немско. Особено в началото софийската група получаваше силна 
поддръжка от младата, но напориста Н. Стоичкова, многобещаващ критически та-
лант в сферата на университетската администрация.

Пловдив влезе в Арбанаси с оригиналната тройка – З. Козлуджов, Ив. Русков, 
Т. Ичевска. Първият, въпреки огромните си ангажименти на заместник-ректор, през 
цялото време пламенно защитаваше своето име на помощник-главен литературен 
теоретик на ПУ. Т. Ичевска ще се запомни с крехката си физика и сизифовската упо-
ритост в разравянето на оборите на българската литература, в прехвърлянето на ку-
пища книги при добиване на материал за своите сюжети. Не на последно място стои 
тук и Ив. Русков – този непримирим идалго на дълбинните значения, без присъстви-
ето на когото конференцията несъмнено би изгубила интелектуален цвят.
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Търновската група – по дефиниция най-многобройна – се изявяваше в промен-
лив състав. Без да броим участията, ей така, на око можем да посочим някои от по-
дейните ѝ представители. Ще започнем с доайена и шеф на катедрата Иван Радев, 
който години наред се стараеше да изглежда шлагерен, но който след като достиг-
на академичния Олимп стана някак придирчив към недотам академичния характер 
на конференцията и полека-лека започна да се дистанцира от нея. По право следва 
вездесъщият Сава Василев – който намираше сили да се изяви като докладчик, да се 
погрижи за приятното пребиване на всички и най-накрая, за десерт, да раздаде още 
топлия сборник с материали от предходната конференция (сборник, за изготвянето 
на който той се е постарал повече от всички останали и който е успял даже да предго-
вори и следговори). Сетне идва по реда си и мистър-метафора Иван Станков, който 
сновеше между Крайова и Арбанаси като американски “шатъл” и даде всичко от себе 
си, за да бъде жив шлагерният огън. Не можем да пропуснем и незнаещия униние Ра-
дослав Радев, този нашенски Рабле на народното тяло и костюм, който от шлагерни-
те си текстове успя да направи цяла книга. Ще трябва да споменем и иначе скромния 
П. Стефанов, който постоянно ни убеждаваше, че няма две български литератури, 
но, когато станеше напечено, бързаше да се шмугне в някоя Елин-Пелинова приказ-
ка. Тук е разбира се и заклетият рибар Д. Михайлов, който години наред бракониер-
ства из родните водоеми, без да губи вяра, че все някога ще хване златната рибка. Тук 
са и вечно екзистиращият, потънал в нарцистично-ониричен захлас Н. Димитров, и 
чаровната И. Павлова, която независимо от младосттта си изтръгваше от езика таки-
ва неща, че предизвикаваше скритото одобрение на видели две и двеста литератур-
ни труженици.

Картината се обогатява и от ценния принос на известни автори като В. Русе-
ва, Е. Налбантова, А. Велкова, А. Калоянов, Д. Добрев, Б. Дакова, К. Протохристова, 
Н. Даскалов – фигури, които говорят сами за себе си, поради което не се нуждаят от 
специално представяне. Ще бъде акт на несправедливост и даже нещо повече, ако не 
отдадем признание и почит и на издателя на арбанашките сборници – Нейко Генчев, 
собственик и редактор на издателство “Фабер”, който откликваше на нашите нужди 
с широтата и щедростта на истински меценат, и който буквално в последния час пре-
ди откриването на новата конференция осигуряваше излизането на поредния сбор-
ник. Не може да се отрече, че г-н Генчев обладава не само изключителна доброжела-
телност, но и издателски нюх и висок културен вкус.

Може би арбанашката конференция не би имала този успех без задължително-
то веселие, което я придружаваше при всяко нейно издание и в което особено изпък-
ва трапезната част – територия, където неоспоримо властваше споменатият вече С. 
Василев. Поел без отегчение кръста на планиране, спонсориране, организация, паза-
руване и пр., той като един съвременен Странджа ръководеше уверено кулинарните 
ритуали и с евангелска лекота успяваше да засити своята вечно гладна клиентела. И 
всичко това с такава гастрономическа изисканост, която предизвикаше възхищени-
ето и благодарността на участниците. Дори нежната им половина заставаше стресна-
та и удивена пред неизчерпаемия му готварски репертоар, включващ многобройни 
“гъдели” и екстри, част от които със задължителен морски генезис. По един неотра-
зим начин този романтик в колективните начинания доказа, че изкуството отдавна 
е напуснало сферата на думите и образите и се е настанило трайно в тактилно-сома-
тичната сфера.

 *
В началото на серията от сборници бе “Шлагерният дискурс в литературата” 

(1999). Въпреки закачливия тон, зададен от С. Василев в неговия кратък екскурс из 
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българската словесност (“Какви ги пее литературата”), основният корпус от тексто-
ве остава достатъчно сериозен: стреми се да обиграе самата същност на феномена, да 
дефинира понятието или да посочи неговите поетологични измерения. Казано дру-
гояче, тук шлагерът е повече тематизация отколкото шлагеризиране на самото кри-
тическо говорене. Постигната е доста плътна теория на явлението, което очевидно не 
иска да се вмести в едно кратко определение. Популярна песен, жанр, леснодостъп-
ност, комерсиалност – това са изходните доминанти, чрез които се навлиза в богатс-
твото и многообразието на явлението.

Какво е наистина шлагерът? Може би текст, състоящ се от шаблони за обслуж-
ване на пошъл масов вкус с комерсиална цел, лесно възприемаема музика без истинс-
ки музикални или литературни достойнства (Холгер фон Раух “Думата Schlager/шла-
гер в немски и български контекст”)? Чрез шлагера сме ли, или не сме владетели на 
словото, песента, музиката, след като не знаем от коя точка нататък се изпитва усеща-
нето, че вече не сме в поезията, а навлизаме в музиката (Иван Русков “Я кажи ми, об-
лаче ле бяло, що е шлагерен дискурс”)? И тази близост между музика и слово не сви-
дедетелства ли, че в шлагера се пресичат “минималните екстремуми” както на музи-
ката, така и на словото, че шлагерът е културна периферия, в която съединяването на 
музиката и словото изисква от консуматора си включването на тялото, което за висо-
ката естетика е твърде скандално (Иван Станков “Разголване на близостта”). 

Шлагерът е без съмнение тип социална практика, която се реализира в опре-
делено социално пространство и се консумира от определена социална група, която 
изхожда от собствена социална позиция в даден момент (З. Козлуджов “Шлагерните 
метаморфози на един литературен текст).Той е “събитието, сполитащо текста в тер-
миналите на колетивното въображение, в каналите на масовата комуникация”, него-
вата същност е в това – “да нахлуе в смата незащитеност на слуха и въображението и 
да започне ударно и удоволствено да се самолюбува”; той е “майсторството на съблаз-
няването, спектакъл в ерогенните зони на въображението” (В. Стефанов “Шлагерът 
– употреба на начина”). Но тук достатъчно категорично се прокрадва и такъв въпрос: 
нямаме ли основание да се усъмним във възможността да мислим шлагера есенциал-
но, да търсим същностните му характеристики, и не можем ли да допуснем, че удоб-
ният хиатус меду Изкуството и “кулинарията” е проходим с приплъзване между ори-
гинала и неговия шлагерен двойник, с едно glissando (Д. Кръстев “Glissando-то”)?

Тези идеи очертават широко контекстуало поле за експониране на конкретни 
аспекти и механизми на шлагеризацията, с които е богата българската литература. 
Те стават подстъп към неочаквани проникновения, препотвърждващи с по-голяма 
сила установени представи и съотношения, закрепващи убеждението, че случването 
на шлагера не е случайно, а проява на сложен тип идентификации и комуникатив-
ни условия. От оригиналната семиология на калпака в българската култура (Р. Ра-
дев) през градската любовна песен като феномен на културата през Възраждането, 
разширяващ значително личното самосъзснание на българина като балкански чо-
век (Е. Налбантова), до възрожденските стратегии на шлагеризиране на историята 
– това са само част от тематичните полета, където шлагерното разкрива своите пре-
ображения.

От една страна социалната употреба на историческия шлагер се свива в марги-
налиите на градските пространства, от друга страна тласка стремленията на поробе-
ните да престъпят пустинята на скръбта и да пламнат лесно от Чинтуловите песни 
(Н. Чернокожев “От “Де си, гълъб, де” до “Поискал гордий Никифор”). Нуждата от 
смяна на естетическите регистри става основа за интересни иронични заигравания 
между отделни течения и насоки. Създаваната у нас литература през ХІХ в. не позна-
ва автор, който да съперничи на П. Р. Славейков по номенклатурата на преображени-
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ята и мистификациите чрез преоткриването, смесването и пародирането на жанрове 
и авторски гледни точки. В една своя стихотворна творба той пародира и иронизира 
персоните на почти всички участници в тогавашния книжовен живот – 30 на брой 
(Ив. Радев “За едно от Славейковите “заигравания”).

Често в шлагера работят изобразителни механизми от ониричен порядък. Из-
вестната пасторална песен по детското стихотворение на Вазов “Малкото овчарче” се 
оказва значима и дълбоко амбивалентна фигура на амбициозни “желания”; самият 
образ на Вазов започва да обитава носталгичния свят на българските желания като 
пасторална персона – овчарчето, от което имаме нужда и днес (М.Кирова “Шлагерът-
манипулатор”).

В историко-поетичните си превъплъщения шлагерът показва голяма изобрета-
телност. Често новите шлагери гримират (си служат със) старите, като ги пародират, 
банализират и често профанират (Т. Ичевска “Настане вечер, месец изгрее…мило 
пиле, лека нощ”). В същото време някои творби, създадени с претенцията за висо-
ка поезия, под натиска на художествената еволюция сменят своя статус и социал-
но предназначение. Така е, да речем, със шлагерните на времето “Присмивки” на Ц. 
Церковски, които постепено се превръщат в детска литература (П. Стефанов “За дядо 
Цанко, за шлагера и за присмивките на литературата”). Чрез шлагера могат да се раз-
крият нови нюанси в естетическите диспозиции и у един автор като Смирненски 
например, да се докаже, че разликата между Смирненски Ведбал не е така драстична, 
както изглежда, че с някои творби големият пролетарски поет остава в символизма, 
като своеобразно го шлагеризира, т.е. осъществява едно изразително glissando (Б. Да-
кова “Горчиво кафе” на Ведбал – шлагерната песничка на българския символизъм”).

Със своя оригинален ракурс последният текст предизвиква у нас усещането, че 
въпреки попаденията темата оставя добри възможности за дописване. Все пак като 
пръв опит в една нова насока сборникът “Щлагерният дискурс в литературата” носи 
белезите на успешното начало и верния тон в напипване на основните модули при 
реализацията на подобен тип анонси.

 *
Обявили в първата конференция своето кредо, във втората – измежду многото 

възможни теми – шлагеруващите избраха като че ли най-предизвикателната, сякаш 
за да потвърдят, че има нещо, което е началото и краят на всичко човешко. “Литера-
турата – зони на ерогенност” (2000) – този избор е сигнал за започване на едно лудо 
опипване на целомъдрената и свенлива иначе българска литература. И то да беше 
само опипване, но страстите се изляха и в обласкаване, притискане, различни видо-
ве прониквания и т.н., докато се стигне до пълното ѝ обладаване.

Дълго трупани еротични енергии, които доскоро търсеха освобождение в раз-
личен вид социална активност, сега намериха прекия си словесен отдушник. Крити-
ческото говорене, по принцип сублимиращо, сега започна директно да артикулира 
своите подсъзнателни подтици. Форумът се превърна в ярка литературоведска ма-
нифестация на неизменното и тоталното присъствие на еротичния коефициент в чо-
вешкия свят. Знаем, че еротичното е проникнало в такива територии като философ-
стването, преподаването, политиката, колекционирането, та чак до правенето на из-
куство, до вярата и ритуалния живот. Тази негова неизменност произтича от прин-
ципната ни устременост навън, както и от нуждата ни да се справим с вътрешния ни 
проблем, резултат от началната раздвоеност между телесното и безтелесното.

Един от най-интригуващите аспекти в проявите на еротичното е неговата осо-
бена историческа диалектика – това, че на мястото на добрия и ясен фалоцентризъм 
неумолимо идва т.нар. “нов” еротизъм. Движението на постмодерната теория през 
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последните 30 години към един “женски” саморепрезентативен модел е предпостав-
ка феминистичната критика да бяга от границите на собствената си идентичност в 
един нарцистичен или хомосексуален режим (М. Кирова “Удоволствието от удоволс-
твието или “женският” еротизъм като парадиггма на постмодерното знание”). В пря-
ко интервю, дадено специално за сборника (Ив. Русков “Фигурализация върху упот-
ребата на женското”) представителка на този род критика ни разяснява, че “женското 
досега още не ни е казало какво разбира под “женското”; че то не може да заяви себе 
си в една патриархална култура, която определя нормите на заявяване”; че то не иска 
да заяви за себе си, защото не може, но въпреки това търси себе си, т.е. то е “търсе-
не-ненамиране на себе си, желание за себе си без знаци на…”; че е трудно да се каже 
какво представлява женското – и в този смисъл то било нашето очарование, нашето 
несъзнавано… Иди го разбери това женско!…

Не е случайно, че тези подчертано “езотерични” постмодерни копнежи по жен-
скост срещат решителен отпор у някои по-традиционни автори (пишещи обаче “тра-
диция” с главно “Т”). Те споделят опасението, че сред нивелацията, която носи пос-
тмодерността, покрай всичко друго става все по-трудно да се провиди и отстоява 
фундаментадната разлика в онтологията на половете, че обществените институции 
все повече губят способността си да съдействат за укореняването на мъжкото и жен-
ското начало в метафизиката на пола, т.е. за приближване до простия закон “жената 
да се бои от мъжа си” (П. Стефанов “Приключенията на daukus sativus или по следите 
на една феминистична утопия”).

Хубавото е, че еротичното може да бъде потърсено не само в сферата на безсъз-
нателното, но и в пространството между читателя и литературоведа. Тогава ще стане 
ясно, че литературоведът се интересува не от друго, а от голотата на литературата, че 
се опитва да я открие и обладае, дори когато тя се е маскирала в нелитературен кос-
тюм (Д. Кръстев “Литературните желания, удоволствия и наслади: читателят и лите-
ратуроведът”). Трябва да кажем, че възгледи като този – че литературоведът е най-
близо до предназначението си, не когато натрапи на читателите си своя “готов език” 
на тълкуване, а когато успее да представи своя прочит като един от възможните – е 
приемлив като отношение към литературата въобще; но на практика е трудно при-
ложим и много рядко критикът се придържа открито към него.

Ако секуалният акт е опасното място на разцепване на човешкото, то литерату-
рата може да се осмисля и като място на разцепване на езика на сексуалността. В “Ше-
мет и смърт на прехода” В. Стефанов анализира речта на човешкото, през която ни 
превежда романът на Зюскинд “Парфюмът”. Един роман, който представя личнос-
тната аура като мимолетно избликваща от телата, преминаваща през страстите на 
плътта и свенливо проговаряща от стомасите. Една реч, разпъната между божестве-
ния принцип на любовта като дъх, дихание и живот, но и като транс на плътта, като 
бяс, поругание и срам. През тройното единство на сексуалност–смисъл-език се взи-
ра в еротичното писмо на Яворов В. Русева. В това писмо думи-телесни страдания, 
думи-рани се подреждат в ритмични фигури на инферналното. Разрушителните им-
пулси на глъбинното се втурват към тънката повърхност на кожата, за да я разкъсат, 
разранят и разтръгнат. Затова и пластичната орнаменталност у този поет, подобно на 
кожата, която е повърхнина на удоволствието, но и повърхност на смисъла, не може 
да бъде пергамент на едно еротично писмо, писано с кръв. Продължвавайки този 
разговор, Д. Михайлов се опитва да внесе известно успокоение в него (“Двете хубави 
очи”). Той показва, че у Яворов горенето, сливането на мъжкоото и женското в един 
общ пламък, освен изразявания еротизъм, е всъщност съединяване на духовното и 
плътското, постигането на тяхното единство и единосъщие.
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Незадоволени желания, прииждащи вълни от неосъзнати, но обсебващи влече-
ния, които трябва да бъдат овладени, подчинени и успокоени от властта на знание-
то – тази е дълбоката трансисторическа драма на човешката сексуалност, преминала 
през горнилото на културните ограничения. Богат материал в това отношение дава 
възрожденската еротика. Тук прави впечатление преди всичко зевът между неизя-
веността на еротичните теми в полето на оргиналната възрожденска проза и осво-
бодеността на нравите, за които говорят различни типове свидетелства (Иван Ра-
дев “Възрожденецът и възрожденската проза – неизявени или табуистични референ-
ции към темата”). Ако тази еротика на антиеротизма бъде разгледана с помощта на 
една подчертано културологична конструкция (чрез общностните метафори “дърво” 
и “тяло”), ще се окаже, че за литературната положеност на възрожденската еротич-
ност по-важните любовници са свободата и смъртта, а тяхното любене е надтелесно, 
защото отдаваните им героически тела са сакрално безплътни (Н. Чернокожев “Въз-
рожденската еротика на антиеротизма”).

Пронизано от екстаз, насилие и болка, еротическотото преживяване непрес-
танно опира в стените на забраната и се старае всячески да я измами или отхвърли. 
Българската литература е приютила богата система от знаци, с които се прикрива-за-
гатва еротичното желание: от желанието на жената да опере и пришие нещо на мъжа 
през пластиката при слагане на трапезата до ежедневното купуване на сол и пипер 
от кръчмата или поканата-гостуване в нечий дом (Т. Ичевска “Формули на желание-
то”). Да не говорим пък за прелъстителната и очароваща сила на женския смях – една 
от най-големите тайни на естеството… Той, женският смях е обезоръжващ, примам-
лив, той е песен на душата за вярност, погубващ, благодатен, преобразяващ, лъчеза-
рен – най-тържественият химн на нашата жизнерадост. Неслучайно в женския смях 
Вазов вижда доброто бъдеще на отечеството, а Йовков – щастливата съдба на мъжа 
(Р. Радев “Еротика и патетика на женския смях”).

Ерогенните зони са сложен културален обект, положен върху целия спектър 
от употреби и кодификация на телесността. Такава сложна символно-метафорична 
употреба представляват например еротичните преображения на дъжда – персонаж, 
който още в древните текстове кодифицира консумацията на сексуалния акт между 
космическите стихии – Небето и Земята. В образния критически език на Ив. Стан-
ков дъждът се превръща в ярък метонимичен концепт на философска визия и сти-
лова багра в творчеството на цяла редица поети – от Яворов до Вутимски и Б. Райнов 
(“Еротичните опити на дъжда”). Може би странно на пръв поглед, но еротична може 
да бъде и книгата, която някак съвсем по женски търси своя читател. Търси го, за да 
му принадлежи, а читателят – напълно по-мъжки – се стреми към книгата, иска да я 
притежава, да проникне в нея и да обладае смисъла ѝ. И посредник е този стар като 
човечеството сводник – езикът (С. Василев “Обладаване на читателя”). Именно в еро-
тичните интимизиращо-привличащи енергии, които носи и които излъчва нейният 
текст и тяло, се крият и част от надеждите за оцеляването на книгата в постгутенбер-
говата епоха, във времето на жестоката ѝ схватка с компютъра (З. Козлуджов “Ероти-
ка на книжното тяло”). 

Важно е да отбележим, че в рамките на конференцията докладите естестве-
но преминаха в “купон”, превръщайки събитието в спектакъл, където се провериха 
пластично много от теоретично заявените тези. Придобил измеренията на истински 
пърформанс, този опит неизбежно се прокрадна и в окончателния вариант на текс-
товете за публикация. А неговите фотоследи попълниха архивите на не една комп-
роматна агенция.
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*
След като окончателно обладаха литературата и я доведоха до почти смъртно-

сен оргазъм, членовете на тази компания с безотговорността на всеки насилник зах-
върлиха изтерзаното ѝ тяло и с воайарско любопиство се заеха да надничат в нейния 
гардероб. Пътеката рязко свърна към пропитото от суета и карнавални очаквания 
скривалище на литератуния дрешник. 

Гардеробът е тема, която привидно ласкае критическата самонадеяност – вие 
сте специалистите, вие казвате какво има вътре, но тя е и капан – предполага нездра-
вото надзъртане, потъването и изгубването в сложността на въпросите, които въз-
никват, и дори надсмиване над собствените езици. Може би той е по-скоро мисловна 
задача, която иска не описание, а конструиране – да се подредят около него значения, 
функции, културни употреби, образци.

Гардеробът е домашен музей – съдържа дрехи, които, макар и скъпи, вече няма 
да бъдат облечени, но той е и мода, вечно обновление, зависим е от капризите на гос-
подстващия вкус. Затова са възможни са различни речници на гардероба. Може би 
най-големият е предназначен за методологическите униформи, чрез който се обли-
ча литературознанието. Или не – за това всъщност са нужни не един, а няколко гар-
дероба: литературноисторическият, структуралистичният, херменевтичният, пси-
хоаналитичният, социокритическият, постструктуралистичният. Но така излиза, 
че гардеробът е преди всичко методологическа игра на достолепие, която се опитва 
да компенсира липсата на дълголетие. Въпреки нафталина, в него денонощно деб-
не молецът, който вечно обърква трапезата с дрехата и безмилостно я изяжда заед-
но с всичките ѝ символни стойности (В. Стефанов “Кратък речник на гардеробите”). 
Впрочем, съвременната хуманитаритика не е чужда на идеята “да преоблече българс-
ката литература с модни дрехи, скроени от самопрепоръчващи се като законодатели 
в литератураната мода учени със самочувствието на Версаче в литературознанието”. 
Дори повече: да ѝ купи нов гардероб (Д. Кръстев “Мярата на конона. За униформите 
и липсите в скрина на литературата”).

Би могло да се каже, че в гардероба на литературата има няколко важни отде-
ления, а всички останали са техни подразделения. Ако се вгледаме в практиката на 
българското обличане, ще видим, че се тръгва от старите въобразени гардероби, къ-
дето най-силно привличат вниманието войнските доспехи, разбирани като знак за 
свободно и величаво минало, следвани от празничнатате дреха, която е част от се-
гашността, но е вгъната в надежедневното (Н. Чернокожев “Гардеробът на литерату-
рата – има ли нещо в него?”).

 Реквизитният гардероб на възрожденския театър е подбиран преди всичко със 
задачата максимално да оразличи актьора от обикновния човек. Целта е да се обле-
кат дрехи причудливи, несвойствени за възрожденския българин – най-често воен-
ни.... Така е и с репертоарния гардероб. Възрожденската публика предпочита ясно 
контрастни герои, драматични външни сблъсъци, разтърсващи гледки. Реакциите 
ѝ също са крайни – те преминават от възторга в покруса, от удовлетворение в плач 
(Е. Налбантова “За възрожденския театър и неговия гардероб”). С времето постепен-
ното излизане на вещта-интериор извън пространството на дома, извън охраната на 
ГАРДероба, ражда неочаквани преноси, разбърква отношението думи-свят, прави 
нещата неузнаваеми (Иван Русков “Гардеробът на вещите. Вещите като образи на ва-
вилонията и зрелищността на света в “Под игото”). Когато гардеробът на национал-
ната идеология овехтее, трябва да бъде запълнен, но не с невзрачни и лесно съблича-
щи се дрехи, а с дрехи магически, тайни, съкровищни, които биха ни представили с 
достойнство пред света. Такива са одеянията на Боян Магесника – една загадъчна, 
почти мистериална личност в българската история (А. Велкова-Гайдарджиева “Боян 
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Магьосникът” на В. Пундев и “Хилядогодишнината на Боян Магесника” на Н. Шей-
танов”).

В дрешника на българската литература има няколко ценни експоната, които 
заслужават особено внимание. Да вземем расото, в което намират прибежище мно-
го и най-различни герои в българската литература. Особено последователно то се 
проявява в творчеството на Е. Станев, един от най-ярките философи на българска-
та история. Там то се превръща в “място” за постигане на най-голямото отрицание 
и най-голямото страдание. Като символично второ тяло то снема много от отноше-
нията и конфликтите с действителността – била тя социална, етична или метафи-
зична (П. Стефанов “Полиелей за расото – дрехата на “антихриста”). Не по-долу по 
семиотична значимост в българската култура стои и мъжкият пояс – траен знак за 
особено светоусещане, екзистенциални нагласи и пластична култура. Покрай всич-
ко друго поясът пази мъжкото от прекалена достъпност и в този смисъл съхранява 
неговата тайнственост и празничност. Уви, ще дойде епохата на джобовете, в които 
съкровеното и вълуващото издребнява и се профанира, превръща се в делничност 
(Р. Радев “Мъжкият пояс – граница между земното и небесното”). Преди да се опи-
та да изхвърли пояса от употребление обаче, българската литература ще го заметне 
с белгийската мантия, показвайки непобедим вкус към смешението и маскарадите. 
И без да си дава сметка, че по този начин ще ни създаде редица неудобства, а у някои 
– дори срам. Не случайно отделни литературни братя мечтаят да скрием белгийска-
та мантия на Алековия герой в гардероба, за да могат излязат “на светло” Чудомиро-
вите нашенци. И то е ясно защо: тъй като Алеко, според тях, не е законен съпруг на 
националната литература, то и малкият Ганчо не е бил предвиден като нейна рожба. 
Затова тези братя присъединяват своя протестен вот към гласовете на нашенците 
срещу разпространените твърдения, че това незаконородено дете, заченато по най-
фейлетонен начин, живее във всеки един от нас (Иван Станков “Нашенците срещу 
белгийската мантия”). 

Ще минат двайсетина години и всичко ще дойде на мястото си. Твърде скоро 
аксесоарите в облеклото, особено женското, ще станат част от една граматика на де-
тайлите, в която всеки от тях става елемент в езика на Модата и знак на Стила. Над-
никвайки в гардероба на експресионистичната дама от романа “Дилетант” на Ч. Му-
тафов ще видим: шапка, ръкавици, чорапи, шал, ветрило, воал, дантели, бродерии, 
воали, чието единствено значение е облакът от съблазън, който изригват (В. Русева 
“Гардеробът на експресионистичната дама”).

 Ако се придвижим по пътя на дрехата – от присъствието ѝ в гардероба, а след 
това във вехтарницата, място на собствената ѝ лишеност от тяло – ще почувстваме 
особената роля на помена и спомена в това отношение (Ил. Павлова “Помен и спо-
мен в гардероба на една картина и един разказ”). Да, притежанията на паметта са 
най-обемното вместилище на културен реквизит. Дори споменните “автохроники” 
на отделни дейци на културата неизбежно вплитат в себе си най-важните атрибути 
на времето (З. Козлуджов “Автобиографичното “аз” на Ал. Балабанов – “гардероб” 
(или в гардероба) на българския културен и литературен живот от първата полови-
на на века”). 

Оказва се, че не само литературният дрешник може да разширява обхвата си, 
но и самата гардеробна метафора има склонност към модернизиране на собствения 
си реквизит: “гардеробна литература”, “литература за гардероба”, “литература на гар-
деробното мислене”, на “гардеробните идеи”, на “гардеробния персонаж”, на “излиш-
ния багаж в живота или на вещно-театрализираните му лица”. Гардеробен характер 
имат и парадоксите в “желанията” на българската литература, която дълго време, 
например, плаче от липсата на европейски тип жени в нея, но, когато ги сътворява в 
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лицето на Д. Димов, започва да гледа на тях не с възторг, а по-скоро като на някак-
ви странни чудовища (Т. Ичевска “Made in Bulgaria”). Подобен характер може да има 
и “задният двор” на литературата, в който идеологическата норма се стреми да крие 
одеждите на делника, т.е. – непоказното, негероичното, непредставителното за нея 
(Ив. Радев “Времето на героя” – роман с “гардероб”, без “витрина”). Доколкото той 
е място, където тялото съществува в невъзможната едновременност на много свои 
прояви, гардеробът е и множествен топос на идеята за човешо тяло. Той е човекът – в 
неговата носталгична мания да превъзмогне своята собствена конструираност, коя-
то усеща като слабост на “личното” битие; да съхрани следата от тотализиращ смисъл 
на своето съсществуване (М. Кирова “Митологичното тяло и неговите дрехи, обле-
чени според Йовков”).

Голите (без книги) народи нямат нужда от гардероб. Но след поемането на греха 
пред тях няма друг избор, освен да се облекат, да се сдобият с книжнина. Обличай-
ки се, те започват да пишат своята история върху самите себе си. Затова раклите и 
скриновете на българската литература дъхтят на дюля и орехови листа, на лавандула 
и билки. Те са кивотът на опредметеното човешко въображение. Там блянове и ре-
алност лежат помирени и търпеливо чакат признание (С. Василев “Няколко дена ра-
ходка из гардероба на българската литература”). 

 *
След като ровичкаха цяла година с фетишистка страст в гардероба на литера-

турата, шлагеруващите с ужас забелязаха, че тя още не се е свестила след своето про-
дължително обладаване, поради което решиха да я напръскат с живата вода на из-
бавлението, да я очистят с “водната баня на словото” (Ефес., V, 25–26). И тъй като в 
живота “чистофайниците” са винаги повече от онези, които си позволяват да грешат, 
то не е за чудене, че този път числото на участниците стигна своя пик. Явно защото 
случаят даваше възможност покрай грешницата те тайно да очистят и себе си. Някои 
тук направиха своето “сефте”.

Знайно е, че водата осигурява богат символичен ресурс на литературата, тъй 
като тя е онова, което ни надхвърля и предопределя. Тя е речта на най-дълбинната 
ни памет, на пораждането, движението и поглъщането; всеки пробив към живота, 
всяко наказание в греха и смъртта са свързани с водата (В. Стефанов “Литературната 
вода”). Тя е и палимпсест, който трябва да бъде “отгърнат”, изтрит, за да бъде върнат 
образът на предишносттта (Ил. Павлова “Паметта на водата”). Водата е двойствени-
ят език, който ни държи в актуалността на търсените решения. Тя е първична кос-
мическа субстанция, животворяща сила, небесна благодат. Отдавна се е превърнала 
в многовалентна мярка за съвършенство, свобода и мощ, в универсален цннностен 
лакмус, в символ на културно и духовно възраждане. Но тя е и тъмното, радикално 
другото, което дебне в закана. Тя е неотменност, свързана с ужаса на наказанието и 
възмездието. Тя носи помитаща стихийна необузданост и жадност за жертви.

 Тази двойнственост на водата прави съвсем понятно и разделението на човеци-
те на хидрофили и хидрофоби. Ще ни се да мислим, че в дадения случай хидрофили-
ята изцяло съвпадна със субективното в поредния шлагерен модус, а хидрофобите 
бяха идентифицирани в неговата обектна сфера, но и това не е съвсем сигурно. Си-
гурно е, че най-заклетите хидрофили стигнаха до далечна Япония, за да донесат един 
от най-неоспоримите емблематични образи на Изтока – Луната, отразена от водна 
повърхност, и то в контекста на феноменалната интензивност, с която огледалните 
образи насищат японската култура. (К. Протохристова “Водните селения на Луна-
та”). Но този пример намира в нашата конференция своя огледален двойник – драс-
тичен израз на почти небесна хидрофобия. Решила да направи апология на виното 
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пред това на водата, възрожденската поезия поема риска да се обърне с гореща мол-
ба към Бога не за друго, а за промяна в установения ред – “на месеца поне веднъж / 
да идва винце вместо дъжд” (Ив. Радев “Два неосъществени проекта на възрожден-
скта поезия”).

Факт е обаче, че през Възраждането нашите хора не само пият, но и плачат. И 
сякаш даже не виното, а плачът е истинската “жива вода”: той подмладяява рефлек-
сите на един склерозирал в историческата си продължителност родово-селски мо-
рал, събужда способност за естетическо преживяване, възпитава чрез примери на 
високата общност в библейския текст (М. Кирова “Жива вода. Сълзите и плаченето в 
поезията на Българското възраждане”). Но което е по-интересно – българкото битие 
се осъществява не само между плаченето и пиянската молитва, но и между “преглъ-
щането” и “плюенето” – първото като очакване за влизане в храма на удоволствието, 
второто като израз на първичност и инстинктивност при разрешаване на неразре-
шими въпроси. Защото до създаването на словото за първичния човек плюнката е 
била слово, тя е първичната пяна, материята на космогоничния акт, а не само средс-
тво за заклеймяване на честта и достойнството (Р. Радев “Плюнката – от ритуалното 
до профанното”). 

Не на последно място водата стои във връзка и с такъв необходим за нашата ли-
тература битов факт като баносването (ходенето на баня и случващото се в банята), 
защото то е единственият законен модус, при който тя може да обговаря еротични-
те аспекти на българското битие. Във “Въжделенията на окото” Т. Ичевска ни дава 
изчерпателен до изнемога компендииум на баносването в българската литература и 
култура – богата основа за бъдещи размишления.

Водната метафора е изключително пластична – тя позволява неочаквани де-
конструктивистки преображения на утвърденото и познатото. В “Жаждите на въп-
роса “защо” и звънтенето на водните кръгове” Ив. Русков проблематизира оригинал-
но подчертано безводната повест на Елин Пелин “Гераците” – животът като изпита-
ние поражда въпроса “защо” и насладата да се стигне до извора на превращението, 
до корените на първопричинността. Всъщност, описването на “водните” преживя-
вания не е ли сводимо до краен брой остензивни словесни жестове, които могат да 
бъдат мислени и оценявани като клишета. Общите места в начина, по който описват 
морските си неволи трима взрожденски българи – Д. Паничков, П. Р. Славейков и А. 
Константинов – обговаря Н. Чернокожев във “Водата (Хвана ме морето)”. Хванати-
ят от морето човек се стреми да се отдалечи от непосредствения досег с водите, “по-
мествайки ги в другите сфери на собствения си опит, овладявайки тяхното изгова-
ряне, скривайки своите страхове, но и проектирайки ги в твърдта на сушата”. Хид-
рофиличният код е основен за ценностната ориентация на художествения модел на 
Алеко. С диалектиката между избистрянето на неговата “хидрофиличната” поетика 
и помътняването на водата (в преносен и буквален смсъл), в която той къпе българ-
ския свят, се занимава П. Стефанов в “Изкушенията на Океана и метаморфозите на 
българския Силоам”. Системата за вътрешен превод в Алековите текстове прави въз-
можно ролята на покръстителния купол да се играе не от виенската баня, както често 
си мислим, а от цялостния текст на културата „Алеко“, в който е предопределено ре-
алният българин да се окъпе и прероди.

Излизайки от многократно потвърдения факт, че българските литературни 
води са най-често бездънни, безбрежни и тайнствени, можем да предположим, че те 
са богати на воден свят и преди всичко на риба. Нищо подобно... Напразно Л. Дилов 
утвърждава, че най-големите въдичари измежду писателите, са вече покойници, та 
рибата вече си е поотдъхнала… Ами дружинката, за която ни разказва Д. Михайлов 
в “Българските литературни води – риби, рибари, риболов и рибарски техники” и ко-
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ято вече цяло десетилетие шета из родните басейни?! Всичко хубаво, Станков, ама 
риба няма! (Слуховете говорят, че даже продуктите за рибената чорба на конферен-
цията Савата доставя от морето.) Е, какво пък, ако не могат да хванат голямата риба, 
те с увереност хващат литературния анекдот от ново поколение. Нали въдичарство-
то, казват познавачи, е инкубатор на наративи и… развъдник на заклети хидрофоби, 
т.е. на ренегати. Най-осъдителни са случаите на ренегатство, когато речният “пръч-
кар” се изкушава да изживее мъжеството на морския риболов. Отдавна е документи-
рано двойното и тройно ренегатство на един Н. Фурнаджиев например (С. Василев 
“Ренегатстството – ихтиология и литература. Ах, морето! Ах, морето”).

Няма риба!… Затова водата спи... Но, спейки, тя се превръща в удобен символ 
за обозначаване тишината на душата. По тази причина символистите не се уморяват 
да преоткриват в различни визии и имена комуникативността на водната тишина, 
напрегната между повърхността и дълбочината. Спящата вода, различна в символ-
ните си превъплъщения, е единосъща в своето онтологично измерение, в божестве-
ната си изначалност и безкрайност (Н. Димитров “Ипостасите на спящата вода”).

 Става повече от очевидно, че подобно на краставицата българската литература 
съдържа деветдесет и осем процента вода. В семантичната мрежа на Г.-Райчевите по-
вествования концептът вода е сред най-активните. Участващ в (съграждащ) разно-
образни феноменологични редове (вода за пиене, за миене, снеговалеж, дъжд, сълзи, 
водовъртеж, град, суша) той е сред архитектоничните елементи на авторовата поети-
ка. И ведно с водната метафора светът на писателя се оказва буквално укоренен във 
фундаменталната символична предзададеност на битийно-етичните категории (Ив. 
Станков. “Хидрофилия и хидрометеорология. Етюд върху разказите на Г. Райчев”). 

Едно от събиращите съотнасяния на романтичната парадигма, през която е че-
тена поезията на един Ив. Пейчев, е многомерното море. В своите дълбинни психоло-
гически основания то е не друго, а неизсекващ фантазъм в стремежа на твореца към 
себереализация (Н. Стоичкова “Поезията като хигроскопия. Съзерцателният мари-
низъм на Ив. Пейчев”).

 Особено важна е символиката на водата в “Езерното момче” на П. Вежинов. 
Тук водният свят се натоварва с особени функции, които се реализират в гранични-
те човешки ситуации. Основно е значението на пречистващата роля на водата и на 
зова към морален катарзис и постигане на истинската човешка същност, която вещ-
ните отношения в съвременния свят деформират и прикриват (З. Козлуджов “Друго-
то име на езерното момче”).

Рибарите знаят, че при всяко замятане на мрежата в нея обезателно ще се зап-
лете някоя съвсем непозната риба, с която се чудиш какво да правиш – да я върнеш 
ли обратно в морето или да я хвърлиш в литературния тиган. Такава риба е текстът 
на Д. Добрев “За околоплодната вода или домаашен аквариум за акули”, посветен на 
странното стихотворение на К. Павлов “Прекрасното в поезията, или жертва на де-
коративните рибки”. Онова, което със сигурност може да се каже за него е, че явно 
търси мост от предходната конференция за гардероба към следващата, чиято форму-
лировка според него би трябвало да звучи така: доносникът в българската литерату-
ра и литературата на доносника… Че може би Добрев стреля малко напосоки подс-
казва следващата конференция, която беше не за доносника, а за пътешественика.

 *
След като окъпаха и освестиха литературата, членовете на арбанашкия кръжец 

решиха, че вместо да отговарят на разни нездрави предложения, е по-редно да обхо-
дят нейните многобройни маршрути (онези участници, които не пожелаха, си оста-
наха у дома), зер хидрофилията и пътешествията, водата и литературната география 
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са първи братовчеди – не могат един без друг. В резултат на тази авантюра се роди 
сборникът “Литературната география – пътешественици и домоседи” (2004). 

Знаем, че домът и пътят са фундаментални образи на човековостта. Ако домът 
е календарът на общото, споделимо време, то пътникът е човек извън календара. До-
мът е място, трайно свързано с представите за приют, защита, топлина, ред и смисъл, 
макар често да се осмисля и като травматично място, подвластно на външното. Пъ-
тят е шанс, получаване, намиране, съкровище, но и причакване, ограбване, изтоща-
ване. За да се преодолее болката от изоставянето на дома и за да се набави сигурност 
в изпитанията, пътникът пътува винаги с подръчните структури на дома, носи в себе 
си една непреодолима носталгия (В. Стефанов “Domos” и “domus”). 

Българинът често е бил принуждаван да скрива зад високи огради и себе си, и 
интимния си свят. Но когато не е правил зидове, а плет, е осъзнал философски, че е 
по-добре да вижда света, да има перспектива, да чува гласовете от другите светове. 
Той, подобно на гениален художник е изобретил плета като рамка, чрез която в къ-
щата си, в двора си, в градината си е вместил светлината, за да окъпе с нея всичко и 
за да постигне хармония между вътрешната и външната красота. За него плетът не е 
просто ограда, а магическа и животворна граница, отделяща-съвметяваща светове и 
пространства (Р. Радев “Българският плет – география на желанията или пътувани-
ята на домоседите”). 

 Затова българинът винаги е обичал да пътува. През Възраждането пътувани-
ята дават усещане на просветените люде за родова общност и родово пространство, 
което излиза извън пределите на видимия хоризонт и на уседналия патриархален 
човек. Според идеите на новото време трябва да обикнеш родните предели, за да ги 
почувстваш като една общност. Трябва да се отдалечиш от земята на дедите си, за да 
я усетиш като родно пространство (Д. Добрев “Фигурата на пътешественика в кул-
турата на Българското възраждане”). Но Домът може да “пристигне” и по широкия 
исторически пролом, очертан във фантазните видения на пасионарни и загадъчни 
скитници като Раковски, пролом, от който пристига светлината и славата на Асен и 
Симеон и изтича Орловият извор на нашето преображение (Ив. Русков “Пристига-
нето на Дома. Домоглед”).

Възрожденската литература онагледява един естествено сложил се комплекс, 
обуславящ различните, непресичащи се сфери на проявление на “пътешественичес-
кото” и “домоседското”. Творческата личност е обречена на обстоятелствата и под-
вижничеството (Каравелов, например), на неуседнал живот в различчни краища на 
Империята, на Русия – Балканите и Европа. А напротив – литературата, която тя 
създава, се оказва “затворена”, заредена с пулсациите на носталгияята по домоседско 
съществуване (Ив. Радев “Без покровителството на св. Себастиян, в ролята на “Пан-
телей пътник”). 

В същото време други автори намират възможност за справяне с кризисните 
ситуации в бягството и откриването на ново, по-истинско място. Ако вземем двама 
на пръв поглед толкова различни автори като Вазов и Дебелянов, ще видим, че и за 
двамата домовете са емоционално изтощени, а планините са емоционално убежи-
ще. Вазов си гради екстатичен природен дом и си пожелава епически мащабен гроб, 
а Дебелянов си прави успокоен природен дом и си пожелава “приказно” богатство на 
психическия опит. Ансамбъла на поетически жестове на Вазов В. Стефанов нарича 
домогване до епичните съкровища на Храма, а на Дебелянов – копнеж по приказни-
те съкровища на душата.

У една “волна” поетеса като Багряна бащините конотации на родното са почти 
неприсъствени или почти маргинални. Основното е единението между бягството и 
възможността за завръщане, “пътят” и “мястото” в затворения кръг на идентифика-
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циите между майка и дъщеря. “Мястото” е онова пространство на въображението, на 
другостта, откъдето говорят потиснатите желания. Истинският драматизъм на тек-
ста-Багряна не е в попресилените и натрапливо упорити повици към еманципиране 
от стереотипите на обществената действителност. Това е по-скоро роля – щастливо 
намерена, изиграна докрай. По-дълбоко се крие копнежът по цялостност в себе си, 
по екзистенцално поместване, който – в действителност – вписва Багряна в канона 
на българската модерност (М. Кирова “Между Пътя и Мястото. За родовата идентич-
ност на текста „Багряна”). 

В света на Б. Христов домът и пътят, развързани един от друг, са фатални и пре-
дизвикват екзистенциален кризис. Ако домоседът е човек, ненапускащ къщата си, а 
скитникът – онзи, който няма нужда от нея, то героят на Б. Христов е и двамата ед-
новременно и това е единствената възможност да не бъде нито единият от тях. В ем-
блематичното стихотворение “Август” героят е спрял върху камъка на своята фило-
софичност, осенен от ненавременна мърост. Спрял е, защото е разбрал, че когато не 
ни харесва животът, ще трябва да се задоволим с неговия смисъл (Ив. Станков “Без-
домната покъщнина като съдба”).

Докато фигурата на пътника е предсказуема и уловима (той е готов да следва 
указания и маршрути, географските карти са негова опора, те са източник на сигур-
ност, гарант срещу възможността да се загуби), то скитникът е освободен от ангажи-
ментите на предвидимите ходове и предварителните маршрути. Той завива и се от-
бива от пътя без мяра и контрол, оставен на собствените си тревоги и страхове. Той 
е опакото на пътешественика, изцяло негов е светът на носталгиите. Като човек без 
място, той живее с образи на изминати места. А самото пътеописание какво е: място, 
“белязано от човека, като усърдие да се застопорява движението, да се нихилира вре-
мето, фигура на сигурността, зад която наднича един упътен към собствените окри-
вателства човек” (Ил. Павлова “Носталгиите по пътя: пътници-скитници”).

Пътеписецът обаче не просто пътеписва, а извършва приниципно разпределе-
ние на границите между вътрешно и външно. Описвайки света и самоописвайки се, 
той задава нормите на определен образ на света, включащ както неговата непромен-
лива структура, така и присъствието на човека. В напрежението между различните 
пространства се реализира и ценностната ориентация на модела на света, филосо-
фията на ценностния избор. От тази гледна точка характерните за Алековото опи-
сание примери на свръхвзискателност са знак не толкова за някакво остракиране на 
родното, колкото особен вид трансцендиране, което доказва двойствения образ на 
реалното наше у Алеко: на неговата ограниченост, но и на неговата готовност за се-
бепревъзмогване (П. Стефанов “За семиотичния статус на пътеписеца в “До Чикаго 
и назад”).

 Както казва П. Рикьор, между обета за вярност на паметта и споразумението за 
истинност не е възможно да се определи приоритет. Единствено читателят е спосо-
бен да реши дебата, и по специално читателят в качеството му на гражданин. Мемоа-
ристът естествено няма за цел да идеализира миналото, защото човек не може да жи-
вее само с минало. Но миналото живее в човека, то присъства в неговите най-скри-
ти глъбини, то е връзката му с нещата, с хората, с времето. “Път през годините” на К. 
Константинов е показателен пример за това как в стремежа си максимално обектив-
но да реконструира литературната ни и културна география от начало на миналия 
век мемоаристът всъщност оценъчно и телеологично я конструира и интерпретира 
(З. Козлуджов “Пространствата на паметта и националната ни литературна геогра-
фия в “Път през годините” на К. Константинов”).

Историята на нашата литература е история на пътуващи и домоседи. Българс-
ката литературна география се характеризира с дълбоко насечен релеф, надминаващ 
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обичайните накъртичвания на “-измите”, школите и методологическите доктрини. 
Дори историята на родната медицина, която различни по време на написването си 
художествени текстове се опитват да конструират, е всъщност история на многоб-
ройните пътувания на лекари и пациенти. За българина години наред процесът на 
запознаване с тънкостите на медицинската наука се дублира от трупането на знания 
по география, от пренасянето у нас на чужда култура и манталитет. Но може би точ-
но поради това българската литература бързо ще се разочарова от мнимите проро-
ци на европейската медицина и ще започне жестово да се отказва от тях, отреждайки 
им една единствена участ – смъртта (Т. Ичевска “Историята на една предизвестена 
смърт”).

Като всяка европейска литература, и нашата по свой начин изживява пътешес-
твията и домоседствата си. Благодарение на общественоисторическите превратнос-
ти, литературната карта на България обаче натежава до изнемога от многозначител-
ни цветове и знаци и увеличава политическото си тегло до степен, надминаваща най-
смелите представи за естетически компромис. Може би тази сложност идва от исто-
рическия навик на нашата литература да седи на кръстопът и да се чуди из кой път 
да хване (С. Василев “Из (за) кой (ли) път? Пътна карта за домуване на един вид бъл-
гарска литература”).

 *
Завърнали се от голямото пътуване (пътешествениците) или съжаляващи, че 

не са видели свят като хората (домоседите), накрая нашите арбанашки герои решиха 
да се напият здраво и да видят какво ще се получи, което обяснява и появата на пос-
ледния засега сборник “Пиянство и смисъл” (2005). То, заглавието, както справедли-
во ни убеждава предговорът, на пръв поглед изглежда безсмислено, но всички ние 
знаем, че то саамо се прави на такова, а инак копае дълбок кладенец – не ти трябва да 
падаш в него. Ех, наистина, текстът в тази книжка е малко изпосталял, преместил е 
още една дупка на колана, като си държи панталонките изотзад за дънцето. Разби-
ра се, заглавието го успокоява, че това са човешки работи, да не му сее корен на ря-
пата, ама ний на заглавие може ли да вярваме (С. Василев “Яли пили, па се спогоди-
ли”). Едно сравнение с шуменския сборник “Виното в литературата”, излязъл преди 
2–3 години, показва известен дефицит откъм културни единици, но какво да се пра-
ви: остава надеждата, че качеството на включените в тази последна арбанашка рожба 
текстове ще успее да компенсира заявените липси.

Естествено е купонът да започне с два-три битови анекдота с герои-събеседни-
ци на разказващия, в които не достоверността е най-важното, а свидетелството, че 
нашенецът съумява да обагри хумористично всичко, което се среща в живота на чо-
века – в този топъл промеждутък между раждането и смъртта. Както и простата ис-
тина, че водата не е за пиене, а за миене (Н. Даскалов “Живях грешно, умирам смеш-
но”). Така си е: човекът не е бъчва, че да си стяга обръчите, той трябва да ги отпусне, 
да си разпасва от време на време пояса… А напиването-реч е дарба, която не всеки 
притежава, защото чрез нея се прави послание за добро или за обич по прозрение 
свише. На другите, обикновените, простосмъртните им е дадено да попиват, за което 
не се изисква дарбата на словото, а само способност да се приобщават към вече каза-
ното (Из “винената” афористика на Р. Радев).

Виното с лекота сближава голямото и малкото и въбще всичко, което може да 
бъде сближено – например бутилките и геополитиката. Да вземем бутилките… Все-
ки ще се съгласи, че с тях до голяма степен се конструират пространствата на бъл-
гарския бит-битие. Баналното на пръв поглед шише участва в странни и дяволски 
сюжети... Зад “разносветните” си цветове то крие тъмни и тайни ходове, в които неу-
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сетно заклещва пожелалия да го има. В същото време няма нищо по-тъжно от праз-
ната бутилка: ненужна вещ, дом, изгубил своя стопанин (Ил. Павлова “Бутилките на 
литературата”).

Един от дълбоките кладенци в сборника е “Слово за въздържането от пиянст-
во”, в който опитът за приплъзване към шлагерното не може да прикрие, че гвозде-
ят тук е по-друг. Става дума за старобългарски паметник с “неясен” произход, който 
Анчо Калоянов приписва на Симеон. Според направеното тълкуване откровено ди-
дактичното съдържание на въпросния текст (отношението към “винопийството”) се 
явява важен аргумент в борбата между политическите партии в края на ІХ век, бор-
ба, свързана с геополитическия избор на страната ни.

Вижда се, още от край време нашите държавни (учени) мъже използват вино-
пийството като съкрушаващ политическо-литературен аргумент. Дори кратката раз-
ходка из одаите на литературата ще ни покаже колко много глаголи са нароени за 
“питиеупотреблението”. Книжнината ни е създала редица плодотворни митопоетич-
ни конструкти: пия–пея–плача; робство–пиянство–забрава; изкушение–причастие–
облажаване и т.н. Кой тук пие вино, кога и как – това е материал за няколко доктор-
ски дисертации. (Кой плаща – отделен въпрос!…) Твърдо може да се заяви, че сю-
жетирането на лозунга “Жени и вино! Вино и жени!” е много повече от епикурейско 
хрумване. То ознаменува великото присъствие на ангелски души из нашенски рай 
от ханове, кафенета и кръчми (С. Василев “Винена попара за непослушни ангели”). 
Дори литературният образ на такъв висок феномен като националноосовободител-
ните борби активно използва разглежданите културни единици, и то в тяхната смис-
лова полярност. В единия случай читателят се среща с метафората на освободения от 
страха дух (“Пиянството на един народ” в “Под игото”), а в другия – с неговата смърт 
(описанието на македонстващите в романа “Тютюн”) (Д. Добрев “Пиянство и смисъл 
в литературния образ на националноосвободителните борби в България”).

Ще трябва да се съгласим с убеждението, че явно тъй е изкалъпен българинът. 
И на оня свят пита за кръчми, като е готов да замени Рая за Ада. Защото с помощта 
на виното той опипва вената и на греха, и на покаянието. Неслучайно има художни-
ци на словото, които онагледяват сто на сто диалектиката между пиянство и смисъл. 
Пръв сред тях е, разбира се, Елин Пелин. Дори неговият детски “Страшен вълк” по-
казва, че с характерната си поетика на вътрешна самоопровержимост неговите текс-
тове имат въздействие подобно на виното, което, ако си послужим с един стих на О. 
Хайям, е способно с абсолютна логика да опровергае противоположните моменти на 
72 секти. Нещо повече: творчеството на този модерен Андрешко се представя в така-
ва обвързаност с традицията, в каквато се намира ракията спрямо виното (П. Стефа-
нов “Страшен вълк” – социална сатира или апология на жизнения принцип”).

 Да, виното белязва стъпалата, по които човек се изкачва по своя път. От сак-
ралната ритуалност в пиенето на провинциалния мъдрец до отчаяното и безнадежл-
но пиене на обезумялото човечество – това е рамката с цвят на вино, в която няколко 
лица изграждат нееднозначния портрет на непоправимия, вечния човек в лиричес-
кия свят на Б. Христов (Ив. Станков “Огледалата на виното”). 

 За съжаление – по всичко личи – днес културата на виното и ракията, подоб-
но на много други неща, губи от традиционно укоренените си смисли. Ако вземем 
за пример варенето на ракия, ще видим, че то е загубило церемониалния си харак-
тер, тъй като вече не се осъществява от жени, както в доброто старо време. В резул-
тат се губи от еротичната магия, творяща се на казана, част от огъня на която влиза 
в градусите на ракията. Тогава отпиването на ракия не е можело да се осъществи без 
“глисандо” на образите и смислите. А днес мъжете варят ракия и мислят за жената, 
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вместо тя да вари ракията, а те да пият от тялото ѝ, за да живее огнецът в тях (Р. Радев 
“Жената, енергията на огъня и варенето на ракия”).

*
Тук, в Арбанаси, в центъра на България, шлагеруващите дадоха живот на “едно 

литературознание, което събира различията и постила с добри намерения пътя към 
Другия Свой”. Рутинните тематични занимания с персоналии и текстове отстъпиха 
място на духовното приключение и играта. Шлагерният дискурс даде силен тласък 
на творческата инвентивност, стимулира съревнователността и стремежа към ори-
гиналност. Той откри широк простор за нов тип многогласие на критическото гово-
рене, за съчетаване на регистри, стилистики и жанрове – въобще за бягство от оби-
чайната монотонна линия на класическия тип сборници, които въпреки свободата 
за научно изследване, остават общо-взето в рамките на една жанрова форма – на на-
учната статия. В (чрез) шлагерния дискурс самата проблематизиция на литератур-
ната материя се доближава до постмодернисткия тезис, че играта на интелекта е не 
по-малко важна от играта на съдбата. Така езикът получава достъп до теми, които в 
друго време остават, ако не табу, то поне непрестижни и несериозни. Просветват не-
очаквани, неподозирани ракурси, в които иначе известното започва да се проявява 
в други, непознати дотогава облици. Всяко, дори най-незабележимото завъртане на 
шлагерния калейдоскоп ражда нови, неочаквани и красиви фигури – картини на ли-
тературната действителност. Всеки един от арбанашките сборници е такава картина, 
потвърждаваща, че в литературната критика и история има още много бели полета.

В тази среда критическата жанрология неочаквано намира нови пространст-
ва за себе си, вдъхва освежителния въздух на свободното формотворчество, неза-
дължено на високата и хладна академичност. Тук класическата статия съседства с 
изящното критическо капричио, сериозното обиграване на една “ниска” тема – с из-
ложение, в което “високата” материя е изразена по забавно-остроумен начин; строги-
ят тон съжителства с по-фамилиарното общуване или иронично прикритата издяв-
ка. (По подобие на художествената литература шлагерният критически дискурс дава 
възможност за уж невинни, но много остри алюзии и оценки, особено по отношение 
на използваните критически езици.) 

Някои автори се опитваха да смесват, макар и с различен успех, тези различни 
маниери на говорене – по-сериозни и по-игрови. Много последователен по отноше-
ние на игровото бе С. Василев, почти всички текстове на когото представляваха за-
нимателно-закачливи обзорни екскурси из тематичната територия, очертана от “заг-
лавието” на конференцията. Но най-високо на гребена на тази втора линия като че ли 
се издигна Р. Радев. Явно отказал се да чете художествени текстове, той се стреми да 
анализира самата култура като текст. Предпочита да се съсредоточава върху банал-
ни, битово тривиални на пръв поглед културни единици, които се оказват неочаква-
но семиологично натоварени, отключващи важни ценностно-нормативни и духовни 
хоризонти на българския космос. Чрез фигурализация на тези единици той успява 
да съгради оригинални сюжети, домогва се до свой жанр в критическия шлагер – 
свеж и находчив, може би спорен в някои от подробностите, но верен в главното. 

Освен че е прекрасен пример за ползотворно сътрудничество на сродни науч-
но-изследователски формации, Арбанаси даде достатъчно доказателства, че шлагер-
ното е също толкова сериозно познавателно начало както високият академизъм. То 
разкри големите възможностите на свободната от “авторитета” на изследователските 
стереотипи творческа мисъл, показа, че съдържащият се в литературознанието еле-
мент на изкуство може преднамерено да увеличава своя процент. Стана ясно в край-
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на сметка, че критиката може да бъде не само академична или импресионистична, но 
и шлагерна – възможност, която за съжаление се проявява толкова рядко.

И така осем години…
Последните две срещи се проведоха в Каварна благодарение на любезното до-

макинство на Археологически музей в града. Тази контаминация между Балкана и 
Морето имаше за цел да оживи емоциите в групата, да влее нова енергия в конферен-
цията. Спорно е дали тя постигна това. Независимо от богатата и интересна програ-
ма, срещите в Каварна протекоха в намален състав, факт, който без да показва отс-
тъпление от установения ред, сякаш регистрира отслабване на отговорността към 
идеята. Приятелският кръжец като че ли започна да взема връх над литературовед-
ския форум – тенденция не съвсем приятна, макар и разбираема. Уви, всяка идея се 
изчерпва, всеки порив се обезсилва, всяко желание се насища. (Тук, разбира се, тряб-
ва да отчетем и факта, че много от участниците станаха през тези години лектори по 
български език и култура в чужбина, което несъмнено отслаби творческия потени-
циал и организационните ресурси на конференцията.)

 Позволявам си въпросните малко тъжни констатации, не защото не са безос-
нователни, а защото би ми се искало Арбанаси – този празник на приятелството и 
интелектуалната забава, да продължи. Убеден съм, че съществуват достатъчно въз-
можности за това. Независимо от умората, конференцията все още е жива. Докога 
– времето ще покаже. 

Настане вечер, месец изгрее… мило пиле, лека нощ!
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Яна Станкова

Все си мисля, че животът ми е страшно объркан и странен. Но сега ми хрумна, 
че може би всеки мисли така за живота си. Не, не живея само с миналото. Прос-
то го имам. Ще трябва някой ден да разкажа какво му е интересното на това мое 
минало...

Денят най-после дойде. Казах си, че още съм малка да пиша за другите, но дос-
татъчно голяма да пиша за себе си. Убеди ме синът, който се е скрил под сърцето 
ми. 

Предпис
Не съм навършила и четвърт век, а от старите снимки на детството ми ма-

хат толкова много любими хора, които винаги ще си останат зад хълма... В живота 
ми има едно мистично село с неговите страховити легенди. Три пъти съм мислила, 
че умирам (ама наистина!). Гледала съм “Портокал с часовников механизъм” още на 
седем години, на осем – “Стената” (с баща ми бяхме вече сами, нямаше на кого да 
ме остави...). Вземала съм много и ми е вземано много. Повече, отколкото едни два-
десет и четири години могат да поберат... И май вече съм съгласна с баща ми, че 
човекът е куче – всичко може да преживее... 

Село Гомотарци

От Гомо и от Тара. Подобно на Буда и Пеща. Даже и Дунав си има, и то най-кра-
сивият от всичките Дунави, дето съм виждала. Родното село на баща ми, което ще 
рече, селото на корените ми. 

След малко като започна да разказвам, много от вас само ще присвият око по-
дозрително и ще повдигнат вежда. Тях ще ги посъветвам просто да отидат там, на 
края на света, за да се убедят, че казвам самата истина. Няма да срещнат героите от 
гомотарските легенди насред пътя посред бял ден, но, стъпвайки там, веднага ще раз-
берат, че на такова място всичко е възможно.

Това село пази едни от най-хубавите ми детски спомени. И до ден-днешен по за-
лез слънце миналото започва да се връща. Аз съм сериозен човек, прагматичен, кога-
то се налага. Казвам ви, вечерна разходка по улицата, сама, не ми се случва често там. 
Не ме е страх от тъмното, не ме е страх, че ще стъпя в някоя дупка и ще посея костица 
от глезена си. От баба Нягра ме е страх. Щото тя само чака да падне здрач и започва 
да лети на ужасната си метла и търси децата, за да ги надупчи със смъртоносното си 
жило. Съзнанието, че вече не съм дете, по никакъв начин не намалява ужаса. Въп-
росът е там, че като мина табелата „Гомотарци“, забравям за възрастта си (загубвам 
това съзнание). 

То да беше само тая баба Нягра!... На една жена мъжът ѝ заминал да работи във 
Влашко. След месец–два ѝ пратили писмо, че се е споминал. Плакала жената, напра-
вила помен, опитала се да живее нататък. Един ден на нивата изневиделица върху ѝ 
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се спуснал огромен черен пес и се опитал да я захапе за шията. Замахнала жената с 
мотиката – песът успял само да ѝ разкъса фустата. Готвел се отново да я нападне, ко-
гато отнякъде се появил човек от селото. Навреме, за да прогони кучето. Прибрала се 
жената разтреперана вкъщи, а там какво да види – о, Боже!, мъжът ѝ стои на двора 
и я чака. Хвърлила се в обятията му, занареждала: знаех си, че не си умрял, знаех си! 
Отдръпнала се да го огледа, да му се нарадва и се стъписала – между зъбите му вися-
ло парче от нейната фуста! 

Бабини деветини, ще кажете, ама не е така! Моят приятел Явор ми е разказ-
вал, че ако преди Петровден влезеш да се къпеш, ядосваш водния дух на реката и той 
ти взема живота. Много рибари са намерили смъртта си в Дунава около този праз-
ник, това от всички се знае, даже аз помня по-скорошните случаи. Но Явор, който е 
до болка днешен човек, подминава тези дрънканици със снизхождение. Решил той 
веднъж през ранните влашките жеги да открие сезона за къпане – около Петровден 
(тогава е сборът на селото). Бил с някакво момиче, гостенка. Отишли на Дунава и се 
хвърлили във водите му. Къпали се що се къпали и на излизане Явор се сетил да ѝ 
каже за поверието – хем да се посмеят, хем да го опровергае. Но момичето забеляза-
ло, че пръстенът му е паднал в реката. Явор се засмял и понечил да си оправи гривна-
та. И нея я нямало. Разказа ми тази историята и смирено добави: “Добре, че водният 
дух е имал какво да вземе от нас, а не нас самите.” А? Какво ще кажете сега? Не ви се 
вярва, така ли? Добре, аз пък сега ще ви разкажа една семейна случка. Нея я знам от 
най-първа ръка, така да се каже.

Баба ми има брат. Той се казва Павел, но всички му викат Йон. Веднъж жена му 
се оплакала на баба, че от години някъде към полунощ вратите и прозорците започ-
вали да скърцат, а нещо дращело по стъклото откъм двора. Сто пъти излизали, гле-
дали, обикаляли, но не можели да открият какво е. Решили двете да отидат на врачка 
в съседното село. Тя казала на вуйна, че в градината им трябва да е заровено тяло на 
кърмаче, умряло некръстено. Неговият дух бродел и не можел да намери покой. Ка-
зала им къде точно е погребано – на седем крачки вдясно от вратата на портата. Обяс-
нили им как при новолуние, преди полунощ, да го изровят, попът да го опее и да го 
погребат по християнски, тогава всичко щяло да свърши. Прибрали се те и обяснили 
на вуйчо Йон за какво иде реч. Той тутакси се направил на съвременен мъж, взел да 
ги хули, да ги обижда на селска простотия, дърпал се, буйствал и дума не давал да се 
споменава за копане. Ама нали са жени – упорити. Денем му мелят на главата, разко-
пай та разкопай, нощем онова от двора скърца и дращи по стъклата. Накрая каталя-
сал и се предал. Толкова каталясал, че когато разкопал метър и нещо надолу и открил 
малкия човешки скелет, нямал силици даже да се изплаши. Прави били, значи, пус-
тите му жени! Сетне попът дискретно извършил последната част от процедурата и 
от този ден нататък никакво чукане и тропане не смутило спокойния сън на родни-
ните. След години вуйчо Йон донесе стар домашен молитвеник, останал от баща му. 
На задната корица пишеше следното: “прости боже днес три дни преди Еньовден за-
рових умряло осмачето що бяхме заченали за да си върне Мария говора според както 
ни рече дофтор фичо 1962”...

Такива неща стават там. В началото не давах твърде ухо. Ама то човек се преда-
ва. Като вуйчо. И като мен. Някои от историите сигурно сте ги чували за други места. 
Но всички те са се случили в Гомотарци!
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Моето си Гомотарци

Веднъж, спомням си, макар да бях много малка, влизаме с баща ми навътре в 
реката с дядовата лодка. Аз стоя срещу него и гледам със страх как отсрещната земя 
бавно приближава. Мрънкам, плача, не искам да ходим в Америка. Трябва да е било 
много преди срещата ми с географската карта и съм разчитала на собствена теория за 
света. Знаех, че на Северния полюс е студено, а на Южния – топло, и по тази причина 
там се простира държавата Африка. Как си завиждам за тия години!...

Не бях тръгнала на предучилищна, даже май и в горните групи на детската гра-
дина не съм била, понеже най-първите и най-любимите ми джапанки още ми става-
ха. С Мики Маус, тип японски – страшна гъзария, от Корекома. Щрапам си аз по дво-
ра на село, фръцкам се пред пра-пра дядо си Иван (да, спомням си го много добре, 
бях на пет години, когато той почина), който се закача с мен и ме плаши с бастуна си. 
Както си се мотам и не си гледам в краката, нагазвам в една локва. Една давеща се оса 
вижда спасение между джапанката и ходилото ми и се завира там. Мамицата ѝ, отто-
гава ги мразя тия гадове! После писък и една пребледняла, препускаща към мен май-
ка. Моята. Отнякъде се появи скилидка чесън, мама я втрива на ужиленото място, 
докато тати ми бърше сополите, успокоява ме и ми обяснява, че всичките така правят 
като ги настъпиш. Много странно, този спомен ми е един от най-слънчевите...

Веднъж баща ми намери родено наскоро плъхче в царевицата. Сигурно е въз-
намерявал само да го покаже на мен и на братовчедите, но ние изпаднахме в такъв 
див възторг, че той ни разреши да го имаме за домашен любимец. Бях с братовчедите 
си кака Галя и бати Иво. Кака ми Галя, нали е по-голяма и по-съобразителна от мен, 
веднага се зае да търси нещо дълбоко, подходящо за постоянно местожителство на 
плъхчето. Предполагам, без баба да знае, Галя довлече един панер за хляб и пуснахме 
питомеца да огледа стаята си. После тя взе да рови за парцали, да шие, докато измайс-
тори спален комплект за мишлето. Мишо може би е имал други планове за живота 
си, но ние с търпение и постоянство се опитвахме да го заставим да лежи завит, с гла-
ва на възглавницата. Това сигурно обяснява успешния му опит за бягство на другия 
ден. Е, не съвсем успешен. Лично аз чух само два писъка. Писък №1, предшестващ 
звука от удар на желязо в цимент. Беше прабаба ми Спаса, на излизане от къщата ви-
дяла в краката си притичващ вреден гризач, който след секунда бил размазан с най-
близкото нещо, попаднало ѝ под ръка – лопата. Галя, след като установи, че Мишо е 
дезертирал, се втурнала да го търси. И го намери – всички разбраха. В това число и 
комшиите. Поради Писък №2. В момента на идентифицирането на трупа. Излишно е 
да споменавам, че баба Паса (така и викахме) не е възнамерявала да ни причини тази 
мъка – действала е инстинктивно. Междувременно на мястото на произшествието се 
събрахме трите деца, глухи за бабините аргументи и извинения. Помня, че една сед-
мица бяхме много сърдити, влачехме се траурно по двора и не искахме да говорим с 
нея. Горката жена. Сигурно Мишо е желал тази смърт, увит в завивките и грижите 
ни. 

За хората и мухите всеки има своя лична история, а аз ще ви разкажа за Иво, 
Яна и мухите. Яна, това съм аз. Иво си е Иво. Мухите – тези, в стаята на прадядо ни. 
Тлъсти, гомотарски мухи. Баба слагаше новоизлюпените пиленца в кашон в същата 
стая и им пускаше лампа, за да им свети и да ги топли. Ние двамцата често се навър-
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тахме около тях, състрадателно ги наблюдавахме и бяхме останали с впечатлението, 
че писукат, защото са гладни. Накрая, водени от най-хуманни чувства, решихме да 
им устроим пир. С мухи на шишчета. Набързо направихме братска делба на задъл-
женията. Батко ми, като главен готвач, дебнеше с мухобойката и не убиваше, а заше-
метяваше бъдещата храна, после я набучваше на тънка тел, която аз, като помощник-
готвач, бях изпънала, и накрая двамата заедно ги печахме на запалка. После давахме 
на пиленцата да се гощават, ама нещо нямам спомен да са се нахвърляли на “делика-
теса”... И до днес ме ужасяват две неща. Първото е детската жестокост (спомням си 
как в града хвърлях малки котета от третия етаж, понеже ми беше смешно как, па-
дайки, се чудят за какво да се заловят и се оглеждат като гърмени зайци). Второто – 
че пътят към ада наистина е осеян с добри намерения...

* * *
Няма друго място в света, където да се раждат такива лешници. Лешниците на 

дядо ми – Капитана. И няма на света друг човек, който толкова да прилича на капи-
тан. Един такъв достолепен, със ситни паяжини около ясните очи от взирането в хо-
ризонта, с копринена бяла коса, извисен с глава над другите, над селските клюки, над 
дребните неща, над себе си, даже над вярата. Капитан!

Дядо Геро не чува добре от тракането на корабните машини. Но както веднъж 
баба ми сподели много тихичко (тя е една от онези жени, които стоят зад великите 
мъже и, съвсем логично, знаят всичките им тайни), дядо бил чувал избирателно. Тоз-
час ми бе демонстрирано: “Геро, ела наклади огъня, да сложа бурканите!”. Призивът 
увисва забоден в гомотарската тишина. Ще излъжа, ако кажа, че дядо не помага на 
баба, но и че не обича някой друг да издава заповедите, си е факт. Капитан! Веднъж и 
аз го изпитах, ама без да искам. Стая. Аз капитанът, телевизор, звукът до дупка. Лев-
ски–ЦСКА. По едно време измърморих: “Ъ, тез пък ЦСКА!...”. Груба грешка! И както 
се полага – червен картон. Тутакси бях отстранена от стаята. Не чувал, а?!

Мисля, че когато преди тринайсет зими загубихме леля, сестрата на баща ми, 
дядо спря да остарява...

Всяка есен той грижливо събира опадалите лешници от под леската. Само за 
мен. За мен те са “лешниците на дядо”, за него са “лешниците на Яна”.

Дядо – човек, който силно обича и мрази силно; мъж, на когото личи, че е бил 
дяволски красив. Дядовата походка – бавна, тежка, сигурна; ръцете му – груби, силни, 
големи; чувството му за хумор – повече от чувство; усмивката – тиха и тъжна. Дете на 
вечната река... И нейн капитан. Сега нейн вдовец – реката умря заедно с леля. 

Помня предсмъртната агония на баба Паса. Обадиха ни се навреме, за да се 
простим, преди да си отиде. През целия ден лежах на леглото ѝ и се чудех защо всич-
ки ми повтарят, че “баба спи”, след като за мен това беше очевидно. Много я обичах-
ме, тя нас също. Ние с братовчедите не разбирахме какво ни говори, понеже само тя 
знаеше влашки, но винаги разбирахме какво ни казва. Страшна жена, истинска и тя! 
Помня как на седемдесетгодишна възраст плуваше класически кроул срещу течение-
то на Дунава. Не си измислям! Е, тогава, как е можело да ми хрумне, че тая жена уми-
ра, че изобщо някога ще умре! Светъл човек беше тя. Правеше невероятна саламура. 
Любимата и единствена баба на баща ми. 

* * *
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Напоследък все въртя едни таратори... Все нещо приготвям или пера, или прос-
тирам. Устремът ми към чистота се превръща в пристрастяване. Какво ли не измис-
лям, за да се скрия от чувството за някаква разрушителна самота. Даже прописах... 
А уж интелигентните хора не можели да се чувстват самотни. Явно не съм толкова 
умна, колкото мислех. Или просто това не е вярно. Преди ме болеше от чуждото не-
щастие. Сега обаче и от чуждото щастие ме боли...

Пък един приятел отбеляза, че карам много спортна бременност. Че как иначе? 
Не че мене не ме боли или не ми става зле, ама нали бягам от нещо и аз, как да спра, за 
да си призная? Пък и на кого да призная?... Как беше... самотният бегач на дълги раз-
стояния? Има нещо абсурдно в това, понеже сега съм възможно най-несама от вся-
кога. Имам си момченце и даже днес при доктора му видях патката! Обичам го още 
от преди да започне да мърда. И го обрекох на живот! Но дори с тази сбъдната мечта 
в утробата си, пак добре си знам, че бъдеще няма. То е измислено от циганките, за да 
могат да изкарат по някоя пара за ракия. Всичко, което имаме, е миналото. Миналото 
ни – от мига на нашето зачеване до точно този момент, който след секунда също ще е 
минало. Ето, видяхте ли? Вече сте на долния ред. За хора като моя татко и мен, които 
са прекарали живота си по гробищата, може би е по-лесно да осъзнаят тази очарова-
телна истина, че има място, където вече нищо нe може да стане, защото вече всичко е 
станало. И че човекът може само това да има, но го има изцяло. Своето си минало.

Късно стана за писане без лампа. Айде пак на тараторите...
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Емилиана Маркова
Жи-жи...
 Жили
вота
 на доверие
живо-живо...
 иска
от
 гласа предверие
Кап-кап...
 спира върху
риза
 от сатен
жи-жи...
 жили
вотът
 е смутен.

* * *
Аз съм чужда
Ти само си чувал моето име
Умееш да изричаш само имена
Сгрешил си
Твойта именна памет
Си мисли, че съм с “Е”
Аз съм нужда,
която изпитваш да бъде изричана
Аз съм последното “е”
от дете,
което няма смисъл да помниш
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Мара Зарбова
ПРИПИСКА

В контекста на суетните ми дни
за тебе даже точка не остана.
Тирета, запетаи, ругатни –
сказуемност забързана и няма.
Сред думите не мога да те вместя –
тежат. Обичат си местата...
Синтаксис неизменен и бодлив.
Но в междуметията твой е автографът.

* * *
Страшен си и напълно невероятен.
Лягаме си с дрехите.
Сънят ми закъсва във твоя.
Страшна съм в невероятната
     си
     пълнота.
Сънят ти тиктака въпреки моя.
Ще се събудя след теб като дрешник.
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Валентина Рачева-Димитрова

От „Многая лета” до „Една българска роза”
Есе, или разхвърляни мисли 
за CD „Вечни български гласове. Подарък за Новата 2005 г.”

„Този диск съдържа едни от най-известните и съкровени български песни. Всеки 
път когато ги слушаме, ние чувстваме силата им със сърцата си. В това е тяхната 
магия.

Тук са записани и съхранени за поколенията и гласовете на известни българи, 
дали своя принос за развитието на нашата култура и история. Тези гласове свърз-
ват нашето минало с нашето настояще и карат всеки българин да мисли за своето 
бъдеще и за бъдещето на своята родина.“ 

(МТЕЛ)

Трудно е да се определи какво е произведението от диска: литературно-му-
зикална композиция, колаж или пъзел от популярни произведения на българската 
литература и култура или пъстра плетеница от музикални творби, слова на класици 
на българската поезия, проза и драма, спомени на учени, исторически факти и фол-
клор. Както и да я наречем, тази еклектична творба показва яркото личностно при-
съствие на автора (или авторите), изразил себе си като българин чрез поредица от 
неоспорими доказателства за идентификация на българите по език, история и фол-
клор. И тази поредица от откъси е споена от невидима нишка в едно цяло, където 
всяко парченце от пъзела е точно на мястото си. Изваждането на едно парченце или 
прибавянето на друго парченце би нарушило целостта на пъзела. Така ли е наисти-
на? А има ли всяко парченце място в ума и сърцето на българина?

 „В началото бе словото…” В началото е най-тържествената молитва за благос-
лов на народа ни в изпълнение на Борис Христов, последвана от тържествения звън 
на камбаните на храм-паметника „Ал. Невски”. Сякаш за да се събуди чувството на 
национална гордост у българина или за да се спре той, когато бързо крачещ към Ев-
ропа, изгаря съзнателно или несъзнателно мостовете за връщане назад! Благосло-
ви, Господи, българския народ на „многая лета”! Благослови народа, който и исто-
рически, и географски е на кръстопът. Забийте, камбани, по съвестта на българина, 
когато бърза да премине кръстопътя и преди да го е сторил му припомнете за онзи 
словотворец Балан, цял живот изучавал и възхвалявал езика, който ние говорим и 
който децата ни слушат от люлката, но започват да учат едва след като са научили 
минимума от букви и думи на чуждия език. 

 Изправи се българино, под звуците на „Върви, народе възродени!” Послушай 
този химн, в мига, когато вместо „към светли бъднини”, стремително ще тръгнеш 
към тая Европа, в която дедите ни отдавна са оставили своята светла диря с най-ве-
ликото дело за всички славяни – азбуката на двамата солунски братя. Така ще стъ-
пиш в Европа, уверен и сигурен в себе си, съхранил завинаги в сърцето си дядо Сла-
вейковата „Хубава си, татковино”, която ще звучи в ушите ти и ще те свързва с коре-
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ните ти. Не забравяй и оня историограф, събрал за теб късчета от историите на стро-
ителите на нова България, защото без история нямаш бъдеще.

 Да звучат родопските гайди в съзнанието ти и оная родопска песен „Излел е 
Делю хайдутин”, която лети не към Европа, а над Европа и света, в космоса чак. (А 
е изпята от етническа българка, сменила турското си име със звучно българско – 
Валя Балканска, защото сърцето и самосъзнанието и са български и като българка 
тя представя България пред света.)

 Послушай Елин Пелиновите спомени за най-райското място в света – негово-
то родно Байлово, и не забравяй никога своето родно място, където почиват дедите 
ти. Виж и цялата си малка родина, както я вижда Вазов в „Питат ли ме дей зората?”. 
Виж България, която е на картата сега, и оная, която остава зад границите на карта-
та, защото Европа, към която крачим, реши съдбата ни да е такава: Да чуваме с уши-
те и в съзнанието си онези гърмежи в Крушево и да виждаме сокола да пие вода на 
Вардаро. Святи места, за които пеем, но ходим там само на екскурзия в чужбина. Да 
помниш творчеството на онзи автор с пистолет в задния джоб и болката по него-
вите „Преспански камбани”, чиито гласове ще чуваме до гроба, но ще ги чуваме от 
чужбина.

 Преди да станеш европеец по документи, ти си се родил българин по кръв и 
по територия, защитена с кръвта на дедите ти. Парченцата от пъзела не са само фол-
клор, култура, литература, история… Те са знаците, по които в Европа ще те позна-
ват, защото ги носиш в сърцето си. Лириката на Дора Габе и на Елисавета Багряна ще 
те връщат винаги към детството и Родината. Ще пееш Каравеловата „ Хубава си, моя 
горо”, както я пеят всички българи по света – с препълнено от носталгия сърце. Как-
то я изпя и Силви Вартан, с акцент, но със съзнанието, че е българка и е призвана да 
работи за българска кауза по света.

 Народната песен „Полегнала е Тодора” ще те свързва с мъката на българите, 
разпилени по света, а жизнерадостната песен за облога на влюбените момче и мо-
миче, ще те свързва с оптимизма им, че ще се върнат някога и че винаги ще бъдат 
българи.

 Има ли друг народ, който да играе танците си здраво, стъпвайки на земята и в 
следващия миг високо отскачайки към слънцето! Кой народ играе празничното си 
хоро („Дунавско хоро” от Дико Илиев), по два съвършено различни начина: сключе-
но, в кръг, режейки със замах сакрално пространство под себе си, и в следващия мо-
мент смело, разтваряйки кръга към другите в стремително отворено хоро.

 Пред очите ти ще са картините на Майстора, живял 26 години с народа, за да 
стане известен по света. Нарисувал една обикновена селянка, родена да радва с 
красотата си от платната и да бъде благотворителка по зова на сърцето си.

Мислил ли си дали македонските песни , които ние пеем, се пеят в Македония, 
както у нас?

Не се отказвай от своята култура и народ, когато завърнал се от чужбина, гово-
риш с акцент. Не изкарвай огледалото виновно, защото отдавна Добри Войников те 
е предупредил, че „Криворазбраната цивилизация” ще те унищожи като българин.

Живей с истинските и изконните ценности, за които пее народът („Омиле ми, 
Ягодо”), за да не правиш тъжна равносметка в залеза на дните си, че „времето е спря-
ло” и няма на кого и за какво да благодариш.
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Чака ни една земя, в която трябва да легнем чисти, като двамата от песента от 
филма „Козият рог”, защото в тази земя българска почиват костите на славните ни 
деди. И така ще „се осъществим в едно небитие с такава мъка за земя, в която бихме 
изгорели”. 

Преодолявай силата на гравитацията и се радвай на хората и отечеството, като 
Хайтов. Откривай народната мъдрост в песни като „Притури се планината”, и побър-
зай, защото французите оцениха и превърнаха в клип нашата песен преди нас.

В парченцата на пъзела има място и за най–модерния и космополитен съвре-
менен български писател, и за неговия герой Лазар, които сякаш те зоват: Сам се 
виж, та да те видят и другите! Обърни се към себеподобните! И да емигрираш, не 
забравяй корена си и дървото, което „векове стои при корена си”, защото е „по-умно 
от нас”. Само тогава, когато знаеш и отстояваш корена си, ще те забележат. Ще чуят 
дори как в мелодията на кавала в песента „Лале ли си, зюмбюл ли си?” звучи българ-
ското, а библейският мотив отстъпва.

Тогава ще можеш да произнесеш и своята клетва към приятелите, както геро-
ите от филма” Вчера”, и да си уверен, че никога няма да забравиш тези, с които хля-
ба си делил.

С всички тези мисли, чувства и спомени в съзнанието и сърцето ще намериш 
мястото си, когато „камъните се разместват” (Блага Димитрова), и ще тежиш на него 
– на своето място като българин. А чужденците ще идват тук не само, за да купуват 
евтино земята и работната ни ръка, а за оная единствена и неповторима „българска 
роза”, която се дава само на приятели!

Пъзелът е подреден! 
Може ли да се разместват парчетата и да се наместват като камъните, за да те-

жат на местата си? Може ли да се махат или прибавят нови парчета? Може. Стига този, 
който ги пренарежда, да е личност, да има своя позиция, да има какво да каже.

Липсва ли нещо? Ботев?... „Аз съм българче”?... „Време разделно”?… Липсва ли 
ни националното самочувствие и националната гордост? Липсва ли ни ботевското 
чело? 

Къде да търсим отговорите: В българската етнокултурна традиция?... В бъл-
гарската памет?… В българската история?… В българския фолклор?… В словото на 
българския президент на 24 май: „Горд съм с това, че, подписвайки Договора за при-
съединяване към Европейския съюз, ние, българите даваме възможност буквите, 
създадени от светите братя Кирил и Методий, да бъдат една от азбуките, на които се 
пише днешната история на Европа”?... В стиха на Ивайло Балабанов „Дедите ни за-
вардиха Европа, и турците не стигнаха Париж!”?...

 А може би в българското си сърце и в пъзела от български парченца, който 
всеки ден редим… .

 

 

алманах • Ϛвета гора • 2006

Валентина Рачева-Димитрова • От „Многая лета“ до „Една българска роза“



Автор • Заглавие

ВЛАДИМИР ЯНЕВ ЛИ? – БОЖЕ МОЙ!

Владимир Янев е създаден по особен начин. На такива като него Господ ос-
тавя реброто и не го проектира в друга същност. Ето защо той е единство от 
противоположности – весел и тъжен, привличащ и досаден, разпилян и неочаква-
но събран, талантлив и скиталец, търсещ някъде дарбата си, запалянко по един-
ствено възможния отбор и разпилянко по невъобразимо множество начини. С 
него не може да се общува между другото – вземаш си отпуска, извиняваш се на 
семейството, махаш с ръка към институциите, защото сам той е институ-
ция. В единия джоб носи образи, в другия в змиевидна плетка са събрани мислите 
му, сякаш зимуват на кълбо, но проблясват като пролетни мълнии. Такъв човек, 
гостуващ непрекъснато на свободата си, не може да направи школа в литера-
турознанието, но пуска златна паричка в шепата на всеки, който има очи за ли-
тературата. Аз го обичам още от античността, защото го ценя като Сократ, 
с който съм си топил краката в Егейско море, за да се разхладя от парещите тай-
ни на общуването, и го губя като модернист, чийто фенер е странно червен, но 
не е кървав, а по-скоро призрачен. Аз го обичам заради топлите ръце на словото 
му, които те оставят облажен, но същевременно и като кестен, паднал на мека 
трева и неразтворил напълно бодливата си обвивка. Винаги съм имал нагласа за 
мисловните бодвания на Владимир Янев – той не може да не те предизвика, но го 
бодваш с онези театрални бутафорни мечове – засилваш се и го пронизваш с яр-
ост и сила, но не оставяш рани. Така разсейваш временната си омраза към него и 
шестваш с постоянната си обич.

 Радослав 

 Драги Владо,

 Пиша ти по поръка на Сава Василев за рубриката „Писмо до приятел” на 
световното списание „Света гора”. Знам, че вестителите на Славата само ча-
кат да бъдат публикувани тези редове и да тръгнат да те издирват из твои-
те градове, щото и за тебе, както и за Омир, ще се бият градовете – Санкт Пе-
тербург, Пловдив, Смолян и др. И ще носят всичките тези вестители най-офи-
циална покана, че тъй и тъй, Славата те очаква най-тържествено в 23 часа на 
30.02.2006 г...

 Ти, разбира се, ще ги отпратиш, без дори да погледнеш какво има в пликове-
те, защото ще е само привечер. Тогава няма да ти е до писма и покани, защото ще 
си прочел само 160 от двестата страници, които четеш всеки ден, а пък отдел-
но и ония двете, дето трябва всеки ден да напишеш. Да си кажа правичката (ето 
затова се реших да ти напиша това писъмце!), откакто разбрах за тия цифри, 
малко се поуспокоих. Преди петнайсет или двайсет години, когато се запознах-
ме, имах чувството, че четеш по хиляда на ден, а пък двеста са само ония, които 
запомняш наизуст. Това усещане не ме е напуснало и до днес, а най-силно е то в 
редките случаи, когато решиш да ми подариш някоя среднощна улица под тепе-
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Писма до приятел



тата и когато навивам шеговития километраж на сериозната и остра твоя ми-
съл. Или пък когато слушам драматичния щрайх на цигулките ти, когато гледам 
как уверено сваляш до себе си и до мен знатни фигури от рафта или пък когато 
самият ти се строиш до някой от големите поети с някое твое стихотворение. 
Една игра, която Иван Динков толкова много обичаше...

 Ако имаш някакъв юбилей, то поздравявам те най-сърдечно, а пък ако ня-
маш, то желая ти да си здрав за радост на приятелите ти, сред които, уверявам 
те, се нареждам с голяма радост!

Иван

Приятелю, и аз на свой ред, подир двамата корифеи, ще дръзна и ще река 
смирено, “Здравей!”. Здравей, и на многая лета! Не казват те, артистите, ка-
къв е поводът. Мен оставиха юдинската чест – черно върху бялото – да свиде-
телствам, че пълните 55 лета на твоето нескончаемо бледно юношество ни сеп-
наха и очароваха. И поради тази сепнатост и очарованост останахме безмълвни 
в годината с магическия шепот на числата (55 – 2005). Сега, позаветрени от вре-
мето, успокоени от мисълта, че с тази книжка на “Света гора” свързваме дву-
летни поводи и безповодия, ние се къпем в радостта да се именуваме твои прия-
тели. Посегнах изпървом да ти пиша дълго, за да ти обясня вкратце, че съм благо-
дарен на съдбата, задето ни срещна. С първото изречение се обръщах към досто-
лепното читателско множество така: “Не зная дали сте изпитвали онова чув-
ство на удивление – не, на дълбока и вкусна изненада – когато изведнъж осъзна-
вате, че нечие познанство буквално ви е връхлетяло”. Защото исках да споделя 
възторзите си от “Цигулката на Енгр”, от уюта, който доби животът ми, след 
окореняването на нашето приятелство, от животворната влага на смеха, кой-
то ме връхлиташе, докато четях “Големият хълм”...

Трудно е сега с преброени и прости думи да осветля поне частица от целия 
ти човеколитературен живот. Него знаят и помнят градове, стадиони, конфе-
ренции, четения, премиери, литературни лозя, кафенета, шкембеджйници, вла-
кови купета, автобуси (от Бургас до Смолян и от Пловдив до В. Търново), библи-
отеки, литературни градове и паланки, крайбрежни алеи, ошумени от стихове, 
от сладки и солени води мостове… С тревожно възхищение съм следял как сми-
ряваш духа си и прощаваш, като библейски мъдрец, на заклетите си футболни 
врагове от Левски (Митачето, малкия Куцар), докато тържествуват при ня-
коя случайна победа на отбора им над тепетлийското Локо! Тогава ти търсиш 
утеха във великата руска литература, която така изтънко познаваш и издебело 
обичаш, в изстрадалата, мистична руска душа, направила от страданието веч-
но тържество на духа.

Прочее, чудехме се как и с какво да те дарим за всичката ти доброта и при-
ятелство, но съдбата благосклонно ни даде знак. Докато чаках Втората цигулка, 
а тя все се губеше из гънките на виртуалното пространство и не пристигаше, 
пристигна друга твоя книга. Прости притворствата ми, всички позволени и не-
позволени хитрини, с които трябваше да си послужа, за да я получа. Сега, заед-
но с онези, които мъчат думите и дишат въздуха край светогорския хълм, искам 
да ти подаря нещо твое – изданието на “Живи души. Енциклопедична поема от 
първо лице за множествени числа”. Това е и първата книга-приложение към нашия 
алманах. Казвам нашия, защото ти като никой друг съучавстваш в правенето 
му. Здравей! 

Савата

Писма до приятел
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Глаголическа диктатура –  
утопичен художествен проект
Проектът “Глаголическа диктатура” е съвместна концептуална разработка на 

Константин Денев и Атанас Тотляков и е отправна точка към паневропейския кому-
никационен модел и неговото преосмисляне със средствата на визуалното изкуст-
во. Tой е пряко насочен към осъзнаване на проблема за диалога между силните и 
слабите страни в света, разделяни от правото на силните да създават и налагат пра-
вила. За слабите остава единствено правото да разбират силните и да отговарят на 
техните изисквания. Този канал за обмен на информация е съпроводен и от друго 
разделение – това на използваните азбуки. От тази гледна точка границата между 
латиница и кирилица е граница между два различни свята.

Безспорен е фактът, че латиницата постепенно подменя използването на друга 
азбука и налага своето влияние върху страни, които традиционно боравят с кирили-
ца. Такъв е случаят и с България, страната, на чиято територия е била създадена тази 
азбука и която е наложила културно си влияние именно чрез нея. Това е болезнено 
видим цивилизационен феномен, използван от авторите за естетическа провока-
ция към обществото на Обединена Европа.

Идейна обосновка на проекта

Основната идея на художествения проект е да пресъздаде утопичен акт на под-
мяна на всички съществуващи азбуки с излязлата от употреба ГЛАГОЛИЦА, като по 
този начин уеднакви стандарта за неразбиране между участващите в диалога Изток 
– Запад страни. Чрез художествения акт извеждаме на преден план необходимост-
та от полагането на еднакви усилия от всички за преодоляване както на проблема 
за неразбиране между отделните култури, така и на всеки друг възникнал проблем. 
Нужно е да подчертаем, че целта на проекта е да привлече вниманието на публиката 
върху необходимостта от запазването на културната идентичност на всяка страна в 
рамките на Европейския Съюз. Да върне на Европа утопичната идея за вавилонската 
кула и времето на предбиблейското единство. За постигането на тази цел авторите 
избират естетическия език на контрапункта и обръщане посоката на комуникация-
та, чрез симулиране на отказ от съобразяване с обратната връзка и имитацията на 
диктатура. Това е един от добре познатите модели за страните от изток, поставени 
днес в ролята на нови или бъдещи членове на Европа. Имитирането на революци-
онна ситуация с обособени цели и задачи, планове за действие и документи (мани-
фест, декрети и др.) дават възможност за разгръщане на творческата идея в силно 
провокативна посока. Спектърът от средства за внушение на идеята е много широк, 
но фокусиран върху единна сюжетна линия, която можем да опишем така:

Авторите на проекта заемат ролята на хора, които следят събитията отстрани. 
По този начин “освобождават” места за главните действащи лица - група от неиден-
тифицирани балкански субекти. Те обявяват революция, която има за цел да под-
мени всички използвани азбуки с една единствена – глаголица – и налагат нейната 
употреба чрез диктат. Разполагат със свои щаб, знаме, печат и свещена книга. Имен-
но книгата е от особена важност за постигане на внушението. Това е Европейската 
конституция, без промяна в съдържанието, но изписана с глаголица. Неидентифи-
цираните балкански субекти намират мотивация за своите действия в историческо-
то минало, като за придаване на автентичност авторите използват само достоверни 
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и научно потвърдени факти. В известен смисъл те търсят преповтаряне на акта по 
създаването и признаването на първата славянска азбука – глаголицата.

Проектът “Глаголическа диктатура” третира проблема за диалога – толеран-
тен, зачитащ и стремящ се към другия, но с художествения образ на неговия анти-
под. Първоначалното авторско хрумване, проектът да бъде осъществен с езика на 
дипломацията, постепенно бе изместен към граничната точка на проблема, там къ-
дето сблъсъкът е най- силен, а емоционалният заряд взривоопасен. Смятам, че е 
необходимо да изясня и този модел, за да стане по ясен пътят, по които се достига 
поставената цел. Ключ към двата варианта е създаването на концептуалната книга-
обект “Глаголическа конституция на Европа”, която запазва своята форма и значе-
ние и в двата варианта. Променя се изборът на съпътстващите средства, които есте-
тически атакуват общественото пространство. В първия вариант, наречен “Глаголи-
ческа дипломация”, планът за осъществяване на проекта включва отворени писма 
с молба за съдействие от личности, заемащи високи държавни постове в различни 
институции (включително и Европейския парламент). Отговорите на писмата, както 
и фотографии на политиците в реален мащаб изграждат обща инсталация в галери-
ята. По този начин се постига насищане на пространството с гости и техните фотог-
рафски двойници. Място, “изпълнено” с поддръжници на начинанието.

В предварителното проучване на въздействието тази форма на идеята не по-
лучи еднозначна оценка. Прочитът на така планираната ситуация изместваше своя 
фокус от смисъла на творбата към политическа PR-акция. Някои изключително ува-
жавани от нас хора бяха далеч по-крайни в мнението си. Според тях прилагането на 
този вариант би станал само евтина сензация, което напълно обезсмисля художест-
вените търсения. Съгласни с подобни доводи, ние се спряхме на варианта “Глаголи-
ческа диктатура “.

До този момент умишлено забавих описанието на друг, според мен най- чистия 
идеен вариант. Както по-горе споменах, ключ към реализацията на този творчес-
ки проект е книгата. Тя е смислово завършен художествен факт, подчинен на кон-
цептуалната теза, че смяната на графичните знаци на буквите променя значението, 
без да се променя съдържанието на текста. Появата на такъв тиражиран, загадъчен 
обект би събудил достатъчно любопитство у публиката, но това би станало бавно и 
без необходимата сила на провокацията. В този вариант може да се разчита на по-
ограничена аудитория с определено интелектуална нагласа. ”Глаголическа диктату-
ра” предполага сюжетност, а от там и задаване на различни пътища за достигане до 
смисъла на идеята. Вариантът “диктатура” дава много по-голяма роля и значение 
на художествения образ и цялостната идейно-смислова атмосфера за постигане на 
внушение.

Една от задачите на проекта е да създаде в обществото масово внушение за ре-
ално случващо се събитие. За тази цел авторите разработват план за действие, кой-
то включва популяризиране на “революционните” документи в медийното прост-
ранство, без да се афишира техният художествен характер. Текстът, наречен “Мани-
фест на глаголическата диктатура”, е предназначен именно за намирането на худо-
жествения образ на проекта в медиината среда. Той е носител на основната концеп-
ция, но за нейното предаване се ползва приповдигнат тон и силна емоционалност. В 
текста за пръв път се афишира и главният герой на художественото събитие – Глаго-
лическият Диктатор, анонимен, но разпознаваем.
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Валери Стефанов • 
Изгубените магарета. 

„Стандарт“, София, 2005

Това е книга, която разказва и пита. 
Книга, която търси, но и казва, че много 
свидетели са изгубени, много истини са 
забравени, човекът се е настанил в уюта 
на удобния разказ и е загърбил богатс-
твата на света. 

„Хората раждат надежди. Буквите 
раждат светове”, пише В. Стефанов. За-
това и от буквите е тръгна-
ло магарето към Йеруса-
лим, а накрая се скрило/из-
чезнало от разказа. Остана-
ла обаче сянката му да пита 
за истината – кой я прите-
жава, кой се овластява да 
говори от нейно име, къде 
свършва доверието и за-
почва съмнението. 

„Изгубените магарета” 
на Валери Стефанов повеж-
да към изоставените сви-
детели и (уж случайно) от-
критите разкази. За задви-
жените мистификационни режими за-
гатва още началото – книгата е предс-
тавена като издание на случайно наме-
рен екземпляр в антиквариат във Вие-
на. Различни автори от различни епохи 
са отправили поглед към едно и също 
събитие – влизането на Христос в Йе-
русалим. Animal Messianum е заглавие-
то на титулната страница на намерена-
та книга, но и магарето, на чийто гръб 
стоят разказите за Спасителя, свидете-
лят на великото събитие. Седем свитъ-
ка се вглеждат в Месианското животно 
и сочат към истината.

Още първата част обаче, „За разка-
зите”, умело демистифицира: „зад име-
то на истината стои друго име и то дър-
жи тайно нож зад гърба си. Зад единия 
разказ стои друг разказ и той също дър-
жи нож зад гърба си. Разказите се изби-
ват без милост едни други и малцина от 
тях оцеляват”. Затова и ние трябвало да 
внимаваме с разказите – имало нож и за 
нашия гръб. 

Всъщност, „изчезналите магарета... 
са ножът”. Мистификацията е само по-
викан способ, чрез който откриваме, 

че магарето знае пътя към 
Йерусалим, затова трябва 
да го търсим, да чуем и не-
говите свидетелства. Мина-
лото ни гледа със сянката 
на магарето и казва, че „жи-
вотът се разкрива на оня, 
който може да го срещне и 
има думите – да го изгово-
ри”. Същевременно обаче 
е ясно: всяко питане за ма-
гарето е всъщност опасно 
надзъртане в хаоса, в сама-
та неспособност да се ов-
ладее светът, запращане в 

несигурността и тревогите на безре-
дието. Затова на човека са му необхо-
дими Синхронизаторите – тези, които 
се появяват в отклик на желанието за 
ред: те „схващали времето като създа-
ване на късчета ред в един Свят с бързо 
нарастващо безредие”. Синхронизира-
ният разказ за живота на Рави е всъщ-
ност отпор срещу хаоса, „отбранителна 
бойна кула, съградена от думи, притчи 
и принципи”, начин човекът да живее 
уютно, според познатото, в реда на раз-
казаното... 

ПРЕГЛЕД
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Преглед

„Изгубените магарета” на Валери 
Стефанов не търсят реда, а спокойно се 
настаняват в хаоса, отглеждат го, пра-
вят го поносим и видим – „поне за очи-
те, които могат да виждат”. Затова и още 
с излизането си книгата се сдоби с раз-
личието – „Изгубените магарета” стои 
не по мярката на традицията, а някак 
встрани: заради ерудитското присъст-
вие на автора, заради дързостта, с коя-
то е написана – заради свободата, с ко-
ято се добавят нови разкази към еван-
гелските сюжети. Заради смелостта да 
бъде роман, мистификация, философс-
ко съзерцание, Борхесов тип безкрай-
ност на текста... Заради дидактичния 
тон, заради езика – на места следващ 
евангелските интонации, другаде твър-
де свободен в разказваческите страте-
гии на личното... Заради това, че е пър-
ва белетристична книга в редицата кни-
ги на автора.

Илиана Павлова

Владимир Василев • 
Критикът. Редакторът. 

Естетът. 

 „Фабер“, В. Търново

Сборникът „Владимир Василев. Кри-
тикът. Редакторът. Естетът”, чиито със-
тавител е доц. Сава Василев, е може би 
най-представителното до момента из-
дание, представящо множеството роли 
и жестове на интелигента през призма-
та на различни изследователски пози-
ции и почерци. Професионално и лук-
созно оформеният том става достояние 
на българската култура благодарение 
финансовата помощ на Община Бургас. 
Внушителният корпус от текстове, по-
местени в него, е структуриран в някол-
ко рубрики: статии, спомени, литерату-
рен архив и писма. Автори на статиите 

са предимно участниците в проведена-
та през 2004 г. Национална научна кон-
ференция, посветена на личността и де-
лото на критика с организатори Общи-
на Бургас, Регионална библиотека „П. 
К. Яворов”, Нов български университет 
в лицето на Михаил Неделчев и Мирос-
лав Дачев и ВТУ „Св. Св. Кирил и Мето-

дий”.
Вл. Василев 

заема уникал-
но, физионо-
мично място 
в българска-
та литература 
и култура на 
предходното 
столетие. Не-
говите статии, 
студии, поле-
мики, писани 
в продълже-

ние на няколко десетилетия, се прев-
ръщат в еталон за модерно критическо 
говорене. Той е един от най-проникно-
вените български критици – импреси-
онисти и полемици, интерпретирали 
и канонизирали в синхронията на вре-
мето творби и автори, представителни 
за националната класическа библиоте-
ка. Някои от поместените в сборника 
статии са обърнати към критико-оце-
нъчната и институционално-норматив-
на дейност на редактора на “Златорог”, 
дала възможност да се преосмисли на-
ционалното духовно пространство от 
гледната точка на персоналистичния 
принцип, т.е. да се реактуализира иде-
ята за националния литературен Пан-
теон. Други проблематизират крити-
ческата проза на Вл. Василев като об-
разец за полемично майсторство, осно-
ваващо се на толерантността като едно 
от имената на критическия дух, но и на 
нетърпимостта към фалшивите митове 



или тези, които се изграждат по линия-
та на паралитературни, идеологически 
пристрастия. Не на последно място Вл. 
Василев е видян като един от най-ярки-
те съставители и законодатели на есте-
тически нормативирания литературен 
канон, изградил система от механизми 
за превръщане на литературната кри-
тика в литературна институция. Отри-
чайки примитивизма, догматизма, гру-
повщината, Вл. Василев е и един от пър-
вите, легитимирали критиката като ав-
тономно митотворческо пространство.

Естествено чрез спомените и пис-
мата (пост)модерният читател има въз-
можността да се съприкоснови с автен-
тичните гласове на някои от най-авто-
ритетните фигури на родната култура 
от първата половина на ХХ в. – Петко 
Стайнов, Н. Лилиев, А. Каменова, баща 
и син Шишманови и т.н. При това лите-
ратурният архив разгръща скрити сю-
жети, извайва неподозирани образи, 
подсказва невероятни връзки, нашепва 
интригуващи интелигентски истории. 
Писмата често пъти са не по-маловаж-
ни културни знаци от критико-художес-
твените визии; те са особени събития в 
системата на архива. Публикациите на 
Н. Александрова, Е. Огнянова, Ив. Радев, 
П. Петров, Р. Пенчева за сетен път убеж-
дават, че писмото е изказ, който стои 
между фамилиарното и официозното, 
между социално-маскираното и интим-
но-откровеното слово. Както казва М. 
Фуко, архивът не е това, което приби-
ра в себе си праха на вече безжизнени 
изкази и позволява евентуалното чудо 
на тяхното възкресяване; той определя 
типа актуалност на изказа, той е систе-
мата на неговото функциониране. Така 
чрез спомените на П. Увалиев, Л. Пет-
ков, Ал. Пиндиков, Ат. Свиленов, чрез 
съхранените разговори на Вл. Василев 
с Т. Тодоров, със С. Попов човешкият и 

професионалният му профил става още 
по-пълен и привлекателен. 

Принос на това издание е библиог-
рафското изследване, включващо пуб-
ликациите на Вл. Василев и литерату-
рата за него, дело на Информационно-
библиографския отдел при Универси-
тетска билиотека на ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”.

Наследството на Вл. Василев позво-
лява да се говори не само за национал-
на класическа литература, но и за наци-
онална класическа критика, проектира-
ла българските художествени стойнос-
ти във високите етажи на литературна-
та и философска мисъл, съизмервайки 
ги със световния културен процес. Раз-
личните ракурси към обемното твор-
чество на златорожкия редактор успя-
ват да обобщят широкия кръг от проб-
леми, засягащи задачите на критика и 
литературната критика, нравите в лите-
ратурния живот, книгоиздателската по-
литика, възпитаването на модерния чи-
тател, ролята на литературнопериодич-
ните издания, жанровете в литератур-
ната критика, Театъра като културна ин-
ституция и др. Проблеми, оставащи бо-
лезнено актуални за националните кул-
турни политики и в началото на ХХІ в. 

Антония Велкова-Гайдаржиева

Владимир Янев • Живи души.

„Фабер“, В. Търново, 2006

„Живи души” на Владимир Янев е из-
дание-изненада. „Говорещият” в тази 
книга също е говорещ-изненада, изне-
нада за „самия мен” (признанието откри-
ваме в „диптих”-въведение за читателя). 

„Живи души”: изненадата на откри-
тието-откриването, записването/изда-
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ването-„обезопашаването”. Намразва-
нето. 

„Живи души” е другото „аз” на „Ен-
циклопедична поема от първо лице за 
множествени числа”, енциклопедич-
на, „не само защото отделните късове 
са наименовани и подредени по азбу-
чен ред, а защото според авторовите 
представи това 
е енциклопе-
дия (съвсем 
кратка и не-
пълна) на мер-
зостта на мер-
зкия човек”. 

Героят на 
„Живи души” 
идва от скри-
тото, неподози-
раното, спотая-
ваното, премъл-
чаваното у чо-
века. Явява се и 
изненадва. Обърква. Веднъж разк-
рит обаче, героят на опакото осво-
бождава от присъствието си геро-
ят на лùцето. Така сам се превръща 
в лице. (Случило се е това, за кое-
то говори авторът – записал историй-
ките „вече нямам опашка. Самоотрязах 
опашатия в себе си”.) Иначе казано, по-
казало се в разказа, опакото се сдоби-
ва с чиста деятелност, освободена от 
лимитите на привидността. „Говорещи-
ят” от тъмницата на душата става душа 
на тъмниците на света – „първо лице 
за множествени числа”. В случая Вла-
димир Янев нарочно търси аналогиите 
с Гогол, най-явно в заглавието, но и не 
само там. 

 „Живи души” представя деятелност, 
която се разтваря до множественост 
– ситуативно се оголват поведения на 
тъмното мое в „историйки” на светлото 
не-Аз. Затова омраза и мерзост са клю-

Калин Илиев • Последният 
пощальон. 

„Жанет 45“, Пловдив, 2005

Първият роман на драматурга Калин 
Илиев е несъмнено 

успешен. Още по-
вече, че излиза с 
конкурс на Наци-
оналния център 
на книгата и е изда-
ден от „Фондация 
за българска лите-
ратура“ и ИК „Жа-
нет 45“. Преходът на 
К. Илиев към нова-
та жанрова форма е 
съвсем естествен и 
обясним на фона на 
досега създаденото 

от него в областта на драматургията и 
приказката. В случая авторът разказ-
ва една история, камерна откъм вре-
ме, пространство, действие и герои, и 
тъкмо затова удобна за драматизация. 
Историята на Последният пощальон за-
почва на сутринта срещу Бъдни вечер 
2004 г. и завършва когато часовникът 
на градския площад отброява 12 часà. 
Балканският град очевидно е Габрово 
– родното място на автора, а Пощальо-
на трябва да отнесе телеграма (послед-
ната във времената на високите техно-
логии) със странно съдържание (за от-
крита звезда, на която получателят-от-
кривател трябва да стане кръстник) до 
адрес ул. „Данте Алигиери“ (последната 

чови думи за прочит – в това увещава 
авторът: „наистина мразя тази книга и 
този говорещ. Намразете ги и вие – зас-
лужават!”. 

 Илиана Павлова
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къща в чертите на града, позната пове-
че като Зелената къща). Къщата е насе-
лена от щури и нормални обитатели, но 
е обсебена от братята тризнаци – Три-
те звяра – героите на нашето време, но-
воизлюпени мутри капиталисти. Всич-
ко, което се случва между стените на 
къщата, наподобява Вергилиевото дви-
жение из кръговете на Ада; Пощальо-
на е Божият вестител, Сизиф, Спасите-
лят на планетата, който преминава през 
различни изпитания, за да достигне до 
просветлението на финала: телеграма-
та всъщност е предназначена за него-
вия десетгодишен син (иначе открива-
телят на звездата се оказва неочаква-
но..., но това в случая не е от съществе-
но значение). Плюс един телескоп за ко-
леден подарък.

Естественото преливане на мисте-
рия, фикшън и факшън, на реално и 
иреално; вместването на героите в аб-
сурдни ситуации и пространства, които 
деформират образите, довеждат чове-
ка до лудост. „Първо, казва си Пощальо-
на, ще престана да различавам реално-
то и нереалното, после ще забравя раз-
ликата между истинското и фалшивото, 
красивото и грозното и постепенно ще 
се побъркам. Или ще изгубя същността 
си, ще престана да бъда аз...“ (с. 48).

Леки, неусетни и ефирни са прехо-
дите от романтически патос, епифания, 
към екшън, към онази сказовост на пи-
сатели от типа на Палми Ранчев, Стефан 
Кисьов, Здравка Евтимова, Алек Попов; 
в случая обаче К. Илиев удържа разри-
ва между „красивото“ и „грозното“ (като 
естетически категории). Разбира се, 
това не става от само себе си, а е фикси-
рано като процес, развитие, вътрешна 
и външна борба Разказът на К. Илиев е 
изпъстрен с множество метафори, але-
гории и символи, с известна разсъдъч-
ност, които обаче не утежняват, а уплъ-
тняват повествованието. Изборът на 

третоличния разказ позволява на авто-
ра (всевиждащият разказвач) да гене-
рализира своята етическа и естетиче-
ска гледна точка. В нашия случай обоб-
щаващата позиция на авторовия репро-
дуктор – Пощальона, се свежда до по-
знатата мисъл: „Всяка неоткрита звезда 
е съставена от два процента непознати 
минерали и деветдесет и осем процента 
копнеж“ (с. 17). В заключение можем да 
обобщим, че романът на Калин Илиев е 
модерен, без излишната постмодерна 
игривост на своите събратя; сериозно-
аналитичен и взрян в себе си и света, но 
и достатъчно (само)ироничен (Профе-
сора: „Ако съм на твое място и Господ 
ми подари такъв интересен ден, на вся-
ка цена бих го описал в роман с твърди 
корици“ – с. 120, 182); оригинален откъм 
стил, сюжет и композиция; драматурги-
чен (кинематографичен); леко енигма-
тичен, но и леко смилаем; стиловору-
тиниран. Бихме допълнили с думите на 
автора: „Докато пише, ще бъде на Небе-
то, а в останалото време – на Земята“ (с. 
182). Като в картина на Марк Шагал.

Владимир Шумелов

Камен Васевски •  
Ти разреши да те обичам. 
(Избрана любовна лирика) 

БП, София, 2006

Познаваме Камен Васевски (роден 
1935 г. в с. Крушари, Сливенско) като ви-
ден журналист, деец на културата, ав-
тор на книги с поезия, проза, публици-
стика и критически изследвания. През 
2003/2004 г. излязоха от печат неговите 
три тома с избрани съчинения, а през 
2001 г. той подготви и антологията на 
съвременни български поети „Разпятия 
от думи“ в изд. „Български писател“.
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Последната засега поетическа кни-
га на К. Васевски „Ти разреши да те оби-
чам“ (2006) е личната му антология с из-
брана любовна лирика. Културно под-
редена антология, с равни, технически 
и стилно изпипани стихове, без върхо-
ве и спадове, тя предизвиква възхище-
ние със своите необичайни графични и 
полиграфични решения. Схихосбирка-
та е решена като албум с редуваща се 
поезия и визия (цветни репродукции от 
известни български майстори на четка-
та, повечето от личната колекция на ав-
тора – Светлин Русев, Любен Гайдаров, 
Тома Трифоновски, Николай Караджов, 
Янаки Кавръков, Димитър Буюклий-
ски-Мичи, Румен Гашаров, Лиляна Русе-
ва, Володя Кенарев, Василен Васевски, 
Юрий Буков, Тодор Терзиев, Вихрони 
Попнеделев, Ванко Урумов, Георги Бо-
жилов-Слона; 
на корицата – 
акад. Иван Не-
нов). В подкре-
па на тази „не-
обичайност“ К. 
Васевски цити-
ра думите на 
Гео Милев: „Из-
данието тряб-
ва да бъде  
к р а с и в о 
(разр. на Г. М.)“. 
Като прибавим, 
че „отиват“ на такъв жанр (любов-
на поезия от първата до послед-
ната страница), репродукциите не 
само илюстрират метричните вну-
шения, а и ги допълват с нова кра-
сота от златната съкровищница на 
съвременната българска живопис: 
„Изобразеното голо тяло показва 
не само възхитителната хубост на же-
ната, но и изумителната сила на приро-
дата, която е стигнала върхове в май-
сторството си, сътворявайки я такава, 
каквато я съзират очите ни – пленител-

на до неизказаност, готова всякога да 
вдъхновява, да пришива криле за лете-
не, да дарява въззем на мъжкия дух и да 
подтиква към възвишени цели.“ (К. Ва-
севски)

Това не е мачистка поезия, а пое-
зия, изпълнена с желания (платонични 
и плътски), пиетет към жената и люби-
мата, поезия, която сътворява една все-
лена на двама („От големия свят на чо-
вечеството в тези стихове на Камен Ва-
севски „сме аз и ти“ – пише на корица-
та Найден Вълчев), „двама, които сами 
вървят през света, а заедно – летят“ 
(пак там). Докрай света, до своя край, 
ръка за ръка. Ето така:

 Прегърбени са тези хора.
 Пристъпват те едва, едва.
 Мъжът – увехнал вече корен,
 а тя – изсъхнала трева.
 („Неразделни“)

Владимир Шумелов

Атанас Липчев • 
Тихият бял Дунав. 

Варна, 2006

Вторият роман 
на Ат. Липчев “Тихи-
ят бял Дунав” бе още 
по-голяма изнена-
да от първия. Всич-
ко добро, изречено 
по повод на “Тежки 
пари” (І ч.), трябва 
да бъде повторено и 
тук. С няколко същес-
твени добавки. Пър-
вата касае безспор-

ния успех на автора при интерпретира-
нето на вече откритата тема за лагери-
те, в които режимът на комунистите на-
тиква както свои политически против-
ници, така и голяма част от по-будната 
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интелигенция. Подобни сюжети създа-
ват условия за публицистични екскур-
си, за пробиви в художествената струк-
тура, а оттам и за качествени промени в 
характеристиките на жанра. Ат. Липчев 
успешно е превъзмогнал личните прис-
трастия, оттласнал се е от подвеждащи-
те нашепвания на натурата и е намерил 
мярата между потресаващата истори-
ческа истина и интригуващото романо-
во повествование. Държа да подчертая, 
че “Тихият бял Дунав” е на първо място 
естетически защитен 
текст, роман в истинс-
кия смисъл на думата, 
и едва след това тема-
тично ангажирано че-
тиво. Друго негово без-
спорно качество са об-
разите на героите. Лип-
чев се е домогнал до 
интересни характери, 
до познати на по-зряло-
то поколение човешки 
типове, благодарение на 
които епохата оживява. 
Измежду най-успешните 
е образът на Велика, ко ято въп-
лъщава по сложен начин представите 
за политически идеализъм, но и за фа-
натично следовничество на една идео-
логическа кауза. Велика се превръща в 
поредната жертва на системата. Адво-
кати, лекари, хазартни типове, изверги-
палачи, подвизаващи се с истинските си 
имена, политически и биологични деге-
нерати, превърнали смъртта в банално 
ежедневие – такъв е персонажният кон-
тингент на “Тихият бял Дунав”. Изкушен 
от интригуващата фабула, от убедител-
но изградените сюжетни линии, чита-
телят си спомня блажените времена на 
добрия стар класически роман, за кого-
то лекота и удоволствието от прочита 
бяха не само задължително условие, но 

Атанас Липчев • Тежки пари. 
Роман. 

Варна, УИ “Черноризец 
храбър”, 2004.

Успешен и интригуващ ро-
ман. Особено сред трудно поз-
наваемото множество от по-
добни четива напоследък, за-
ело се с оправданата, но труд-
но постижима задача да се 
навакса пропуснатото в те-
риторията на популярната и 
занимателна литература. По 
скромното ми мнение “Теж-
ки пари” е образец за про-
фесионализъм, при това иде 
реч за роман, писан “от на-
тура”, без спасителните дис-
танции на времето. И още: 

интересни характери, увлекателна ин-
трига, функционален диалог, чувство за 
мяра и добър баланс между сюжетни-
те линии. Може само да се съжалява, че 
поради липса на достатъчно реклама и 
трудностите при разпространяването 
на българска литература книгата труд-
но достига до читателя. Към казаното 
трябва да добавим и късогледството на 
така наречената оперативна критика, 
проявите на кастовост и субективизъм 
в специализираните периодични изда-
ния. Остава утехата, че с автори като Ат. 
Липчев българската литература изли-
за от летаргичното си състояние и има 
какво да предложи на блажено свобод-
ния читател. Извън елитаристките си 
претенции и ерудитските си комплекси. 
“Тежки пари” наистина “тежи” в худо-
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и въпрос на престиж. Подготвя се пре-
вод и издаване на романа в чужбина.

Сава Василев
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Валери Станков • Треньор  
на пеперуди. 

Варна, УИ на ВСУ, 2005

“Треньор на пеперуди” е поетическа 
книга на зрелостта, когато човекът мъд-
ро се смирява пред загадките на бити-
ето. Това е стихосбирка на житейските 
равносметки и екзистенциални проз-
рения, на носталгичните връщания на-
зад и трагическите взирания в смъртта. 
Младежките утопии, романтическите 
блянове, оптимистичните визии за бъ-
дещето не занимават рефлексиите на 
лирическия аз. Напротив, той все по-
често дочу-
ва гласове 
на покойни-
ци, шепоти 
от отвъдно-
то, скръб-
ни вопли 
и болезне-
ни стонове. 
Още в пър-
вата твор-
ба “Епита-
фия” е ого-
лена безза-
щитнос т та 
на човека, захвърлен в света на относи-
телните ценности, на безвъзвратно из-
губените родови сакралии. Ето защо за 
него домът, имотът, челядта са по-ско-
ро съкровени мечтания, пейзажи на ду-
шата, отколкото обективни реалности.

Стиховете на В. Станков напомнят на 
места яворовския еклизиастов скепти-
цизъм, дебеляновския елегизъм, дал-

чевските молитви за живот в изначална-
та необремененост на света...Поетови-
ят герой не се интересува от заобикаля-
щото го “тук и сега”, той е взрян там, “ня-
къде много далече”, усамотено говори с 
Бога или по пенчославейковски копнее 
за блажената “къща на поетите”. Въпре-
ки страданията, безнадеждността и ра-
нимата чувствителност, човекът на тази 
книга е способен на интелигентска са-
моирония – той “ексхумира” надеждата, 
пише собствения си некролог, сваля си 
“шкембенцето”, пие бира редом с квар-
талния луд, рецитира стихове в снега...
Защото е треньор на пеперуди. Иначе 
казано, защото живее в други битийни 
ритми, странства между земята и небе-
то, кърпи си “палтото от облаци”, гордее 
с “шепата римувани бисери” и “смире-
но влиза в стаята позната с портрети на 
деца и мъртъвци”.

Антония Велкова-Гайдаржиева

Валери Станков • Писателят 
като чудовище.

Варна, 
“Книгата”, 
2006

Последна-
та книга на по-
ета и писате-
ля В. Станков 
е нещо пове-
че от поред-
но превъплъ-
щение в неиз-
бродните све-
тове на про-

зата, в която като че ли всички срещи и 
разминавания с канона са разрешени. 
Автобиографизмът , “астралните” пре-
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жествено отношение, благодарение на 
авторовото въображение и талант. 

Сава Василев
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ображения на “аз”-а във всевъзможни 
ситуации и пространства конструират 
сложния образ на писателя – милото, 
тихо и кръвожадно чудовище пие не-
наситно от кръвта на световете, реал-
ни и спиритуални, но най-много от сво-
ята собствена кръв, защото няма друга 
тяло като писателското, което да се хра-
ни така стръвно с мисълта за своята са-
модостатъчност. Негативът и позитивът, 
лицето и опакото са сполучливо реше-
ние за двете корици на книга, при това 
с помощта на удвоеният (обърнат) об-
раз-снимка на юношата и мъжа В. Стан-
ков. Книгата редува дневников тип за-
писки със силно лиризирани фрагмен-
ти и поезия, малки разкази и есета с ос-
тра социална публицистика, спомени и 
епистоларни текстове, кратки, афорис-
тични изречения със спомени за детст-
вото и чудати хора... С известни уговор-
ки текстът може да се чете и като своего 
рода роман за възпитание на чувствата 
на един герой – писателя. Метафората 
за личния почерк е и графично опред-
метена с помощта на епизодични, ръ-
кописно вплетени фрази в графиката на 
печатаното слово. 

Сава Василев

Владимир Стоянов • 
Параклисът на ветровете.

„Захарий Стоянов”, София,  
УИ „Св. Кл. Охридски”, 2005

Стихосбирката е поредното автен-
тично завоевание на автора (след по-
етическите книги “Ако повярваш”, “Ка-
менно хвърчило”, “Нашествието на тре-
вите”, “Небесен пчелин”) – бард в бъл-
гарската поезия, носител на много наг-
ради за поезия и музика у нас и в чуж-
бина. 

“ П а р а к л и -
сът на ветрове-
те” – незабра-
вимо пътешес-
твие в света 
на житейската 
притча, съкро-
вен шепот на 
душата – плен-
ница и скитни-
ца, болезнено 
дишаща ”тихо 
и з т и ч а щ и я 
свят”. Читате-
лят е неусетно 

въвлечен в тайнствен еретичен ритуал 
– земен и небесен, в енигматична про-
цесия на духа по вертикала – от “кип-
налата плът на камъка” и “оголелите 
житници” към “прогонените небеса” и 
“звездните могили”. Ключ към разшиф-
роване на тайнството е гласът на вятъ-
ра, обходил пътеките на живите и мър-
твите, преселяващ разпътната душа в 
безкрая. ”Вечно преследван, белязан”, 
пленник на глухия шепот на съдбата, 
поетът всепрониква света, разтваря се 
в битието и небитието, неизменно отк-
рива и преоткрива “пътища за Никъде”. 
Непрестанното усещане за смислие и 
безсмислие, провокативният диалог с 
Бога и Дявола е авторовата философс-
ка реакция към живота. Обединени от 
естетиката на интуитивното търсачес-
тво и навсякъде разливащата се светла 
тъга, четирите цикъла – “Гласът на вятъ-
ра”, “Прогонени небеса”, “Докато побе-
лее душата”, “Колкото глътка живот” – 
открояват изящната игра на границата 
между интелекта и емоцията. Кръстени 
от изгрева и залеза, те са едно предиз-
викателство към самия живот.

С присъщия си аристократизъм и 
осезаема сетивност поезията на Вла-
димир Стоянов докосва фините струни 
на китарата. Тя е жива вода, хроника на 
вечно скитащия дух – “все на път и все 
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Галя Константинова • 
Френско гробище. 

В. Търново, „Фабер“ , 2005 г.

И з г л е ж д а 
на български-
те поети тряб-
ва да се вярва, 
защото преди 
още напълно 
да се налудуват 
- помъдряват. 
В тази книга 
ни води стихът 
на поетесата в 
онези тайнства 
на религиозно-
то и любовно-
то, където ико-

на и слово не са смирение, а подбудена 
сила, защото във вярата като истина на-
пира живота като желание. Душата ще 
познае храма, но ще отчужди гласа от 
себе си, за да постигне откровението и 
ще страда в самотата, която ражда об-
раза на смъртта. И тогава ще прозвъни 
съвестта като милост към погребаните 
във Френското гробище в Свищов, за да 
се знае и помни, че ние българите – не-
помилваните с милост я даряваме към 
тези, които е малко да наречем неми-
лостиви. Дали защото знаем, че учебни-
ците «по история ще бъдат еднакви / (за 

палача и за жертвата)»? Впрочем с как-
во са ни виновни синегалците - шепа 
пръснати скакалци, напуснали Афри-
ка. Галя Константинова е толкова чув-
ствителна и обичаща, че е притурила 
малко ирония, за да се спаси - а може 
би, за да спаси и нас от някаква илю-
зия. Тя е разделила стихотворенията си 
в отделни цикли «Бог», «Френско гро-
бище», «Същност» по някаква своя вът-
решна интуиция, сякаш ги загръща, за 
да не се разпилее смисъла им. Раздво-
ен съм в представата за книгата - ще ми 
се да кажа, че е умна, но същевремен-
но не мога да притая емоциите, които 
поражда. Следователно е просто хуба-
ва. Добре се загнездва читателят в есе-
тата, а сладко може да прехвърля, като 
кехлибарена броеница, сентенциите с 
радост, че и в младост се ронят златни 
мисли. И тъкмо обезпокоен от нагла-
сата си да философствам, поетесата ми 
идва на помощ: «Където започват голе-
мите скорости, свършва философията». 
Убеден съм, като имам предвид и исто-
рията, разказана в епилога, че тази кни-
га ше ни помогне да намалим скорости-
те, но не за да бъдем непременно фило-
софи, а по-скоро човеци.

Радослав Радев
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без път”. Поезия, която се усмихва над 
нещата и отвежда към олтара на сър-
цето, поезия, чиято музика стои извън 
времето и отеква в двустишието:

Събери най-красивите птици на 
 свойта душа
и тръгни накъдето ти видят очите.

Валерия Живова

Георги Ганев • Перометри 
Част I „11 песни за плейбук“, 
част II „22 запазени 
перометри“, част III „Marie, 
33 любовни стихотворения“

„Джим-04“, Пловдив, 2004

Едно странно „трикнижие“, което 
съдържа общо 67 стихотворения (11+2-
2+33+1 съставно от кориците) и осъще-
ствено в библиофилски тираж 333 екзем-
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Георги Янев • Баща и син 

Ст. Загора, “Макрос”, 2005

Г. Янев ни е предложил едно изклю-
чително полезно и интересно четиво, 
посветено на Гео Милев и неговия баща 
Милю Касабов. Това е книга с отговор-
но отношение към проблема за поколе-
нията и поколенчеството в българската 
литература. След двойката Петко – Пен-
чо Славейкови това е втората важна 
двойка в нашата литература и култура. 
Целта на автора е да представи и анали-
зира “противоречията и “конфликтите” 
между двамата”, както сам отбелязва в 
краткия предговор към обемистото изс-
ледване. Читателският адрес на книгата 

пляра. За структурата: стихотворенията 
във втората и третата част от трикнижи-
ето са обособени в цикли, „след-
вайки определена идейно-худо-
жествена концепция“ (Г. Г.), за раз-
лика от първата, където „привид-
но липсва някакъв принцип, кой-
то да ги обединява в едно цяло“ 
(Г. Г.). Отделните стихотворения са 
датирани и с посочени ме-
ста на създаване-
то им, като време-
то варира от студен-
ството във В. Търново 
(1982) до 2004 г., а то-
посите обозначават на-
селени места в Северна 
и Южна България, Фран-
ция, Англия, Северна Ир-
ландия. В целия този стихотворноанто-
логичен хаос авторът пояснява в пред-
говора си към първата книжка: „прин-
цип има, но той е твърде личен, за да се 
разгадае без моя помощ. В тази малка 
„бук“ (от англ. Book – книга), озаглавена 
„11 песни за плейбук“, са включени сти-
хотворенията, които по-често от остана-
лите са извиквали спонтанни мелодии 
в душата ми. Мелодии, които съм си та-
наникал. Те са идвали твърде често, ня-
как на плейбек, и словото се е изливало 
в калъпа на техния ритъм. А когато едни 
стихотворения му се струват по-песенни 
от други, всеки автор би се изкушил да 
ги нарече песни“. Ако това е концепция-
та на първата книжка, аз съм комбайнер. 
Като оставям отделно въпроса за неза-
видното качество на стиха, ето как стар-
тира първото (да го наречем програмно) 
стихотворение „Изкуство“: „Свирукам си 
с уста на бис, / на който сам сърцето си 
повиках – / да види то ще стане ли ар-
тист, / разбира ли на любовта езика“. И се 
редуват: пейзажи, възхити от Франция, 
баладични носталгии, сатирични реми-
нисценции от Кербала, псевдоеротика... 
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(книжка I), циклите „... и душата се учи да 
ходи...“, „... и кръвта ми бавно се събуж-

да...“, „... по ударите на сър-
цето...“, „... щом зарея пог-
лед към небето...“, „... той 
може да разказва дълго...“ 
(книжка II), както и цикли-
те „Север“, „Юг“ и „Marie“ 
(книжка III).

С две думи: прекалени 
претенции, много 
пара в свирката, 
слаба селекция и 
в резултат – пове-
че думи, по-малко 
поезия. Все пак ето 
едно нормално че-
тиристишие: „Вче-

ра погребахме десет 
деца, / но една май-

ка роди тризнаци. / 
Избършете сълзите 

от свойте лица – / Господ може да дава и 
хубави знаци“. („Утре“)

Владимир Шумелов



е широк, с доб-
ре пресметна-
ти любопитства 
както от стра-
на на професи-
оналния лите-
ратор, така и на 
историка, кул-
туролога, на-
родопсихоло-
га. Поне такива 
са изрично зая-
вените очаква-
ния на Г. Янев. 
А те, струва ми 
се, са напълно основателни. Трябва да 
признаем, че за М. Касабов до този мо-
мент не се знаеше кой знае колко мно-
го, освен онова, които е привличано по 
повод на богатото и интересно дело на 
Г. Милев като поет, преводач, театрал, 
теоретик на българския експресиони-
зъм, редактор и, не на последно място, 
политическа фигура с трагична съдба. 
Книгата ползва богат набор от докумен-
ти, спомени, архивни материали, мно-
го от които се публикуват за пръв път. 
Сред тях са сведенията за създаването 
на книжовното дружество “Просвета”, 
участието на бащата в политическия 
живот на младата българска държава, 
неговите спомени, разкриващи както 
изключително важни и интересни мо-
менти от най-новата ни история, така 
и личните отношения със сина. Г. Янев 
деликатно и добросъвестно проследя-
ва няколко важни сюжета в живота и де-
лото на двойката баща и син. Разказът 
му започва с рода на М. Касабов, мина-
ва през раждането на Георги (Гео), детс-
ките му години, следванията в София и 
Лайпциг, “лондонския период”, издава-
нето на “Везни” и “Пламък” и приключ-
ва с бащината трагедия – усилията на М. 
Касабов да разкрие истината за тайнс-
твената кончина на своя син. Специал-

но внимание заслужава и втората част – 
“Приложения”, – в която са събрани ня-
колко текста на бащата – бележки върху 
кориците на Библията и в тетрадки, тек-
стът “Гео Милев – живот и творчество” и 
др. Едно от неоспоримите достойнства 
на книгата е интересът, с който се чете, 
а той пък е следствие както от високата 
литературна култура на автора, така и 
на умението му да сюжетира със слож-
ната плетеница от разнородни факти.

Сава Василев

Антоанета Алипиева • 
Българската поезия 
от 60-те години на ХХ в. 
На повърхността.  
Под повърхността

В. Търново, “Слово”, 2004 

Книгата на А. Алипиева изследва 
много сложната структурна суборди-
нация между държавните политики и 
автономиите на духа, между идеологи-
ите и художествените фикции, между 
изкусно йерархизирания свят на поли-
тическите институции и още по-изкус-
но йерархизирания свят на неформал-
ните приятелско-интелигентски компа-
нии. 60-те години са време, в което “под 
повърхността” на монолитната прогре-
систка идеология дискретно се сюже-
тират драмите на интелектуалните све-
тове, но и изкристализират изтънчени-
те езици на автентичните поетически 
светогледи. Естествено за 60-те години 
не може да се говори като за време на 
щастлива среща между литературата и 
властта. Ако на повърхността изглеж-
да общосподелим речникът на социа-
листическата фразеология, под повър
хността се отприщва агресията на дър-
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жавно политическата doxa, която изга-
ря в пещите на Полиграфическия ком-
бинат “Лютите чушки” на Р. Ралин или 
нарязва на ленти книгата “На юг от жи-
вота” на Ив. Динков. 

 Симеон Султанов и Л. Левчев успя-
ват да балансират крайностите, съучас-
тнически да намигват на властта, за да 
не накърнят докрай авто-
номията на естетическото. 
С цената на конформизма 
(С. Султанов) или чрез съз-
нателно домогване до ин-
ституциите (Л. Левчев) те 
изграждат мостове между 
полето на културно про-
изводство и полето на 
властта, между “чистото” 
и “поръчковото” изкуст-
во. 

Интригуващи са би-
ографичните истории, 
културологично разка-
зани в частта “Биографиите – начини 
на употреба”. Лишени от възможността 
за високо университетско образование, 
почти всички талантливи поети от поко-
лението завършват другите универси-
тети – “квартири”, “кръчми”, “сладкарни-
ци”, “другарски литературни курсове”. 
Тази неформална артистична топика 
се превръща постепенно в антиинсти-
туционна институция. Текстът “Поети-
ческите автомитове от 60-те години на 
ХХ в.” разиграва двойствените механиз-
ми на автомитологизация на поетичес-
ки фигури като Л. Левчев, К. Павлов, С. 
Цанев, Хр. Фотев. Това са имена, които 
българската култура знае, чете, рецити-
ра, като публичността за всеки един от 
тях носи различен икономически и сим-
волен капитал. Между мита за властни-
ка (Левчев) и мита за жертвата (Павлов) 
се разполага “митинговата” фигура на 
С. Цанев – театралният човек, улични-

ят бард, винаги “на ръба на полярнос-
тите”, популистът в изкуството, чиито 
социално критикарски стих дразни, без 
да заплашва институциите. Напипващ 
болните теми на средностатистическия 
човек, жонглиращ между позволено и 
непозволено, С. Цанев си създава име 
познато и признато. 

Съвсем различен почерк 
през 60-те налага Хр. Фо-
тев. Той е емблематични-
ят персонаж на бохемата, 
превърнал изкуството да 
се живее в личен биогра-
фически стил, но и в език на 
изящно поетическото. Бохе-
мата е социален и творчески 
стил, противостоящ на поря-
дъчността, на статуквото. Тя е 
бедна, но свободна да прес-
тъпва правилата, да експери-
ментира с любовното и еро-
тичното. Така и преди, и след 
1989 г. Фотев е обичан и изос-

тавян, приласкаван и отхвърлян, свой 
и чужд.

Плакатната стилистика и политичес-
ката фразеология са само част от ези-
ците на 60-те. Защото социалистически-
ят мит съществува и чрез неговите ос-
три проблематизации, чрез поставяне-
то му под въпрос. Нещо, което се случ-
ва в творчеството на едни от най-стой-
ностните автори на десетилетието. При 
тях идеологическият мит от вдъхнове-
на младежка утопия се трансформира 
в драма на избора, в криза на съвестта. 
Автори като А. Германов, Ив. Динков, М. 
Ганчев обновяват езика, на който гово-
ри литературата – вместо монолитен и 
величален, той става все по-болезнено 
раним, граничен и изповеден. Особено 
любопитен е текстът “Шлагерът”, комен-
тиращ шлагерния дискурс през десети-
летието. Шлагерът е търговски и свет-
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ски ориентираният поетически език, 
лесно привличащ масовите аудитории. 
Шлагерите обитават границата между 
художественоестетическото и трапез-
ноувеселителното слово. Фаворитите 
в този дискурс са Д. Дамянов, П. Матев, 
Е. Евтимов, С. Пенчева и, разбира се, Н. 
Йорданов. Шлагерът е успокоителното 
хапче срещу Германовата “невроза”, те-
рапията чрез тананикане на лесно за-
помнящи се мелодраматични, свенли-
воеротични или моралистично пате-
тични рими.

Книгата на А. Алипиева постига ба-
ланса между социологическото и лите-
ратуроведското изследване. Макар че 
на места се наблюдават недотам преци-
зирани изрази, смесване на разнород-
ни понятийни пластове, книгата запли-
та читателя в интригите на едно от най-
комплицираните литературни десети-
летия. 

Антония Велкова-Гайдаржиева

Атанас Радойнов • 
Странджански импресии 

Бургас, 2006

Писателят и краеведът Ат. Радойнов 
издаде отдавна очаквана от него и чита-
телите му книга, посветена на природ-
ното чудо Странджа. Книгата е успешно 
съчетание между добра полиграфия и 
интригуващо съдържание. Снимковият 
материал и хубавата хартия са най-доб-
рата “опаковка” на 12-те текста, вдъхот-
ворени от красотата и богатството на 
планината. Макар и да са определени 
като импресии, те носят белезите и на 
разказа, очерка есето, спомена... Всъщ-
ност, това е едно от качествата на кни-
гата – жанрът занича иззад дънера на 
някое столетно дърво и в зависимост 

от обекта 
сам пред-
лага ус-
лугите си. 
Останало-
то е позна-
то: умение 
да се раз-
казва ув-
лекателно, 
пластично 
майсторство, усещане за непосредстве-
ност и безизкусност, желание да се пос-
тигне чрез словото онова, което ражда 
прадревната хармония между човека и 
естеството в душата на твореца. “Стран-
джански импресии” е книга, която съче-
тава по ефектен начин познавателно-
то и естетическото. Тук литературата и 
природните феномени живеят в общо-
то пространство на Смисъла. Дотолко-
ва, че ти се иска да принадлежиш и на 
двете, за да постигнеш частица от тре-
тото.

Сава Василев

Изкуството да имаш врагове. 
Орлин Василев в спомените 
на съвременниците си • 
Съставител:  
Даря Василева-Табакова 

 „Свят 2001“, София, 2004

Издаването на книга със спомени за 
писатели винаги е тежко и трудоемко 
дело. Книгата „Изкуството да имаш вра-
гове“ не прави изключение. Дължим я 
изцяло на настойчивостта и финансова-
та подкрепа на съпругата на Орлин Ва-
силев – Даря Василева-Табакова. Книгата 
има интересна съдба – събраните споме-
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ни още преди 20 години изчезват мисте-
риозно от изд. „Български писател“. На-
мерени са на друго място и допълнени 
с още два, излизат през 2004 г. по повод 
100-годишнината на писателя.

В уводните страници на съставител-
ката, а и в спомените на писатели и дру-
ги културни дейци, О. Василев е пред-
ставен като човек, който не може да 
бъде поставен в шаблони, неуправля-
ем, държащ на 
до с то йн с т в о -
то си, като лич-
ност с отноше-
ние към духов-
ните ценнос-
ти на България. 
Така например 
от спомените на 
Владимир Свин-
тила разбира-
ме, че той има 
основната зас-
луга за спася-
ването на кар-
тинната сбирка на Софийската градс-
ка библиотека по време на бомбарди-
ровките над София, която на практика 
влиза в основата на създаването на Со-
фийската градска и Националната худо-
жествени галерии по-късно. Той успява 
да уреди читалня на библиотеката, в ко-
ято се подготвя цяло поколение инте-
лектуалци; спасява от претопяване го-
лям османски архив, който поставя пък 
началото на Ориенталския отдел в На-
ционалната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“, в който се оказва и делото 
на Васил Левски, архивът на народния 
поет Иван Вазов и др. О. Василев съби-
ра и много материали за възрожденс-
ката архитектура, за големия майстор-
строител Колю Фичето и много други. 
Като директор на Народната библиоте-
ка през 1963–1964 г. поставя началото 

на изгражданието й като културно-ин-
формационен център, свой принос има 
и като директор на Радио София непос-
редствено след 9 септември 1944 г.

Издадените спомени са дело на дос-
тойно изпълнен съпружески дълг на 
този незаслужено позабравен днес пи-
сател, чието творчество има нужда и от 
нов прочит, както и своето място в на-
ционалната ни литература.

Радка Пенчева

Теодора Астро • Когато 
котвите се вдигнат. (Записки)

Варна, „Жар птица“, 2005.

Тези документални записки разказ-
ват за живота на една жена в Н Р Бъл-

гария отпре-
ди 29 години. 
Ръкописът на 
книгата e „аре-
стуван“ от ДС 
през 1977 г., но 
един екземп-
ляр, съхранен 
от приятели на 
авторката до 
1975 г., става 
причина кни-
гата да види 
бял свят през 
2005 г. (за заба-

вянето й до посочената година Т. Астро 
изтъква и други причини, породени от 
близки хора, издънки на „активни борци 
против капитализма и фашизма“, пресе-
лени на Запад). Както и да е. От 1.11.1989 г. 
Теодора Астро е емигрантка (заедно със 
сина си), а от 17.05.1990 г. е в Америка със 
статут на политически изгнаник. Оттога-
ва до излизането на книгата тя успява да 
се убеди нееднократно, че „комунизмът 
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просто бе мутирал в някаква нова моди-
фикация“.

Ръкописът се печата, почти запазил 
своята автентичност, и макар носещ не-
достатъци, той е съхранил духа и дос-
товерността на епохата, искреността и 
емоционалността на една млада и кра-
сива жена. Новият редактиран вариант 
е с добавени факти от личния живот на 
авторката и нейни наблюдения, пропус-
нати някога по цензурни съображения.

Нонфикшънът има характер на до-
кументален роман, следващ хроноло-
гията (с прекъсване) от 30 юли 1975 г. до 
31 март 1976 г., в който Т. Астро (Юлия; 
героите в разказа са с променени име-
на) разказва живота си – женитба, раж-
дане на сина, раздели, влюбвания, ра-
бота..., Епилог, Епилог на епилога, сти-
хове, пръснати из текста, но основно 
струпани в края. Една голяма част от 
записките представляват т.нар. „лири-
чески отклонения“ (погледи встрани) за 
политически събития, техни анализи и 
други разсъждения – изпълнени с ан-
тикомунистически патос. Те са верни. И 
лично на мен ми допадат. Но все пак аз 
съм един (възможният) от предполагае-
мите многобройни читатели (книгата е 
в тираж 1000 и обем 524 с., формат 16/
60x90). Въпреки това „записките“ пред-
ставляват важен (не съм сигурен в оп-
ределението ценен) документ за епо-
хата на „(пре)зрелия социализъм“ (с ак-
цент морето и Българския океански ри-
боловен флот – бивш, за който Т. Астро 
разказва в подготвяната си по записки 
на бившия си съпруг от България Петър 
книга „Неповторима пролет“).

Това – от една страна. От друга, за-
писките ми се струват многословни, 
разводнени (особено натрапчиво Аз-
ово присъствие) и параноично взряни 
в себе си. Независимо, че говорят исти-
ната от позицията на гонените от кому-

нистите „врагове на народа“, независи-
мо от обективизираните лични траге-
дии, поставени в контекста на епохата 
(българска и световна), излишната пуб-
лицистика изсушава текста; щампите и 
рециклирането на идеологеми по-ско-
ро отдалечават читателя, отколкото го 
правят съпричастен. Тук не влиза об-
ширният откъс от книгата на Анри Пози 
„Войната се връща“ (1934) за сръбски-
те ексцесии над македонските бълга-
ри, който освен че вълнува авторката и 
всеки българин, сам по себе си е кошма-
рен. Иначе книгата гъмжи от „илюстра-
ция“, от втъкана история дотолкова, че 
не може да се диша.

А кой знае, известните съмнения и 
колебания след прочита на подобни 
книги трябва да дойдат като доказател-
ство, че историята не трябва да бъде 
приватизирана, защото „Mutato nomine 
de te fabula naratur“ (Ако смениш името, 
историята се отнася за тебе“ (лат. сен-
тенция – мото към I глава).

Владимир Шумелов

Елица Виденова • 
Котва за връщане 

Варна, „Няголова-Кавалет”, 
2004

„Котва за връщане” е сполучливо 
намерено заглавие на една закотвена 
в познатото книга. Докато четеш 
стихосбирката на Елица Виденова, не 
те оставя усещането за повторяемост. А 
всичко е така познато и близко, защото 
е вече казано, изживяно, написано, 
направено (включително и в литературата 
ни!). Накратко – вече прочетено. 

Читателят е изправен пред стих, кой-
то побира романтико-сантиментална 
чувственост, а патетично приповдигна-
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Елка Василева •
В скута на сянката

Бургас, “Либра Скорп”, 2005

В немалко-
то на брой сти-
хове откривам 
проникновеност 
и подкупваща 
простота на пое-
тическото слово. 
Всяко стихотво-
рение е беляза-
но със знака на 
собствената, ин-
тимно изстрада-
на тема. Това е 

книга с висока поетическа температу-
ра и екзистенциални безпокойства. Ви-
дени през нейните очи, сезоните на на-
шите любови и недоволства изглеждат 
по-извисени и вдъхновяващи – за да се 
смирим пред единствено възможното 
оправдание за нашата мимолетност. А 
то, според поетесата, е в развръзката на 
всички предчувствия, от които се стра-
хуваме и за които не искаме да мислим. 
Но можем философски и безутешно да 
оправдаваме. Ето така:

тият език на Елица Виденова е прице-
лен в настояванията за връщане, вглеж-
дане, вслушване: в родното като геог-
рафия и духовност, в женския глас, отс-
тояващ свободата си („по залез няма да 
остана / заложница на чуждите очаква-
ния”), в майчинското като участ (много 
са заветите съвети към дъщерята). 

Вдъхновение се черпи от един доб-
ре познат ни речник. Стихотворенията 
обилстват от „капчици бисерни”, опи-
ва люляков лъх, 
рее се пчелен 
хор, птичи ята, 
пеперуди, цве-
тя, слънца, луни, 
звезди, море, 
небе... Открива-
ме, разбира се, 
и любови, сър-
дечни трепети (в 
„Аритмия” сър-
цето променя 
правилата и „за-
танцува танго”), 
но и раздели, разбити сърца (в „Закон 
за сърдечно движение” „сърцето разби 
се във облачна риза”, но затова пък има 
и протест-предложение: „Протестирам! 
Не може да няма решение!/ Парламен-
тът на чувствата вместо да страда/ да 
приеме закон за сърдечно движение”), 
отложени полети („Между небето и зе-
мята”), но и добити земни навици („С 
нож в гърба” – „с острието в гърба вече 
свикнах”)...

В дух на заветност и причастност 
към мястото и корена в стихосбирката 
на Елица Виденова се разпъват и карти 
– „от Дунав до Арда”, чуват се мистични 
гласове, бият камбани, развяват се зна-
мена („Ще ушия и знаме – да знаете”), 
изказват се думи на призив... 

Различното и изненадите са не тол-
кова за читателя, колкото за авторовия 

глас, който се нуждае и от уводни думи 
– „Проглас”, за да обясни в духа на акту-
алния – включително и журналистичес-
ки – тон, че „Европа започва от Бълга-
рия” (цитат, взет от едноименното изс-
ледване на Петър Добрев) и да пораз-
съждава на тема как „крехките ни деца” 
да „вървят с изправени чела” и как, 
„за да бъдат крачките им уверени, ние 
трябва сега и заедно да прогоним онази 
„черна магия”, която вече години наред 
ни обръща едни срещу друг”...

Илиана Павлова
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Зорница Петрова • 
По нишката на паяка

Бургас, “Демараж”, 2005

Признавам, че такива книги ме зат-
рудняват най-много. В съвременната 
поезия все по-често общуваме с автори, 
изкушени от мал-
ката поети-
ческа форма 
в стил “хай-
ку”. Поетеса-
та не предя-
вява изрич-
ни претенции 
към жанрови-
те характерис-
тика на тази ста-
ра източна фор-
ма, но подсказва, 
че тя ѝ е близка и 
отговаря на вътрешния й мир. Пое-
тическите миниатюри на Зорница 
Петрова са излети с ювелирна чис-
тота и точност. Те впечатляват с асоциа-
тивната си еластичност, разкриват дели-
катната и изострена чувствителност на 
лирично устроените натури. Освен с ла-
конизма и точността на рисунъка, пос-
тигнат отведнъж, с един замах, стихо-
вете й излъчват и магическите енергии 
на женствеността. На мигновеното, за-
гадъчното и неуловимо проблясване на 
образа, настроението, мисълта.

 Сава Василев

Последно – сбогом. Креп. И болка.
Но болката е шанс да проумеем, 
че е надарен живота ни от Бога,
ала смъртта ни учи да живеем.

 Сава Василев

Иван Манолов • 
Внезапна спирачка. 

 София, “З. Стоянов”, 2004

Заглавието на тази чудесна поетичес-
ка книга се оказа зловещо пророчество. 
Внезапната спирачка на живота стегна в 
мъртва прегръдка Иван и той ни напус-
на нелепо. Останаха чудесните стихове. 
В сянката на това заглавие те са подре-
дени в три цикъла: “Неизбежни сезони”, 
“Внезапна спирачка”, “Вик под чертата”. 
Поетът от Варна се врече на простите и 
затрогващи думи за нещата от живота. В 
тях има особена, подкупваща естестве-
ност. Нито образованието, нито профе-
сията на Иван предполагат дълбок, вир-
туозно изплетен лиризъм. И все пак ли-

ричното и романтичното са най-
силните тонове в 
това богато на инто-
нации творчество. 
Колко и странно да 
ни се струва, моряш-
кият живот не е об-
себил до безразсъд-
ство тематичния бру-
то регистър на книга-
та. Както обикновено 
се случва с поетите, 
направили от морски-
те пътешествия своя 

професия. Тъкмо обратното – “Внезап-
на спирачка” чете, цитира и репликира 
класически образци на българската и 
световната литература. Непретенциоз-
но, по мъжки. С размах. Малко ностал-
гично и тъжно, защото копнее за недос-
тижимите брегове на човешката хармо-
ния. Там, където хоризонтът изчезва и 
миражите стават реалност.

Сава Василев
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Иван Вълков • 
Да попариш къртица 

Варна, ВСУ „Черноризец 
Храбър”, 2004

С Иван Вълков се познавам от 1982 г.  
Заедно учихме и завършихме Велико-
търновския университет, специалност 
„Българска филология“. По-
голям от мен с две години 
– роден е на 24 септември 
1960 г. в гр. Роман, още като 
юноша бе твърдо решил, че 
ще стане писател. Вярваше в 
щастливата си звезда. Нещо 
повече – бе планирал не 
само да пробие, но и да се ут-
върди в официалните лите-
ратурни издания. Пишеше и 
се образоваше упорито. След 
демократичните промени 
през зимата на 1991 г. се уста-
нови в Австрия. Първите си публикации 
осъществи през 1992–1993 г. в „Литера-
турен вестник“, „Пламък“ и търновско-
то издание „Графити“ (приложение за 
култура на в. „Впрочем...“), като ръка за 
първата му публикация на разказа „Учи-
телят“ на 22 юни 1992 г. му подаде Ани 
Илков. През 1993 г. след грижлива под-
готовка и прецизна селекция той изда-
де в издателството на ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ дебютния си сборник с раз-
кази „Закърпеното яйце“. 

Пет години по-късно Иван Вълков 
написа своя пръв роман, който публи-
кува на немски под заглавие „Кърти-
ца във вирпула“, след което търпеливо 
подготви и българската му версия „Да 
попариш къртица“. Родният вариант 
на романа излезе в края на декември 
2004 г. в университетското издателст-
во на ВСУ „Черноризец Храбър“. „Да по-
париш къртица“ е определено по-богат 
на внушения, по-нюансиран и по-изоб-

личителен от своя немски първообраз. 
Вълков майсторски заплита микс меж-
ду документална фикция, сатира и кри-
минален трилър, за да разкаже ефектно, 
зряло и убедително една покъртителна 
история колкото за отмъщение, толкова 
и за деградиращата самота, до която ал-
чното консумативно общество докарва 
социалните ни аутсайдери като Гавраил 
Сръндашки-Къртицата. Авторът опис-

ва проникновено и със замах 
познатия му свят на отчуж-
деност, резигнация и омра-
за, чиято еманация е Кърти-
цата, баналното еснафско ве-
гетиране (семейство Телман 
и Сийка Шарлопови), при-
видното благополучие (Гери 
и Глория Бастисови) в среда, 
жертва на печалбарската сти-
хия и фалшивите авторитети 
като Аурелио Дудов, гротес-
ковият представител не тол-

кова на обществото на литературните 
и театрални критици, колкото на заги-
ването на изкуството и превръщането 
му в зловещо и карикатурно шоу. Ако 
и да е изпъстрен с културни препратки 
и цитати, „Да попариш къртица“ се чете 
с внимание и представлява интерес за 
всеки образован читател. Това уваже-
ние към аудиторията е показателно за 
писателската стратегия на Иван Вълков. 
Той с лекота плете криминалната инт-
рига (убийството на преводачката Ма-
рия Гамсахурдия, съвпаднало с начало-
то на „Ричард III“ в постановката на Сту-
руа и преплетено с изнасилването на 
Фани Бастисова), но не забравя и уни-
версалните екзистенциални проблеми, 
които придават блясък и финес на вся-
ко значимо белетристично начинание. 
В романа те са защитени с интелекту-
ална вещина и че се свеждат основно 
до максимата ,че в днешното сурово и 
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фалшиво време е изключително важ-
но да бъдеш отговорен пред себе си и 
социума – както за градивните си пос-
тъпки, така и за своите гафове и прес-
тъпления. Точно затова главният сле-
довател Юри Асов, шефът на отдела за 
убийствата в България и човекът, разс-
ледвал престъпленията на своя син Гав-
раил Сръндашки, налапва дулото на по-
дарения му от Академията на ФБР в Ку-
антико тежък „Магнум“ в мига на триум-
фа му като професионалист. Той е раз-
брал, че със своята индиферентност е 
родил чудовището на серийните убийс-
тва и че преди да пристъпи към разру-
шаването на Картаген, човек е длъжен 
да убие първо къртицата в себе си.

Вълков не страда от мания на кори-
феите да раздава еднолично правосъ-
дие. Той предпочита да е регистратор 
на нравственото падение на своя осно-
вен протагонист Гавраил Сръндашки, 
който обаче е преди всичко социална-
та жертва, дебело изтъквайки амбиция-
та му да спаси България от благото при-
съствие на Негово Величество Симеон 
Сакс Кобургготски и от неговата лице-
мерна дейност. „Да попариш къртица“ 
излъчва витална креативност, харак-
терна за шедьоврите на черния роман 
на големите Чандлър, Хамът и Томас Ха-
рис. Романът е във висша степен изст-
радан продукт, отговарящ на световъз-
приятието на своя създател – „спотае-
ният хищник, който се е вторачил в раз-
движените ни от вълнение гръкляни и в 
ужасените ни очи,защото знае, че с все-
ки ред книгите му ни превръщат в не-
гови доброволни жертви“ (Валери Стан-
ков).

Борислав Гърдев

Иши Гауа • България, 
обречена на щастие

В. Търново, “Фабер”, 2005 г.

Изключително интересна литератур-
на мистификация, при това написана от 
“непрофесионален” писател, доколко-
то разбрах, ако въобще има такава ка-
тегория автори днес. Книгата с може би 
единственото оптимистично заглавие 
в обществе-
ното и култур-
ното ни прос-
транство отк-
рих случайно, 
по препоръка 
на приятели. 
Суперлативите 
се оказаха вер-
ни. Оригинал-
на композиция, 
чудесна фраза, 
усет за детайл и 
висока литературна култура. Косвените 
сведения сочеха, че авторът е от В. Тър-
ново, икономист по професия, понас-
тоящем на работа в Япония. Всъщност, 
за летателните “навици” на японците 
иде реч и в “Пролога” (“За летището”). 
Оригиналната корица (оформление на 
Десислава Маринова) – сива, опушена 
сграда – е очевиден контрапункт на заг-
лавието. Впрочем, на нея липсва име-
то на автора. В потвърждение на зая-
веното в пролога, че малкото оръфано 
книжле е подарено от възрастен спът-
ник в самолета. Съдържанието е орга-
низирано в две неравностойно по обем 
части, епилог и един “Последен разго-
вор за всичко, като втората част изпре-
варва първата. Във втората са “разста-
вени” 17 разказа, датирани по петилет-
ки – от 1945 до 2005 г. Първата предс-
тавлява по-дълбок исторически срез, с 
години 681, 893, 1885, 1941. “България, 
обречена на щастие” е знаменателна 
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книга. Защото е написана със завидно 
белетристично майсторство и самочув-
ствие. Тя отиграва различни езици и си-
туации, увлекателно разказва и недоиз-
казва, потапяйки ни по оригинален на-
чин в невероятните светове на българ-
ското в неговите интимни и публични 
превъплъщения. “България, обречена 
на щастие” е оптимистична практика на 
фона на песимистичните теории за съд-
бата на днешната и бъдещата българска 
литература.

Сава Василев

Кънчо Атанасов. Ефектът на 
пеперудата. Книга за мисиите. 
Ирак, 2005. 

С., Военно издателство. Еър 
груп 2000, 2006

К. Атанасов е 
писател, който 
доказа, че про-
винцията не е 
присъда за ав-
тора от малкия 
град. Включител-
но и с послед-
ната си книга, 
този път посве-
тена на мисиите 
ни в Ирак. Тя се 
състои от 6 гла-
ви: “Въведение в 

темата”, “Мястото на събитията” (в коя-
то, между другото, авторът отбелязва 
нещо, което винаги е преследвал като 
принцип и може да се нарече принцип 
на достоверността или истината – “Ис-
торията не може да бъде пренаписва-
на!”), “Почти дневников запис”, “Романът 
на една мисия. Дневникът” (редакция на 
чужд дневников запис със съвсем крат-
ки и деликатни коментари на автора в 
края), “Мисиите” и “Случайни работи”. 

Не е трудно в иначе трудно опре-
делимото като жанр четиво да откри-
ем чертите на добре познатия ни стил. 
Първо, стремежът към максимално при-
държане към натурата. Литература, ко-
ято е изключително близка до живота. 
Заедно с това, дълбоко личните, субек-
тивни изживявания, които не претенди-
рат за висока историческа обобщеност. 
Тъкмо обратното, толерантно отстъпват 
място на инвариантите, на множестве-
ната перспектива, при която личат раз-
лични мащаби, ракурсни дистанции и 
философски перспективи. Авторът не-
колкократно подчертава, че вероятно 
друг ще да бъде писателят или писате-
лите от дислоцираните коалиционни 
сили, защо не и неподозиращият себе си 
в любов към този жанр на литература-
та, непрофесионалистът, самораслекът, 
който ще напише голямата книга, рома-
на за това все още недостатъчно ясно, а 
и непредсказуемо като последствия на-
чинание. Няма съмнение в едно. В уме-
нието на К. Атанасов да наблюдава и от-
сява значимото и стойностното, онова, 
което се вписва в личните и надличните 
дискурси на времето. Той чудесно умее 
да пренареди картината на битовото, за 
да достигне до по-сериозните обобще-
ния в сферата на социологията, етиката, 
дори философията на съвременността. 
Заслуга са още добрият стил, пластич-
ността на изображението, чувството за 
детайл, умението да сюжетира, както и 
ненатрапчиво постигнатата дистанция, 
от която случващото се тук и сега може 
и трябва да бъде проектирано върху ек-
рана на времето. И, не на последно мяс-
то, силно струящият хуманизъм, чувст-
вото за вездесъщата човечност, която 
не прави разлика между религии, раси, 
културни модели, политически доктри-
ни. Най-хубавото от всичко е не натрап-
ващият се, безфалшивен патриотизъм, 
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Лъчезар Георгиев • Разкази  
от „Дълбокото подземие“ 

 „Star Way”, София, 2005

В същата година, в която се появи т. II 
от „Избрани творби в два тома (разка-
зи и новели“ на Лъчезар Георгиев, на 
пазара излезе и една по-тънка книж-
ка на търновския белетрист с интри-
гуващото заглавие „Разкази 
от „Дълбокото 
подземие“. Тук 
ще оставим на-
страни паралите-
ратурни въпро-
си от типа: често 
(във времето) из-
даване на книги от 
един и същи жанр, 
спонсорство, ре-
дакторстване и пр., 
за да хвърлим по-
глед върху самите 
текстове. Формално разказите и нове-
лите в сборника съставят цикъл с обе-
диняваща тема музиката. По-точно ре-
сторантската музика. Тази, която в слу-
чая се прави или се е правила в знако-
вото заведение „Дълбоката дупка“. За 
търновския автор и читател може би 
интерес ще представляват именно оне-
зи моменти, които визират отделни то-
поси и личности от старопрестолния 
град в близкото минало. Това обаче ав-
томатически затваря, регионализира 
книгата. Прозрението на Л. Георгиев е в 

това да „отдалечи“ доколкото може жи-
вия живот и прототипите от реалност-
та, да придаде нови техни превъплъще-
ния, за да ги превърне в общобългарски 
и общочовешки типове. В този аспект е 
и неговатата конкретна писателска за-
дача: през погледа на обикновените 
музиканти да опише живота на отдел-
ни социални групи, на обществото като 
цяло, като размишлява върху интимно-
то, но и върху глобалните въпроси на 
модерния свят. Сигурно затова в сбор-
ника се появяват „чужбинските“ разка-
зи като „Гостът от Осло“, „Великден в 
Босна“, „Спиро Ганев се развихря“, мно-
го добрата новела „Проклети четвъртъ-

ци“, разказът „Де-
путатът“. Наративът 
на Л. Георгиев е 
равномерен, с из-
вестни пропадания 
на места, но жив, за-
щото сам авторът е 
работил като музи-
кант. Пристрастието 
му към темата личи 
от многобройните 
негови разкази и но-
вели, романи, през го-
дините (част от които 

съставят настоящия сборник), в които 
читателят вече познава „странните и 
чудати обитатели на Варушкия квар-

тал – нашите уж най-обикновени музи-
канти, които минаваха през „Дълбокото 
подземие“, обикаляха с фракове и па-
пионки най-невероятните ресторанти, 
заведения в пътнически кораби, тавер-
ни, барове и концертни зали по Европа 
и отвъд нея, но пък се завръщаха вина-
ги тук, защото както се казва в една за-
качлива песен – „Дълбокото подземие“ 
е във всеки ресторант, „Дълбокото под-
земие“ е във всеки музикант... “

Владимир Шумелов

усещането, че българските мъже сто-
ят не просто равностойно, а дори над-
стройно спрямо останалите, включая 
и спрямо “супер нацията” инспирира-
ла тази милитаристична експедиция до 
един от краищата на света.

С. Василев 
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Минчо Г. Минчев • 
Зеленият ангел 

Габрово, „Луна“, 2005

Как откриваме смисъла на живота си 
– като подреждаме сюжетите на случи-
лото се или като откриваме красотата 
или трагизма на запомнените мигове? 
Вероятно всеки решава сам този въп-
рос, но Минчо Г. Минчев е намерил жи-
тейската си и чо-
вешка проекция 
в миговете. Заг-
лавието на кни-
гата му с мини-
атюри и есета е 
„Зеленият ангел“, 
което не е по-
различно от зе-
лен кон, защото 
всичко е плод на 
„зелени мисли“, 
което пък от своя 
страна ще рече, че не трябва да 
изяждаме планетата си на зеле-
но. За Минчо Минчев проник-
ването в мига е отказ от мъд-
рост, защото не извлича поука 
от случилото се в дадена ситуация, 
а се опитва да я изживее отново. Така 
изминалите години престават да бъдат 
история и отново са нещо, на което ние 
обикновено казваме «кой го знае как-
во», т.е. напускаме законите на причина-
та и следствието и яхваме беззаконието 
на чувствата. Това е една радостна кни-
га, дори и тъгата в нея е като поникнало 
коренче. Пъстра черга е книгата му – да 
ходиш по нея топли ума, да я провесиш 
на плет – светва в очите, да се пере на 
река – ще блесне бяла ръка на невес-
та и затова отърване няма. Когато оба-
че нищо не се случва, поспри читателю: 
„вън хълмите пеят „Руфинкината“. Знае 

Минчо като зидар къде да сложи камъ-
ка, та да стъпят певците.

Радослав Радев

Минчо Г. Минчев • 
Ъгълът на ледовете. Поеми 

Габрово, „Луна“, 2003

Третата антологична книга на габ-
ровския поет и издател Минчо Г. Мин-
чев съдържа 9 поеми, писани в течение 
на 31 години. Поемите не са подредени 
хронологично, което се налага от по-
големия обем на „Ъгълът на ледовете“ 
(1987), с която се открива книгата. Тази 

поема не е главна като тема, 
а в заглавието не е вло-
жен някакъв контекст. 
Просто „ъгълът на ле-
довете е етимологията 

на думата Козлодуй – от 
рум. коту = ъгъл и злой = 
лед. Това е може би място-
то, където се издига най-
внушителният, най-мощ-
ния строеж на социализма. 
И най-опасният...“, обяснява 
авторът. Въпреки това загла-

вието носи определено послание, кое-
то очертава дистинкцията: Козлодуй е 
лед и студ, но АЕЦ носи топлина и ци-
вилизация; поляризацията на обще-
ството след 10 ноември 1989 г. на мно-
го бедни и много богати; и „топлото“, и 
„студеното“ в двете епохи бяха изоли-
рани, скрити едно от друго от ъгъла на 
политиката; зад (и чрез) измамното по-
литиканстване бяха изместени в ъгъла 
(на живота) приоритети като образова-
ние, здравеопазване, работа, домашен 
уют и топлина, семейство... „Ъгълът на 
ледовете“ (поетичен дневник от три-
месечното пребиваването на автора в 
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АЕЦ „Козлодуй“, 1987 г.), както и следва-
щите поеми „Една седмица от двадесе-
ти век“ (на работническа тема, 1971 г.), 
„С открито сърце“ („лирическа поема 
за моето първо пътуване до СССР“, 19-
77 г.), „Астрологичен календар“ (в па-
мет на загиналите през 1943–1944 г. 38 
вълненотекстилни работници от Габро-
во, 1982 г.), „Реквием за загиналите деца 
пред дискотека „Индиго“ (2001) визират 
конкретни събития и факти от близката 
и не толкова близка (конфликтна) исто-
рия на България, след съответната епи-
ческа дистанция поемите преминават 
през проверката на времето. Тези пое-
ми не пренаписват историята. Не я и ре-
визират. Те я хуманизират. Нещо, от кое-
то днес страшно много се нуждаем. „Но 
прочети поемите, Читателю. Те са на-
писани честно и съкровено.“ (Авторът) 
Прочетох ги. Така беше.

Владимир Шумелов

Митко Маринов • 
Неизбежни диалози. 
Есета, публицистика, 
литературна критика 

В. Търново, „Абагар“, 2004

Критически отзив тази книга не зас-
лужава. Жанрово тя стои някъде там, 
където – „засърбяло го, та се почесал“. 
Или, ако използваме въведения няко-
га от Георги Марков жанр – „доноси“. 
Иначе – бележки, отзиви за книги, есе-
та, сценарии, интервюта…, нонфикшън, 
който намирисва на спомените на ченге 
в добро разположение на духа край ка-
мината (в издателско-полиграфическия 
комплекс „Абагар“ в старопрестолно 
Търново; тук не без ирония бих припом-
нил, че преди няколко години друг тука-
шен издател-бизнесмен беше буквално 

приютил край ка-
мината в частния 
си замък поета Р. 
Радков, за да тво-
ри…, но, разби-
ра се, разликата 
между Гениалния 
Радко и Малкия 
Митко е очевидна, 
за да не изпадаме 
в цинизъм).

Но към книга-
та. Тя е структурирана в три части: „На-
зад към върха“, „Неизбежни диалози“ и 
„Из ловните полета на севаста Емили-
ян Станев“. В първата авторът събира 5 
свои публикации (в сп. „Лада“ от 1983 г., 
в. „Репортер-7“ от 1992 г., в. „Начало“ от 
1993 г., в. „АБВ“ от 1993 г.) и едно интер-
вю с него (правено за в. „168 часа“, непуб-
ликувано; впрочем многозначителното 
„непубликувано“ съпровожда в „Бележ-
ки“-те доста от материалите). Тя е отно-
сително лежерна, като критическият 
патос избива от време на време („Идо-
лопоклонници пишат писмо до Любен 
Фантастиката“); там, където отзивите 
са за отделни книги, те са по традиция 
кратки и „положителни“, задължител-
но за книжни тела, изваяни в „Абагар“. 
Разбираемо, след като в една от про-
фесионалните си „авантюри“ (разгрома 
на държавната верига „Книгоразпрост-
ранение“ във В. Търново) не успя да се 
облажи, М. Маринов не признава дру-
ги издателства и не рови из лавиците 
за други заглавия. Но това е бял кахър, 
„въпрос на вкус“ все пак, както би каза-
ло кучето. Лошото е, че критическите 
етюди в различните раздели не казват 
нищо, или почти нищо ново; опитват се 
единствено импресивно (квазинаучно) 
да изразят „отношение“ (за Дончо Цон-
чев, Георги Павлов-Павлето, Яна Ленко-
ва, Ст. Стамболов в съставителство на 
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Иван Радев, Виктор Пасков и др.), което 
в никакъв случай не е „критическо“.

Не така стои въпросът с текстове 
около Емилиян Станев. Първият уред-
ник на къща-музей „Ем. Станев“ в род-
ния град на писателя се чувства задъл-
жен по презумпция да издигне крити-
чески юмрук над различните посега-
телства над него. Мотивите са различни 
– идеологически и политически (Р. Пен-
чева – уредник на музея днес) или есте-
тически и научни (Н. Звезданов, В. Вен-
кова, Мария и Илия Маневи). Общо взе-
то – „бракониерска шетня из литератур-
ната история“. „Бракониерите“ издават 
юбилеен вестник и сборник по повод 
90-годишнината от рождението на Ем. 
Станев, които според Маринов бъкат от 
грешки и недоразумения. Няма да зани-
маваме читателя с чистофайничеството 
на критика М. Маринов, тъй като с прос-
то око се вижда, че повечето от забележ-
ките са безсмислица (от типа: не било в 
средата на 60-те, а 1965 г.; Ем. Станев е 
погребан на 18 март, а не на 16-и, което 
противно на мнението на М. М. е вярно, 
и пр.). По-интересно е четивото „Бряг 
или небе за птиците“ с повод научната 
конференция в БАН през 1987 г., посве-
тена на 80-годишнината на писателя, и 
по-точно докладът на Николай Звезда-
нов, публикуван и във в. „Култура“ през 
същата година. Критикът Маринов е 
чувствителен: дразни го думата „кору-
ба“ (подтикът да седне над белия лист), 
употребена от Н. Звезданов по повод 
погребението на Ем. Станев; също, че Н. 
Звезданов си позволява „свободното“ 
боравене с понятия и представи, които 
често не само не помагат на авторовите 
намерения, но и объркват техния въз-
можен смисъл“. И един цитат от матери-
ала „Бракониерска шетня в литератур-
ната ни история“: „Макар да има цен-
ни попадения в статиите на Й. Нанчев, 

Р. Йовева, С. Василев, Н. Димитров, като 
цяло „Сборника“ се нуждае от по-задъл-
бочена и прецизна работа, от по-верен 
композиционен и граматичен поглед 
(подч. мое, В. Ш.). Оставям без коментар 
погледа на самия автор на „Неизбеж-
ни диалози“, както и неговата грамати-
ка. Както и конкретните обвинения – да 
не забравяме, че зад сборника „Емили-
ян Станев – личност и творческа съдба“ 
стоят имената на Дора Колева (състави-
тел), Радка Пенчева (редактор), Елена 
Чакърова (коректор от „Абагар“), а юби-
лейният вестник е с редакционна коле-
гия Марин Георгиев, Васил Колев, Вла-
димир Попов, Тома Бинчев и Радка Пен-
чева – все хора, работили без никакъв 
хонорар. А може би конкретният драз-
нител е друг? Да не забравяме година-
та – 1997, в. „Литературен форум“, Ма-
рин Георгиев, „Сорос“… Динозавърска 
история. (Тук въобще не става дума за 
това, че М. Георгиев и София извършват 
цялата дейност по двете издания с бро-
шура с най-ниска оферта, каквато други 
не предлагат.)

А не е ли странно, че голямо и авто-
ритетно издателство като „Абагар“ из-
дава подобни книги, когато качествени 
ръкописи на български писатели стоят 
„в чекмеджетата“ години, а други (писа-
тели) си отиват от този свят тихо, в ми-
зерия и немилост? Мисля, че отговор-
ността за такива книги (когато в тях не 
са маркирани спонсори) се носи съв-
местно от издателя и автора. 

Съжалявам единствено, че тези мои 
повърхностни бележки се появяват по 
повод една книга, засягаща и един от 
най-големите съвременни българс-
ки белетристи и неговите изследова-
тели (излязла 25 години след неговата 
смърт); мисля още, че Митко (Митьо) 
Маринов можеше да си направи друг 
подарък за своята 60-годишнина (през 
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2004 г.). По-качествен и без злоба. За-
щото Емилиян Станев пише: „Мисията 
на писателя е винаги една и съща – да 
събужда божественото, а не животинс-
кото у човека“.

Владимир Шумелов

Николай Милчев • Очи 
широколистни. 

София, БП, 2004

Николай Мил-
чев е добре познато 
име в съвременна-
та ни поезия. Лите-
ратурният му талант 
го наложи още през 
последните години. 
“Очи широколист-
ни” е част от една 
вече дълга и зряла 
поетическа вери-

га, в която той продължава да добавя 
оригинални стихове. Книгата удивлява 
и радва, защото ни кара да съпреживя-
ваме заедно с автора чудесата на ези-
ка. Не ще да е съвсем точно, ако кажа, 
че става дума за някаква неокласицис-
тичност. Модерността и откривателст-
вата тук не се парадират. Не е и необ-
ходимо, защото не това е амплоато на 
поета. Но е в наличност една невероят-
на, бих казал дори парадоксална мета-
форика, при която по неочакван, нико-
га неподозиран от читателя начин раз-
менят местата си реалии от света на би-
тийното и инобитийното. Доказан плас-
тик, човек с изключително тънко чувст-
во за детайл и иносказателност, в тази 
своя книга Н. Милчев е намерил скри-
тото ключе към тайнствения свят на ду-

мите. Можем най-сетне да отдъхнем: да, 
жива е българската книга, живо е голя-
мото удоволствие от четенето. От лаби-
ринтите на езика, а не от обецата, про-
низала върха му. За да не пропаднем в 
мрака, извикан от агонията на отсъст-
вията. Освен всичко друго, в тази кни-
га има нещо едновременно много дет-
ско и много мъдро. Не само защото Н. 
Милчев е и чудесен автор на стихове за 
деца. А и защото умее да разговаря се-
риозно с детето в себе си. Той е истин-
ски лирик, интимен приятел на всички, 
готови да се закълнат в романтичната 
истина за безсмъртието с помощта на 
думите. ”Очи широколистни” може спо-
койно да послужи за наръчник по пое-
зия и поетичност – и то не само на де-
бютиращите в това древно и велико из-
куство. 

Сава Василев

Николай Милчев • 
Надеждата е бебе с очила 

Обединена редакция  
за книги и периодика „Мисъл“,  
София, 2006

От далечната 1985-а, когато дебюти-
ра с поетичната си книга „Висока лоза“ 
(библ. „Смяна“ на изд. „Народна мла-
деж“), възпитаникът на Великотърновс-
кия университет Николай Милчев успя-
ва да удържи високото ниво на своята 
лирика, независимо дали става въпрос 
за детско-юношеска поезия, или поезия 
за възрастни. Сам той обаче никога не 
е правил особено разграничение меж-
ду двата типа, ако вземем дори подзаг-
лавията на „Пейзажи с Лолита“ (1997) и 
„Мокра светлина“ (1999) – „стихотворе-
ния за пораснали деца“.
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Последната му 
сбирка „Надежда-
та е бебе с очила“ 
от 2006 г. е със-
тавена от 43 сти-
хотворения, кои-
то представят ал-
бум на чувствата, 
наглед изоставе-
на палитра на ху-
дожник с засъхна-
ли и мокри цвет-

ни петна, преливащи едно в друго. Тук 
липсва старателната структура в цик-
ли, както в „Мокра светлина“, но стихот-
воренията са обединени от ясна худо-
жествена концепция – съшиването на 
онези (авто)биографични парчета па-
мет, които, колкото и незначителни, са 
важни за формирането на лирическия 
герой (автора), на всеки един от нас. В 
този смисъл достатъчно е да споменем 
„Биография“ и „Автобиографично“, кои-
то поразяват с безпощадната си автои-
рония и стремеж към реализъм. Лири-
ческият патос варира от носталгии към 
детството и природата – „Молитвата на 
Питър Пан“, „Пейзажи“, „Братя“, „Козар-
че“, „Сватбата на делфина“, „Лов на са-
модиви“, „Мостовете на Гложене“, „Сън-
ко“, „Оловният войник и шивачката“ и 
др. (невинността, чистотата), до иро-
ничните авторефлексивни конструкти 
от по-късни времена, когато „сега съм 
никой, само си лежа / и чакам сянката 
да ме намери“ („Автобиографично“), 
когато витаем между съня и реалност-
та... Във всички случаи този лирически 
албум покорява с чистотата на чувст-
вото и липсата на излишна умозрител-
ност, старателно изпипания класически 
стих, матафоризирането на едни вре-
мена с обич и признателност, които сто-
пяват разстоянията и изграждат мосто-
ве между минало, настояще и бъдеще. 

Николай Милчев ни оставя да разгръ-
щаме страниците на този албум, уве-
рен в своята поетическа мисия. Мисия-
та на поета-дете с широко отворени за 
света очи, за когото „Надеждата е бебе 
с очила, / кърма от мравка, белег от ко-
либри“ („След сто години“). А какво ще 
стане след сто години? „След сто годи-
ни ще си проличи / дали съм гладил ду-
мите с ютия“ (пак там).

Владимир Шумелов

Николай Димитров • 
Лунният просяк 

 В. Търново, „Фабер”, 2005

Ако за физиците времето е конс-
танта, определяща битието в цялата му 
многообразност и изключителност, си-
реч като станало, ставащо и бъдност, 
то в имагинерния свят на поета четвъ-
ртото измерение е единно и всеобхват-
но: едно невидимо райско дърво, в ко-
ето едновременно се съчетават дните, 
носталгиите и вечностите, дълбоката 
лунност на аза и огледалното израже-
ние на вселената.

Тази мисъл не е своеобразно лири-
ческо отклонение, нито преднамерен 
поетически ход. Тази мисъл е, така да се 
каже, плод на една поетова провокация 
– първата лирическа книга на Николай 
Димитров „Лунният просяк“. Давам си 
сметка, че за първа книга (от жанра пое-
зия) се пише трудно, по-скоро се о-пре-
деля трудно. Защото, освен че дебютът 
винаги е заявка, потенциална възмож-
ност за бъдещо развитие, той може да 
се окаже и капан за рецензента. Капан, 
в който всички „-изми“ лесно се видоиз-
менят, а същността на стиховете остава 
някак неразгадана.

Преглед
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Най-лесното определение за „Лун-
ният просяк“ е, че книгата се вписва в 
популярния напоследък постмодер-
низъм. Едновременният съвпад и раз-
пад на настроения, визии и словосъче-
тания, съзерцателност и екстатичност, 
наистина са похвати на постмодерниз-
ма. Това на пръв поглед. Зад привидна-
та, при това успешна, игра 
на думите („Броилка“, „Ези-
ците развяват свойте фу-
сти...“) обаче се крие дълбо-
ка философска и поетиче-
ска концепция; концепция 
за случването тук-и-сега, 
мимикрираща една подсъ-
знателна свръхбитийност. 
В стиховете на Николай Ди-
митров всичко се случва ед-
новременно: „дирижабълът 
се гмурва в океана“ (там), а 
„зад баира дерат уличните котки“ (тук); 
„водата не покълна“ (тук), а „в мъгла-
та гълъбите сънуваха пещерите на сво-
ята младост“ (там). (Разбира се, тук и 
там спокойно могат да сменят места-
та си.) Тази синхронност на случване-
то се усеща дори в битийно-всекиднев-
ните носталгии и съзерцания на поета 
(цикълът „Носталгии“). Всяко стихотво-
рение създава впечатление, че прежи-
вявянията на лирическия герой са все-
общи преживявания, личният аз се съ-
изживява като колективно (лунно) его, 
като съдба, закодирана във вечности-
те на подсъзнателното. И това, което е 
по-важното: този личен съдбовен код 
ненастойчиво се преобразява в общес-
твен символ, в знак на еднаквост между 
частното и общото, между битийно-чо-
вешкото и космичното. („И в разплака-
на вдовица времето се роди.“)

Последният цикъл „Просяци“ ня-
как странно се доближава до и отстои 
от предишните три – „Дните“, „Вечнос-

ти“ и „Носталгии“. Образът на Просяка у 
Николай Димитров не премоделира из-
началния архитип, експониран от други 
поети (като Лермонтов например). Из-
вестният символ на Коледния просяк, 
характерен за славянските литератури 
и фолклор, също не може да бъде раз-
познат. Просякът на Н. Димитров не е 

просто прикрит зад метафора 
социален персонаж; той бро-
ди из времената и космичните 
пространства, среща се с царя 
на неотменното и придворни-
те художници, слиза от луната, 
за да открие мощите на Свети 
Иван, излиза от забвението на 
душата, за да влезе в скритата 
съдба на ответна душа, не про-
си милостиня, а търси и разда-
ва милост. В цикъла „Просяци“ 
поетът разкрива многото лица 

на прошението – желание, състрадание 
и просба, самота, която въжделее спо-
делянето, очакване, което въжделее да 
се осъществи. Стиховете в този цикъл са 
и най-уплътнени като образни и енер-
гийни форми, думите тежат на мястото 
си и овеществяват мислите в битие.

Какви са моите препоръки и поже-
лания към поета? На първо място: по-
прецизна работа с формата; да не на-
силва образа (например в стихотворе-
нията „Дните“, „Жега е...“), да намали по-
нятийността за сметка на конкретност 
и плътност на образите (по-малко „бе-
зочакване“, „погром“, „безнадеждност“, 
„дискомфорт“, „абсурд“, „похот“), да из-
бягва претовареност от думи, разпиля-
ващи първичната енергетичност на въз-
приятието. И накрая: да запази дълбоко 
философското си вглеждане и вчувст-
ване в света, като не престава да живее 
и пише естествено. Все така „да отвива 
елхата от снега“, без да се страхува от 
тъмното под него. Защото създаването 

Преглед
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на поезия не е просто писане на стихо-
ве. В своя „Лунен просяк“ Николай Ди-
митров доказва, че знае това.

Снежана Иванова

Радко Радков • 
Сонети на любовта 

В. Търново, “Абагар”, 2006

Луксозно томче 
в подходящ фор-
мат за подобна те-
матика – това е 
първото впечатле-
ние от новата кни-
га на поета. Тук са 
събрани внушител-
но количество со-
нети на любовта – 
от първата стихос-
бирка “Сонети”, из-

лязла преди повече от четвърт век, до 
последните стихотворения, посветени 
на Магдалена. Като книга-предходник 
бих определил “Царски сонети на лю-
бовта”, издадена от същото издателство 
пред десет години – през 1995 г. Загла-
вието е подходящо и напълно отговаря 
на съдържанието, защото “любовни со-
нети” би стеснило кръга от посветител-
ни стихотворения, макар при Р. Радков 
съцветието от жени винаги да е било 
многобройно и вълнуващо. В компо-
зиционно отношение “Сонети на лю-
бовта”, подобно на повечето лиричес-
ки книги, разчита на циклизирането. В 
случая иде реч за шест респектиращи 
с обема си цикъла: “Кошутата, сърце-
то и звездата” (впрочем, така трябваше 
да се казва първата книга на Р. Радков 
– “Сонети за кошутата, сърцето и звез-

дата”, – впоследствие по настояване на 
редактора му П. Алипиев остана само 
“Сонети”), “Неразтълкуван сън”, “Муза 
еротика”, “Тракия”, “След пропаст вре-
ме”, “Ноемврийска пролет (Сонети за 
Магдалена)”. По скромното ми и прис-
трастно мнение “След пропаст време” 
е изключително сполучливо заглавие. 
Що се отнася до качествата на включе-
ните творби, мисля да не ги обсъждам, 
защото те са самият Р. Радков, за кого-
то са се изказвали суперлативно видни 
наши и чужди познавачи на литерату-
рата. Виртуозен майстор на стиха, чо-
век с висока филологическа култура, 
поетът и драматургът Р. Радков е нещо 
повече от рядко, екзотично явление за 
българската литература и култура. Той 
е въплъщение на онази изящна класич-
ност, която безвъзвратно ни напуска и 
изчезва, заместена от неясните и оспо-
рими сурогати на модерността.

Сава Василев

Преглед

Радослав Игнатов • 
Вторични видове. 

София, 2005 

Чудесно издадена книга, албум от 
мисловни картини и бързо премина-
ващи афористични влакове. Впечатле-
ния от човека, когото познавам задоч-
но (пардон, телефонно), за когото зная, 
че е завършил моя университет. Разго-
вор с Иван Серафимов, пак по телефо-
на: “Той е много интересен белетрист!”. 
В случая – много точно подбрано заг-
лавие. На първо място, що се касае до 
жанра. Откъслеците наистина са “вто-
рични видове” форми. Някои наумяват 
мерена реч, други бележки от дневник, 
трети – малки ята от крилати мисли. От-
дадено е заслуженото и на публицисти-
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ката. Имам усещането за пътуване назад 
и напред във времето, за спринтиране 
между измамните брегове на настояще-
то. Но отвсякъде ни заливат водите от 
приливната вълна на лиричното. Лири-
з ъ м , благодарение на 

който времена-
та не изглеждат 
чак толкова раз-

лични и отдалече-
ни едни от други. 
Останалото е чув-
ство за мяра, метафорична дисцип-
лина и стил. Стил, узаконяващ навици-
те на таланта. Книгата е предназначена 
за много лично четене. Може би паза-
рът на шумоотделящите, на онези, ко-
ито държат непременно да се харесат 
и продават в по-големи тиражи, няма 
да я забележи. Без друго българската 
литература с присъщото й късогледст-
во вижда до двайсетина имена от неиз-
бежно близките около й…

Вместо финал – пестеливи редове от 
Града на историята. Спомен, или пред-
чувствие за бъдещето, което знае как се 
помни, но не може да повтаря. Среща 
с думите на великите, от които ще те е 
страх до края. Бягаш, приближавайки:

Далеч, далеч сред разпиляното небе 
сърцето ти трепери.

А тук слова крилати събират 
вятъра, и цял живот – удавен в тях –

Немееш.

1970 г.  Сава Василев
В. Търново  

Преглед

Роза Боянова, Красимир 
Кунчев • Литературни  
игри с деца. 

“Либра Скорп”, Бургас, 2005

Много интересна и изключително 
полезна книга. Не познавам първото 

издание от 1988 година, преработено 
и допълнено сега. Една книга, почти 
идеална, защото е лишена от авторс-
ки претенции, от авторски амбиции. 
Една трудолюбива книга с огромен по-
тенциален резонанс. Тя сякаш ограж-
да от двете страни времето на социал-
ната ни криза, по време на която за ду-
шата се мислеше твърде, твърде малко. 
Във вниманието на медиите обикнове-
но попадат само школите за подготовка 
на млади футболисти. С много по-мал-
ки шансове са малките музиканти, пос-
ле художниците. Извън медиите оста-
ват тихите школи на малките писатели 
и грижите на учителите за работа със 
словесните деца.

Първата част е по-лабораторна, по-
практическа и изобилства с конкретни 
текстове от „третата литература”, както 
терминологично репликират двамата 
автори Албена Хранова и нейната книга 
“Двете български литератури”. Тук има 
множество прекрасни творби, изпол-
звани като приложен материал, кой-
то сам по себе си говори за необходи-
мостта от наличието на тази книга в се-
гашното книгообращение. Чистотата на 
детското словесно откривателство, ле-
котата, с която малките автори пораж-
дат език и преодоляват съпротивата на 
метафоричната нелогичност, превръ-
щат книгата в примерен наръчник по 
детска поезия. Тук е споделен и много-
годишния опит на авторите при рабо-
тата им с малките поети и изграждане 
на сравнително устойчив алгоритъм, на 
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Роза Боянова •  
Далечен диптих. Стихове

Бургас, “Libra Scorp”, 2006

Каквото и да се 
каже за Роза Бояно-
ва и нейните стихо-
ве, ще е вярно, но и 
недостатъчно. Ав-
тори като нея съз-
дават усещането 
за цялост в нацио-
налните литерату-
ри. Подобно на Ва-
лери Станков във 
Варна, поетесата 

от Бургас опровергава теориите за цен-
тър и периферия в истинското изкуст-
во. Дългогодишната й работа с деца ве-
роятно е помогнала много да се съхра-
ни и детското в нея. Стиховете й са ехо 
на безизкусна радост от докосванията 
до чудесата на света, който тя непре-
къснато преоткрива чрез предмети и 
гледки, невидими за останалите непо-
етични жители на планетата. Понякога 
ни пресреща мотив, образ или рефрен 
от инобитието на приказните вълшеб-

Преглед

ства, но след като е опитал “жестоката 
ръка на повторението”. Той по своему 
заключва кръга от неспокойните пъте-
шествия на поетесата, населен с много 
други приказни герои, поуки и разоча-
рования. Така душата на детето пътува 
във времето с нескончаемите си пре-
раждания. Освен това “Далечен дип-
тих” е откровен и безпощаден разговор 
на сама Роза Боянова със себе си. Всъщ-
ност, разговор между стихове, между 
две части на едно цяло. Аз не зная кол-
ко далечен е този диптих, започнал с 
“точки по пода” и завършил с потъване 
във “някакво безвремие”, с края на ця-
лата вселена след всяко човешко отми-
наване, но затова пък съм сигурен, че 
книгата ми е близка и с нея мога да раз-
говарям сезон подир сезон... Докато се 
помиря с думите от миниатюрата “Пати-
на”:

Вече е казано.
И времето е забелязало това.

Сава Василев

Росица Василева-Атанасова •  
През 

В. Търново, “Астарта“, 2005

Това е онова поколение, което пре-
минаваше през живота, през нещата, 
през времето и пространството, кое-
то се промъкваше през „вратите“ (The 
Doors) „отвъд“... Но в крайна сметка син-
копите в живота не му спестяваха, рано 
или късно, преживяването, преминава-
нето през изпитания. Някои го опреде-
ляха като инфантилно, издрусано и това 
беше вярно. Докато бичмета с вратове 
на борци и чичковци с вратовръзки пе-
челеха от „прехода“ (и преди него), това 
поколение купонясваше и смяташе, че 
животът („не-прИтворен“, а „прЕтво-
рен“ от „Африките“, елсидито, „коне-

устойчива последователност при пре-
минаване на все по-горно ниво в рабо-
тата с думите.

Втората част е по-теоретична, по-
обобщаваща. В нея се търсят по-широ-
ки теоретически контексти, по-осезае-
ми отпратки към сходни изследвания, 
към книгите на Корней Чуковски, Джа-
ни Родари и Дона Нортън, както обс-
тойно оглеждане на теоретическите 
проблеми около метафората, която е 
художествен център всъщност както на 
всяко творчество, така и на тази книга 
като цяло.

Иван Станков
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те“ и „змиите“) стои на едно място, че 
екзистенциално погледнато нищо не 
може (и не трябва) да се променя. Нико-
га! (Never!) Или поне докато сме млади 
и красиви...

Новият роман на Росица Ва-
силева-Атанасова (след „Сре-
щу вятъра“ от 2003 г.)  
отново ни потапя в рокерството 
на 90-те, отъркано този път в му-
зиката и философията на Джим 
Морисън и The Doors, в имиг-
рантството като настояще (и 
бъдеще) на младите и Бълга-
рия. След обиграният почерк 
на „Срещу вятъра“ имах чув-
ството, че темата ще зацикли, 
че това е някакъв флирт. Но 
не. Темата е очевидно акту-
ална и неизчерпана. На пръв 
поглед „лекото“ писане на автор-
ката подвежда автоматично под знаме-
нателя „несериозно“, младежко бръщо-
левене, към ограничен читателски кон-
тингент, към втора ръка литература. Ко-
ето, разбира се, е дълбоко невярно. Как-
то бях отбелязал за първия роман на Ро-
сица, заедно с „емпатията на ниво език 
(младежкия жаргон от купоните с „Ме-
талика“)“ и „заигравка с познати нара-
тивни техники“, ще срещнем значител-
но повече „психологизъм за сметка на 
екшъна“. Не че едното изключва друго-
то. Извън това книгата е с голям контек-
стуален ресурс, тръгвайки само от за-
главието (твърде малко са сполучливи-
те заглавия от предлози; ако направим 
справка в тълковния речник за 6-те зна-
чения на предлога „през“, ще видим, че 
това заглавие не е претенция, а улучена 
„десятка“ за нашия случай).

Почти съвършен откъм композиция, 
този роман изумява с находки на всич-
ки равнища: поетика, „предметен пласт“ 
(сюжет, герои, взаимоотношения, пла-
стика), идеи, теми, литературен (култу-
рологичен) и социален контекст. Раз-

Преглед

бира се, не липсва известна словоохот-
ливост, претенциозност, фабулна тро-
мавост, опасна близост до познати (за-
падни) белетристични модели, но това 
са бели кахъри в сравнение с искре-
ността, която блика от текста и която е 
твърде далече от поетиката на дебели-

те западни образци на постмодерния 
роман. Или ако потърсим 
някаква еклектика, тя ще 
е някъде между Ъ. Уелш, 
Ч. Буковски, Х. Милър, Кен 
Киси, Дж. Керуак... В нашия 
случай главният герой (зад 
кадър) е Джим Морисън, 
неговата поезия и музиката 
на The Doors („Вратите“; „вра-
тата/-ите“ са друг, не по-мал-
ко важен от LSD герой зад 
кадър). Но както казах, всич-
ко това е без значение, пре-

ходно: „Не знам защо го написах, чове-
че – пише Росица на гърба на книгата, 
– но изпитвах нужда да разкажа за дро-
гата, руните и възродената страст към 
Морисън. Дали това е култ, или само за-
гадка, която ще разнищят критиците, не 
е моя работа, пък и романите се пишат 
най-вече заради читателите, нали? Не 
знам отговора и не ми трябва: п о е з и я 
т а е в нас и това ми стига.“ Какво да до-
бавим. Може би доброто финално изре-
чение на отворения финал: „После ста-
на и затвори вратата“.

Владимир Шумелов

Ружа Велчева •  
Пустинята на времето 

“Фабер”, В. Търново, 2006

Това е книга-антология, обемаща 
най-доброто от творчеството на Ружа 
Велчева. За поетесата срещата на лириз-
ма с полемичната, на места гневлива ин-
тонация, моментите на сантиментално-
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то разнежване и предизвикателния па-
тос на “породата” мъжко момиче са реал-
на и изстрадана същност. Към това може 
да се добави любовта към родното, към 
традицията, но и вътрешната, копнеж-
на предразположеност към екзотиката 
на юга, на задокеанските светове и осо-
бено към испано-
езичните култури. 
Импресивната от-
вореност на някои 
от по-кратките ли-
рически форми се 
редува с автобиог-
рафичната преме-
реност на социал-
ния жест, с докос-
ванията до светов-
ния културен опит. 
Личи желанието да 
се населят различни светове, да се пре-
живеят и осмислят в зоната на поети-
ческото майчинството, изкуството (тан-
цът, рисуването), любовта, литература-
та, приятелството… Това е мозайката на 
срещите, на реалните и въображаемите 
пътешествия между континентите на ин-
тимното градско отечество В. Търново и 
отдалечените във времето и пространс-
твото личности и тяхното творчеството. 
В тази поезия ще откриете имената на 
велики мъже, но и персонифицираните 
варианти на природата като неповтори-
ми превъплъщения на жената и женско-
то. Мълчанието и говоренето, предчувс-
твието и откровението са универсални-
те езици на нашите срещи-разминава-
ния с доброто и злото. На тези стихове – 
също. И макар книгата, запечатала стъп-
ките на Ружа Велчева по белите листи на 
литература през годините да носи загла-
вието “Пустинята на времето”, тя е част 
от могъщото войнство на думите, без ко-
ито пустинята на безследното живеене 
наистина би ни превзела и победила.

Сава Василев

Сашо Серафимов •  
Синият поглед на дървото

Варна,ИК „Няголова”, 2004

„Синият поглед на дървото” е поети-
ческа книга, вгледана в житейския път. 
Още първото стихотворение загова-
ря за човешката участ – раздèлен бряг: 
„Всеки ден със нещо се сбогуваме, / тъй 
както се сбогува вятърът, / погалвайки 
невидимо живота” („Бряг за четирима”). 
Финалното признание от „На пътя” бук-
вално „затваря” стихосбирката в думи-
те: „А думите ми – скитащи сълзи, / в ре-
ката на живота кротко капят”. 

Девет стихотворения – „срещи със 
стареца”, в сентен-
циозен вид носят (и 
предлагат наготово) 
мъдростта на живота, 
като напомнят и въз-
произвеждат макси-
ми („Върви в кръг... да 
разбереш колко е дъ-
лъг пътят” от „Трета 
среща”), търсят пре-
ки аналогии с биб-
лейския текст („Пета 
среща”). Между тях 

са стихотворенията на „личния опит”, 
тези, при които човекът „сипва” „по 
малко време / тук и там – за ориентири” 
(„Сипвайки по малко време”), за да раз-
гърне с думи картата на конкретни (но 
и всеизвестни) житейски случвания. На 
нея откриваме: затворените очи – за да 
„не виждаш живота си скапан” („Крот-
ки миражи”), страданието – „страдам за 
живите, / които някога наричаха плебс, 
/ днес наричат народ, / маса, електорат” 
(„Проза в два полунощ”), предателски 
настроената душа, готова за бягство от 
родината-резерват („Резерват”), стихот-
ворението, което „падна от небето / и се 
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търкулна в краката на един милионер 
(„Приказка за едно стихотворение”)... 

Дървото е образът, в който е скрит 
извървеният път, то пази мъртвите 
неща, които „непосилно е да гледаш” 
(„Приказка за дървото”), в него обаче са 
и трепетът, вълнението, радостта – за-
щото е с „поглед син / като очите ми”, 
дава повод за живот, самò носи живо-
та (стихотворението „Синият поглед на 
дървото”).

В стихосбирката на Сашо Серафимов 
звучи интересен поетически глас, но за-
едно с него и такъв, който възобновява 
познатото, ползва езика на баналното. 
Хубаво би било, ако това е един търсен 
ефект, своеобразен поетически опит за 
помирение на крайностите. 

Илиана Павлова

Цонка Христова •  
Думи на кръстопът 

Габрово, „Луна“, 2005

Първата книга със стихотворения 
на габровската поетеса Цонка Христова 
удържа границите на висококласната 
поезия, вписваща се в едни традиции, 
които обикновено свързваме с понятия 
като „автентизъм“, „чувственост“, „иск-
реност“ на преживяването... В този сми-
съл това е дълбоко „изповедна“ поезия. 
И още: „Тази книга не е само моя. Тя е на 
всички, които начертаха съществените 
и объркани завои на живота ми. Много 
от тях вече не са покрай мен, но живе-
ят в душата ми както сънищата, които, 
освен че бяха красиви, предначертаха 
пътя ми без да ме питат, със съзнание-
то, че изпълняват божествената воля“ 
– казва авторката във встъпителните 
си думи към стихосбирката. Това е кни-
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га за „кръстопъти-
щата“, там, където 
сънищата (ни) се 
разминават, къ-
дето пътеките бя-
гат, откраднали 
„посоките и вет-
ропоказателя на 
надеждата“, къде-
то останахме без 
слънце и звезди-
те угаснаха някъ-
де, където сивота нахлу, измествайки 
цветовете, където смисълът изчезва, 
а „нашата лодка потъна“... („Площади-
те“). Но това е и книга за любовта (цикъ-
лът „И любовта...“), за природните сезо-
ни, т.е. пак за любовта („Сезони“), за ек-
зистенциалните терзания („Отговори“, 
„Вещи“), за вечната опозиция „Аз и све-
тът“. Темите са обговорени еклектич-
но („Еклектично“), монологично („Мо-
нолози“), диалогично („Аз и светът“), 
като въпроси и отговори („Отговори“), 
но във всички случаи, отляти в стихове, 
те са твърде авторефлексивни, затворе-
ни между страха от „бездарното“ и „без-
родно“ време, в което живеем (интрото 
„Не отминавайте“), и оптимизма, че ду-
мите ще ни спасят, защото „В началото 
бе Слово“ (финалната поема „Думите“). 
В тази объркана перспектива на вре-
мето поетесата открива своите светове 
– онирични и реални, в кръстопътя на 
думите, където звучат ето такива трели: 
„Да изчезнем, в смъртта да се приютим 
/ посмъртно осъдени със наказание – 
/ да не оставим след себе си думи, / а 
многоточие, тире и кавички за себепоз-
нание” („Думите“); или такива: „В това 
стихотворение / нещата молят Бог за 
милост, / забравили да плачат, / защото 
вън от него / своето съществуване / без 
думи влачат“ („Нещата“). Понякога (бо-
го)борчески, друг път смирени. Обър-
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Теодоси Попов •  
Златото на Мефистофел 

В. Търново, „Астарта”, В. 
Търново, 2005

Появи се и 
третата книга 
от нонфикшън-
епопеята „Гя-
волиада“ на ре-
жисьора Теодо-
си Попов. Да си 
припомним и 
трите заглавия: 
„Евангелие на 
М е ф и с т о ф е л “ 
(2001), „Библия-

та на Мефистофел“ (2004) и „Златото на 
Мефистофел“ (2005). Триадата не е кла-
сически мемоар на твореца на визуал-
но-сценични изкуства, изкушен да ги 
представи на читателя в зенита на сво-
ята богата на жизнени и творчески фак-
ти биография. „Трудно бихме определи-
ли творбата му само като мемоарна – в 
съвременната епоха в книгите със спо-
мени се заличават границите между ми-
нало и настояще“ – пише Радослав Радев 
в края на книгата в рубриката „Другите 
за мен“. Тео (Мефистофел) гради своя 
наратив оригинално, в някакъв жанров 
микс, включващ основно диалог на ав-

кани. Еклектични. Словоохотливи... Но 
искрени. Дотук. (В скоби, бих препоръ-
чал на Цонка Христова една чужда дума 
– „фасцинация“, и един малко познат у 
нас чужд автор – модерен немски поет, 
прозаик и критик – Готфрид Бен, със се-
лекцията му „Метафизика на формата“. 
В. Търново, „ПИК“, 2002.)

Владимир Шумелов
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тора със самия себе си, но и още: твор-
чески портрети, спомени, публицисти-
ка, откъси от художествени творби (вж. 
авторското стихотворение „Мъ-ри“ в 
третия том, в което определено има 
„нещо“), интервюта, рецензии, анекдо-
тични случки из нашия кино- и театра-
лен живот, факсимилета от бюрократи-
чески документи от БНТ, режисьорски 
дневник, режисьорски сценарии, кари-
катури, рисунки, картини (в третия том 
дефилират художниците Христо Стефа-
нов, Любомир Йорданов, Марко Дупа-
лов, Мария Буюклиева, Иван „Лоци“ Пе-
сталоци, Клер Ошнер, Райко Алексиев, 
а също и фотографа Здравко Николов). 
Какво все пак заслужава читателско-
то внимание в третия обемист (415 с.) 
том? Това е литературният сценарий на 
„Зографката“ (по новелата на Любомир 
Владков), драматизацията и сценичната 
редакция на трагичната комедия „Люл-
ката и шушона“ (по повестта „Последен 
живот“ на Кънчо Атанасов), режисьор-
ският сценарий „Глупако, здравей!“ (мо-
нокомедия-сатира от Дичо Дичев), ли-
тературният сценарий „Хитруша“ (по 
едноименната повест на Богдан Митов), 
„Але е ретур“ или „Да или Не!“ – лите-
ратурно-сценична адаптация за дуо-те-
атър по текстове и карикатури на Райко 
Алексиев. И още: рубриките „Аз и дру-
гите“ (тук са учителите – проф. д-р Кр. 
Мирски, проф. д-р Желчо Мандаджи-
ев, проф. д-р Анастас Михайлов, проф. 
Елка Михайлова; тук е актрисата Еле-
на Стефанова, акад. Г. Близнаков, Кева 
Апостолова – драматург, поет и гл. ре-
дактор на сп. „Театър“, писмо до писате-
ля Кънчо Атанасов), „Другите за мен“. И 
още притчи, паратекстове за/около те-
атъра и киното, за живота и политика-
та. Един тъжно-смешен факшън (нещо 
като антиутопия) между вчера и днес, 
в която главният герой е ту Тео, ту Ме-
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фисто; или както е писано: „Тогава бях 
млад и красив, после само красив, сега 
– добре изглеждащ, а напоследък: „Още 
ли се държиш?“. Диалектика...

Владимир Шумелов

Цвятко Дечев •  
Комета. Лирика. 
Цвятко Дечев • Годеница  
на Сатаната. Лирика 
Цвятко Дечев • Събрат  
на Сократ. 123 максими, 
притчи и краткописи. 

„Фабер“, В. Търново, 2005

След „Пчелин“ и „Голата истина“, ко-
ито излязоха през 2004 г. по повод 60-
годишния юбилей на великотър-
новския поет Цвятко Дечев, 
2005-а се оказа значител-
но по-плодоносна – от 
печатницата на „Фабер“ 
се показаха телата на три 
нови книги, а под печат е 
четвърта. Подред.

„Комета“ събира 33 сти-
хотворения, обединени 
в три раздела – „Корени“, 
„Близост“ и „Обрат“. Както 
подсказват и самите загла-
вия, под тях са подредени 
стихотворения за личния 
избор и дълбоко съкрове-
ните неща от живота („Корени“), за ин-
тимните чувства и изживявания на ли-
рическия герой („Близост“), за житейс-
кото превключване на кода на голямата 
история – т.нар преход („Обрат“).

„Годеница на Сатаната“ е том с лири-
ка, която определено е сатирично-изоб-
личителна. 30-те стихотворения тук са 
подредени в разделите „Рефрен“ и „Ко-
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лело“. Книгата е по-аморфна от други 
книги на Цвятко Дечев и тук могат да 
се открият произведения, доста нерав-
ностойни помежду си, а понякога и гу-
бещи връзката с цялото и с добрия вкус 
(„Млади години“ и „Цигански живот“ са 
се долепили до „Апостолът на свобода-
та – 2001“). Не казвам нищо лошо, и П. 
Пенев, и А. С. Пушкин и кой ли не са си 
„почивали“ с порнография и цинизъм, 
но българският автор почивка не знае, 
дълбае сериозно върху темата.

Книга номер три – „Събрат на Сок-
рат“ – е по-различна, тя събира 123 мак-
сими, притчи и краткописи. Резултатът 
е както при предишните две: отлични 
произведения на сатирата и хумора в 
проза до печални напъни в същия жанр, 
което говори поне за едно нещо – липса 

на редак-
тор (и авто-
редактор). 
Р а з д е л ъ т 

„Остроумия“ 
(доста буквал-
но) завършва със „Сдържаност“: „Кажи 
само една умна фраза и ако остане не-
чута, не хаби друга“.

Цвятко Дечев е много добър поет – 
патетичен, рефлексивен към проблеми-
те на деня и историята в цялост, пишещ 
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на език позабравен, езоповски език, 
майстор на формата, искрено и непос-
редствено изживяващ своите теми, 
склонен към философско осмисляне на 
действителността. И т.н., все неща кои-
то са оценени от неговите читатели и 
критиката. Не съм сигурен обаче в сила-
та на поезията днес, в изкуствено под-
държания й сатирично-хумористичен 
имидж от комунистите през изминали-
те години. Днес е друго време. Може би 
затова повече обичам Цвятко като „пей-
зажист“.

Владимир Шумелов
 Слави Томов • Междинните 

състояния на Грегор К. 

Бургас, Димант, 2005

Грундът на 
този роман, 
струва ми се на-
пълно съзна-
телно, е изця-
ло кафкиански, 
като се започ-
не от цветове-
те и корично-
то оформление, 
така и от името 
на героя, зако-
вано в заглави-

ето. Всъщност името на единствения 
герой в романа е комбинация от име-
ната на двама герои на Франц Кафка – 
от „Процесът” и от „Преображението”. 
В книгата има още и от атмосферата, 
от вътъка на романа „Щилер” на Макс 
Фриш, който, заедно с Джойс и още ня-
колко други любими автори на героя, 
очертават в общи линии териториите 
на литературното бащинство.

Същността на романа е зададена 
още в заглавието и може да се нарече 

Преглед

книга от състояния. Книга за неравно-
весните състояния на героя, който има 
психически и резултантни сексуални 
проблеми, проблеми със социализаци-
ята и най-важното, проблеми с интегри-
тета на цялостната си личност. Вътреш-
ните му индивидуализиращи простран-
ства са раздвоени и разпределени меж-
ду ненаситния „себе си” и другата поло-
вина, която осигурява баланса и която 
се покрива от „А”.

Зависимостта на героя от маркира-
ните женски персонажи е оправдана в 
психоаналитичен план с отсъствието на 
майката, която, за разлика от бащата и 
лампата, която подарява на героя, за да 
го пази от виденията му, не се появява 
и дори не е спомената. Тази отчетлива 
фрустрационна предпоставка опреде-
ля донякъде силната роля на Албертин, 
Изабела и Милена в текста, макар нито 
една от тях да не е индивидуализирана 
и да не придобива статут на герой в ро-
мана. Открито и скрито цитираните ав-
тори (специално бих искал да отбележа 
Ален Роб-Грийе) са лабиринтни и тъм-
ни. Такъв е и романът на Слави Томов. 
Роман за герой в криза. Написан в на-
шето кризисно време. Но мигар има чо-
вешко време, което да не е кризисно? И 
в центъра на лабиринта на чий живот 
не пише безнадеждното „You are here”?

Иван Станков

Георги Николов • 
Настройване на гледката. 
Стихотворения 

Пловдив, 2005

След първата книга със стихове 
“Центурион на прага” (1994), за коя-
то получава голямата награда за пое-
зия “Южна пролет”, и “Дактилоскопия 
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на въздушните 
целувки” (1998), 
Г. Николов стана 
на петдесет през 
2005 и си “пода-
ри” само едно 
юбилейно “Наст-
ройване на глед-
ката”.

На прага на 
света на другия 
винаги има нещо 
запомнено от 

първото пристъпване – този е отворен, 
без да те кани да влезеш. Г. Николов 
знае цената си – цената на говоренето, 
а в писането е скъперник. Стиховете му 
са дълго носени и изявени в артистич-
на игра със словото в друга равнина на 
възприятията. Думите му са с разшире-
ни семантични полета и препрочитане-
то е удоволствие, защото сам ги възкре-
сяваш за още един живот.

Завършил е психологоия, та го по-
дозирам в “професионална любов” към 
колективно несъзнаваното – “И съну-
вам, и сънувам…”. Сънят на поета е за 
общата ни участ поотделно в “общест-
вената есен”, в която той изрича нови-
те митове с жал по Минотавъра, по По-
лифем и по Одисей – “оня нерез”, и по 
Франсоа Вийон. И без жал за “кръглата 
маса” и за “заветното място”, и за падна-
лите ангели с техните недоносени бла-
говестия, и с ирония към “българската 
рапсодия”, която днес се нарича чалга.

Без да се прави на психотерапевт, 
той ни доказва, че поезията е станала 
необходима, за да заживеем с намале-
ни претенции към света и с повишени 
претенции към самите нас – “непозна-
тите места във мене ме познават” – и за-
това гледката не може повече от това да 
се настройва.

Преглед

Не знам дали обича Иван Цанев, но 
вторият етаж на хоризонта, който още 
преди четири десетилетия зададе този 
“скромен” по дебеляновски поет, е вече 
усвоен. В него вратите, прозорците и 
балконите от наследството на Далчев 
са зазидани и езикът на вещите е станал 
вещи от думи.

“Работещи” заглавия, посвещения 
и дати под стихотворенията са прице-
лени към точността на посланието. Г. 
Николов живее в Харманлии (в наша-
та обща памет – до Извора на Белоно-
гата), но никъде не е отбелязано. И на-
мек няма, а това има значение. Както и 
фактът, че редактор на “Настройване на 
гледката” е Георги Янев, комуто е посве-
тил “Ироническо отклонение”. Не е бе-
зобиден поетът, готов да ни подскаже, 
че маската на птицечовката е неговата 
и че центърът на птичия кръг е празен 
и опразнен за него. И може би истинс-
ката поезия на дните ни е вече напи-
сана, несъзнавано скромна, но с осъз-
нато омерзение да живееш престъпно 
сладко в себе си чрез думите за други-
те – не с мисъл за тях, а в мислене и за-
ради тях.

Анчо Калоянов

Поезия от магическата 
къща • Многоезична книга

“Орфей”, 2004

Чудесна антология, надежди за бъл-
гарската поезия утре. Доказателство, 
че Бургас е сред големите литературни 
брегове. Че малцината, измежду които 
е Роза Боянова, правят онова, за кое-
то други ломотят отвсякъде, кокетират 
по медиите, пишат дисертации. Работа-
та с деца-таланти е трудна и деликатна. 
При това издаването на подобни анто-
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логични книги винаги е било полусиро-
машко начинание. Тази книга опровер-
гава традицията. Чудесна полиграфия, 
око за дарови-
тото и широта 
на погледа. На 
пръв поглед – 
претенциозно 
и неоправдано 
е да се превеж-
дат на английс-
ки, гръцки, ита-
лиански, нем-
ски, полски, 
френски стихо-
ве на ученици, 
чиито имена не 
говорят нико-
му. След прочита, скрита гор-
дост, че племето ни е талантли-
во, мисли за оправданото са-
мочувствие на книгата, която 
явно цели срещи далече отвъд 
границите ни. Чудесен посла-
ник на млада България. Така се сеят и 
отглеждат митове. Като в нивата на бур-
гаската група” Митични птици”. Една от 
тях се откъсна от ятото и пое риска на 
далечния полет. Името е Иван Брегов. 
Любителите на статистика ще отбеле-
жат, че е най-младият член на СБП. Че 
е получил много литературни награди. 
Включително и наградата “Хр. Фотев” за 
най-добра поетическа книга през 2004 г.  
на традиционния преглед-конкурс в 
Бургас. Основателно обнадеждаващи 
са и думите на поета Любомир Левчев в 
кратката му бележка към тази пъстроо-
перена “многоезична книга”. Обявен е и 
като един от нейните редактори. “Пое-
зия от магическата къща” е книга за ято 
в талантлив полет. Ятото на поетесата 
Роза Боянова.

Сава Василев

Венда Райкова •  
Есенни стихове 

Бургас, “Либра Скорп”, 2005

“Есени стихове” на Венда Райкова са 
малки рефлексивни етюди. В тях гори 
желанието за себевглеждане и особено 
изпитание на чувствата от висотата на 
опита и зрелостта. В по-кратките фор-

ми впечатляват точността 
на изказа и склонността към 
философски предизвика-
телства. Предпочитам лако-
ничните жестове от вида на: 
“И най-силният от нас/ има 
своя ахилесова пета. Поня-
кога си мисля,/ че тайно си 
мечтае/ да я открием”. Съ-
щото се отнася и за “Проща-
ва силният…”. 

Сава Василев

Преглед

Боян Станилов •  
Лунен ден. Стихове

Бургас, 2005

Стиховете на Боян Станилов дър-
жат да се съизмерят със случващото се 
днес и сега в младата ни поезия. В този 
смисъл не е чудно, че залагат на естети-
ческата провокация, на експерименти-
рането с формата, езика, интонацията, 
лексикалния регистър. По-скрупульоз-
ният прочит на книгата би се натъкнал 
на един вид поетическа жестовост, екс-
плоатираната от така наречената лите-
ратура на постмодерна. Става дума за 
реплики като:

Напротив!
Напротив!
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Напротив!
Напротив живота нормален
и ликът си греховен,
аз съм леденосух сред потоци.
На разстрел до стената
и предричащ вулкани,
ще съм мокър и див нов Бетховен.

Подобно жестовост откривам и в из-
бора на заглавие за 
последната група сти-
хотворения “Затво-
рен кръг”. Всъщност, 
и останалите преди 
тях са надредно обоз-
начени като “Събра-
на в шепите тъга...”, но 
едва ли могат да имат 
претенциите на цикъл. 
С по-сериозно основа-
ние последното може 
да се твърди за “Зат-
ворен кръг”. Имайки предвид 
особеностите на стила, не съм 
убеден, че шлагерно звучащо-
то заглавие “Събрана в шепи-
те тъга...” е най-добрият избор за обоз-
начаване на първата, по-многобройна 
група стихотворения. Оставям на стра-
на въпроса защо и двете струкутуро-
организиращи заглавия не са зачетени 
в съдържанието, защо на някои места 
употребата на къси и дълги тирета, на 
удивителни знаци и запетаи - в разрез с 
интервалната норма – буди недоумение 
и не е в услуга на поетическия текст и на 
автора. Страхувам се повече от липсата 
на смислов и композиционен център в 
книга, от усещането за разпиляност, а 
на места – от многословност и ориги-
налност на иначе агресивната и инте-
ресна образност.

 Сава Василев

Борислав Костов •  
Големият син път 

ИК „Старт”, София, 2005

Вълнуващо е, когато днес, в ерата на 
жълтата преса и безбройните спекула-
ции с паметта на нелепо загиналия фут-
болен тандем Гунди–Котков, се появя-
ва книга на футболна тематика, написа-
на културно, с афинитет към детайла и 
добросъвестност към истината. Вели-
котърновския журналист, поет и писа-
тел Борислав Костов възкресява едно 

добре познато минало 
отпреди 40 години: авто-
рът визира изключител-
но 1965 г., която се оказва 
един от най-важните, въз-
ловите, успешни периоди 
не само на футболния клуб 
„Левски“, но и на българс-
кия футбол като цяло.

Оказва се, че тогаваш-
ният треньор на национал-
ния отбор и на „Левски“ – че-

хът Рудолф Витлачил, е най-успешният 
треньор в нашия футбол (тук ще спес-
тим статистиката като играни мачове, 
вкарани голове и класиране за между-
народни футболни първенства, която 
Б. Костов ни дава); но главният герой в 
книгата е все пак легендарният Георги 
Аспарухов – Гунди. Читателят ще попи-
та: защо В. Търново? Къде е мястото на 
старата столица в този разказ?

Конкретният повод се крие в датата 
12 юни 1971 г., когато „Етър“ приема на 
свой терен шампиона „Левски“. Разбира 
се, че днес сме позабравили онези вре-
мена: зрителите на мача са между 20 и 
30 хиляди, Аспарухов играе 90 минути, 
а Котков влиза в игра към края на сре-
щата. Гунди вкарва в 81-та минута, а две 

Преглед
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минути преди края Сашо Върбанов из-
равнява за „Етър“. „Левски“ на практика 
губи титлата... Всъщност това е послед-
ният гол на големия футболист, спортс-
менът Георги Аспарухов. И ето, след 34 
години на великотърновския стадион 
„Ивайло“ се открива паметна плоча за 
Аспарухов и се появява една изключи-
телно ценна книга под заглавието „Го-
лемият син път“.

Трябва да обичаш много футболната 
игра, за да напишеш такава силна кни-
га. Но трябва задължително да си добър 
журналист и писател. Борислав Костов 
е и двете. В книгата съжителстват ус-
пешно документално-художествените 
разкази (четири) и стиховете на автора 
с неговите проникновени коментари за 
важните събития и факти, трасиращи 
пътя на българската слава във футбола 
отпреди 40 години. Без да натрапва сво-
ите изводи, Б. Костов ни оставя сами да 
мислим върху тогавашните и днешни-
те футболни и обществени проблеми и 
нрави – паралели, които в никакъв слу-
чай не говорят в полза на днешния ден.

Независимо от това, финалът е опти-
мистичен: SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, 
NON TRANSIT GLORIA GUNDI“ (Така ми-
нава световната слава, но на Гунди не). 
С тази перифраза на Плиний Стари от 
„Естествена история“ завършва книга-
та. Надяваме се – с предизвестен успех.

 Владимир Шумелов

Никола Пиперков •  
Петият час на Дуат 

„Абагар“, В. Търново, 2006

Ето ги – идат. Във В. Търново, както и 
по цяло Българско отдавна чакаме мла-
дите (смяната), и когато те се появят, 
сме стъписани. Може би защото не сме 

Преглед

очаквали точ-
но така тяхната 
поява. А какво 
всъщност сме 
очаквали? Но 
подред.

Младият Н. 
Пиперков (ро-
ден в Плевен, 
ненавършил 19 
години, възпи-
таник на вели-
котърновската 
Езикова гимна-
зия) се впуска в литературата по труд-
ния път на прозата. Издателят е „Аба-
гар“, за което го приветстваме. Пипер-
ков демонстрира завиден професиона-
лизъм в техническо отношение, както и 
ерудитски познания. „Роден“ писател. 
Разбира се, очаквали сме сигурно „сю-
жет от националния живот“ (Ив. Радев, 
автор на предговора)? Не, Пиперков е 
от най-новата генерация творци, кои-
то се занимават с технократски пробле-
ми, вперили са поглед далеч в бъдеще-
то или пък хилядолетия назад в минало-
то. Няма сцени от националния живот, 
просто защото му липсва жизнен опит, 
нагласа или кой знае какво. Не това е 
важното. Чрез един екзотичен сюжет 
младият белетрист показва, че за доб-
рата литература няма лимити. Особе-
ната философска и филологическа наг-
ласа на писателя, интересите му в об-
ластта на история на изкуството от ан-
тичността до днес, отдаването на прио-
ритет на авантюрното и неочакваното, 
парадокса и иронията, показват, че ав-
торът е добре екипиран и в следващите 
си книги ще продължи да изненадва.

Първият му роман „Петият час на 
Дуат“ отвежда към добре познати за-
падни образци: Робърт Лъдлъм („Фак-
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торът на Хадес“), Гейл Линц („Конспи-
рация „Спирала“), Пол Дохърти („Въз-
мездието на Изида“), Пол Кристофър 
(„Бележникът на Микеланджело“) или 
към Дан Браун („Шифърът на Леонар-
до“, „Шестото клеймо“), Паулу Коелю... 
Но, мисля, е най-близо до романите на 
Филип Ванденберг („Сикстинският заго-
вор“, „Петото евангелие“, „Зеленият ска-
рабей“). Н. Пиперков започва с литера-
тура, която „върви“, или ако използва-
ме думите на Ванденберг като ключ към 
успеха – „темата да е интересна и авто-
рът и издателството да са най-подходя-
щите“. За нашите условия Пиперков е 
уцелил „десетката“. Тук ще отворя ско-
ба: ерудицията, енциклопедизмът тех-
ническото умение да фабулираш в стил 
„Холивуд“ и прочее професионални 
достойнства (впрочем доста непознати 
и занемарени от българския белетрист) 
са задължителни за ефектен дебют, за 
добра литература от посочения дотук 
тип. Ще се уточня: Ванденберг остава 
на „повърхността“ – нивото на крими-
налната интрига е водещо при опреде-
ляне на различните доминанти на раз-
каза; не се смесват кодове, изобразят се 
съдби, а не културни модели (въпреки 
че формално не е така) и т.н. Това обаче 
го прави по-„лек“ от К. Вонигът и У. Еко, 
да речем. 

Е, не всички могат да бъдат Еко, Во-
нигът или Хемингуей, но, когато нав-
лязат достатъчно в литературата, са 
длъжни да се мерят с тях. Ако искат да 
постигнат нещо. Да се върнем при Пи-
перков. Романът започва в Париж, къ-
дето младият археолог Ник Вулоар и 
агент Валентин Крос (красавица) полу-
чават задача, която трябва да изпълнят 
в Кайро (египетските пирамиди, Сфинк-
са, книгите на Тот – „Петият час на Дуат“, 
потъналата Атлантида...). По-нататък 
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сюжетът следва традициите на трилъ-
ра, умело вплитащ тайните на миналото 
и настоящето (на места с излишни „ли-
рически“ отклонения). Следва хепиенд, 
в който парижкият комисар Дюбоа, по-
добно на Е. Поаро и Ш. Холмс, разкрива 
пред публиката зловещия заговор сре-
щу „нашите“. В Епилога Вулоар и Крос 
вече летят по линията „Кайро – Париж“ 
като влюбени гълъбчета, изпълнили за-
дачата.

Ще повторя: Н. Пиперков е изгра-
ден белетрист, вероятно съвсем ско-
ро ще издаде и продължението на тази 
история. Всъщност тези истории нямат 
край, особено разказани талантливо. 
Както безкрайно е човешкото въобра-
жение.

Владимир Шумелов

Димитрина Равалиева • 
Свръхбагаж: носталгия 

София, “Пропелер”, 2005

Изключително 
приятно четиво. 
Във време, в ко-
ето проблемите 
на идентичността 
пораждат войни, 
въпросът за дру-
гия все още може 
да бъде разглеж-
дан и като култу-
рен проблем. В 
литературата на 

последните години се понатрупа пъте-
шественическа и емигрантска литера-
тура, неволно репликираща българс-
кото откриване на Америка от Алеко. 
Кигата на Димитрина Равалиева е днев-
ник на самоопознаването сред други-
те, сред чуждите, които трябва да ста-
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нат свои. И донякъде хроника на невъз-
можната културна итнерференция. От-
кровената документалност на книгата в 
никакъв случай не е в ущърб на нейна-
та симпатично незаявена претенция за 
художественост. Тя, книгата, просто ми-
рише на млада литература, на свежи се-
тива, на бърза и съобразителна мисъл, 
на иронично и самоиронизиращо ост-
роумие. „Свръхбагаж: носталгия” е пъ-
тепис не само от пътуването през пе-
риферни и емблематични американски 
градове, но и през американските кни-
ги, през онова, което е откраднала от 
Европа като изкуство, през двувеков-
ните натрупвания и пропадания на ед-
ноетажна Америка. Тази книга е по-ско-
ро портрет на Съединените щати, върху 
който артистката е насложила собстве-
ния си образ, с колажи от историята, от 
политиката, от културата. В края читате-
лят се разделя не с туристи, не с гости 
и с домакини, а с литературни герои и 
носталгичната раздяла не е с Америка, 
а с пътуващата героиня, която непре-
къснато и, струва ми се, игрово отхвър-
ля своята литературност. Макар да изо-
билства с пътеописателни, историко-
политически, народоведски и етнопси-
хологически ракурси, книгата е по-ли-
тературна от много съвременни рома-
ни с афиширани жанрови претенции.

Иван Станков

Димитрина Баева •  
В прозата на дните. 
Поезия 1980–1995 

“Меридиани”, София, 2005

Това е втората посмъртно издаде-
на книга на поетесата Димитрина Бае-
ва през 2005 г. Тя, по скромното ми мне-
ние, е и по-представителната. С удив-
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ление разбрах от 
предговарящия Ге-
орги Райков (който 
е и съставител), че 
става дума за непуб-
ликувани стихотво-
рения. Намирам за 
отговорно и профе-
сионално осъщест-
вено циклизиране-
то с помощта на че-
тирите цикъла – “Аз 

тъжа за детството си бяло”, “Обичам да 
откривам малките неща”, “На мен ми 
трябва да обичам някого”, “Сърцето ми 
на угар заприлича”. Изключително въл-
нуващи и интересни са и спомените на 
майката, Мария Баева – интимен пос-
леслов на една откровена книга.

Сава Василев

Димитър Пейчев •  
И светят спомените 

„Дар-рх“, В. Търново, 2005

 Благодарение 
мисионерската 
роля на препода-
вателя от ВТУ „Св.
св. Кирил и Ме-
тодий” Димитър 
Михайлов като 
лектор и мето-
дист в Р Молдо-
ва, там се случи-
ха доста хубави 
неща. Едно от тях 
е стихосбирката на художника Дими-
тър Пейчев. Досега свързвахме името 
му с великолепните пейзажи, илюстра-
ции, включително и в учебници по бъл-
гарски език и литература, но очевид-
но в него живее и музата на поезията. 
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Хармонирането на настроенията чрез 
стихове и рисунки, отваря представи-
те и емоциите ни за една земя, в коя-
то живее българският дух. Мотивите за 
пръстта, за майката, за бащата, за къща-
та, за рода, за светлите пейзажи, за лю-
бимата, са наситени с неизменна тъга, 
със стаена болка, която дава смисъл на 
нещата. Добре е намерено заглавието 
„И светят спомените”, защото връща-
нето назад е осъзнаване на хубавото и 
стопляне на греховете. Стихотворения 
като „Фреска” не се забравят, защото 
чрез образа на Светата майка добиват 
святост земните майки, които винаги се 
завръщат у дома, дори и тогава, когато 
са някъде там - в отвъдното. В стихос-
бирката е притаена българската орис - 
тя е в знака на трагичното, на надмог-
ването, но и в чувството за устойчивост, 
неизменност: „Казват ги българи, / тук 
са отдавна...” Може да са лъгани, да са 
в неволя, „без история и без книги”, да 
са гонени, но съществуват като зърно-
то, вкопчено в пръстта и викащо слън-
цето, за да се прероди.

Радослав Радев

Ива Шишкова •  
Откровение на един  
женски ангел

„Фабер”, В. Търново. 2005 

 Откровението се е случило, поези-
ята се е родила, съзнанието е динами-
зирано, защото е в зеницата на „освире-
пял / слънчев / лъч”. Стихът е ту като во-
допад, ту като ритмите на дъжда, кой-
то „подрипва”, „пролъхва” или е просто 
„дъждопад”. Ива Шишкова не е знаела, 
че е ангел, когато го е разбрала, тя вече 
е общувала с дявола, стояла е на „ръ-
бът на нещата”, застрелвала е любов-
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ните си желания, 
раздвоявала се е 
или като луната 
е ползвала поло-
вин лице, очак-
вайки сезоните 
на пълнолуние. В 
откровението си 
тя пуска на воля 
в съзнанието си 
ада и рая, сякаш 
са бяла и черна 

кобила, които пасат от дните на съд-
бата й, но не могат да размътят живата 
вода на битието й. Страх от обяснения, 
дори и любовни - ритъм на противос-
тоене, понятийно новодумство, бягство 
от досада и същевременно странна ка-
тегоричност при изразяване на състоя-
нията. Всичко това е словесната мая на 
поезията й, толкова характерно нейна, 
колкото е искреността на откровенията 
й. Читателю, чуй „дум-думът” на стихо-
вете й, който е тревога, но и преливане 
в цветове, в онова лилаво, от което за-
почва сънуването.

  Радослав Радев

Йордан Атанасов •  
Семето на градинаря

В. Търново, „Фабер“, 2005

Във великотърновското издателс-
тво „Фабер“ излезе осмата поред сти-
хосбирка на старозагорския поет Йор-
дан Атанасов „Семето на градинаря“. Тя 
носи жанровото уточнение „Избрани 
поеми и случайни стихотворения“.

Макар че събира основно стари 
неща, тази стихосбирка е нова и това 
не е парадоксално, защото тя е концеп-
туално защитена: събраните в нея пое-
ми „Семето на градинаря“ (в началото), 
„Погледи от септичната яма“ (към сре-
дата) и „Душата се завръща“ (за финал) 
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формират основ-
ните топоси, око-
ло които поетът 
строи своята пое-
тическа вселена. А 
нея най-общо мо-
жем да определим 
като „диалектика 
на ставащото“ (по 
Хегел, както е за-
белязал това Иван 
Сухиванов по по-

вод на „Душата се завръща“, дори и фи-
зиономичната прилика между немския 
философ и българския поет); поетът 
обича да наблюдава „ставащото“, „исто-
рията, преходът“ в обществено-социа-
лен и екзистенциален ракурс, за да въп-
лъти душата в слово, да съхрани по този 
начин душите ни. Това е книга за памет-
та, защото „именно поетът е онзи вечен 
Заклинател на паметта, не съобразен, а 
преобразен, всемогъщият обладател на 
времето, което е вътре в него, незави-
симо от епохата и режима“.

Пътят към Обетованата земя (ме-
тафорично) преминава през многого-
дишни изпитания в пустинното лутане. 
В книгата такава роля играе „Погледи 
от септичната яма“, където героят оце-
лява, разбира се, вече не същият. След 
септичната стая „По-друга ни изглеж-
да смъртта. / И почти сме готови за нея 
– / пътници за близката среща.“ Героят 
е помъдрял разбрал е, че не може да 
бъде Мойсей. Защото роденият в роб-
ство не може да бъде истински свобо-
ден. (В един по-социален контекст Иван 
Груев пише през 1996 г. в стихосбирката 
си „Разпадане на чудесата“: „Роден сво-
боден, като роб живях“.)

В книгата лирическият герой е син 
на Градинар; близко до ума е търсене-
то и на втори ред алюзии, свързани с 
библейските символи и митове. И те са 
тук. Но това не прави книгата канонич-
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но християнска. Йордан Атанасов се ин-
тересува като че повече от нашия свят – 
днес и след утопията, наречена преход 
– и разказва за миналото и сегашното, 
сплита ги в чудесен поетически колаж, 
за да спаси себе си и нас, читателите, 
чрез думите. Авторът е роден разказ-
вач в мерена реч и нарацията е особено 
впечатляваща и увличаща в епичните 
му поетически платна. В същото време 
„случайните стихотворения“ са безцен-
ни лирически късове на ставащото око-
ло нас, фон на големите събития, през 
които преминава лирическият герой и 
неговите спътници. Продължавайки те-
мата за пътя, авторът като Вергилий ни 
води из своите духовни дебри, отдавай-
ки почит или критични думи към гео-
графски топоси (Г. Оряховица, Ст. Заго-
ра, София, Охрид...), лица, на които осо-
бено държи, поколения, разговаря, мо-
нологизира, търсейки оня паралелен 
свят, към който всеки се стреми цял жи-
вот, но рядко го постига. Всъщност прав 
е поетът Радко Радков, който казва, че в 
поезията на Й. Атанасов има нещо „кос-
мично“ и че той е един от най-добрите 
примери на „провинциално“ писане в 
поезията, в най-добрия смисъл на дума-
та. Аз бих уточнил: като цяло поезията 
на този старозагорец стои най-плътно 
до това, което чрез заглавието на кни-
гата си ни опитва да внуши Елиас Кане-
ти – „Провинцията на човека“.

Владимир Шумелов

Красимир Симеонов •  
Кожа

 „Захарий Стоянов”, София, 2004

Странна поезия - като попивателна 
на ежедневие, за да не го размажем с 
безхаберие. Простично пътуване в жи-
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казвач, който се отказва от словесната 
украса и търси онази простота, която е 
най-добрият път към истината. Той из-
ненадва както с изградените характе-
ри, така и с тяхното проявление. В по-
вече от новелите си открива догмите на 
тоталитарното общество чрез човека, 
но не за да засилва чувството ни за раз-
права с тази епоха, а чрез онази сила на 
духа, която е способна на опрощение, 
без да е съгласна на безпаметство. Йор-
дан Хаджиев има прозрението да раз-
бере и да открие, че това е също време 
на българина, и че ако не открием чове-

ка в това време, 
то няма как да го 
остойностим и 
трябва глупаво 
да го отречем. 
Затова прозата 
на Йордан Ха-
джиев бих наре-
къл спасяването 
на идеята за чо-
века от епохата 
на тоталитариз-
ма. Да го разбе-
ра при четенето 
на новелите му 

за мен беше голяма радост. Идеология-
та е унизена, човекът е просветлен. Зре-
лостта на Йордан Хаджиев се изразява 
в това, че той не бяга от познатото, не 
се тревожи, че читателят ще разпознае 
класическите герои и модели - тъкмо в 
това е блаженството на четенето. Влай-
ко може да бъде българският Дон Жуан 
от времето на тоталитаризма и то не 
по-малко драматичен и трагичен, защо-
то социализмът е използвал философи-
ята и мускулите, т.е. интелекта и инстин-
кта по еднакъв начин - материалистич-
но. За Йордан Хаджиев годината 1944 е 
историческа граница, разделяща епо-
хи, но тя не може да бъде граница в чо-
вешкото битие. Човекът не е баница да 

Йордан Хаджиев •  
Нататък. Новели 

”Абагар”, В. Търново, 2004

 Бихме нарекли новелите му остро-
умна проза, но в тях остроумието не е 
самоцел, а натрупана мъдрост на раз-

вота на едно съзнание, което тежи от 
болки. Малкото думи са достатъчни, за 
да не се изгуби бисера в пясъка. Смисъ-
лът е в несъзнателното, освободило ума 
от грижата да реди умнота, защото и де-
тето в нас знае, че „пчеличките пчелят, 
совите совят”, „човек човечей със думи 
думей”, че „кола-
та колее”, а „гуми-
те гумеят”. От сти-
ховете му обаче 
читателят тъжен 
ще тъжее и поня-
кога няма да знае 
защо. Поетът оба-
че ще го успокои, 
че и и той не знае 
„защо ги пиша 
тези работи”. В та-
кива случаи прос-
ветва освобождението ни и си казваме 
„егати стихотворението”, егати живота, 
егати чувствата. Простичко е, казва по-
етът, за сложното, с което сме вързали 
живота си. Да оставим суетата в Еклеси-
аста и разкрепостено да си кажем: „ние 
сме прашинката / в окото на гения,/ ко-
ято го / натъжава” („Ежедневни поети”). 
Малко ли е да сме в нещо, или да сме 
приели нещото в себе си, като обичта, 
за която може да се каже само „Ухая на 
теб”. И от тази стихосбирка уж нищо не 
си взел, а ухаеш от допира със странна-
та й „кожа”.

Радослав Радев
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бъде разрязан на две половини и упот-
ребен по предназначение. Има някакъв 
особен, вътрешен израз на аристокра-
тизъм у героите му, който може и да не 
разбереш, може и да подминеш, защото 
той е като затворената чашка на цвете-
то, недочакало светлина. И все пак той е 
тайнството на българските отношения 
и живее във всяко време чрез герои 
като Павлов, Влайко. Социализмът го 
пародира и трансформира, но по-ско-
ро изостря „плебейското преклонение 
пред аристокрацията”. Влайко обаче ще 
разбере, че аристократизмът у нас през 
социализма не се гради по вътрешна 
потребност, а според възможностите 
за приспособяване и служене на опре-
делена партийна прислойка. Идеологи-
ческият аристократизъм е най-изврате-
ното лице на родовия аристократизъм, 
защото той поставя пороците в сянката 
на идеала, така че лесно да ги подменя. 
Ето защо Йордан Хаджиев е разбрал, че 
описания не са необходими - нужни са 
характери, за да се открои цялото „чудо” 
на предходната епоха. И той ни ги е дал. 
Колкото и да е драматична, българска-
та литература винаги по-трудно стига 
до характерите. Ако погледнем проза-
та на Йордан Хаджиев, ще видим, че и 
неговият път не е лесен, докато разбе-
ре, че хуморът е като пясъка в часовни-
ка - отмерва само кратките импулси на 
времето. Той е прозрял, че да се изрази 
характерът у нас, се изисква максимал-
на опростеност на фразата - в нея дори 
сравненията са рядкост, но за сметка на 
това с чести обрати, близко до играта и 
сблъсъка на думите в разговорната реч. 
Оттук приемам раждането на характе-
рите у Йордан Хаджиев не като възмож-
ност да бъдат осъдени, както е при Ди-
митър Димов, а споделени.

   Радослав Радев

Христо Медникаров •  
Нашепнато от Балкана. 
Антология 

„ПИК“, В. Търново, 2005

Ново разви-
тие на интимна-
та, социалната и 
гражданската те-
матика и безспо-
рен връх в досе-
гашния художес-
твено -творчес-
ки път на поета 
е книгата на Хр. 
Медникаров „На-
шепнато от Бал-
кана“. В нея той 
откроява образа 

си на силен, категоричен творец граж-
данин, неотстъпил нито една от свои-
те духовни крепости. Това е и потрес, и 
вопъл, и протест срещу унижението на 
родината, страх за нейното бъдеще. Съ-
вършено по друг начин звучи гласът на 
поета в интимните му стихотворения. 
Той, лирично-топъл, мек, нежен, прос-
лавя любовта към майката, любимата и 
Отечеството, за него тя е чувство, което 
извисява и води нагоре, способно е да 
пробие дори и бетона.

Изключително силен е патриотич-
ният мотив в цялостното творчество на 
Христо Медникаров .Любовта към род-
ния край прераства (както е у всеки ис-
тински творец!) в любов към Родината. 
Тъкмо затова под перото му оживяват 
Турлата и Радова могила, Кахъров дол и 
Лъчката. Така частното, локалното (мес-
тното) става национално, регионално и 
национално се преливат. Много показа-
телни с родолюбивите си внушения са 
стихотворенията „Заръка“ (до малката 
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внучка в Англия) и „Писмо до дъщеря 
ми“. Те са истински апотеоз на българ-
ското самочувствие и на гордостта бъл-
гарска.

Не може, разбира се, да се забрави, 
че поетът е автор и на поредицата от 
белетристични книги: „Люлка под Бал-
кана“, „Български вълшебства“, „Посе-
чената вяра на Зографа“, „Размисли и 
прозрения“, „Пъстроцветия“, „Живот за 
родния край“ и др., очертали го като 
прекрасен разказвач и публицист. Крат-
ките разкази, миниатюрите, есетата и 
импресиите поразяват с неговата наб-
людателност и впечатлителност, с усе-
та за детайла, с живописността на сло-
вото при рисунката на природни 
картини.

Някаква сладостна, пречист-
ваща и преобразяваща тъга изви-
ра от кратките Медникарови раз-
кази: в малкото планинско селце 
бие камбана за Борис Христов, 
баба Дамяна през залеза си из-
пява своята последна песен, ка-
чулатата птичка умира след смъртта 
на своята господарка. Това са наистина 
уроци по доброта!

На другата страна са антиподите, 
безродниците, новоизлюпените бога-
таши, безотечествениците, изоставили 
и загърбили всичко мило и свято. Сре-
щу тях свисти камшикът на сатирика и 
публициста.

От белетристичните, есеистичните, 
публицистичните и краеведските книги 
на писателя възкръсват и остават за по-
коленията имената на десетки достойни 
хора от Еленския край. Още по-важно е, 
че в тях е възсъздаден обобщен образ 
на балканджиите с техните нрави и доб-
родетели, но и с техните скрити драми: 
„Където и да бъдат, каквото да струват, 
Балкана-бащица в съня си сънуват“.

 Пенчо Чернаев

Мария Димитрова •  
Окото 

Пловдив, „Макрос”, 2004

Заслужава си да се вгледаш в „Око-
то” на Мария Калинова. Най-малкото, 
защото има какво да видиш.

Началото е с „Матри-патри” – „Фигу-
рата на бащата. / Отношението на май-
ката. / Участието на дъщерята, която 
нищо не разбира от щафети”. И с „Прис-
тигане” – „Сама избра такова пристига-
не... взе го от сергията с дините на гара-
та, / откъдето се изтърколи коремът на 
майка ти”.

В края на „Око-
то” стои с много-
точието си „Ден 
шести...” (на стр. 
29 с него прик-
лючва книгата), 
за тогава е отре-
дено събуждане-

то – „след двайсет и една годишен сън”. 
„Дневникът на Ева” завършва в шестия 
ден, но и започва с шестицата в „Ден 
шести...”. 

„Ден шести...” е край и среда на „Око-
то” (въпреки че е в средата, пак е на стра-
ница 29). Същевременно обаче е и нача-
ло, защото стои пред (стихотворението) 
„Окото”. Всъщност ден шести избива око-
то и подарява тунели, чрез които се дос-
тига света и разширява вселената. Така 
се разстилат хоризонталите на дните, а 
вселената „разправя истории” – днев-
ници, които съобщават света, но държат 
човека в съня, във винаги обратното, по-
легатото, хоризонтала на разправеното. 
Дневниците разпускат, но и сгъват чо-
века – в плик, в писмо, чийто адресат е 
подателят. Затова и „Камелия се казваше 
моят дневник”. А в него с шест започва и 
шестодневът на Ева.
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„Окото” на Мария Калинова се плъз-
га по хоризонтала на местата – извърве-
ни, пожелани. Но настойчиво се оглеж-
да и за вертикалите, пита за гръбнака, 
който изправя и отправя човека в пра-
вото да бъде „на място” – защото имен-
но „от гръбнака идва правото / да ши-
баш / всяка своя пресечка,/ която лъже, 
че ще те превърне / в стълба” (”Дъжд”).

Гръбнакът – неговите пречки-пре-
сечки оформят и изправят кръста. В 
„Страшното стихотворение” на Мария 
Калинова обаче е и „страшното” съм-
нение: „Гръбнака ли? Гръбнака ли? / На 
кокоши крак ще разчитам / да ме издиг-
не. А ако искам / да вдигам тежко, не ще 
разпозная/ кръста си сред пресечки-
те,/ които лъжат, че ще ме превърнат в 
стълба”... 

Интересно е в „Окото”. 

Илиана Павлова

Иван Радев • Йордан Вълчев. 
Личност и дело. Време и 
съвременници. 

“Слово”, В. Търново, 2005

Книгата на Ив. Радев “Йордан Въл-
чев. Личност и дело. Време и съвремен-
ници” от библиотека Homo Literaricus на 
издателство “Слово” още със заглави-
ето си задава хоризонтите, през които 
ще бъде пресъздадена една от харизма-
тичните творчески личности от втора-
та половина на ХХ в. В изследването се 
преплитат различни дискурсивни поле-
та – от приятелско-интелигентската из-
поведност през естетико-аналитичната 
задълбоченост до историософските и 
етически глобализации за българското 
съществуване. В своята текстуална ця-
лост книгата пресреща художественото 
визионерство на писателя с драматич-
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ните му биогра-
фични траекто-
рии, наративни-
те превъплъще-
ния на героите с 
публицистични-
те културни жес-
тове на хуманис-
та, репресивни-
те практики на 
властта със сво-
бодолюбивите 
дневникови из-
поведи. Нейна 

цел е не само да представи Йордан Въл-
чев като един от най-талантливите род-
ни белетристи на миналия век, но да го 
наложи като ярка фигура на духа, като 
морален коректив на обществото.

Значителна част от изложението е 
издържано в стилистиката на апологе-
тичното. Всъщност самият литературо-
ведски текст е композиран като увлека-
телно повествование с дълбок етичес-
ки заряд. Повествование, което тръгва 
от миторитуалната Кула, минава през 
драматизма на войната от 1944–1945 г., 
през концлагера “Куциян”, за да стигне 
до естетическата и нравствена мяра на 
белетриста, въплътена в разказите, по-
вестите, романите, автобиографичните 
бележки, публицистиката му.

В Ив.-Радевия интригуващо разиг-
ран литературоведски наратив са вкли-
нени не само персоналните истории на 
Й. Вълчев, но и тези на неговите пред-
ходници и съвременници. Ще се съпри-
косновим с гласовете, позициите, реч-
ниците на по-централни фигури или по-
периферни силуети от националната ни 
култура. Книгата разгръща духовни-
те сюжети на епохата – с генерираните 
идеи, моралните избори, професионал-
ните вражди, институционализираните 
идеологически лексики, биографични-
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те драми. Именно поставена в контекс-
та и, личността на познатия-непознат Й. 
Вълчев става по-близка и разбираема.

Своеобразна психография на бъл-
гарската интелигенция представляват 
страниците, сюжетиращи отношенията 
на изгряващия разказвач с фигури като 
Трифон Кунев, Конст. Константинов, Ат. 
Далчев, Ник. Лилиев. Показателно е, че 
Й. Вълчев не цени високо таланта на 
първите двама, но им остава завинаги 
признателен заради протегнатата ръка 
в гранични моменти. От друга страна, 
макар че Ат. Далчев стои най-високо в 
естетическите му разбирания, с тече-
ние на времето той става все по-скеп-
тичен спрямо политическия конформи-
зъм на поета. Талантът се е оказал по-
голям от характера... Далчев се е жерт-
вал в манипулативните игри на властта 
с литературата.

Книгата на Ив. Радев убеждава, че 
целокупното наследство на Й. Вълчев 
представлавя съвременна граматика 
на националната памет, една неоро-
мантическа интерпретация на българ-
ския исторически и митопоетически 
свят. Писателят действително няма да 
се измори да реставрира или реконст-
руира, да полемизира или утвърждава 
(в стил “а ла Раковски”) героическата и 
мъченическа историография на бъл-
гарите, изкачвайки се уверено по “стъ-
палата към небето” на националната 
идея.

Макар и афиширащ определени по-
литически убеждения, и политически-
ят език на Й. Вълчев е различен, не-дог-
матичен, а о-съкровен, с неизменни-
те опорни думи като Бог, Цар, Отечест-
во. Така е след 1944 г., но така е и след 
1989 г. И по времето на “тоталитаризма”, 
и по времето на “демокрацията” подоб-
ни патриотични екзалтации очевидно 
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се оказват не дотам удобни за акустики-
те на социалните конюнктури.

Между “Боеве” (1947) и “Две изрече-
ния на Исус Христос” (1998) се разгръща 
“мъченическото жизнеописание”, “свет-
лата безнадеждност” на респектиращо 
виталния класик на българската проза 
от втората половина на ХХ в. Книгата на 
Ив. Радев успява да ни съприкоснови с 
майсторството на един блестящ разказ-
вач, превърнал българските героичес-
ки истории от миналото в наша собст-
вена история. Но тя ни съприкосновява 
и с мъдреца, българолюбеца, страдале-
ца и жизнерадостника Й. Вълчев, който 
ни показа, че отечеството и паметта са 
най-фундаменталните човешки поня-
тия. Че има една степен на безсъние, 
на терзания, на травматични въпроси 
и патриотична преданост, отвъд която 
личност, род, народ се разрушават. 

Антония Велкова-Гайдаржиева

Илиана Павлова • 
Възрожденски очертания. 
Фигури и карти, път и памет.

В. Търново, “Св. св. Кирил и 
Методий”, 2004

Пр е д л оже -
ното изследва-
не на очерко-
вите форми във 
възрожденска-
та литература е 
първият опит за 
цялостна систе-
матизация и ос-
мисляне на това 
книжовно явле-
ние. Първа гла-
ва се занимава 

с теорията на жанра очерк. Представя 
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добросъвестно, с познаване и разбира-
не наследеното от традицията, като са 
заявени амбиции и за собствен теоре-
тичен експеримент. Акцентира се върху 
очерка като сетивен опит и именно за-
това е така привлекателна за текста тео-
рията на фотографията. Работещ е под-
ходът, който Р. Барт прилага в книгата си 
„Camera lucida” към снимката като мис-
ловен и сетивен процес. Илиана Павло-
ва се спира върху позата, мислена като 
у-мърт-вяващ живия обект акт и пред- и 
след-ходящите негови състояния. 

Втора и трета глава са посветени 
на двата, обособени според темата им, 
представителни вида очерци през Въз-
раждането – онези, в които родното се 
вижда главно чрез географско-статис-
тическото, и онези, в които то се стаби-
лизира чрез биографичното. Сходства-
та в прочита на двата вида са потърсени 
по посока на общностно-идентифика-
ционните стратегии на епохата. „Очер-
ковите текстове в периода на Българс-
кото възраждане – гласи едно от мно-
жеството обобщения в книгата – имат и 
още една важна роля – чрез тях се „осъ-
битийностява” географията”.

Всяка една от подглавите има своите 
силни и интересни конкретизации, но 
за мен е особено любопитен фрагмен-
тът „Разходката. Гледките и (не)удовол-
ствията”. Макар и неакцентирано, тук 
се прокрадва схващането, което спо-
ред мен е фундаментално за разбира-
не специфичността на пътеписа, че пог-
ледът на разхождащия се е подвластен 
на идеята му за свят – той откроява, бук-
вално – вижда или пропуска – детайли 
от пейзажа, които съзнанието му пред-
почита поради – най-общо – културата 
на своя носител, или, казано със сло-
вото на авторката: „Шансът и изборът 
са основните конструкти на всяка раз-
ходка”. Цел на анализа на Илиана Пав-
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лова са личните удоволствия на раз-
хождащия се, „личните преживявания 
при срещите по пътя”, а тази гледна точ-
ка показва българина на ХІХ век в една 
слабо акцентирана досега светлина – в 
светлината на удоволствията. 

Прави респектиращо впечатление 
сигурността на Илиана Павлова по от-
ношение на онова, към което текстът й 
се стреми, и онова, от което съзнателно 
се отграничава, или – с други думи каза-
но – ясно осъзнатите посоки на търсене, 
задачите, които се решават, и полетата 
на знанието, за чието съществуване тек-
стът има съзнание, но които преднаме-
рено изоставя. А това говори за широта 
на гледните точки, основаващата на поз-
наването на разнопосочни научни опуси 
по философия, културна антропология, 
социология, история и пр.

Проявата на независим характер, на 
независимост в мисленето, е – наред с 
интелигентността и компетентността 
– най-важното качество на учения. И 
много се радвам, че у Илиана Павлова 
се съчетава мекотата и сговорчивостта 
в междуколегиалното общуване с ре-
шителността да върви по свои пътеки в 
научната работа.

Елена Налбантова

Емануил Емануилов •  
Царят Освободител 

В. Търново, „Астарта“, 2005

Тази кратка историческа книга на Ем. 
Емануилов е свързана по някакъв на-
чин с „Българският национален въпрос“ 
(2005), доколкото хронологически за-
сяга периода на Освобождението на 
България от турско робство и на места 
повтаря почти до дословност някои от 
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редовете в цитираното съчинение. В 
центъра обаче тук е руският импера-
тор Александър II (Царят Освободител), 
чийто образ носи романтиката, с която 
един Никита Михалков подхожда в своя 
царствено-носталгичен филмов опус 
„Сибирският бръснар“ (където е визира-
но времето на неговия син Александър 
III). Основно мя-
сто в книгата за-
ема темата за 
О с в о б о д и т е л -
ната война, като 
стремежът към 
автентичност е 
да се интерпре-
тират главно до-
к у м е н т а л н и т е 
материали на ге-
нерал Милютин 
и граф Игнатиев 
– лица, стоящи 
най-близо до руския император Алек-
сандър II. Новото е привличането на ар-
хивни единици (дипломатичски препи-
ски и др.) предимно на френски език, 
които в досега познатите публикации 
не са превеждани и помествани. Това 
дава възможност на автора да поглед-
не от различен ъгъл към тази сакрална 
за българския народ тема. Написана на 
достъпен език, на места с доста точни и 
в художествен ракурс портрети и опи-
сания (вж. в тази връзка „Исторически 
очерци“, 2003, на Ем. Емануилов), книга-
та „Царят Освободител“ търси „дирек-
тна комуникация с читателя, което се 
налага от спадащия интерес към строго 
научното четиво“. Бих добавил, че дра-
матургичната увлекателност на това 
четиво вече е готов сценарий за ново 
историческо произведение.

Владимир Шумелов

Емануил Емануилов •  
Българският национален 
въпрос

В. Търново, „Сириус 4“, 2005

Синтетично и в достъпна форма тази 
малка книжка на историка Ем. Емануи-
лов се спира на една от основополага-
щите в съвременната българска исто-
риография теми за Българския нацио-
нален въпрос. Осмислянето на огром-
на по обем и разнообразие информа-
ция, в центъра на която е ролята на Ве-
ликите сили в (не)решаването на този 
въпрос от времето на възстановянето 
на българската държавност през XIX в.  
до наши дни, е съчетано с анализ и исто-
рически аналогии, с поставянето на 
нови въпроси и, естествено с изводи: 
„Каква е историческата равносметка за 
България?“ Преди това авторът започва 
своя разказ от поставянето на дневен 
ред пред Европа на Източния въпрос, в 
основата на който стои борбата на бал-
канските народи за национална незави-
симост. На базата на богата фактология 
хронологически е описана ситуацията 
на Балканския полуостров до Руско-тур-
ската война (1877–1878 г.), дипломатиче-
ските маневри на Великите сили в този 
конфликт, самата война и последвалия 
Берлински конгрес, довели до Освобож-
дението на България, а по-късно – през 
1885 г. – до Съединението на Княжество 
България и Южна Румелия и до провъ-
згласяването на нейната независимост 
(1908 г.). Следват Балканските войни и 
Първата световна война, завършили с 
национална катастрофа за България, 
Втората световна война. Особено вни-
мание Е. Емануилов отделя на послед-
валите войните мирни конференции и 
подписаните мирни договори, за да за-
даде своите въпроси и да направи сво-
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ите изводи, синтезирани в края на книж-
ката. Ето някои от тях: „Ще се намерят ли 
у българските държавници политическа 
воля и мъжество да поставят въпроса за 
компенсиране в стойностно изражение 
на българските стокови кредити в Гер-
мания от военния период, надхвърля-
щи 35 млрд. лева?“; „Българското пра-
вителство не поста-
вя настойчиво въпро-
са за редуцирането на 
външния дълг, не го 
обвързва със своята 
цялостна политика.“; 
„Българският нацио-
нален въпрос сега има 
не териториални, а со-
циално-икономиче-
ски измерения“; „И все 
пак България разпола-
га със средства. [...] На-
личието на парична маса у население-
то засилва търсенето, което на свой ред 
засилва икономиката.“; „Българските 
управляващи бе следвало да превърнат 
мястото, което България заема в полити-
ката на САЩ, в конвертируем източник 
за благоденствие на българския народ.“ 
И подобни, които съвсем не са публици-
стика. Искрено се надяваме, че хората, 
от които зависи нещо в тази страна, ще 
посегнат към подобен род историческа 
литература.

Владимир Шумелов

Преглед

Мила Кръстева • 
(Светло)сенките  
на Възраждането  
и сянката на Чинтулов 

София, „Ромина“, 2004

Светлините са метафорични назо-
вания, зад които се крият уморени от 

повтаряния думи за Възраждането, ут-
върдени образи, вкоренени предста-
ви, които упорито стоят в националната 
ни памет в резултат на дългата си обо-
ротност. Изследването на Мила Кръсте-
ва разколебава утвърденото, като нас-
тоява за взиране в автентичното битие 
на възрожденските ни фигури – такива, 

каквито ги произвеждат не следва-
щите ги разкази, а самите им дела. 
Взирането в сенките, в обратното, 
скрито/прикрито знание за възрож-
денския свят е необходимо връща-
не-обръщане към Възраждането, 
вън от патетиката и доверчивостта 
към свидетелствата на шаблонното 

слово, сочи изсле-
дователката. За-
щото само тогава 
може да се види 
Чинтулов като не-
поет-революцио-
нер, т.е. такъв, ка-
къвто стои до съв-
ременниците си. 

Мила Кръс-
тева се взира в 
това, което е и не 
е даскал Добри 

Петров Чинтулов от Сливен, и утвърж-
дава в добре аргументираната логика 
на изследването: той никога не е бил 
поет-революционер, нито комита, как-
вито са били Г. Раковски, Стефан Кара-
джа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, не 
е и Апостол като Левски... Разминавани-
ята между онова, което биографите му 
се опитват да внушат, и това, което той 
действително е преживявал, са големи. 
От едната страна застават действител-
ният болезнен страх на Чинтулов от ре-
волюцията, мълчаливостта му, неговата 
кроткост, смиреност, силна интровер-
тност, самотност, от друга – вменената 
му призивност, гръмкост, революцион-
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на отдаденост. Всъщност, дял за това 
имат неавторизираните му стихотворе-
ния, в които и революционното, и при-
зивното, и гръмкото се придружават 
от неизменната им запятост, дял имат 
и учениците на любимия даскал, кои-
то умело тиражират, също биографите, 
критиците, доверчивите четящи...

Книгата е написана изключително 
емоционално и лично, със съпричаст-
ност. Изследователският разказ умело 
се движи между хладния и прецизно 
детайлизиращ поглед на учения и соб-
ствената си ангажираност с емоцио-
налния свят на Възраждането. Със своя 
аналитизъм, с изключително плътната 
си фактологичност и детайлност в про-
чита, изследването на Мила Кръстева 
отваря много въпроси, сочи към дру-
ги пътища, гради конструктите си от 
една принципно (раз)лична позиция. И 
в това е неговата значимост.

Илиана Павлова

Пиянство и смисъл – 
Арбанаси, 2004 • Съст. Сава 
Василев и Радослав Радев

В. Търново, „Фабер“, 2005

Излезе от печат поредният прелюбо-
питен сборник с материали от послед-
ната, Седма национална литературна 
конференция в с. Арбанаси, организи-
рана от Катедра „Българска литерату-
ра“ на Великотърновския университет. 
Заглавието му е „Пиянство и смисъл“ 
и излиза под шапката на издателство 
„Фабер“. „Пиянство и смисъл“ е оксимо-
рон“ – пише Сава Василев в предговор-
ния текст (нещо като „умна жена“ – май-
тап, бе). Този текст обаче завършва при-
мирително с думите на Заглавието: „Със 

смисъл или без смисъл, след писане и 
пиене еднакво лошо боли глава“. Яли 
пили, па се спогодили!“

Тази „антро-
пология на пиян-
ството“ е колажи-
рана визуално от 
известни, преди-
мно български ху-
дожници, и тек-
стово от рубрики 
като „Да чуем гла-
са на народа“ (с 
пословици и по-
говорки от дядо 
Славейков), „Пие-

нето работа ли е, или удоволствие“, „По-
знаваем ли е светът без пиенето“, „На-
пиването – изгубената цялост на мъжа“, 
„Виното – бялата черква на българина“, 
„Жена и вино са сравними, но непости-
жими“, „Пиенето – Божа искра или го-
стуване на дявола“, подготвени от доц. 
Радослав Радев. Изкушавам се да цити-
рам и участниците в тази „литератур-
на кръчма“: проф. Николай Даскалов – 
„Живях грешно, умирам смешно!“, проф. 
Анчо Калоянов – „Слово за въздържане-
то от пиянство“, Илиана Павлова – „Бу-
тилките на литературата“, проф. Добрин 
Добрев – „Пиянство и смисъл в литера-
турния образ в литературния образ на 
националноосвободителните борби в 
България“, доц. Сава Василев – „Вине-
на попара за непослушни ангели“, доц. 
Иван Станков – „Огледалата на виното“, 
доц. Радослав Радев – „Жената, енергия-
та на огъня и варенето на ракия“, Петър 
Стефанов – „Страшният вълк“ – социал-
на сатира или апология“.

Литературнокритическите текстове 
в този сборник са твърде разнопосочни 
и те се опитват да направят дисекция на 
проблема „Пиянство и смисъл“ от раз-
лични гледни точки. Проф. Н. Даскалов 
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преразказва два анекдота от жътви и 
погребения, с които открива за себе си 
(и за нас) „една неизтребима като самия 
селски народ игросмехова култура“. В 
този ракурс е и текстът на проф. А. Ка-
лоянов, който има подзаглавие „Пред-
писание за българите от най-високо 
място и от най-древно време – начин на 
употреба“. Авторът анализира едно сло-
во от XIX в., чието послание най-общо 
звучи така: „когато обядваш, тогава да 
отпиваш и то с мярка, иначе е поганско, 
сиреч езическо“. В превъзходния ана-
лиз намираме и такива вметки: „Иване, 
кажи на баща си да не пие вода!“ Защо? 
„Защото във водата има жеби...“ – съвет-
ва Анчо-Калояновият дядо, година-две 
преди да почине, негов гост. И още по-
поучителният финал: „И не са ли езикът 
на пиенето на виното и езикът на опи-
янението от него двете страни на уна-
следяван архетип, поради което про-
никваме в смисъла на текстове с нико-
га неизговаряни от нас думи?“. Младата 
асистентка Илиана Павлова, която от-
скоро е и в редакционния екип на алма-
нах „Света гора“, разказва за историята 
на бутилката, всъщност за „бутилките 
на литературата“. Съвсем литературо-
ведско-игрови са текстовете на проф. 
Д. Добрев и доц. Сава Василев, в кои-
то проблемът за пиянството и пиенето 
е проследен от Хр. Ботев през Вазов и 
К. Христов, та до Борис Христов („Ядем 
и пием и очите ни блуждаят / към по-
златените ключалки на жените...“). С по-
езията на Б. Христов е свързан е след-
ващият текст на доц. Иван Станков. Той 
започва така: „Виното е единственото 
питие, допуснато в лириката на Борис 
Христов“. Доц. Радослав Радев изследва 
ритуала варене на ракия, който в ста-
ро време се е считал за женска работа. 
Знаем как е днес, когато „мъжете си ва-
рят ракията и мислят за жената, вместо 

тя да вари ракията, а те да пият от тя-
лото й, за да живее огнецът в тях“. Свой 
вклад в общата тема внася и Петър Сте-
фанов с анализ на една от детските ра-
боти на Елин Пелин „Страшен вълк“.

Днес българинът пие, „опитнува“, 
„посръбнува“, смуче или лочи? Нека 
видим какво пише дядо Славейков по 
въпроса (от текста на С. Василев):

– Я се, дядо, обърни,
стара баба прегърни.
 Хад оттук
 дрът боклук,
ще ми прави пак напук. 

И следващото:

– Я се, дядо, обърни,
на ти винце, че сръбни.
 Хоп подскок,
 лока-лок.
Бар го смуча като смок.

Владимир Шумелов

Владимир Стоянов. Стефан 
Тинтеров (Вен Тин) • 
Трилогия на сърцето 

В. Търново, “Фабер”, 2006

Това е единственото по рода си из-
дание, посветено на тази изключително 
интересна и все още малко позната лич-
ност. Констатацията е отчасти валидна, 
защото Вл. Стоянов вече бе подготвил и 
публикувал книга с творчеството на по-
ета, както и своя монография за него. 
Сега читателят държи в ръцете си ново, 
преработено издание, което обединява 
двата текста – този с текстовете на Вен 
Тин и на посветеното му монографично 
изследване. Освен чудесното оформле-
ние, книгата ще изненада специалис-
тите със стремежа си за съдържателна 
изчерпателност, с приложената пълна 
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библиография, 
както и с ноти-
раните думи за 
песен. Компози-
торът е Вл. Сто-
янов. Текстът – 
на Вен Тин. Така 
съвременният 
поет с китара и 
мъртвия поет се 
срещат и докос-
ват през бездна-
та на времето. 
Книгата е рожба 
на дългогодишна и изстрадана любов. 
Очевидно Вл. Стоянов е от литерато-
рите, които се привързват много силно 
към обекта на своето писане. Благода-
рение на тази книга Вен Тин вече е част 
от зримия литературен пантеон, пре-
дизвикателен събеседник за студенти-
те филолози, и, не на последно място, 
любезен домакин за удоволствените 
срещи на прочита, отворил страници за 
професионално неангажирания, но ли-
тературно изкушен читател.

Сава Василев

Змей със змейовете и човек 
с човеците. Йордан Вълчев. 
Изследвания. Материали. 
Спомени • Национален институт 
“Нова българска библиотека”. 
Посветен на 80 годишнината от 
рождението на писателя (1924–1998) 

Съст. ред. Иван Радев, Сава 
Василев, Автония Велкова-
Гайдаржиева 

В. Търново, УИ “Св. св. Кирил  
и Методий”, 2005

Сборникът за Йордан Вълчев е отз-
вук от първата и единствена засега кон-

ференция, посветена на творчеството и 
личността му. В по-голямата си част ка-
чествата са гарантирани от организа-
цията, броя на участниците и високо-
то професионално ниво на изнесени-
те доклади. И конференцията, и сбор-
никът - напълно в духа на създадено-
то от Й. Вълчев – възвисиха традициите 

на филологизма, 
ос ъщес твявай -
ки функционален 
диалог между ли-
тературоведи и 
езиковеди. Това е 
видно и от съдър-
жанието, което 
обединява уси-
лията на учени от 
няколко универ-
ситета. Литерату-
рознание: Илиа-
на Павлова, Иван 

Станков, Антония Велкова-Гайдаржие-
ва, Сава Василев, Димитър Кенанов, Ра-
дослав Радев (ВТУ), Симеон Янев (СУ), 
Владимир Янев, Запрян Козлуджов (ПУ), 
Людмила Стоянова (ВСУ). Лингвистика: 
Пенка Радева, Стефан Гърдев (ВТУ), Кра-
симира Чакърова (ПУ), Руси Русев (РТУ). 
Прави впечатление и вписването на ав-
тори от извънакадемичната общност – 
писателя Емил Андреев и критика Мин-
ко Бенчев. Споменатите автори и пред-
ложените от тях заглавия са обединени 
в раздел І – доклади. Тук прави впечат-
ление доминиращият тематичен инте-
рес към две от най-представителните 
книги на писателя – сборниците “Бое-
ве” и “Родихме се змейове”. Изключе-
нията са на страната на предпочелите 
“Календар и слово” (Димитър Кенанов), 
“Стъпала към небе” (“Стефан Гърдев”), 
дневниковите записки (Симеон Янев)…

От тук насетне думата е предоставе-
на на Йордан Вълчев. Раздел ІІ е съста-
вен, с незначителни изключения, както 
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отбелязва авторът на въвеждащата бе-
лежка акад. Ив. Радев, от непубликува-
ни текстове, открити в архива на писа-
теля. Раздел ІІІ включва серия от писма 
на Й. Вълчев до по-младото поколение 
белетристи (Д. Коруджиев, А. Калоянов, 
Т. Велчев, К. Николов, Я. Станоев, Г. Ве-
личков, Вл. Даверов, Р. Йорданов, Г. Бо-
жинов, Н. Драганов). Подборката е изк-
лючително интересна и физиономична, 
открояваща рядко срещани черти на 
характера – високо чувство за отговор-
ност и загриженост за по-младото ли-
тературно братство; съвестен, пункту-
ален прочит на книги и разкази, прид-
ружени с вещи редакторски бележки и 
приятелски съвети, интересни размис-
ли за “занаята” с примери от българска-
та и световната литература…

От особена важност на критическата 
биография на писателя и неговите кни-
ги е раздел ІV “Първите отзиви и оценки 
за “Боеве”. Приложеното тук освен че 
улеснява изключително много профе-
сионалния историк и изследвач на ли-
тературата, формира и представата за 
критически прецеден (сюжет) в най-но-
вата ни литература, в който главни ге-
рои са известни писатели и критици. За 
съжаление в много отношения впечат-
ленията от прочетеното са неутешител-
ни и за пореден път поставят въпроса 
за неравновесието между талант и мо-
рал у представителите на писателската 
общност.

Раздел V – “Спомени за Йордан Въл-
чев” – е изключително увлекателно че-
тиво, благодарение на което започва и 
същинското конструиране на литера-
турната личност. Независимо от жанра 
(или тъкмо поради неговата “свободо-
любивост”) и тук, освен емоционално 
ангажираните впечатления и интерес-
ните сведения за личността на писате-
ля, се сблъскваме с множество естети-
чески оценки за творчеството му. Ме-

моаристиката е специален вид литера-
тура, благодарение на която личността 
на автора продължава успешно да се 
съпротивлява на преразпределеното, 
повишено внимание, на което вече бли-
зо половин век се радва Негово Вели-
чество Текста. На границата на общес-
твено-историческите и литературни-
те епохи обаче споменната литература 
изглежда взема реванш и това е видно 
от процесите, които текат не само през 
последните петнадесетина години, а и 
в тяхното навечерие. Особено щедра е 
този литература към силните личнос-
ти, към писателите, които освен при-
вилегиите на таланта, изявяват себе си 
и чрез волята на характера, на смела-
та гражданска позиция и, не на послед-
но място, чрез патоса на националните 
идеали.

Иска ми се да се надявам, че първият 
сборник, посветен на Й. Вълчев, е само 
началото на едно дълго и плодотворно 
разискване върху творчеството на този 
все още малко познат и дори незаслу-
жено пренебрегват от литературата ни 
писател. Толкова повече, че неговото 
немирно, понякога скандално предиз-
викателно перо, особено що се отнася 
до Дневниците, претърпели вече второ, 
допълнено издание, настоява за отго-
вор на тревожните и неудобни въпро-
си, които поставя.

 Сава Василев

Димо Кьорчев – между 
литературата и политиката 

В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и 
Методий”, 2005

Сборникът “Димо Кьорчев – между 
литературата и политиката. Изследва-
ния. Архив. Оценки” е резултат от про-
ведената на 20 май 2004 г. първа на-
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ционална науч-
на конференция, 
посветена на 120-
годишнината от 
рождението на 
критика и поли-
тика. Организато-
ри бяха катедра 
“Българска лите-
ратура” при ВТУ 
“Св. св. Кирил и 
Методий” и Ре-
гионална библи-

отека “П. Р. Славейков, гр. В. Търново. 
Доклади изнесоха изследователи от ре-
дица университети и културни институ-
ции. Включените в сборника текстове 
разкриват от различни аспекти фигура-
та на Димо Кьорчев, извайват облика му 
на “един от най-крупните държавници 
на новото време”, представител на ин-
телектуалния елит, идеолог и философ 
на българския модернизъм.

Изданието съдържа следните три 
раздела:

I раздел Изследвания – включва ста-
тиите на участниците в конференция-
та, посветени на литературнокритичес-
кото, философскоесеистичното и об-
щественополитическото наследство на 
Димо Кьорчев

II раздел Архив – публикува се част 
от кореспонденцията на Димо Кьорчев, 
а също и документ от Общинския съвет 
гр. Велико Търнов (1939 г.)

III раздел Оценки – предлага свиде-
телства и спомени на съвременници 
(интелектуалци, съидейници, общест-
веници) на Димо Кьорчев.

Проблематизиращи философско-ес-
тетическите, литературнокритически-
те статии, политическите пристрастия, 
интелигентските жестове на Кьорчев, 
всички автори, почти без изключение, 
се солидаризират около това, че фигу-
ри от неговия мащаб са болезнено не-

обходими на българския политически и 
духовен живот. Философ ерудит, наци-
онален идеолог, културен герой, Кьор-
чев е изповядвал нуждата от хармония 
между човешки ограниченото знание 
и възвишеното божествено открове-
ние, между политическото и етическо-
то, между историческото и метафизи-
ческото.

Антония Велкова-Гайдаржиева

Класика & авангард. 
Юбилеен сборник по случай 
70-та годишнина на проф. 
д.ф.н. Иван Сарандев • 
Българска академия  
на науките. 
ПУ “Паисий Хилендарски” 

София, 2006

Чудесно офор-
мен и съдържате-
лен сборник с ре-
дактори д-р ст.н.с. 
Свилен Каролев, 
доц. д-р Владимир 
Янев, н.с. д-р Люд-
мила Малинова. 
Композиран в шест 
части (І. Когато си 
на 70, ІІ. Българска 
литература, ІІІ. От-

зиви, фрагменти, анкети, мемоари, ІV. 
Библиография от и за Иван Сарандев, 
V. Анотации, VІ. От фотоалбума на вре-
мето) и едно писмо на поета В. Петров 
до юбиляра, внушителният том с кри-
тически изследвания и други съпътст-
ващи материали очертава фигурата на 
изследвач с трайно присъствие в бъл-
гарската литература. Предговаращият 
Вл. Янев в текста си “За Иван Сарандев – 
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пристрастно!” се е постарал максимал-
но да ни улесни в усилията ни да осмис-
лим това присъствие. Портретуване-
то поначало е трудно, често тривиално 
дело, и от опит зная, че е сериозно из-
питание за всеки, който се е нагърбил с 
него. В случая откровено, експресивно 
и по човешки пристрастно по-младият 
колега на юбиляра е казал от името на 
българската литература онова, което тя 
дължи на Ив. Сарандев. 

Бъзовец •  
Селищно проучване 

Русе, „ЛЕНИ-АН“, 2004

Книгата е ре-
ализирана от 
Катедрата по 
български език, 
литература и из-
куство по проект 
към Фонд „Науч-
ни изследвания“ 
на Русенския 
у н и в е р с и т е т 
„Ангел Кънчев“ 
в партньорство 
с Регионалния 

исторически музей – Русе, и Научния 
център по фолклор и литература „Св. 
Димитър Басарбовски“ – Русе. Екипът, 
който осъществява това издание, е 
следният: Велислава Донева (редак-
тор), Даниела Камаринчева, Десислава 
Димитрова, Димитрина Цонева (редак-
тор), Емилия Недкова, Илина Сиракова 
(редактор), Никола Бенин, Николай Не-
нов, Руси Русев (редактор), Яна Помет-
кова (редактор), Александър Джамба-
зов; рецензент – проф. д.ф.н. Анчо Ка-
лоянов. Книгата излиза с финансовото 
съдействие на отдел „Култура“ към Об-

щина Две могили, работния екип, осъ-
ществил теренното проучване, и под-
крепата на родолюбиви бъзовчани.

Малко селища в нашата страна могат 
да се похвалят с подобно цялостно про-
учване. Едно от тях е русенското село 
Бъзовец, община Две могили. Изледва-
нето на това селище представя картина 
на живота на селото и неговия фолклор 
въз основа на теренно проучване, кое-
то записва паметта на бъзовчани меж-
ду 1905 и 1968 г. за техния бит, фолклор, 
делници и празници, обществени и кул-
турни институции. И, мисля, най-малко 
интерес Бъзовец може да предизвика 
със своите „хърцои“ – старо местно на-
селение. Защото днес това село, подоб-
но на много други, е променило много 
от своя етнографски, народопсихологи-
чески и обществен облик. Изследване-
то е струкрурирано в следните глави: 
„Щрихи от портрета на село Бъзовец“, 
„Народен и празничен календар“, „Се-
мейна обредност“, „Материална кул-
тура“, „Народна вяра“, „Музикално-пе-
сенен фолклор“, „Детски фолклор“, „Го-
вор“, „Антропонимия“, „Фолклорен еро-
тикон“, „Ловджийски истории“, „При-
ложение“, „Информатори, записвачи и 
автори“ (близо 400 страници, с черно-
бял и цветен илюстративен материал 
в края). „В землището на село Бъзовец 
живеят и българи, и турци. Годините 
съвместен живот са сложили положи-
телен знак върху колективното битие 
на селската общност. Затова в книгата 
са разгледани някои аспекти на народ-
ната култура като идентифициращи от-
делния етнос, но и като брод за между-
културно сътрудничество“ – се казва в 
уводните думи и мисля, че те са клю-
чови за това, иначе традиционно крае-
ведско изследване. Написана любопит-
но, но с отговорност и научна добросъ-
вестност, книгата е изпълнена с любов 
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към род и родина; тя представя автен-
тичен портрет на едно кътче от Бълга-
рия и неговите жители, в чието минало, 
настояще и бъдеще се оглежда цяла на-
ция. Събрали мъдростта на много поко-
ления, подобни книги ни правят опти-
мисти.

Владимир Шумелов

„Златоструй“ •  
Литературен сборник,  
кн. 9, изд. на Дружеството  
на писателите – Шумен 

„Антос“, Шумен, 2005

Деветата книж-
ка на изданието 
на Дружеството на 
писателите в Шу-
мен „Златоструй“ 
за 2005 г. излиза с 
редакционна ко-
легия в състав: Ма-
рин Калинов (със-
тавител), Антонин 
Горчев, проф. д-р 
Христо Трендафи-
лов, Тони Телла-

лов. Сборникът се издава благодаре-
ние на финансовата подкрепа на фонд 
„Култура“ – община Шумен, и е посве-
тен на 60-годишнината от създаване-
то на литературния колектив „Влади-
мир Маяковски“ – първото писателско 
сдружение в Шумен, възникнало под 
стряхата на читалище „Добри Войни-
ков“. Очевидно писателските формации 
в провинцията държат на традицията, 
почитат я, търсят корените, стремят се 
към приемственост (не всички, разби-
ра се). Във водещата рубрика „Начало-
то“ намират място факти и документи 

от създаването на литературния колек-
тив „Вл. Маяковски“ в Шумен, основан в 
началото на м. май 1946 г.; тук са споме-
ните на Георги Цветков, статията „Лите-
ратурният принос на шуменци“ на Ма-
рия Куманова от Окръжния държавен 
архив. В рубриката „Шуменски авто-
ри за родния край“ споменният цикъл 
продължава с Дора Габе от далечната 
1924 г., тук са описанието на Шумен от 
Ана Карима (1908), откъсът от книгата 
„Лъжа и истина“ (1996) на Теньо Стоянов 
„Първа новина на деня“, откъс от книга-
та на проф. Тончо Жечев „Болки от теку-
щото“ (1995). Следват: стихотворението 
„Родина“ (отпечатано във в. „Литерату-
рен ек“ в Шумен през 1943 г.) на Иван 
Пейчев, разказът „Съвременен изпит“ 
(1950) на Стилиян Чилингиров, „Поанти“ 
(2004) на Борислав Геронтиев, разказът 
„Шепа родна земя“ (1963) на Георги То-
шев, стихове от Илко Ирманов, Михаил 
Берберов, статията на проф. Тотю Тотев 
„... И яви му се ангел от небето и го под-
крепяше“ (за икони от Преслав), стихове 
от Антонин Горчев, фрагменти от проф. 
Христо Трендафилов, стихотворение-
то „Есхумация на надеждата“ от Валери 
Станков (от новоизлязлата книга „Тре-
ньор на пеперуди“), разказът „Зимна 
светлина“ от Станчо Пенчев, стихове от 
Нела Данчева, статия на доц. Николай 
Димков за голямата българска актри-
са Роза Попова, баснята „Автаркия“ на 
Никола Блъсков, статията на Красимир 
Кунчев „За какво му е на пишещото дете 
метафората?“, стихове от П. К. Кенди, 
Пламен Петков, откъс от историческа-
та повест „Последното пълнолуние“ на 
Христо Костадинов, стихотворението 
„Лято“ на Енчо Русев, „Шута и вечност-
та“ (откъс) на Веселин Касчиев, стихове 
от Данела Друмева, разказът „Звездите 
на Раду“ от Дучко Йорданов, сихотворе-
нието „Както си помислих, че съм жад-
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на...“ от Роза Боянова, разказът „Гладио-
ли“ от Стефан Костов, схихотворението 
„Импресия“ от Татяна Карова, есето на 
Мила Шопова „Платоническа или сексу-
ална любов“, стихове от Борис Павлов, 
разказът „Старият учител“ на Петър На-
нев, стихове от Ана Димова и Калина 
Русева, разказът „Танцьорът“ на Тодор 
Андонов, стихотворението „На моето 
дете“ от Ружа Тенева-Северина, текста 
„Осетен“ от Даниела Колева, стихове от 
Снежина Николова и Ивалина Върбано-
ва, разказът „Дуенде“ от Мартин Мари-
нов, стихове от Мая Милко-
ва и Петко Чолаков, фейле-
тонът „Блазе им!“ на Петър 
Станчев, стихове от Надеж-
да Романова, Павлина Йосе-
ва и Мехмед Кючук. В рубри-
ката „Автори, което пишат за 
деца“ са поместени текстове 
на Стоян Керелезов, Веска 
Младенова, Виолета Кънче-
ва, Георги Настев, Дара Да-
рина (Дарина Стоянова), Ма-
рин Калинов. Рубрика „Мла-
ди автори“: стихове от Ма-
рия Чомакова и Тони Теллалов. И още: 
„Узряване на снимката. 1928–1999 г.“ от 
Йорданка Белева, Галина Михайлова и 
Красимир Вардиев (стихове), „Къщата“ 
от Полина Илиева. Това е. Можем ли от 
него да добием впечатление (именно 
впечатление) от това, което се твори в 
Шумен? Отговорът е: можем. Какво впе-
чатление? Сборникът (алманахът), как-
то се предполага, предлага за всекиго 
по нещо, с привкус към историята. Не 
знам защо провинцията толерира тол-
кова историята. Лично моите предпо-
читания са по-други. И, мисля, че не е 
само въпрос на вкус.

Владимир Шумелов

„Градина“ • Списание  
за литература, изкуство  
и култура, г. XLI, бр. 7/2005 г. 

Нишки културен център,  
Ниш, Р Сърбия

Отделяме внимание и на едно спи-
сание за литература, изкуство и култу-
ра – „Градина“, което излиза под „шап-
ката“ на Нишкия център за култура и 
Скупщината на гр. Ниш в Западните 

покрайнини (Сърбия) на сръбс-
ки език. Причините са две: пър-
вата, че „Света гора“ е отделяла 
и продължава да отделя подо-
баващо внимание на творци-
те от Западните покрайнини 
и Сърбия като цяло на своите 
страници, и втората, че бр. 7 на 
„Градина“ е центриран около 
темата „Литература на нашите 
съседи: съвременна българска 
литература“.

Няколко думи за изданието: 
първият брой на сп. „Градина“ 

се появява в Ниш през м. януари 1900 г. 
Редактор е проф. Милан Банич; членове 
на редакцията – Йеремия Живанович, 
Тодор Коблишка, Милан Костич и Све-
тозар Обрадович. Като двуседмичник за 
забава, поука и литературна критика 
старата „Градина“ излиза до м. октомв-
ри 1901 г. В нея печатат познати имена 
от този край, между които А. Шантич, Б. 
Станкович, С. Джорджевич, С. Матавул, 
Л. Костич и др. Новата „Градина“ започ-
ва да се печата от м. октомври 1966 г.  
със съдействието на Скупщината на гр. 
Ниш и Министерството на културата на 
Р Сърбия. През различните години до 
2000 г. главни редактори на изданието 
са били: Драголюб Янкович, Добриво-
йе Йевтич, Никола Мелянички, Веселин 
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Илич, Зоран Милич, Лука Прошич, Лю-
бисав Станойевич, Саша Хаци Танчич, 
Горан Станкович; днес главен и отго-
ворен редактор е Зоран Пешич Сигма. 
Списанието излиза в шест броя годиш-
но.

В брой 7 на „Градина“ – блок „Съв-
ременна българска литература“, са по-
местени творби на следните български 
автори: Алек Попов, Георги Величков, 
Станко Нацев, Димитър Шумналиев, Ни-
колай Стоянов, Емил Андреев, Здравка 
Евтимова, Стоян Вълев, Деян Енев, Ми-
рела Иванова, Кристин Димитрова, Сте-
фан Кисьов, Палми Ранчев, Милен Рус-
ков, Георги Господинов, Радослав Пару-
шев, Любомир Левчев, Николай Кънчев, 
Георги Константинов, Божана Апосто-
лова, Мариана Фъркова, Бойко Ламбов-
ски, Йордан Ефтимов, Ангелия Гешева, 
Петър Петров, Стефан Иванов. Някои с 
преводи и на лирика, и на проза. Разде-
лът за съвременна българска литера-
тура е дело на Велимир Костов (негови 
„асистенти“ са: за разкази – Алек Попов, 
за поезия – Бойко Ламбовски). В прево-
дите участват Велимир Костов, Момир 
Тодоров, Ванче Богойев, Денко Ранге-
лов. Според главния редактор на спи-
санието Зоран Пешич Сигма близостта 
мужду българските и сръбските творци 
е очевидна и този паралелизъм „може 
да бъде само код на духовно и истори-
чески близки народи“. Естествено, как-
то при всяко подобно „задгранично“ 
представяне има субективизъм, недо-
волни, въпросителни, на които тук няма 
да обръщаме внимание.

Още в „Градина“: блок „Проза“ – Ле-
онид Костюков, Сава Дамянов, Деян Ву-
кичевич, Драшко Милетич, Милка Чаб-
рило, Велибор Петкович, Миле Пенков; 
блок „Поезия“ – Гордана Джилас, Ран-
ко Павлович; Разговор с Иван Ивано-
вич – писател и заместник на министъ-

ра на културата на Р Сърбия; есе от Дра-
ган Жунич за Джура Радонич; „Критика“ 
– Симон Грабовац (за четирима съвре-
менни сръбски поети – Деян Илич, Деян 
Алексич, Драган Бошкович и Томислав 
Маринкович), Милан Ранкович („Пое-
зията на Зоран Милич“), Йован Пейчич 
(за поезията на Станиша Нешич), Драш-
ко Бйелица (за книгата на Драган Жунич 
„Весела естетика“), Александра Спасич 
(за книгата на Младен Вескович „Раз-
местени фигури“), Деян Огнянович (за 
първия роман на Ратко Радунович), Да-
нийела Костадинович (за новата книга 
с разкази на Деян Вукичевич), Наташа 
Дръча (за монографията „Пасторални 
простори на тишината“ на М. Радонич), 
Горица Пилийович (за 30-годишния 
юбилей на музикалния фестивал НИ-
МУС), Илия Бакич (за последната Нишка 
антология от Бранислав Милтойевич). 
Броят завършва с „Бележки за автори-
те“. Луксозната и полиграфически доб-
ре отпечатана „Градина“ не би изглеж-
дала така без Джуро Радонич (вж. него-
вите великолепни пейзажи на корицата 
и в броя), Пловдивски графически кръг 
(представен в този брой), Душан Митич 
Цар (фотографии), Йоже Сладич (дизайн 
на списанието), Бата Петрович (графи-
чен дизайн), Др. Костов (коректура).

Владимир Шумелов

Антология „Поетични 
гласове – Драганово“ • 
Съставител:  
Йордан Атанасов

Ст. Загора, НЧ „Даскал  
Петър Иванов“, 2005

Излезе от печат антологията „Пое-
тични гласове – Драганово“. Съставител 
е старозагорският поет, писател и жур-
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налист Йордан 
Атанасов, а из-
данието изли-
за в Стара За-
гора. Разбира 
се, в това няма 
нищо случай-
но: Йордан 
Анатасов, ма-
кар и роден в 
Германия, а в 
момента живе-
ещ и работещ 
в Ст. Загора, е 

с Драгановски корен на семейство от 
градинари. А за самото Драганово едва 
ли има съмнение, че това е Селото на 
поетите, така, както на литературна-
та карта Ст. Загора се именува Градът 
на поетите (и на липите, естествено). 
Без излишна претенциозност състави-
телят обяснява в своя предговор, че 
корените на това определение, освен, 
че са свързани със събиране на поети 
от едно поколение в определено вре-
ме (Асен Разцветников, Владимир Ру-
салиев, Камен Зидаров, Борис Каменов, 
Боян Магът), имат достойно продълже-
ние (както е в Ст. Загора) в следващите 
поколения, продължили достойно тра-
дицията. И нещо важно, което обясня-
ва този феномен – върнем ли се назад 
в историята, във фолклора, ще откри-
ем някъде там зародиша на „Селото на 
поетите“. „Досега – пише Й. Атанасов – 
са известни над петдесет народни пес-
ни, създадени за Драганово и пяти по 
време на турското робство и след това. 
По-късно се раждат носталгични песни 
за градинарите ни в чужбина, хумори-
стични песни за труда и бита.“ Ас. Раз-
цветников и компания неведнъж в спо-
мените си признават, че поетичната ат-
мосфера на народните песни захранва 

техния талант още от майчината люлка. 
Известен е цикълът „Подслушани пес-
ни“ на Ас. Разцветников, създаден по 
народни мотиви, който приживе не е 
издаван.

Антологията включва следните ав-
тори с биографични справки и откъси 
от поетични (основно), белетристични 
и мемоарни текстове: Асен Разцветни-
ков, Владимир Русалиев, Камен Зида-
ров, Борис Каменов, Боян Магът, Геор-
ги Бонев, Румен Стоянов, Йордан Атана-
сов, Георги Маринов, Петя Цолова, Ге-
орги Христов, Георги Станев, Петър Га-
цов, Иван Коларов, Кръстина Марино-
ва-Бояджиева, Стоян Бялков, Емил По-
пов, Милко Маринов, Добри Ганчев, Гео 
Крънзов, Тошо Дончев, Петър Иванчев, 
Пеньо Цонев, Велин Станев, Иван Гогев.

„Към тях – четем още в предговора 
– би трябвало да прибавим личности 
на учени, българисти, есеисти, журна-
листи, преподаватели във ВУЗ-ове като 
проф. Христо Първев, проф. Хр. Тихчев, 
проф. Стефан Станев, проф. Иван Гацов, 
доц. Кирил Кабакчиев, Благомир Сира-
ков... и много други книжовници, дейци 
и радетели на културата. Тук естестве-
но влизат и редица художници от Дра-
ганово, пръснати в страната и чужби-
на като Григор Първев, проф. Иван Бо-
чев, Стоян Недев, Татяна Полихронова, 
Момчил Стоянов (Бразилия), Петко Де-
чев (Чехия), Христо Кулов, Иван Кара-
иванов, Димитър Русанов, Ана Ризова, 
Елеонора Маркова, Павлина Цокева, 
Танчо Гиздев, Лиляна Гогева...“ Разбира 
се, акцентът на антологията е поетичен, 
като е проследена и приемствеността в 
поколенията. Въпреки стремежа си към 
обективност, съставителят казва: „Ако 
има пропуснати имена, вината е един-
ствено моя“.

Владимир Шумелов
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Алманах „Литературна 
Варна“ • Сдружение на 
писателите –  
Варна, гл. редактор 
Станислав Пенев

„Ателие ‘89“, Варна, 2005

С известна творческа завист Сдруже-
ние на литературни дейци „Света гора“ 
– В. Търново, приветства но-
вото издание на колегите от 
Сдружение на писателите – 
Варна, което този път се поя-
вява под формата на алманах. 
Изданието се появява 3 годи-
ни след литературния сбор-
ник „Образът на преживяно-
то време. Автори на „КИЛ“ и 
несъмнената близост между 
двете книги налага някои па-
ралели. И двете са резултат от 
литературните усилия на вар-
ненското Сдружение на писа-
телите да презентира своите успехи – 
първата (2002 г., изд. „Славена“) излиза 
във връзка с вестника на сдружението 
„КИЛ“ (Култура, Изкуство Литература), 
който има своя 10-годишен юбилей (по 
това време председател на формация-
та е Веселина Цанкова); втората книга 
(2005 г., изд. „Ателие ‘89“) е алманах „Ли-
тературна Варна“ по случай 15 творчес-
ки години на писателското сдружение 
(вече с председател Станислав Пенев, 
който е и гл. редактор на новото изда-
ние). Важна в тази връзка е и забележ-
ката към читателите в края на алманаха: 
„Настоящото издание е с равностойност 
на три броя на в-к „КИЛ“: бр. 14, бр. 15 и 
бр. 16 за 2005 г.“. (Точни, мобилни и ор-
ганизирани са варненските писатели.) 
Всеки от двата сборника представя по 
над 70 писатели, които, естествено, се 

дублират в основната си част в двете из-
дания (в първия, „Автори на „КИЛ“, има 
някои имена, които са свързани само с 
вестника – Блага Димитрова, Николай 
Кънчев, Кръстьо Станишев, Константин 
Павлов); това са поети, прозаици, есе-
исти и критици от различни поколения, 
с различни творчески почерци, натю-
рели и степен на талант, някои от кои-
то вече не между живите – Иван Троянс-
ки (1929–1998), Атанас Коев (1947–1998), 

Георги Белчев (1937–1998), 
Александър Мавродиев 
(1935–1998), Лиляна Желяз-
кова (1957–1999), Димитри-
ос Николаидис (1949–2001), 
Никола Илиев (1946–2002), 
Неделчо Витанов (1939–
2003), Савко Савов (1927–
2003), Атанас Стоев (1944–
2004), Лиляна Ставрева 
(1919–2005). И тук не пра-
ви изключение отсъствие-
то на имена – например в 
„Автори на „КИЛ“ е белет-

ристът Ангел Г. Ангелов, но във втория 
отсъства; Людмил Станев е само в алма-
нах „Литературна Варна“; и в двете из-
дания, разбира се, липсват Атанас Мо-
чуров и Валери Станков; липсват също 
Юрий Лучев, Теменуга Маринова, Де-
сислава Неделчева, Владимир Левков, 
Красимир Машев... За причините само 
можем да гадаем, а и те са достатъчно 
ясно очертани както в столицата, така и 
в провинциалните български градове. 
Не това е важното. И не важни са калъ-
пите и пълните списъци. Варненското 
писателско сдружение наистина дава 
светъл пример за монолитност и щед-
рост на талантите, които в редица слу-
чаи са от национална (и надционална) 
величина. Традиционно силни са секци-
ите на поетите и сатириците, но тук ще 
се въздържа от списъчно цитиране, за 
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да не йерархизираме и субективизира-
ме, а и творците са все още живи – близо 
100-ина на брой. Ще завърша подобно 
на анонса, който през 2002 г. написах за 
„Образът на преживяното време“ във в. 
„Артфорум“ (В. Търново): макар и меха-
нично алманах „Литературна Варна“ ек-
спонира колективния портрет на лите-
ратурата и авторите от морската ни сто-
лица в синхрония; от друга страна има 
опасност, разглеждайки това фото след 
време, да съзрем, че патината на време-
то е заличила някои образи, а повечето 
са вперили поглед в обектива като ис-
тукани, или със сериозно-каменни фи-
зиономии като нашите баби и дядовци 
от началото на миналия век. Във всич-
ки случаи обаче този колективен порт-
рет дава представа за общото ниво на 
художествена литература във Варна (а 
и в България).

Владимир Шумелов

„Мост“ • Списание за 
литература, изкуство,  
наука и обществени въпроси,  
май–август 2004 г. 

НИУ „Братство“, Ниш, Сърбия

За пръв път и специално внима-
ние в нашия „Преглед“ обръщаме на 
сп. „Мост“, което излиза на български 
в Ниш. Поводите за това са няколко, но 
най-важният е присъствието на важни 
имена от съвременната българска ли-
тература (тук, в рамките на Р България, 
и „там“, макар и близко като география, 
в Сърбия). Изданието се осъществява 
от редакционна колегия в състав: Ден-
ко Рангелов (главен и отговорен редак-
тор), Мила Васов (редактор-преводач), 

Горан Станкович, Перица Донков, Си-
меон Костов; езиков редактор – Краси-
мира Иванова Николич, художествено 
оформление – Владимир Кръстич. Спи-
санието излиза с подкрепата на Мини-
стерството на културата на Република 
Сърбия.

Този „Мост“ 
няма общо с из-
лизащия самиз-
датски „Мост“ у 
нас в (пред)зора-
та на демокраци-
ята. Това е „инсти-
туционално“ из-
дание, луксозно 
и естетско (цвет-
ните репродук-
ции в този брой 
са на художници 
от Цариброд), ко-

ето на практика изгражда културни мо-
стове към първородината, осъществява 
активен диалог с различни обществени 
слоеве, въвлича в него културните сре-
ди в България и Западните покрайнини, 
Бесарабия и други български общности. 
Ето и рубриките: „In Memoriam“ (за пато-
лога проф. д-р Дойчин Дойчинов от Бо-
силеград); „Поезия“: Константин Павлов, 
Николай Кънчев, Георги Константинов, 
Бойко Ламбовски, Иван В. Лалич, Алек-
сандър Дънков, Велимир Костов, Мило-
рад Геров, Зоран Вучич, Владимир Алек-
сандров; „Творби от Бесарабски бълга-
ри – Молдова“: Таня Танасова-Борисова 
(стихове), Георги Барбаров (афоризми); 
„Проза“: Здравка Евтимова, Николай 
Стоянов, Симеон Костов, Соня Атанаси-
евич, Наташа Панич, Властимир Нацев, 
Момир Тодоров, Новица Иванов, Миле 
Пенков, Елизабета Георгиева; „Изобра-
зително изкуство“: Градът на художни-
ците“ – по повод изложбите на цариб-
родски художници в София, Димитров-
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град и Ниш; Критически отзиви от Горан 
Станкович (за новия роман на Наташа 
Панич „Да обичаш отново“, 2004 г.), от 
Елка Димитрова (за книгата на Бойко 
Ламбовски „Тежка картечница“, 2004 г.), 
от Румен Леонидов за поезията на Кон-
стантин Павлов; „Млади поети“: Мари-
на Гогова, Тияна Вацева, Ива Симеонова; 
„Хоризонти“: Ганчо Савов („Не-
забравими приятелства“), Джор-
дже Игнятович („Български въз-
рожденци – любители на сръбс-
ки издания“), Ценка Иванова („За 
интеркултурните контакти и фо-
новите езикови знания“), Драга-
на Божович и Миряна Рацкович 
(„Малката галерия на Синиша 
Паунович“); „Наука“: Слободан 
Василев („Актуални проблеми в 
реформата на образованието“); 
„Резултати от литературния кон-
курс на издателство „Братство“: 
първа награда за поезия – Лиляна Пет-
рова (Димитровград), награда за разказ 
– Росица Бърдарска (Варна) за „Ликьор 
от зелени орехчета“, награда за къс раз-
каз – Атанас Стойчев (Варна) за „Един 
мъртвец за изхвърляне“, награда за есе 
не се присъжда, но са дадени различни 
поощрения от отделните раздели.

Изводите от броя (а и от цялостна-
та стратегия на списанието): висок ес-
тетически критерий на редакционна-
та колегия в подбора на автори и твор-
би, успешно осъществен баланс между 
малцинствени емблеми и приобщаване 
към новите духовни, социокултурни и 
обществено-държавни нагласи, отлич-
на мениджърска политика и не на пос-
ледно място много добра полиграфия. 
Все неща, за които може да се завижда 
безкористно.

Владимир Шумелов

Мирча Картареску •  
Защо обичаме жените • 
Превод от румънски Ванина 
Божикова, Иван Станков

“Фабер”, В. Търново, 2006

Защо обичаме жените 
е най-продаваната книга 
не защото смалява ръста 
на автора си, а защото е 
най-дружелюбна към чи-
тателите. Дори леко фами-
лиарна. Но това не бива да 
заблуждава. М. Картарес-
ку винаги играе и никога 
не е еднозначен. „Ослепи-
телният” свят на писателя 
се отразява в тази малка 
книжка с всичките си ха-
рактерни черти. 

„Защо обичаме жените“ е сборник 
с разкази, макар да оставя впечатле-
ние, че авторът разказва мемоари. Раз-
казани са няколко невъзможни любов-
ни „истории”, няколко провокационни 
мистификации, няколко праволинейни 
есеистични текста на интимна темати-
ка. Книгата оставя впечатление за осо-
бена, красива изоморфност, характер-
на и за другите прозаически книги на 
писателя. Макар да е „стъкнат” от пуб-
ликувани в женски списания разкази, 
сборникът е органична част от големия 
свят на Картареску, светът на „запазена-
та марка М.К.”

Иван Станков

Преглед
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