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И НЯМА КОЙ ДА НИ ВЪРНЕ...

И е буква-очакване. За още, и още... Много от очакваното дойде. И дори си отиде. Но 
в природата на очакваното е понякога въобще да не идва. Иди си – дойди си! Има такова 
плетка. Ибо живяха, Господи. Има такъв роман. Доскоро и политик такъв имаше. Автор на 
споменатия роман. Романът все още го има.

И като се огледахме, видяхме колко много ни даде, но и колко много ни взе 2008. Взе 
ни познати, приятели, добри намерения. Спечели ни нови... Отидоха си Вътьо Раковски, 
Богомил Райнов, Любен Дилов. За тях написахме. Отидоха си и други достойни, за които 
не успяхме и не написахме. Дано ни се прости. Написахме още за Теодоси Попов, роден в 
с. Тенча, Великотърновско – режисьор, театрал, писател, защото и той ни напусна. Позна-
ваха го мнозина, макар и да нямаше популярността на споменатите по-горе трима писа-
тели. Напусна ни и Стефан Паскалев – най-малко известният на широката читателска ау-
дитория, наш скромен и предан сътрудник, макар и само в два броя. За него не написахме 
в специален текст, защото смъртта му ни връхлетя изведнъж, в началото на новата 2009 г. 
Защото бе един от авторите, които с нетърпение очакваха излизането на това издание 
и защото приживе ни бе доверил труда си. Трябва да разкажа за бай Стефан – редовия 
автор. (Нали редниците правят армията, а не генералите!) За обикновения писател от мал-
кия град Търнов – някогашна слава и столица на малко-голямата България, населявана от 
лични хора в областта на писателството, науката и другите изкуства, но и обиталище на 
еснафски нрави и ориенталски рахатлък, заковани и в книгите на Емилиян Станев...

И не е чудно, че такива градове раждат хора като Емилиян Станев и Стефан Паскалев. 
Не успях да попитам последния срещал ли се е с големия писател, задявал ли го е за нещо 
при някое от многобройните му идвания в Търново на срещи с читатели, както и дали е 
записвал впечатленията си. Не успях да го попитам, защото срещите ни бяха бързи, почти 
попътни. Повече си казвахме по време на телефонните ни разговори... За буден и любо-
питен човек като бай Стефан общуването с хора на литературата и науката бе повече от 
потребност. Той бе изградил свой свят, посветил се бе на свои теми, открил бе свои ге-
рои и поради това изглеждаше външно спокоен, а вътрешно озарен. Улавяше ме в някой 
промеждутък между часове и срещи, в минутите преди заседанията на редакцията, след 
премиери на книги... Канил съм го да поседне, беседвали сме, но понеже бе изключител-
но деликатна натура и знаеше да цени времето – своето и на другите – заседяваше се за 
кратко. Бързаше да ми разкаже върху какво работи. Кои книги чете. Какво мисли да пуб-
ликува от архива си. При първата ни среща се ожали за голямото забавяне на сборник от 
конференция на историци и музейни работници. Помолих го да донесе текста си. Броят 
на алманаха бе готов, влизаше или вече бе влязъл във фаза издаване, но въпреки това 
набрахме мемоарния текст на Тодор Попов „Сбогуване с Велико Търново“ и бележката за 
него, написана от бай Стефан. Случи се така, че трудът на новия ни сътрудник остана някак 
невидим, напълно в духа на неговата скромна натура. Текстът на Тодор Попов попадна в 
рубриката „In memoriam“, защото авторът си бе отишъл през 2000 г., и това от наша страна 
бе едновременно паметен и популяризаторски жест. Така авторът и заглавието бяха отра-
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зени в съдържанието, но не и в съпътстващата бележка... За нещастие някъде из архивите 
се затули снимката на Тодор Попов, та не успях да я върна на бай Стефан. Предложих му 
да я сканираме от алманаха и да я разпечатаме, но знаех, че няма да е същото... Още едно 
добро намерение в графата неприключени.

И той не се обиди. Продължи да работи, да ми се обажда. Донесе ми статиите си за този 
брой. Малко преди Нова година ми звънна по телефона. Да се чуем, да попита как върви 
алманахът. Гласът му излизаше трудно, задъхваше се. Разбрах, че нещо се е случило. Не 
обичаше да се оплаква, нямаше навика да занимава хората с болежките си. Бе претърпял 
сериозна операция. На тази възраст. Но ме увери, че отива към оправяне. Обещах лично 
да му занеса новия брой, ако до излизането не е оздравял напълно... След това работата, 
семейството, новата книга, пътуванията ме погълнаха. До мига, в който по неведоми пъ-
тища семейството на бай Стефан бе намерило телефона ми, за да ми съобщи, че него вече 
го няма. Научих, че отчаяно е звънял у дома по коледните и новогодишните празници, 
но поради някакви технически причини връзката е била невъзможна. Че до последния 
момент се е опитвал да се свърже с мен. Имахме планове да заснемем и подредим архива 
му... Още един запис в графата „добри намерения“.

И няма кой да ни върне

онези дни на надежда...

Въпреки напредналата възраст хора като бай Стефан са научени да живеят с бъдеще-
то. Подобно на още един слабоизвестен, но изключително талантлив и предан на лите-
ратурата човек като Иван Кръстев. С него задочно ме запозна поетът Николай Милчев. 
Малко по-късно получих от Иван Кръстев две изключително интересни книги – „Синята 
фаянсова камина. Лирика“ (2008) и „Пътник до едно сърце“ (2002). За Иван Кръстев ще раз-
кажем повече в следващия брой. И ще публикуваме част от мемоарите му. Първият ни и 
последен засега телефонен разговор с нищо не подсказа, че е роден през 1920 г. Разгова-
ряхме само за онова, което пише в момента и което иска да издаде. Обещах да помагам...

И макар да е непоправимо късно, посвещаваме този брой на скромния и предан тру-
женик на словото Стефан Паскалев!

Фамилията му обаче ме подсеща и за друг наш автор, с удвоено дебютно присъствие в 
този брой. Става дума за Добрин Паскалев, по професия лекар, завеждащ отделение във 
варненската болница „Света Марина“.

И това запознанство започна задочно, за да се превърне в сериозно сътрудничество и 
приятелство. С изненада открих, че д-р Паскалев е от хората, които живеят двумирно – в 
името на науката и на литературата. Уверявам ви, гледката в неговото отделение „Нефро-
логия и диализа“ не е вдъхновяваща. Завързан за машината, човекът зъзне обезкрилен 
пред дверите на живота. Това е друга, сурова реалност, нямаща нищо общо с реалността 
на литературата. И понеже лекарите знаят повече от нас за земната ни участ, няма как да 
не им се доверим, когато посягат с ключа и към метафизичното... Добрин е чудесен автор 
на стихове. Заедно с това истински познавач и ценител на българската литература. Участ-
ва в конференции, посветени на учени и хора на духа, но намира време да добави цен-
ни страници към историята на българската и на световната литература. Съавторстват му 
колеги, вербувани за каузата. Става дума за професионални проучвания на медицински 
документи и други сведения, свързани със смъртта на писатели от пантеона на класиците. 
Разработваните статии също са литература, едновременно аналитична и емоционална. В 
нея патоанатомичните факти са само базата, върху която се гради литературният запис. 
Доказва го статията „Смъртта на Иван Вазов: митове и факти“ на лекарския екип Д. Паска-
лев, Д. Радойнова и А. Кирчева, с която поставяме началото на нова рубрика – „Диагнози“. 
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Няма как да не ни направи впечатление детайлното позване на Вазовата личност и твор-
чество, но не по-малко впечатляващи и затрогващи са емоционалните знаци, съпътствали 
създаването на този текст...

С този брой на „Света гора“ поставяме още едно ново начало – на рубриката „Ау-
диограф“. На електронния носител – подарък към изданието, наред с поредната стихо-
сбирка (в случая на Божидар Богданов) – е записан рецитал на поета Николай Милчев. 
Десет стихотворения по случай неговия юбилей. Защото е един от големите поети на това 
поколение. И от поетическото „поколение“ на България въобще. Ако съдбата реши, ще 
продължим рубриката. Крепи ни надеждата един ден да оставим в наследство архив с 
гласовете на най-талантливите ни писатели...

Попътно се оформи и идеята да участваме по свой начин в отбелязването на 45-го-
дишнината от създаването на Великотърновския университет. Представяме ви Първия 
академичен симпозиум по скулптура на територията на университета, неговата работа и 
резултатите. Мнозина са убедените, че тази инициатива трябваше да се осъществи доста 
по-рано. Но и сега радва окото. Защото в пространства около нас, под открито небе, са 
експонирани забележителни творби, достойни да заемат почетно място и в най-претен-
циозната колекция. Всъщност изобразителното изкуство в новия брой е с рекордно при-
съствие спрямо предходните. Освен на участниците в пленера по скулптура гостуваме и 
на многолюдната пловдивската галерия „Възраждане“. Краси Алексиева е едновременно 
вдъхновен поет и галерист. А юбилеите, както знаем, са повод за среща с приятели. За 
равносметка и размисли на тема преданост към културата. Тук те – и приятелите, и преда-
ността – са човешко потребие. За разлика от шумотевицата, услужваща на суетата в други 
галерии...

И още едно знаково присъствие – на проф. Димитър Арнаудов. Оригинален худож-
ник – човек на словото и на четката. Освен рисунки, благодарение на съпругата му Ива 
Хаджиева, публикуваме за пръв път голяма част от неговия „Белгийски дневник“. Разми-
слите за архитектурата на големите европейски градове, за човешките отношения и най-
вече бележките му за световни образци в изкуството са забележително четиво, надхвър-
лящо рамките на строго професионалния интерес и предизвикателства към изкуствове-
дите... Към това присъствие добавяме още едно – на художника, скулптора, илюстратора 
и карикатуриста Тодор Цонев. А благодарение на Елена Попова и на снимковия матери-
ал, който ни предостави, ще надникнем в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико 
Търново, за да разгледаме Националната изложба по дървопластика – 2008 г.

И на любителите на романа имаме какво да препоръчаме – непубликувания досега 
роман на Мирча Елиаде „Младост без младост“ и романа на писателя Коста Радев, чийто 
пълен текст може да прочетете на електронния носител. Това всъщност е първата (елек-
тронна) публикация на „Розата на ветровете“ от Коста Радев. Текстът на Елиаде е в превод 
на нашия нов приятел и дългогодишен сътрудник от гр. Русе Огнян Стамболиев. Поканих-
ме го за член на редакционната колегия и той любезно прие. Добре дошъл, Огняне!

Трудно ми е да изредя всичко, предизвикало личния ми интерес. А и не е необходи-
мо. И все пак не мога да отмина пиесите на Илиян Троянски и Калин Илиев – две много 
различни и в същото време много интересни творби. (Изглежда сдвоеното присъствие 
на този жанр започва да става традиция!) А благодарение на сътрудничеството на коле-
ги и приятели от Хърватия и Сърбия наклонихме везната към панорамното представяне 
на съвременни писатели в двете литератури. Това направи традиционната ни рубрика 
„Литературата на Балканите“ още по-богата... По повод на този брой открих и текстовете 
на Красен Химирски. Един от тях предлагаме сега, останалите от цикъла се надяваме да 
публикуваме в следващия брой... А настоящият спечели много благодарение на статии-
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те, предоставени от Владимир Игнатовски, Цветан Ракьовски, Ерика Лазарова, Людмила 
Григорова и др. Някои от тях, какъвто е случаят с вещия познавач на киното Владимир 
Игнатовски, междувременно станаха част от книги. И накрая, но не на последно място, се 
надявам да привлека вниманието ви към мемоарния текст на Гатя Симеонова. Той е само 
част от книга за писателя Рашко Сугарев. Но и в този си вид ме изправя пред нови въпроси 
за жанра. За границите вътре в самата мемоарна литература. Мисля, че дължим на писате-
ля Рашко Сугарев подобен текст. Нещо толкова лично, което да ни спомня за него...

Май тук е мястото да честитя юбилея на писателя и етнолога, на професора и приятеля 
Анчо Калоянов. Най-истинското, което ни развълнува, се опитахме да съберем в нашите 
„Писма до приятел“. Поради това оставям думи от рубриката да го изговорят...

Честит юбилей и на Владимир Шумелов, с когото работим от създаването на алмана-
ха. Белетрист, литературовед, публицист, Шумелов отдавна е емблематична личност за 
Велико Търново и има свое място в българската литература. Благодарение на него дълго 
бе издаван един добър вестник за литература и култура. Струва ми се, че и досега няма 
регионално издание от този формат, което да го е надминало в обем, качество и много-
образие... Владо написа, но не успя да публикува, книга за литературно Търново – преди 
своя съименник Владимир Янев от Пловдив, дал пример с чудесния си справочник за ли-
тературен Пловдив. Вярно е, че в текста на Шумелов имената и заглавията са от последно-
то полувековие, но се надявам с помощта и на още изследвачи те да станат част от голяма 
книга за литературата във Велико Търново от Средновековието до наши дни...

„Света гора“ отправя специалната си благодарност към Найден Найденов, фотограф-
художник, чиито снимки съпътстват текстовете в книжното тяло, както и авторския про-
чит на Николай Милчев в електронното издание. Със същите думи се обръщам към на-
шата приятелка от Бургас – Соня Кехлибарева. Тя не е професионален фотограф, затова 
пък е естет, човек с чувствително сърце и голяма любов към природата и литературата. 
Не мога да отмина и жеста на третия от приятелите-Владимировци – Владимир Стоянов, 
който ни помага за рубриката „Струни и думи“. Той подготви представянето на новия ни 
автор – поетесата Лидия Анискович.

И ако все пак се изкушим от правото си да имаме и новина, да съобщим на уважаемите 
наши читатели, които следят изданието през последните години, че „Света гора“ вече е 
орган на едно ново сдружение, което наскоро регистрирахме във В. Търново – Национал-

но общество за литература и изкуства „Формула 6“. Сдружението е отворило вратите 
си за писатели, литературоведи, художници, театрали, музиканти, режисьори, работещи 
своето в полето на културата. Задачата му е проста – да популяризира българската лите-
ратура и изкуство. И ако е възможно, с помощта на местните и националните институции, 
да реализира обещаното във финалните редове на миналия брой – създаването на наци-
онален награден фонд за литература от името на града и сдружението. За съжаление – по 
обективни и субективни причини – досегашните опити не сполучиха. 

До среща с изданието за 2009 – Й!

С. В.
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Десет стихотворения

МАЛКИ ГОДИНИ

Пътувам върху бялото магаре

между изтръпнали от сладост дини.

И захарта в кристалчета от пара

изтича като малките години.

За малките години без обувки

аз пазя пръстчетата и петите.

Под обедния сън, завит със скука,

ухаят сънищата на петлите.

Като напускам зрялото си време,

за да опитам аления резен,

аз чувствам как устата ми поема

от розовото гукане на бебе.

По-сит от цар, с коремче като топка,

магарето целувам по ушите.

нататък е замаяната котка,

с мустаци от светулки сред тревите.

ПЪТЕКА

Сърце с обувки... Боже, колко път

между пъстърви и кози от рими.

Нима очаквам да ми осребрят

сравненията, с нищо несравними?

Не е ли ясно, че не би могло

да светне ток от тъмните къпини?

Юбилей

Николай Милчев
на 50 години
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И в мрака на напуснато легло

светулките да имам за роднини.

Къде сте, устни, за които бях

червилото на динения залез?

Аз грам от пътя си не извървях,

без мравките от слънцето да пазя.

И бях козарче, но не пеех в хор

от сцената със вълци и тромпети.

Над шапката ми светеше простор – 

докоснах го, ала не го усетих.

И се уплаших като пелена,

с която бебето дори насън не свиква.

Добре, че има късче планина

и най-отгоре – необятна тиква.

Сега съм бос и прашен до уши.

Сърцето ми отвръх дървото вика.

И се опитва да се утеши,

че по пътеката не идва никой.

ЛЕБЕД

Не си го помислях, но стигнах ръба.

Въздъхнах и се надвесих.

И грам поезия не ще понеса –

стига мигли и стига завеси.

Защо да се бъхтя в детелини и кал?

Изписах се до зеници.

Насред планината зърнах корал

и го удавих в съня си.

Невидимо гасна – без устни за стих,

без пръсти, с които да мисля.

Каквото рисувах, го вледених,

за да не свети с мъниста.

Очите са болни от светлина

и няма как нощ да им купя.

Реката, която беше жена,

с рими на други се къпе.
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Нима поумнях, за да видя сломен,

че лебедът се е преселил

в облак, който прилича на мен, 

но не прилича на себе си.

Накрая – песен, солена на вкус.

Като нота и оправдание –

затова, че си тръгвам, без да знам наизуст

цветното свое мълчание.

ВИСОКО

Лежим високо, лежим съвсем –

обезлюдени и преизпълнени.

Еделвайс трябва да продадем

и да си купим от птица кълнове.

Да ги посеем върху скали.

Скалните птици цъфтят понякога.

От тебе бяло ще завали,

от мен ще капне жажда за мляко.

Мълчим дълбоко, мълчим почти,

по-водоравни от водорасли.

Еделвайс трябва да премълчи

колко е светло, като угасне.

Като угасне, и става ден…

На планината денят е объл.

И се завива с такъв сатен,

под който всичко е бледо голо.

На планината трябва дете –

розово въгленче с искрящи мисли.

Господи, дай ни едно сърне 

и сняг, от който да се разлисти.

ОЛОВНИЯТ ВОЙНИК И ШИВАЧКАТА

Оловото – най-тъжният метал,

бе моя плът, родина и играчка.

Аз нямах нищо... Но си бях избрал

вълшебната надежда за шивачка.
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Играхме си на Господ... Ала тя

не издържа на голи обещания. 

И ме облече с риза от мъгла

и с мляко от снежинки ме нахрани.

Вместо конец тя вдяваше змия

и ме пришиваше в прахта на пътя.

А беше тънка, хрупкава жена –

сърна и котка, светеща от мъка.

Бе силна и за мен разполови

сърцето си. И после ме изтласка

подобно кръв, която ще горчи

върху изгубена в устата ласка.

Сега се чувствам като игленик,

като перце и като пепелянка.

Душата на оловния войник

е оцеляла след пожара сянка.

Ако ме жалиш, с цветен оксижен

ми помогни да стана молекула.

С просветващите точици от мен

уший си рокля и красиво було.

СЕЗОНИ

В полето се зараждаше равнец.

Неравенството беше в цветовете.

Единствен и замаян скакалец

се криеше зад дрехата на цвете.

Единството на шарени бои

разделяше тревата от небето.

Равнецът в бяло се успокои,

защото златно беше му сърцето.

Подскочи заек, после полетя,

страхуваше се сив да не остане.

Високо горе чакаше го тя –

рисувана и къпана поляна.

И аз си мислех – трябва ми равнец

и скакалец, и заек, за да мога

да си повярвам, че не съм слепец

за цветните значения на Бога.
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Тогава лумна някаква шега.

Природата се смееше със мене.

На шапката ми разцъфтя дъга,

на устните ми кацна нетърпение.

И аз извиках, без да знам какво...

На лятото извиках – да ме чака.

И се превърнах в есенно дърво,

което пя и после се разплака.

ДАЛЕЧЕ

Вече двайсет години живея пиян

между сенки със замаяна милост.

Трезвостта е отдавна изпит океан,

който аз преминавам с камили.

Имах кръв, по-изящна от сърцето на нар,

имах име от милвани букви.

До везните на рими бях такъв аптекар,

че размесвах отрова с изкуство.

И лекувах пчелите, разболени от мед.

На монасите давах килии.

И осъмвах, затворен в прозрачен куплет,

между унес и дъх на стихии.

Не говорех, а дишах, както диша дете

до гърдите, осеяни с мляко.

Бях лозичката крехка, която расте

и която листото си чака.

Но светът не е чаша. И не е питие.

И пълзя като охлюв нагоре.

До устата ми свети едно колие

и със сребърен глас ми говори.

Този говор аз трябва да запомня добре…

За да може в онемялата вечер

тишината да трепне и така да умре,

че гласът ѝ да тръгне далече.
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САМОЧУВСТВИЕ

Където мен ме няма, боже бял,

ще разцъфтят и мишки, и хлебарки.

Най-финият нюанс – надебелял,

ще губи свойта тайнственост и яркост.

Където мен ме няма – жабуняк

ще е воал за всяко огледало.

И нотите с подут от мъка крак

ще куцат към пресипнало начало.

Където мен ме няма, има прах

и Космосът е силно алергичен.

Дори принцесата върху зърно от грах

на невъзможния си сън се врича.

Където мен ме няма… Боже рус,

не вярвам някой да се разтревожи,

че този стих с неописуем вкус

пълзи в калта и сменя девет кожи.

Не си мислете, че съм полудял –

аз просто съм погълнал всички чаши.

И като гледам Господ побелял,

от черните му панделки се плаша.

СНЕЖЕН ЧОВЕК

Преди да завали снегът, обикновено

баба взема конец и ума ми зашива.

Няма нужда да мисля, щом снежинката медна

е от пуканка по-въртелива.

За да имам герданче, баба взема игла

и полека, със меко старание,

сбира десет снежинки и двайсет крила.

От вратлето ми капе сияние.

После баба ми казва, че снегът е дете –

мое братче и мое сестриче.

Побелях да ги чакам, но вярвам, че те

и сред лятото пак ме обичат.

Колко много сезони, а снегът е един –
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необятен, кристален и плавен.

Аз се стапям, но зная – на снежинка съм син

и от снежни неща съм направен.

За наследство не мисля... Нямам този късмет

като пряспата, дето ухае.

Затова вместо с думи, с парченце от лед

се рисувам от начало до края.

ЗЛАТНА СВАТБА

1.

Със шлифер от вятър, с обувки от локви,

съпругът за златната сватба се готви.

Не чака богатство, не моли за зестра.

Сланата косите окапали сресва.

О, дъбе вековен, от есен не чакай

да стъкне огнище под твоята стряха.

И той пребледнява, след миг – и ще падне

на свойта съпруга под златната брадва.

А златната сватба е бяла раздяла –

сребриста снежинка над него изгряла.

2. 

Вървяха си. Тя беше минзухар,

той беше есен. Тя нехайно каза:

„Не ме е грижа, че си много стар.

Прилича цветето на свойта ваза!“

И прецъфтя, и стана лято тя,

той стана пряспа – бяла и гореща.

И се стопи, и леко отлетя

към мястото на вечната им среща.
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Мирча Елиаде

МЛАДОСТ БЕЗ МЛАДОСТ*

(роман)

1.
Чу камбаната на Митрополията и се досети каква беше тази нощ – да, раз-

бира се, нощта преди Възкресение Христово! И закрачи бързо, като внимава-
ше да не нагази в обилно измокрената от дъжда трева. Не забеляза как съвсем 
ускори хода си, но само след двайсетина метра, при кръстовището, го задържа 
червеният светофар. Огледа булеварда, заприличал на коритото на буйна река. 
Светофарът премигна и в същата секунда внезапно се разнесе мощен взрив, 
съпроводен от ослепително бяла светлина. Нажеженият смерч, долетял от 
небето, сякаш беше готов да го погълне! Замига и с усилие разтвори клепачи, 
здраво стиснал дръжката на чадъра си.

– Някъде наблизо трябва да е паднала мълния – каза си той.
А дъждът плющеше, сякаш струите нахлуваха от всички посоки, но тяло-

то му не усещаше нищо. Камбаната на Митрополията заби отново, а след нея 
подеха песента й и останалите камбани. Сред звуците на празничното Благо-
вещение, тъй близо до него, отделно се обади друга камбана – самотна и безу-
тешна.

„Да, просто се изплаших – помисли си и се разтрепера. – Трябва да е от 
студа – реши за себе си и усети, че в този момент лежи на земята, в алеята до 
тротоара. – Ах, съвсем съм мокър, до кости!...“

– Повали го мълнията, с очите си видях – дочу нечий прегракнал от въл-
нение мъжки глас. – Май че го уби! Горкият! Всичко видях. Чакаше да премине 
при светофара и изведнъж пламна целият, просто за секунди, от главата до пе-
тите. И чадърът, и шапката му, и палтото! Добре, че вали, иначе щеше да изгори 
като сухо дърво, на въглен можеше да стане... Не вярвам още да е жив...

– Ами ако е жив, какво ще го правим? 
Вторият глас идваше по-отдалече, уморен и едва ли не погребален.
– Изглежда този е бил голям грешник, след като мълнията го удари точно 

през тази нощ и при това съвсем близо до църквата... Нека видим какво ще ни 
кажат в дежурната стая.

Той с учудване установи, че не усеща абсолютно нищо, сякаш беше останал 
съвсем без тяло. От разговора между двата гласа се досети, че са го докарали в 
болница. Но как? На ръце или на носилка? С кола ли?

– Мисля, че няма никаква надежда – дочу след малко и трети глас, също 
така отдалече. – Не е останало живо място по него. Дори сантиметър от кожа-

* Заглавието е вдъхновено от румънската народна приказка „Младост без старост“ 
– Б. пр.
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та. И как ли все още диша това тяло, просто необяснимо. Обикновено в такива 
случаи...

Да, всеки знае, че ако е изгорена повече от половината кожа, няма никакъв 
шанс да се оцелее.

Стори му се унизително и нелепо да влиза в мислен спор с тези, които се 
суетяха около него. Слава Богу, че не ги виждаше – клепачите му бяха здраво 
стиснати. Не искаше да ги слуша... Беше някъде далече, далече – усещаше, че 
там е много добре...

– И какво го сполетя след това? – попита малко насмешливо тя. – Някаква 
друга трагедия?

– Чак трагедия не е, но нещо от тоя род. Когато човек се съсредоточи над 
една идея и се посвети на науката...

– И кое наричаш ти наука? – пресече го тя. – Математиката или китай-
ския?

– И едното, и другото, както и още много други неща. Постоянно откривах 
за себе си различни науки, чужди езици и поред се влюбвах в тях...

Улови го за ръкава, за да не се обиди.
– Математиката, да, това го разбирам, но ако нямаш призвание за нея, 

просто не се захващай. Обаче китайския?
Той неволно се разсмя, защото произнесе твърде изразително: „Обаче ки-

тайския?“
– Струва ми се, че ти обясних. Преди две години, когато бях в Париж през 

есента, отидох на лекция при професор Шаван. А след това го потърсих в ка-
бинета му. Той ме попита от колко време се занимавам с китайския и кои други 
източни езици зная. Няма да препредавам нашия разговор сега. Смисълът му 
беше в това, че ако аз за няколко броени години... не овладея освен китайския 
санскритски, тибетски и японски, със сигурност няма да стана истински ори-
енталист.

– Сигурно си му казал, че само китайският не ти стига, нали?
– Позна! Но той възрази, че един синолог не може да мине без японския и 

още по-малко без другите южноазиатски езици, както и без някои диалекти. 
Но работата не беше в това. Когато разбра, че уча китайски от пет месеца, той 
написа на дъската двайсетина йероглифа и ме помоли да ги прочета и преведа. 
Прочетох ги, както можах, и преведох нещо от тях. Тогава той учтиво ми се 
усмихна: „Да, не е зле! – каза. – И след като е само за пет месеца... По колко часа 
на ден се занимавате?“. „По шест като минимум“. „Тогава китайският език не е 
за вас. За него трябва да имате много силна зрителна памет... Драги приятелю! 
– усмихна се отново той с особената си усмивка, едновременно дружелюбна и 
подигравателна. – Драги приятелю, за да овладеете китайски, трябва да имате 
фотографска памет, подобно на мандарините. Ако нямате такава, ще ви тряб-
ват три-четири пъти повече усилия. Как мислите, дали си струва труда?“

– Значи е въпрос на памет? – попитах.
– Да, на фотографска памет – потвърди, като подчертаваше всяка сричка.
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Вратата се отвори и затвори и дочу леки стъпки и някакви непознати гла-
сове.

– Да видим какво ще каже Професора. Ако питате мен, аз често ще...
Държаха на мнението си! Било невъзможно! Понрави му се този глас. Из-

даваше млада, жива, отзивчива натура, влюбена в своята професия.
– ... епидермата е изцяло обгорена, а той е жив вече цели двайсет часа и ако 

съдим по всичко, не усеща никаква болка... Преляхте ли му кръв?
– Само веднъж, тази сутрин. Стори ми се, че стене. А може да е било слу-

чайно или насън.
– Установиха ли самоличността му? Какво друго намериха освен тялото?
– Само дръжка от чадър. Всичко е изгоряло. При това, представете си, 

дръжката е от дърво. А от дрехите му няма и помен. Което дъждът не е успял 
да измие, се е разпиляло по пътя и в колата....

И той знаеше, че не би могло да бъде друго, но все пак докладът на де-
журния лекар го успокои. Значи двата плика в джоба на сакото му също бяха 
изгорели...

Лекарят затвори вратата след себе си, но недостатъчно плътно и той, без 
да иска, чу:

– Съвсем е грохнал нашият Достопочтен. Вече за пети път каза...
И какво от това? След онази информация в „Ла Фиера Летерария“ за ита-

лианския писател Джовани Папини, който ослепял, но нито един хирург не се 
решавал да го оперира? За човек като Папини, който не би могъл да живее без 
четене, трагедията наистина е невероятна. Но може би Ваян беше прав: аз съм 
изтощен до крайност...

Младият глас отново го попита:
– И какво още те сполетя? Изостави китайския... после?
– Не, не го изоставих. Продължих да уча по десет-петнайсет йероглифа на 

ден, повече за свое удоволствие, а и това ми помагаше да разбирам преводите 
на китайски текстове... Аз, естествено, бях дилетант...

– Още по-добре – прекъсна го Лаура и пак го докосна леко по ръкава. – На 
този свят са нужни и хора с въображение, за да се радват на откритията, които 
правят големите ерудити. Ти изостави китайския и добре стори... Но спомена 
и някакви трагедии...

Погледна я, без да каже нищо. Не се отличаваше с кой знае каква хубост 
сред останалите студенти, но явно беше, че тя самата е по-особена. И как иначе 
трябваше да си обясни с какво го привлича и защо непрекъснато я търси из ау-
диториите, където не бе влизал от три-четири години, откакто защити диплом-
ната си работа? Сигурно можеше да я открие на лекциите при Титу Майореску. 
Да, там ще я причака и, както обикновено, ще я изпрати до вкъщи.

По пътя минаха през парка Чишмиджиу и седнаха за минута на пейка до 
езерото.

– Е, признайте, какво още? – повтори въпроса си тя и със спокойна усмив-
ка издържа неговия поглед.
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– Вече ти казах, че в лицея обичах математиката и музиката. Но също така 
историята, археологията и философията. Исках да овладея всички науки. Дър-
жах да бъда специалист, работех много, проучвах текстовете в оригинал, за-
щото просто ми се повдига от импровизациите и повърхностните интерпре-
тации...

И той вдигна по момчешки ръце.
– Ти си най-честолюбивият човек, когото познавам. И може би най- страст-

ният.
Беше привикнал към техните гласове и започна да ги различава: три днев-

ни сестри и две нощни.
– Ако този тук има късмет, ще се спаси от мъките тия дни. Казват, че който 

умре през Страстната седмица, отива направо в Рая.
„Тази жена има добро сърце, жали ме, не е като другите. Грижи се за спасе-

нието на душата ми. Ами ако тя прекъсне системата ми... от добри чувства? Ще 
доживея ли до идването на дежурния лекар сутринта? Всъщност той може и 
да не разбере какво е станало. Но Професора наистина ще забележи. Неговата 
чест е засегната, ядосва се, че не може да обясни моя случай, и е готов да запази 
живота ми заради науката. 

Веднъж, вече уморен от тази загадка, Професора с леко внимателно дви-
жение докосна клепачите му и промърмори: „Изглежда, че очите му не са изго-
рели, но още не знаем, дали не е ослепял. Всъщност не знаем нищо...“

Чуваше го не за първи път.
– Не ни е ясно дори дали е в съзнание – каза Професора, – дали ни чува и 

ако е така, разбира ли ни, или не.
Да, той ги чуваше, дори познаваше неговия глас и всичко разбираше! Но 

какво от това?
– Ако разбирате какво ви говоря – гръмко произнесе Професора, – стис-

нете палеца ми!
Би се зарадвал да му дам знак, но аз не чувствах нито своите, нито чуждите 

пръсти.
А Професора добави:
– Да издържи поне още пет дена!...
След пет дена по думите на един от асистентите на Професора беше обе-

щал, на път за Атина, да се отбие доктор Жилбер Бернар, някакво си там па-
рижко светило.

– Няма защо да си толкова честолюбив – повтори Лаура. – Искаш да по-
стигнеш всичко, нали? Да бъдеш философ, ориенталист, археолог, историк и не 
знам си какво още. Ще ти се да изживееш чуждите животи, вместо да бъдеш 
самият себе си, Доминик Матей, и да работиш само над своя талант.

– Над своя талант?! – скри радостта си той и се престори на смутен. – За да 
се трудиш над нещо, трябва все пак първо трябва да го притежаваш...

– Но ти определено имаш талант. В известен смисъл не приличаш на нико-
го. Живееш не, както живеем ние, и разбираш живота по друг начин...
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– Досега, а аз съм вече на двайсет и шест, все още нищо не съм направил, 
освен дето съм вземал изпитите си с отличен. И поне едно откритие, поне една 
оригинална интерпретация на единайстата песен от „Чистилище“ да бях превел 
и коментирал...

В очите на Лаура се прокрадна сянка на тъга и може би разочарование.
– Защо непременно трябва ти да откриваш нещо? Имаш дар, живеей си 

живота. За какво са ти тези открития, оригинални интрепретации? Твоят мо-
дел е сократовски или може би гьотевски. Представи си, че ти си Гьоте, но без 
съчиненията му!

– Не разбирам – развълнува се той.
– Всичко ли разбирате? – попита Професора.
– Аз... не особено, когато говорите бързо...
Всъщност прекрасно разбираше всичко. Френският, на който говореше 

Професора, изглеждаше безупречен. Нали беше защитил дисертация в Париж. 
И дори превъзхождаше с елегантния си френски доктор Бернар, прочуто па-
рижко светило...

– Отдавна ли разбрахте, че пациентът е в съзнание?
– Не, едва онзи ден – отговори Професора. – Дотогава неведнъж правих 

опити да разбера, но без резултат.
– И сте убеден, че той е стиснал палеца Ви, така ли? Стиснал го е леко, в от-

говор на въпроса Ви? А може би това е бил случаен рефлекторен жест, на който 
не би трябвало да обръщаме внимание сега?

– Повторих опита няколко пъти. Съветвам ви да го направите и вие, за да 
се уверите.

За кой ли път вече усети как чуждият пръст, внимателно и с подчертана 
деликатност, навлиза в свития му юмрук. 

След което чу гласа на Професора:
– Ако разбирате какво ви казвам, моля, стиснете този пръст.
Стисна го и навярно с излишно усилие, защото доктор Бернар уплашено си 

отдръпна ръката. Но след миг прошепна на Професора:
– Traduisez, s’il vous plait (Преведете, моля) – и отново вкара пръста си в 

юмрука. Чу се отчетливата френска реч: „Celui qui vous parle est un médecin fran-
cais. Accepteriez-vous qu’il vous pose quelques questions? (С вас говори един френ-
ски лекар. Съгласни ли сте да Ви задам няколко въпроса?)

Но той не позволи на Професора да преведе докрай втората фраза и отно-
во стисна енергично чуждия пръст. Този път доктор Бернар не отдръпна ръка-
та си, а попита: 

– Vous comprenez le francais? 
Сега той повтори своето стискане, но без предишната убедителност. След 

минута колебание доктор Бернар реши да уточни:
– Voulez-vous qu’on vous abandonne à votre sort? (Може би предпочитате да 

Ви оставим на спокойствие?)
Изпита почти сладострастно чувство от това, че ръката му остана непод-

вижна, сякаш беше гипсирана.
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– Vous preferez qu’on s’occupe de vous? (Предпочитате ли да се занимаваме 
с Вас?)

Тогава той със сила стисна пръста. 
– Voulez-vous qu’on vous donne du chloroforme? (Искате ли да Ви дадат мал-

ко хлороформ?)
Отново разхлаби мишци и повече не се напрегна, докато му задаваха след-

ващите въпроси: 
– Etes-vous Jesus Christ?... Voulez-vous jouer du piano?... Ce matin, avez-vous 

bu du champagne? (Вие Исус Христос ли сте?... Искате ли да посвирите на пиа-
но?... Пихте ли тази сутрин шампанско?)

– Да опитаме още веднъж. Може би той не разбра въпросите. Ще го попи-
там на румънски. – И повиши тон: – Ние искаме да разберем Вашата възраст. 
На всяка десетица стискайте палеца ми.

Това продължи още около половин час, в течение на който се установи, че 
той не живее в Букурещ, че има само един далечен роднина тук, на когото не е 
наложително да се съобщава за нещастния случай, че е съгласен да направи и 
най-рискования тест, за да се провери дали е оцелял очният му нерв.

Слепотата на Джовани Папини беше за него първият сигнал. Цяла седмица 
се опитваше да убеди себе си, че проблемът не е в неизбежните старчески про-
мени. И че ако пет пъти е повторил разказа си за Папини, когото не пожелал да 
оперира нито един хирург, то е било само защото го е разтърсила трагедията на 
любимия му писател. Но в края на краищата, призна пред себе си, че се опитва 
да се самоизмами. Преди година доктор Некулае му беше намекнал, че атерос-
клерозата не се лекува. Наистина не му беше поставил такава диагноза, но все 
пак го предупреди:

– На определена възраст човек може да очаква всичко. И аз имам пробле-
ми с паметта. От известно време вече не мога да запомня нищо наизуст, а сега 
има толкова хубави стихове от млади поети!...

– Аз също – подхвана той – някога знаех наизуст почти целия „Рай“ на 
Данте, а сега... От младите поети също нищо не мога да запомня, колкото и да 
ги чета...

А сега?... Легнал и със затворени очи, без усилие можеше да си припомни 
съдържанието на множество неотдавна прочетени книги, цели строфи от Джу-
зепе Унгарети, от Йон Барбу, от Дан Бота. А всъщност никога не ги бе наизус-
тявал, само ги беше чел!... Що се отнася до „Рай“, неведнъж беше заспивал със 
своите любими терцини... 

Страхът го прониза внезапно, както неочаквано се бе породил от това от-
критие.

„Повече не бива да мисля за това! – заповяда си той. – Сега да превключа 
към нещо друго!...“

Но въпреки това продължи да рецитира стихове и да си преразказва съ-
държанието на прочетени книги. 

„Господи, що за глупак съм бил! Та това е просто фалшива тревога...“
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Но все пак нещото се беше случило. Когато излезе от дома си, на улицата 
установи, че всъщност не помни закъде се е запътил.

„Е, не може ли все пак да се случи? Може би просто съм бил уморен, макар 
да не е имало от какво да се уморя?...“

– Няма голяма полза от идването на това парижко светило – дочу гласа на 
дежурния лекар.

Някой, когото не можа да определи по гласа, възрази:
– Все пак каза, че имало и други подобни случаи. Например оня швейцар-

ски пастор, който изгорял почти целия от мълния, а живял не знам колко си 
след това. Наистина беше доста смутен и направо онемя, когато видя нашия 
пациент.

– Тихо, че може и да ни чуе – прошепна дежурният.
– Ако ни чуе, още по-добре. Ще видим как ще реагира. И дали наистина е ням.
Несъзнателно, без да си дава сметка какво прави, той бавно разтвори уст-

ни. В същата секунда в ушите му загърмя, сякаш край него прелиташе тежкото-
варен влак. И макар грохотът да го оглушаваше, продължи да раздвижва устни. 
И ето, че чу собствения си глас:

– Не! Не! Не! – и като си пое дъх, изхриптя: – Не, не съм ням! Не съм 
ням!...

Искаше да се изрази по-пространно, но нещо му пречеше. По шума в ста-
ята разбра, че звуците, които произнесе, предизвикаха истински фурор. Устата 
му беше вече широко отворена, но не се решаваше да помръдне език. И когато 
неговият любим лекар Гаврила, медик с ярко призвание, както го определи още 
от самото начало, се приближи до леглото му, той отново повтори своето муче-
не и едва сега разбра защо му е толкова трудно да говори: при всяко движение 
на езика зъбите му се разклащаха, сякаш се готвеха да изпадат наведнъж!

– Значи това било – прошепна загрижено Гаврила. – Зъбите! И дори кът-
ниците... Извикайте по селектора доктор Филип, нека изпрати някого по спеш-
ност, а може и сам да дойде, но с инструментите си.

И сякаш много отдалече отново се чу неговият глас:
– Да, тези зъби едва се държат. Може и да глътне някой от тях... Съобщете 

на Професора.
След миг той усети как хванаха с пинсет единия от предните му зъби и на-

бързо го извадиха. Без никакво усилие! Започна да брои. Само за няколко ми-
нути доктор Филип успя с лекота да измъкне девет предни и пет задни зъба.

– Не разбирам как може да се случи това. Корените са напълно здрави. 
Трябва да се направи снимка. – Професорът се приближи до леглото и докосна 
с два пръста дясната му ръка.

И тогава, вече без да се страхува, задвижи езика си, но колкото и да се ста-
раеше, не можеше да произнесе това, което искаше; накрая се успокои и започ-
на да ломоти наслуки едносрични думи като: ден, нощ, хляб, сън...

На третата нощ му се присъни сън, който запомни от началото до края. 
Беше се върнал от Пиатра Нямц и отиваше към лицея. Но колкото повече се 
приближаваше до лицея, толкова повече го изпреварваха минувачите по ули-
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цата. Разпознаваше във всеки един от тях свои бивши съученици, които не бяха 
остарели през тези десет, двайсет или двайсет и пет години. Спря един от тях: 

– Ти си Теодореску, нали? Къде отивате всички? 
Юношата го погледна, усмихна се неловко, явно без да го познае: 
– В лицея. Днес е стогодишният юбилей на нашия учител Доминик Матей.
„Нещо не ми се харесва този сън – повтори няколко пъти на себе си той. 

– Не знам защо, но никак не ми харесва.“
Дочака появата на сестрата и се опита, не за първи път през последните 

дни, да отвори очи. През нощта забеляза някакво светещо синкаво петно. Сър-
цето му заби силно, притесни се и стисна очи. През следващата нощ видя от-
ново същото светещо петно и разстроен се залови да брои на ум. Стигна до 
седемдесет и две и внезапно разбра, че това е светлината на някаква звезда, 
проникваща през тясното прозорче под тавана, в дъното на стаята. Овладя ра-
достта си и, без да бърза, огледа помещението, в което го бяха настанили преди 
пристигането на доктор Бернар. Оттогава, щом останеше сам, особено нощем, 
отваряше очи, обръщаше глава наляво и надясно и започваше да изучава фор-
мите и цветовете, сенките и полусенките. Просто не можеше да се нарадва, че 
вече разполага с това блаженство – възможността да наблюдава или по-точно 
да съзерцава вещите и предметите край себе си.

– Защо скрихте от нас, че можете да отваряте очите си? – дочу нечий мъж-
ки глас и пред погледа му изникна лицето на дежурния лекар.

Лекарят беше такъв, какъвто подсказваше и гласът му: висок и сух, брю-
нет, започнал да оплешивява.

Изглежда лекарите го бяха подозирали и следили.
– И сам не зная! – отвърна, гълтайки сричките. – Може би исках първо сам 

да се уверя, че не съм изгубил зрението си.
Лекарят го погледна замислено и се усмихна.
– Интересен човек сте! Когато Професора Ви попита на колко сте години, 

Вие отговорихте – на шейсет.
– На повече съм, извинете!
– Няма нищо! Навярно сте чули какво говорят санитарките?
Със смирен жест на виновен ученик той наведе глава. Какво казаха сани-

тарките ли? Той наистина ги беше чул.
„На колко години каза, че бил – на шейсет? Шегува се гълъбчето. Ти сама 

видя, когато го миехме: млад мъжага в силата си, дори и четиридесет няма...
– Не бих искал да си помислите, че Ви шпионирам или че искам да донасям 

за Вас на началството. Но Професора, все пак, трябва да е информиран и ако 
той реши...

Друг път би се обидил – или би изпитал страх, но сега вместо това се видя, че 
чете, отначало за себе си и наум, а след това и на глас, макар и шепнешком, едно от 
любимите си стихотворения – „Забавената смърт“ от Джузепе Унгарети:

Жена,
която изчезва като лист
и оставя на дърветата есенен огън...
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Беше открил за себе си тези стихове двайсет и пет години след развода. И 
когато ги четеше, винаги си мислеше за нея. Жива ли беше тази любов, в която 
й се бе обяснил сутринта на дванайсти октомври деветстотин и четвърта, кога-
то излязоха от сградата на Съда и се отправиха към парка Чишмиджиу? Тогава, 
на сбогуване, й целуна ръка и изрече:

– Желая те... да! Всичко, което сега мога да ти кажа, ти го знаеш... Но искам 
да запомниш още нещо – ще те обичам до края на живота си...

Дали я обичаше както преди? Не беше много сигурен, но мислеше за нея, 
когато четеше:

Жена,
която изчезва като лист...
– Убедихте ли се, че вече сте извън опасност?
Така го поздравяваше сутрин Професора и му се усмихваше.
Той се оказа по-внушителен, отколкото си го представяше. Ниският му 

ръст се компенсираше от изправената стойка и гордо вдигнатата глава – човек 
можеше да се смути от царствената му осанка и побелелите коси. Дори като 
се усмихваше, той респектираше събеседника и не изгубваше суровостта на 
чертите си.

– Вие не сте просто „интересен случай“, а „казус“. Няма правдоподобно 
обяснение – нито у нас, нито в чужбина. При пряк удар от мълния човек загива 
мигновено... или най-много след десет-петнайсет минути. В редки случаи ос-
тава парализиран, ням и сляп. Докато Вие сте истинска загадка. Дори не знаем 
благодарение на кой рефлекс не отворихте уста цели двайсет и три дена и се 
наложи да ви храним изкуствено. Сигурно все пак разтворихте устни по при-
нуда, заради зъбите, които вече не се държаха за венците. Имахме намерението 
да Ви изработим протези, за да можете да се храните и, което е още по-важно, 
да говорите нормално. Но виждам, че вече няма нужда, рентгенът показва, че 
Ви никнат нови зъби, пълен набор, два реда!

– Не може да бъде! – прошепна той изумен.
– Същото казват терапевтите, както и зъболекарите, просто това е невъз-

можно. Но рентгенът не остави никакво съмнение. С една дума – „казус“! Вие 
всъщност не сте „жив мъртвец“! Тук просто има нещо друго, но какво точно е 
то, все още не знаем...

„Трябва да бъда по-внимателен, да не допусна някоя грешка, защото ще ме 
разобличат. Ако не днес, утре ще започнат да ме разпитват: име, адрес, профе-
сия? Всъщност от какво мога да се страхувам? Нищо лошо не съм направил. 
Никой не знае нито за белия, нито за синия плик.“

Искаше да запази анонимността си, да остане до нивото на стискането на 
чуждия пръст в отговор на въпроса: „Чувате ли ме?“.

За щастие заради зъбите говореше зле. Нямаше да му е трудно засега да 
се преструва и да дъвче думите си... Ами ако го помолят да напише нещо? За 
първи път погледна внимателно дясната си ръка. Кожата беше гладка и явно 
ставаше все по-свежа. Опипа внимателно лявата си ръка с дясната, докосна 
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с два пръста бицепса. Да, наистина! Нима този четириседмичен пълен отдих, 
тези хранителни разтвори и витамини, които му вливаха във вените...

„Млад мъж, в силата си!“ – нали така каза едната от санитарките.
А на сутринта дочу шепота на дежурния лекар: „Тихо, да не го събудите!“.
И след това чужд, приглушен глас: „Не, не е той... Макар че трябва да се 

види как ще изглежда без брада... Ние търсим студент, не по-възрастен от двай-
сет и две години, а този е на около четиридесет...“

Спомни си за бурята.
– Интересно – забеляза единият от лекарите, – дъждът валя само там, къ-

дето е бил той: от Северната гара до булевард „Елизабета“. Да, проливен летен 
дъжд, който наводни целия булевард, а на сто метра по-нататък не падна нито 
капка!

– Да – подхвана друг, – ние също минахме оттам на връщане от църквата и 
помня добре, че водата още не се беше оттекла.

– Казват, че това бил опит за покушение, намерили дори динамит, но зара-
ди проливния дъжд не успели...

– Сигуранца може да измисли това, за да оправдае арестите на студентите.
Изведнъж гласовете стихнаха.
„Да, трябва да съм по-внимателен – повтори си той. – Да не ме вземат за 

някой легионер, когото търсят от Сигуранца. Тогава ще се наложи да им при-
зная кой съм. И ще ме откарат до Пиатра Нямц за справка, а там...“

Но и този път успя да пропъди тревожните мисли. Спомни си единайста 
песен от „Чистилището“ на Данте, а след това се опита да си спомни и „Agnosco 
veteris vestigia lammae...“ (Откривам следи от стария пламък...)

– Бедата е в това, че ти скачаш от една книга на друга, Доминик, от един 
език на друг. Затова и тя си отиде от теб...

Не се обиди на думите му. Никодим говореше без злоба: добър, прям и 
спокоен молдованин.

– Не, Никодим, учебникът по японски няма отношение към нашия раз-
вод.

– Защо японски, какъв японски? – изненада се Никодим.
– Мисля, че именно за това намекваш сега, какво ли не мелят злите езици!
– Но за какво говориш?
– За това, че веднъж се прибрах у дома с учебник по японски. И когато 

Лаура видя как още от вратата съм забил нос в него, каза, че съм се захващал 
със сто неща наведнъж и че нищо не съм довеждал докрай. Е, време било да се 
откажа поне от нея.

– За никакъв учебник не съм чувал, но за това, че й бяха омръзнали твоите 
безкрайни любовни похождения, говореха всички. Особено миналото лято, в 
Букурещ, когато се хвана с оная французойка и ни уверяваше, че сте били по-
знати още от Сорбоната.

– Глупости! – прекъсна го той с лека досада и вдигна рамене. – Работата не 
е в това. Да, Лаура имаше някакви подозрения, защото беше разбрала за една 
моя стара история, но тя е умна жена и много добре знаеше, че винаги съм 
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обичал нея, само нея, а ако е имало нещо друго, то е било... Всъщност, така или 
иначе, ние си останахме с Лаура добри приятели.

Все пак той скри това-онова от Никодим. Не толкова от него, колкото от 
Даду Рареш, своя най-добър приятел, който умря от туберкулоза преди два-
найсет години. Макар Даду да бе единственият, отгатнал истината. Или пък 
самата Лаура му беше разказала нещо – те двамата се разбираха добре.

– Слушам Ви, слушам Ви – започна не без известно раздразнение Профе-
сора, – а нищо не мога да разбера. За няколко дена не отбелязахте никакъв 
напредък. Струва ми се, че дори миналата година можехте да произнесете ня-
кои думи по-добре от сега. Трябва да ни помогнете. И не се страхувайте от вес-
тникарите. Заповедта е напълно ясна: никакви интервюта. Разбира се, Вашият 
случай е малко по-особен и затова се говори за него в града. Вестниците пишат 
всякакви глупости, затова са си вестници... Но, повтарям Ви, Вие сте длъжен да 
ни помогнете, ние трябва да научим още много неща: кой сте Вие, откъде сте, 
каква е професията Ви и т.н.

Той кимна с глава и прошепна: 
– Разбира се, разбира се! – подразбра, че работата отиде далече. – Трябва 

да се изясни....
За щастие на другата сутрин напипа с езика си връхчето на първия поник-

нал нов зъб. С най-невинно изражение го показа първо на сестрата, а после и 
на докторите, този път преструвайки се, че е изгубил напълно способността си 
да говори. Но зъбите започнаха да поникват един след друг, при това с пора-
зителна бързина! До края на седмицата вече всички бяха налице. Всяка сутрин 
идваше зъболекар за преглед, който си водеше бележки и подготвяше статия за 
някакво стоматологично списание. Няколко дена го тормозеше възпалението 
на венците и дори при най-добро желание не би могъл да говори нормално. 
Това беше щастлив момент за него и той отново се почувства в безопасност, 
защитен от неприятни и нежелани изненади. Чувството се съпровождаше от 
прилив на енергия и увереност в себе си, каквито не помнеше от времето на 
войната, когато в Пиара Нямц организираше движението „За възраждане на 
културата“, както го бяха кръстили в местните вестници. Движение, уникално 
за мащабите на Молдова. За него се изказа много ласкаво самият академик Ни-
колае Йорга, поканен да изнесе лекция в Пиатра Нямц. По-късно, на гости при 
него, маестрото се удиви от хилядите томове по ориенталистика, класическа 
филология, древна история и археология.

– Защо не пишете, колега? – няколко пъти повтори въпроса си Йорга.
– Пиша, господин професор, вече десет години се потя над едно нещо.
Тук се намеси Давидоглу с дежурното си остро езиче:
– Попитайте го, попитайте го, господин професоре, каква е тази работа! De 

omni scibili! (За всичко познаваемо!)
Това беше една от постоянните шеги, с които Давидоглу го посрещаше в 

учителската стая, щом го видеше с нова купчина книги, пристигнали сутринта 
от Париж, Лайпциг или Оксфорд.

– Кога мислите да се спрете, Доминик? – питаха го колегите му.
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– Как кога? Та аз съм още по средата на пътя...
Уви, похарчил още преди войната своето неголямо наследство за редки 

книги и пътешествия с познавателна цел, той беше принуден, както винаги е 
било, да преподава в лицея латински и италиански, които отдавна вече не го 
интересуваха. И да губи заради тези часове много от ценното си време. Наис-
тина, ако трябваше да преподава нещо, щеше да предпочете история на циви-
лизациите или философия...

– С Вашия замах и интереси и десет живота няма да ви стигнат.
Отвръщаше почти твърдо:
– За философията и десет живота са малко!
– Habe nun, ach Philosophie… durchaus studiert! – произнесе с патос учите-

лят по немски. – Продължението ви е известно.
От приказките на асистентите подразбра защо Професора нервничи. Док-

тор Бернар го бомбардираше с въпроси: 
– En somme, qui est se Monsieur? (Всъщност, кой е този господин?) – напра-

во попита в едно от писмата си той.
Наистина писмата още никой не ги беше видял, дори и доктор Гаврила. 

Доктор Бернар явно беше дочул, че пациентът, когото бе проучвал в началото 
на април, не е изгубил зрението си и постепенно възвръща способността си 
да говори. Любопитството на парижкото светило беше възбудено повече от 
всякога. Искаше не само докладите за физическото оздравяване, но и подробни 
сведения за умственото състояние на пациента. Това, че последният разбира-
ше френски, предполагаше определено културно ниво. Докторът жадуваше да 
установи дали то се е съхранило, или се е изгубило. Предлагаше серия тестове: 
речников запас, синтаксис, вербални асоциации...

– Но краят на вашите усилия се вижда вече, нали?
– Всяко начало е трудно. Античността, Средновековието и Новото време 

са почти готови. Първата част – изворите на културното изграждане и наслед-
ство, произходът на езика, обществото, семейството и другите институции 
– Вие сами разбирате, нужни са години, за да се събере подобен материал. А 
в нашите провинциални библиотеки... Преди, докато имах средства, купувах 
книги, но сега, в тази беднотия...

С течение на времето му ставаше все по-ясно, че няма да успее да завърши 
своята единствена книга, труда на своя живот. Една сутрин се събуди с вкус на 
пепел в устата. Наближаваше шейсетгодишнината му, а всичко, което бе за-
почнал, остана недовършено. Учениците му – както обичаше да нарича онези 
от по-младите си колеги, преизпълнени с възхищение, които всяка седмица се 
събираха в библиотеката, за да чуят беседите му върху големите проблеми и 
как той трябваше да ги разреши, – „учениците“ постепенно се пръснаха по ши-
рокия свят. Всички до един, така че нямаше на кого да остави ръкописите си и 
събраните материали. 

Откакто научи, че в кафе „Селект“ го наричаха Достопочтения или Татко 
Доминик, разбра, че престижът му е вече поразклатен. Престиж, с който се 
гордееше още от времето на войната, когато Николае Йорга го похвали в своя 
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лекция, а после от Яш често изпращаше до него по някой студент книги, които 
да ползва. Докато един ден не забеляза как в учителската стая, а и в кафенето 
вече беше престанал да блести и да бъде в центъра на всеобщото внимание. А и 
след като дочу думите на Ваян: „Съвсем е западнал нашият Достопочтен“, дори 
не споменаваше нищо за новите книги, за статиите в „NRF“, в „Критерион“ или 
в „Ла Фиера Летерария“.

А след това се заредиха един след друг неговите, както ги наричаше, „мо-
менти на затъмнение“.

– Какво правите тук, господин Матей?
– Разхождам се. Малко ме наболява главата, та реших да се поразтъпча.
– Но как така по пижама и по Коледа? Ще се простудите, господин Матей!
На следващия ден за това научи целият град. Предположи, че в кафе „Се-

лект“ ще искат да го одумват, и затова не се появи нито същата, нито на другата 
вечер.

– При първия удобен случай! – разсмя се той, както някога пред входа на 
„Селект“. – При първия удобен случай...

– Какво се готвите да направите при първия удобен случай, господин Ма-
тей? – заинтересува се Ваян.

„Наистина, какво?“ – той смутено погледна събеседника си, опитвайки се 
да си спомни. Но в края на краищата вдигна рамене и се отправи към къщи. И 
когато натисна бравата, си спомни: да, при първия удобен случай ще отвори 
синия плик. 

„Но само не тук, където всички ме познават. Ще отида по-далече, в друг 
град, дори може и в Букурещ...“

Една сутрин помоли сестрата за лист хартия, молив и плик. Написа някол-
ко реда, запечата плика и поиска да го предадат на Професора. После зачака с 
примряло сърце. Кога друг път се беше вълнувал така? Може би в онова утро, 
когато обявиха обща мобилизация в Румъния? Не, преди дванайсет години, 
когато видя очакващата го в хотела Лаура, със светналите, може би от сълзите 
й, очи...

– Трябва да ти кажа нещо – започна тя и се насили да се усмихне. – Длъжна 
съм. Чувствам това отдавна, но от известно време вече не мога да мисля за дру-
го. Чувствам, че ти вече не си мой... Не, не ме прекъсвай, моля те! Това съвсем 
не е онова, за което си мислиш... Чувствам, че ти вече не си мой, че не си тук, 
до мен, а си в някакъв друг, само твой свят, не, нямам предвид работата ти, 
която, каквото и да си мислиш, все пак ме интересува, не, имам предвид, че ти 
си попаднал в някакъв друг, чужд за мене свят, където ми е забранено да вли-
зам. За мен, а и за теб, мисля, че сега ще е по-добре да се разделим. И двамата 
сме още млади, и двамата обичаме живота. Ти сам ще се убедиш в това, съвсем 
скоро...“

– Добре – каза Професора и акуратно постави листа в бележничето си. 
– Ще дойда след малко.

След час, когато затвори вратата да не им пречат, Професора приближи 
един стол до леглото.
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– Слушам Ви. Не се напрягайте сега излишно. Думите, които не можете да 
произнесете в момента, просто ги напишете. Имате хартия, нали?

– Вие ще разберете защо се принудих да прибегна до тази хитрост – запо-
чна развълнувано той. – Искам да избегна приказките. Ще Ви кажа сега: името 
ми е Доминик Матей, на осми януари навърших седемдесет, преподавам латин-
ски и италиански в лицея „Александру Йоан Куза“ в град Пиатра Нямц и жи-
вея там, на улица „Епископска“, номер осемнайсет. Къщата е моя собственост, 
както и библиотеката от осем хиляди тома, която според завещанието ми ще 
бъде на лицея.

– Да, да – въздъхна Професора, като го погледна едва ли не със страх.
– Няма да е голям проблем за Вас да проверите това. Но Ви заклевам, нека 

да си остане пълна тайна! Познава ме целият град. Ако са Ви нужни още дока-
зателства, ще Ви начертая плана на моята къща, ще Ви кажа кои книги в мо-
мента са на бюрото ми. Ще Ви съобщя каквато подробност пожелаете. Но там, 
в Пиатра Нямц, никой не бива да узнае какво точно се е случило с мен. Поне 
засега. Това, че останах здрав и невредим, както сам казахте, е наистина сенза-
ция... Ако се разбере, че сега изглеждам много по-млад... представяте ли си?... 
Агентите от Сигуранца, които вече бяха тук, за нищо на света няма да се съгла-
сят, че съм на седемдесет години. Няма да повярват, че аз съм този, който съм 
си всъщност, и ще се захванат с мен. Кой знае какво може да се случи... Затова, 
моля Ви, ако считате, че моят случай представлява интерес за нацията, тогава 
ме запишете под някое измислено име. Разбира се, временно. И ако сте недово-
лен от моето поведение, съгласен съм да разгласите истината...

– Ах, оставете – каза Професора. – Засега най-важното е да се уредят фор-
малностите. Все пак каква възраст да напиша? Без брада ще изглеждате на 
трийсет. Да Ви пишем ли на трийсет и две?...

Още веднъж попита за името на улицата и номера и ги записа в бележни-
чето си.

– Къщата Ви сега без надзор ли е?
– Не, там е моята стара икономка, Вета. Живее в две стаички до кухнята. 

Държи ключовете от всички стаи.
– Сигурно имате албум със снимки. Имам предвид Вие на млади години.
– Всичко е в горното чекмедже на голямата маса. Три албума. Ключът от 

чекмеджето е на масата под кутията за цигари... Но ако този, когото изпратите, 
говори с Вета, целият град веднага ще научи.

– Не се безпокойте, ще се справим и без нея.
Професора замислено прибра бележничето в джоба си, помълча и се на-

дигна от стола.
– Признавам, че Вашият случай не ми дава покой. Когато нищо не разби-

раш, а и никой друг също не разбира... Може би Вашите физически упражне-
ния нощем?

Той сви рамене. Значи знаеха...
– Веднъж ми изтръпнаха краката, тогава станах от леглото – и ето тук, на 

килима...
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– И нищо не Ви изненада?
– Изненадах се и още как!? Проверих цялото си тяло: мускулите ми из-

глеждаха като през младостта, пъргави и твърди. Просто не го очаквах. За тези 
седмици на пълно обездвижване трябваше... не знам как да го кажа?

– Да, наистина би трябвало... – не му подсказа Професора и се отправи към 
вратата, но внезапно се обърна и се взря в очите му. – Забравихте да ми дадете 
Вашия букурещки адрес.

Усети, че се изчервява, и се усмихна някак насила.
– Нямам адрес тук. Идвах направо от влака, от Пиатра Нямц. Влакът прис-

тигна около полунощ. Беше Великден.
Професора не сваляше недоверчивия си поглед от него.
– Но все едно, нанякъде сте се запътили. А до вас, на тротоара, не са наме-

рили никакъв куфар.
– Куфар изобщо нямах. Не носех нищо друго освен синия плик. Имах на-

мерение да се самоубивам. Струваше ми се, че нямам друг изход. Всичко беше 
в синия плик: няколко милиграма стрихнин, които си бях запазил за всеки слу-
чай...

2.
Знаеше, че това е сън, но колкото и да плескаше свежоизбръснатите си 

бузи, не успя да се събуди. Едва когато колата излезе на булеварда, позна мяс-
тото – и то по аромата на цъфналите липи.

„Движим се към булевард „Киселев“ – досети се той и погледна със свито 
сърце към старите сгради, навяващи спомени от студентските години. Да, от 
доста време не беше идвал тук!

Навлязоха в алея с високи дървета. Отвориха някаква порта, чакълът заскър-
ца под гумите и колата спря до високо стълбище със сиви каменни стъпала. 

– Защо не слизате от колата? – дочу непознат глас и учудено се огледа. Ня-
маше никого наоколо. Само горе, както му се стори, се открехна някаква врата. 
Изглежда тук го очакваха.

„Трябва да вляза“ – каза си той.
И се събуди от ослепителната светлина на утрото. Още нямаше шест. Явно 

вечерта бяха забравили да спуснат щорите. Скоро се появи сестрата.
– Донесох Ви костюм.
Носеше цял куп дрехи и се усмихваше. Казваше се Анета, беше млада и 

най-отраканата (преди няколко дена го погледна право в очите и каза: „Когато 
Ви изпишат, ще ме поканите ли някоя вечер на кино?“).

Сега му помогна да се облече, макар да не се нуждаеше от помощ. По разо-
чарования й поглед разбра, че сакото не му стои добре. 

– Тясно е в раменете – отсече тя и оправи синята вратовръзка, която изоб-
що не отиваше на раираната риза.

Минаващият дежурен лекар го огледа и направи кисела гримаса.
– Веднага проличава, че костюмът не е Ваш. Това може да предизвика по-

дозрение. Трябва да Ви намерим нещо друго.
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Доктор Гаврила каза, че имал няколко костюма, останали от чичо му и при 
това с много добро качество.

– След смъртта на чичо му – уточни Анета. – Не е прието да се носят дрехи 
на чужди покойници. Виж, ако са свои, може, в тяхна памет...

– Ще мине и така. Вече няма време за преобличане. Може би ще отида там 
и друг път.

– Но с това никакво сако – забеляза дежурният лекар – само ще привлечете 
внимание към себе си. И те ще започнат да Ви следят...

– Ако седне в дъното, на задните редове, може и да мине.
Тръгна през двора, съпровождан от доктор Кирила – беше най-малко сим-

патичен от всички, защото явно го шпионираше. Погледна към колата и рязко 
спря.

– Вече съм виждал тази кола! – прошепна. – Нощес я видях насън... Което, 
бих рекъл, е лоша поличба и може да означава нещастие.

– Не съм суеверен – твърдо и безапелационно произнесе доктор Кирила, 
разтваряйки вратата. – Така или иначе нас ни очакват. 

Когато колата се отправи към булеварда, притихна в някаква странна нега, 
на моменти редуваща се с мощни приливи на радост.

– Отворете прозореца – помоли той, – сега ще минем край цъфналите 
липи... Приближаваме се до Шосето – и преди да продължи, замълча за миг. 
– Ето, виждате ли, колко е красива сградата зад високите дървета, каква пре-
красна алея, покрита с чакъл. И онази стълба от сив камък...

Доктор Кирила през цялото време се взираше в него крайно озадачен. Най-
сетне колата спря в подножието на стълбата.

– Защо не слизате от колата? – обади се някакъв глас.
– Чакаме дежурния да запише за пристигането ни – отвърна шофьорът.
Скоро по чакъла заскърцаха нечии бързи стъпки и зад колата се появи 

подстриган по военному мъж, със смугло, сипаничаво лице. Доктор Кирила 
отвори колата.

– Ето го и нашият пациент, за когото Ви информирахме. Внимавайте с 
него. Цялата отговорност сега лежи върху Вас.

– Разбрано! – измърмори сипаничавият. – Можете да бъдете спокойни. Ще 
го наблюдаваме.

– Каквото и да прави в болничната си стая или в градината – уточни док-
тор Кирила, – Вас не Ви засяга. Ще го следите извън сградата...

Стаята му хареса – просторна, с прозорци към градината и, както му обеща 
Професора, с маса и етажерка за книги. Приближи се към отворения прозорец, 
вдъхна от аромата на разцъфналия шипков храст. И макар да се усмихваше и да 
поглаждаше доволно с ръка лицето си, вече не за първи път в последно време 
изпита странното чувство, че всичко това всъщност няма никакво отношение 
към него и навярно се отнася за някой друг.

– Опитайте се да опишете, колкото можете по-точно и по-подробно, какво 
означава за Вас това „някой друг“ – каза му веднъж Професора. – В какъв сми-
съл се чувствате чужд на самия себе си? Нещо подобно на това, че още не сте се 
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„обосновали“ в тази нова за Вас ситуация. Така ли е? Много е важно. Записвай-
те си всичко, което Ви идва наум. Ако нямате желание да пишете или пък това 
Ви уморява, включвайте магнетофона и говорете, като съобщавате деня и часа, 
както и мястото – дали диктувате в леглото или по време на движение...

В последните дни от пребиваването си в болницата изписа почти цяла де-
бела тетрадка. Отбелязваше си всичко подред: заглавията на книгите, които 
някога беше чел (много му харесваше да уточнява годината и мястото на изда-
ването им и времето, когато беше прочел всяка една от тях – така проверяваше 
възвръщането на паметта), стиховете на всички езици, които някога бе изу-
чавал, математическите задачи, сънищата, сторили му се знаменателни... Но 
нещо му пречеше да пише през последните дни. Какво беше то – не можеше да 
разбере и затова реши да сподели с Професора съмненията си.

– Много е важно да се установи скритата причина за Вашата вътрешна 
съпротива – обясни Професора. – Опитайте се да я откриете, макар и при-
близително. Това, което искате да кажете, се отнася до определени събития от 
Вашето минало, или напротив, свързано е с Вашето сегашно положение, което 
си остава загадка за нас?...

Отдръпна се от прозореца, отиде до леглото и се излегна по гръб, вперил 
очи в тавана.

– Донесох Ви семейния албум – каза Професорът. – Тук са Вашите снимки 
от лицея и от университета, от едно пътуване до Италия. – И добави: – Не ис-
кате ли да ги видите още сега?

– Откровено казано, не!
– И защо?
– Дори не зная сам! Някакво усещане, че съм се отървал от миналото. И 

вече не съм аз.
– Интересно – замисли се Професора, – добре ще е да го проучим...
Накрая все пак се съгласи да прелисти албума. Седнал на стол до леглото, 

Професора го наблюдаваше изпитателно. После неочаквано попита:
– За какво си мислите в момента? Какви спомени Ви спохождат? Какви 

асоциации?
Той нерешително поглади с лявата длан лицето си и на няколко пъти пов-

тори: 
– За Бога, това вече ми стана нервен тик!... Прекрасно си спомням кога и 

къде са правени тези снимки, всяка една от тях. Не само годината, но мисля, 
че и точната дата. Чувам гласове, различавам думи, усещам особения мирис на 
това или онова място... Ето, тук например сме с Лаура в Тиволи. Само като пог-
ледна снимката, потъвам в слънчевото утро, в благоуханието на олеандрите, 
но ето че усещам неприятна химическа миризма и си спомних как по пътя, по 
който минахме, видяхме два котела с нагорещен мазут.

– Хиперамнезия със странични ефекти – промърмори Професора.
– Чудовищно – възкликна – и напълно безполезно...
– На вас Ви се струва безполезно, защото ние още не знаем какво да пра-

вим при това фантастично възвръщане на паметта... – усмихна се Професора. 



Мирча Елиаде • Младост без младост

алманах • Ϛвета гора • 2008 33

– Имам добри вести за Вас. След няколко дена ще получите книги от Ваша-
та лична библиотека, книгите от първия списък, който ни предоставихте, т.е. 
всички граматики и речници, които поръчахте. Бернар е твърде ентусиазиран, 
каза, че това ще бъде най-добрият тест. Особено интересно за него е Вашето 
отношение към китайския език. Преди всичко фактът, че сте започнали да изу-
чавате китайски през младостта си, после сте го изоставили за десет-дванайсет 
години, още преди войната, а след войната отново сте се заловили с него, след 
което окончателно сте го изоставили. За това тук можем да говорим за няколко 
наслоявания на паметта. Ако си дадете труд да се вслушате в самия себе си и да 
записвате всичко, ние ще можем да установим кой точно пласт от паметта ще 
реанимира първи...

Известно време се умълчаха, гледаха се очи в очи, като всеки очакваше 
другия да заговори.

– Какво мислят за моето изчезване в Пиатра Нямц? – не издържа той. – 
Питам не от любопитство, а просто искам да разбера какви възможности ми 
се откриват...

– Възможности ли? За какво? – изненада се Професора, но после се усмих-
на неловко, усети цялата неуместност на думите си.

– Ами шансове да започна живота си отново, без да рискувам да прибавя 
към него предишната си биография.

– Засега не мога да Ви кажа нищо определено. Носят се слухове, че сте в 
болница някъде из Молдова и че сте изгубили паметта си. Някой бил казал, че 
по Великден, в събота, ви е видял на гарата в Пиатра Нямц, но не знаел в кой 
влак сте се качили, човекът бързал да се прибере вкъщи...

– Мисля, че знам кой ме видя на гарата.
– За да събере книгите по Вашия списък, полицията инсценира обиск. На 

основание, че някакъв легионер, който уж бил разбрал за Вашето изчезване, се 
укрил в дома Ви и точно в библиотеката.

Професора се поколеба дали да продължи, но все пак се реши:
– Очевидно с течение на времето ще става все по-трудно да се влиза във 

Вашия дом. Скоро и в Пиатра Нямц ще разберат онова, което вече знае цял 
Букурещ, че върху някакъв възрастен мъж паднала мълния и ето че след десет 
седмици не само бил напълно здрав и читав, но и възвърнал младостта си!... 
Дано все пак да не научат цялата истина...

След около седмица се сблъска в градината с едно много хубаво момиче. 
Незнайно по какви причини тя беше решила да замаскира природната си ху-
бост със силен и дори малко вулгарен грим. Усмивката на тази чаровна непо-
зната – нещо средно между невинност и предизвикателство – му напомни за 
един от последните му сънища. Леко се поклони и каза:

– Имам впечатлението, че някъде сме се срещали с Вас.
Момичето прихна да се смее с все глас.
„Жалко – помисли си той, – тя се смее така вулгарно, както се и гримира.“
– Колко си деликатен – произнесе то като напълно бездарна актриса. – 

Било, каквото било. Може и да сме се срещали...
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– Но къде и кога?
Момичето леко се намръщи и го погледна косо.
– Последния път през тази нощ, в стая номер шест. Твоята е съседната, 

номер четири – каза тя и си тръгна.
Професора, който се беше отбил същата вечер да вземе за прочит поредна-

та тетрадка, внимателно го изслуша и отклони погледа си от неговия.
– Предполагам, че Вие знаете в какво се състои работата, и разбирате, как 

да го кажа, научната цел на експеримента. Анализът не може да бъде пълен без 
индекс за сексуална потентност. Нали помните какъв въпрос Ви зададе при по-
следното си идване доктор Бернар? – Професора поклати глава и едва сдържа 
смеха си.

– Помня ли?!... Щях да потъна вдън земя. Изправихте ме гол пред всички. 
А около масата имаше само чужденци...

– Но аз Ви предупредих, че в този ден ще се събере международен кон-
силиум. Пристигнаха всички колеги, за да се убедят лично... Информацията, 
която публикувах в „Ла Прес медикал“, не ги беше убедила. 

– Не очаквах подобен въпрос... Освен това бях още в болницата и нямах 
възможност да проверя своите сексуални способности.

Професора се усмихна някак накриво.
– Но ние все пак подразбрахме нещичко, разбира се, косвено, чрез сес-

трите.
– Чрез сестрите ли?!
– Предположихме, че инициативата идва от Вас... При други обстоятел-

ства пациентът и сестрата непременно биха понесли някакво наказение. Но 
във Вашия случай ние не само си затворихме очите пред това нарушение, но и 
оценихме цяла стойност на информацията. В края на краищата тук е по-важен 
резултатът, а не контактът... Що се отнася до госпожицата от стая номер шест – 
продължи след пауза Професора, – в случая има допълнителни обстоятелства. 
По-добре е да Ви ги кажа сега, за да няма усложения по-късно. Тази госпожица 
ни я натрапиха от Сигуранца.

– От Сигуранца ли ? – повтори със страх той. – Но защо от Сигуранца?
– Няма да си давам вид, че всичко ни е известно, но зная с точност, че Си-

гуранца се интересува живо от Вашия случай. Напълно е възможно да не вяр-
ват, че съм им казал цялата истина. Във всеки случай Сигуранца не вярва във 
Вашата метаморфоза. Там са убедени, че историята, за която разказват всички, 
за мълнията във Великденската нощ и Вашата кома, както и пълното Ви оздра-
вяване, съпроводено с подмладяване, всичко това според тях е лъжа и измис-
лица! И че са я разпространили легионерите, с цел да фалшифицират личност-
та на един от своите лидери, когото подготвят да изведат тайно от страната.

Уплахата му се смени със спокойно любопитство.
– Та, значи, моето положение е по-сериозно, отколкото си го представях. 

Но след като няма никакъв изход...
– Изход все ще се намери – прекъсна го Професора. – Засега трябва да 

знаете, че Сигуранца Ви следи още от самото начало. Затова Ви снабдихме с 
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костюм, с който да не можете да се покажете на улицата, защото веднага ще Ви 
забележат и ще Ви арестуват. А с болничните дрехи съвсем няма да можете да 
излезете навън. Разбрахме се, нали? Разхождайте се засега на двора, до входа, 
но не излизайте навън. Това е всичко, което знаем дотук. Но за съжаление не е 
ясно кои от хората на персонала в болницата са информатори на Сигуранца...

Той се разсмя и докосна лицето си с лявата длан:
– Всъщност може би е по-добре за мен да бъда затворен и да ми бъдат спес-

тени неприятните изненади.
Професора го измери с продължителен, изпълнен със съмнение поглед, а 

после решително заяви:
– Да се върнем на по-важното. Вие напълно ли сте уверен, че приемате 

сексуалния си опит тук за обикновени еротични сънища?
Той се замисли.
– Сега вече не съм напълно уверен. Но до вчера вярвах, че става дума за 

сънища.
– Питам Ви, защото при цялото разнообразие на Вашите сънища, в тях 

няма ярко изразени еротични моменти, доколкото си спомням от прочита на 
тетрадките.

– Сигурно е трябвало да записвам и сънищата си от този род, но аз реших, 
че те не заслужават внимание... Във всеки случай – добави той след пауза, – ако 
съм объркал реалните събития с еротичните си сънища, работата изглежда по-
зле, отколкото предполагах.

Сложи ръка на слепоочието си и с този наивен жест показа, че се готви да 
събере мислите си.

– Слушам Ви – каза накрая Професора. – В какъв смисъл „по-зле“? 
Погледна Професора и се усмихна смутено.
– Не знам дали схванахте някои намеци в тази тетрадка, говоря за усеща-

нето, което не ме напуска от известно време, че се уча насън... или по-скоро ми 
се струва, че наистина уча, например отварят някаква граматика, аз прочитам 
и запомням няколко страници от нея... или, да речем, прелиствам книга...

– Доста интересно – отбеляза Професора. – Но Вие не намерихте време да 
запишете това точно и ясно. Поне в тетрадката, която прочетох.

– Ясно и точно при мен няма да се получи. Това е някакъв многосериен 
сън, мога да кажа образователен сън, и аз по време на този сън виждам грама-
тически правила, чужди думи и тяхната етимология. Отначало мислех, че това 
е заради силните впечатления от дневните ми занимания. Но сега съм на друго 
мнение – ами ако аз, подобно на сомнамбул, наистина ставам посред нощ и се 
захващам с книгите?

Докато говореше, Професора внимателно се взираше в него, мръщеше чело 
– верен знак, че и в мозъка на маестрото се блъскат безкрайно много въпроси 
едновременно, което той беше забелязал отдавна.

– Не знам, не знам – сви рамене Професора, – не изглеждате много умо-
рен, не правите впечатление на интелектуалец, който прекарва нощите си над 
книгите... Как тогава не забелязахте светлината през нощта във Вашата стая?... 
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Да, какъв парадокс наистина – тази неопределеност на Вашите впечатления, 
по-точно неясната граница между онова, което се случва с Вас по време насън 
и наяве, но се развива едновременно с хиперамнезията... Спомняте си как ми 
разказахте за мириса на олеандър и мазут, когато видяхте снимката отпреди 
четиридесет години...

– Вече не съм уверен в това – възкликна той, – не съм уверен, че мога да си 
спомня нещо! Вече в нищо не съм уверен!

Когато остана сам, си рече: „Браво на мен, дето му казах, че в нищо не съм 
сигурен. Така ще мога винаги да се измъквам – спал съм, сънувал съм! Ако е 
нужно и сънят може да се представи като истина, нали? Само трябва да съм 
нащрек и да си мълча. Няма защо те да знаят всичко!“.

Завъртя глава, напрегнато се озърна и тихо, сякаш се обръщаше към нещо 
невидимо, каза:

– Дори и да исках, нямаше да мога! Не зная защо – понижи гласа си до ше-
пот, – но има неща, за които не мога да говоря, защото това е свръхсилите ми.

През оная нощ дълго и упорито се бори с безсънието. За първи път му се 
случваше, откакто беше излязъл от дома си, и това сериозно го разтревожи. От 
безсъние беше страдал едва ли не цял живот, но в последно време реши, че вече 
се е отървал от него. Както обикновено, размишляваше над загадката за това 
невероятно възвръщане на паметта му. Впрочем вече знаеше, че „възвръщане“ 
не е най-точната дума – сегашната му памет бе къде-къде по-силна и по-обемна 
от предишната. Паметта на мандарин, каквато по думите на Шаван трябваше 
да притежава всеки синолог. Само дето той вече надминаваше всеки мандарин 
със странната си хиперамнезия. 

Още не бяха му донесли граматиката и речника от Пиатра Нямц, но вече 
преговоряше китайските текстове, отчетливо виждаше всеки йероглиф, съв-
сем точно го превеждаше. След няколко дена провери написаното, упражни 
произношението си и редактира превода, като за целта използва антологията и 
речника на Жил. Нямаше нито една грешка. Драсна няколко реда в тетрадката 
си – бедният Бернар едва ли щеше да определи кой пласт от паметта на пациен-
та се е възстановил. Сега владееше китайския в такава степен, за каквото преди 
дори не беше мечтал. Можеше да вземе всеки текст, да го прочете правилно и 
да го преведе със същата лекота, с която се справяше с латинския и староита-
лианския.

Нощта се оказа топла, а прозорецът към градината беше широко отворен. 
Дочу нечии стъпки. Не побърза да запали лампата, само стана от леглото, отиде 
до прозореца и видя пазача. Както разбра, и той го забеляза.

– И на Вас ли не Ви се спи? – попита тихо, за да не събуди съседите.
Пазачът вдигна рамене, обърна се и потъна в мрака на градината. 
„Ако утре го попитам за тази среща, сигурно ще ми каже, че съм сънувал. 

А пък аз съм уверен, че тъкмо сега не спя.“
Върна се в леглото, затвори очи и си каза, както някога, когато се бореше 

с безсънието:
„Ще заспя! Само след три минути вече ще спя!...“
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„Заспивай веднага! – и мислите му потекоха като поток. – Насън ти се учиш 
по-добре. Това са образователни сънища, както преди малко каза Професора. 
Ще имаш още една серия образователни сънища. Не и по китайски език! Не 
вече! Ще бъдат за нещо друго, което е по-важно и от китайския...“

Харесваше му да слуша мислите си, но сега в тях витаеше необяснима тре-
вога и той тихичко се предупреди.

– Да, ще броя сега до двайсет. Ако не заспя след това, тогава ще стана и ще 
отида да се поразходя из градината. 

Но преброи само до седем и заспа.
След два дена Професора дойде за втората тетрадка и го попита, без да 

вдигне глава от страницата, която бе обърнал:
– Случайно да си спомняте как завчера, през нощта, излязохте през про-

зореца и отидохте до най-отдалечения край на градината, където са лехите с 
розите?

Усети как се изчерви до корена на косите си, и промърмори:
– Ако си спомням нещо, то е, че не можах да заспя и си казах: „Не заспя 

ли сега, ще стана и ще отида да се поразходя из градината“. Но след това почти 
веднага съм заспал.

По устните на Професора заигра загадъчна усмивка.
– Да, но са Ви видели при лехите с розите. И сте били буден.
– Господи, нима вече съм станал сомнамбул? – ужаси се той. – Подобно 

нещо не ми се е случвало!
Професора стана рязко, отиде до прозореца и погледна към градината. По-

сле се върна до креслото и седна.
– Така си и мислех. Работата не е добре. Когато пазачът вдигна тревога, 

двама от персонала, вероятно агенти на Сигуранца, хукнаха към улицата. Те, 
разбира се, не са знаели, че пазачът вече Ви е засякъл, и само са видели кола-
та с изгасените фарове, зад оградата, срещу лехите с розите, където в същия 
момент Вие сте се намирали. Колата, разбира се, е изчезнала веднага и те не са 
успели да видят номера й.

Изтри челото си с длан.
– Ако не бях го чул от Вас...
– Зная, че Ви е много трудно да го повярвате – прекъсна го Професора. 

– Обаче има трима свидетели, обикновени хора и много надеждни, с опит...
– А те какво са направили с мен? Хванали са ме за ръка и са ме върнали в 

болничната стая, така ли?
– В градината с Вас е бил само пазачът. Той твърди, че когато сте се срещна-

ли, вие сте му обърнали гръб и сте си отишли... Прибрали сте се в стаята през 
прозореца, откъдето сте и излезли... Дали това е пристъп на сомнамбулизъм, 
или не, не е чак толкова важно. Главното е, че Сигуранца вече не се съмнява в 
това, че се подготвя Вашето бягство. Фактът, че са Ви настигнали именно там, 
където зад оградата Ви е очаквала кола, представлява пряко свидетелство сре-
щу Вас. Според тях Вие прекрасно сте знаели какво ще се случи, и сте излезли в 
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градината съвсем неслучайно... Наложи ни се да се обърнем към най-висшите 
инстанции, за да не Ви арестуват от Сигуранца...

– Благодаря! – промълви смутено и отново изтри потта от челото си.
– Засега усилиха охраната. Щом се смрачи, ще започнат да патрулират. 

Дори има един униформен сержант – Професора заговори тихо. – Вече е на 
пост... А пазачът ще спи нощем пред вратата Ви.

Професора замълча и закрачи из стаята, като разсеяно прехвърляше те-
традката от едната си ръка в другата. После се спря до него и го погледна в 
упор:

– А как си обяснявате тези съвпадения? Неочаквано безсъние, внезапен 
пристъп на сомнамбулизъм, при който се устремявате към лехите с розите, точ-
но там, където зад оградата Ви очаква кола със загасени фарове, която пък из-
чезва при първия сигнал за тревога... Кажете, как си обяснявате всичко това?

Напълно объркан, вдигна рамене.
– Не мога да си го обясня... До миналата седмица едва се примирявах с 

мисълта, че обърквам сънищата с действителността. Ако имаше безспорни 
доказателства... Но да стигна до сомнамбулизъм, значи сигурно има някаква 
сериозна причина...

Професора отвори чантата си, претъпкана със списания и брошури, и аку-
ратно постави между тях тетрадката.

– Ако това не бяхте Вие, казвам си и аз като Вас, ако не бях видял Вашите 
семейни албуми, Вашите снимки от трийсет- до шейсетгодишна възраст, си-
гурно щях и аз да приема хипотезата на Сигуранца, че вие сте онзи, за когото 
Ви вземат...

„Какво толкова се притесняваш? – дочу своите мисли, след като угаси лам-
пата. – Всичко върви нормално. Така и трябва да бъде. Нека да те вземат за 
някой друг и да вярват, че не можеш да разграничиш сънищата от действител-
ността, че бродиш нощем като сомнамбул. По-добро прикритие няма да наме-
риш. В края на краищата ще се убедиш, че всъщност няма никаква опасност. И 
че се грижат за теб!...“ 

Мисълта му прекъсна и той прошепна: „А как се грижат за мен?“.
Почака и чу вече друг, непознат тон: „Мислеше, че всичко, през което си 

минал, е случайно?“ – „Не е важно какво съм мислил!“ – прекъсна се нетърпе-
ливо той. – „Но кой все пак се грижи за мен?“ И, притихнал в страха си, дочу: 
„После ще разбереш. Сега това не е най-главното!... Освен това ти отдавна се 
досещаш. Защо тогава не споделиш с Професора някои от своите мисли? Но ти 
нито с Професора говориш, нито пък ги записваш. Ако знаеше, че съществува 
нещо друго, защо тогава не намекна за собствените си открития от последните 
две седмици?...“ – „Да се върнем към моя въпрос сега“, опита се той да прекъс-
не хода на мислите си. Замълча, но когато му се стори, че е разбрал отговора, 
заспа. 

„По-добре да разговаряме насън. Насън по-бързо схващаш, по-дълбоко 
разбираш. Ти каза на Професора, че по време на съня нишката на твоите днев-
ни занимания не прекъсва. Всъщност не е така и ти отдавна си се убедил в това. 
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Нищо не си научил, нито когато си спал, нито когато си бил буден. Ти просто 
си се убедил постепенно, че владееш китайския. В един прекрасен ден ще ус-
тановиш, че знаеш и други езици, каквито пожелаеш. Ти просто си спомняш 
онова, което си знаел в младостта, а после си го забравил. Например албанската 
граматика...“

Това напомняне го стресна така силно, че се събуди и запали лампата. Не 
можеше да повярва на случилото се, дори сега, след като беше минала цяла сед-
мица. Никога през живота си не беше учил албански език. Преди двайсет го-
дини си купи граматиката на Майер, но не отиде по-далече от предговора и от-
тогава не я беше разгръщал. Но миналата седмица, като разопаковаше пакета с 
книгите от дома си, попадна точно на тази граматика. Отвори я и с вълнение и 
страх откри, че разбира всичко...

Сега скочи от леглото и пристъпи към етажерките с книги – толкова много 
му се прииска още веднъж да провери своето откритие. И тогава от отворения 
прозорец го стресна непознат глас:

– Вие какво, не спите ли?
Върна се в леглото и ядосано прошепна:
– Нека не мисля сега, да не мисля за нищо.
– А аз какво ти говоря, още от първата болнична нощ? – дочу той.
И тогава се досети какво точно се е случило. Електрическият заряд на мъл-

нията – с огромната си сила, стоварила се направо върху него, пронизала цялото 
му тяло, беше възстановила всички клетки от неговия организъм и бе разши-
рила по фантастичен начин възможностите на мозъка. Но този електричес ки 
заряд сътвори в него и нова личност, нещо като двойник, с когото той, главно 
насън, беседваше – в повечето случаи мирно, но понякога и до скарване.

Да, напълно е възможно тази нова личност да се е формирала, докато е 
траело оздравяването, при това – в най-дълбоките пластове на неговото под-
съзнание. 

Като повтори за себе си няколко пъти това обяснение, той чу: „Добре на-
мерено: двойник! Точно това ти трябваше! Но не бързай да докладваш на Про-
фесора“.

Не можеше да разбере и това предизвикваше у него леко удивление и до-
сада, защо постоянно си напомняше за мерките за предпазливост, след като 
решението бе отдавна прието – всъщност нямаше нужда да взема решение, 
просто знаеше, че по друг начин не би могъл да постъпи. Професорът свежда-
ше разговорите си с него единствено до хиперамнезията и до прогресиращото 
отмиране на миналото.

– Ако искате, ще Ви донесат ръкописите и папките с Вашите материали – 
предложи му веднъж той. – При Вашите сегашни интелектуални възможности 
ще можете да завършите работата си само за няколко месеца...

Панически вдигна нагоре ръцете си и извика:
– О, не, не! Това вече не ме интересува... То е...
Професора го прекъсна разочарован:
– Но това е трудът на Вашия живот.
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– Не, това трябва да се пренапише от първата до последната страница, а аз 
не съм убеден, че вече си струва. Нека да си остане, както си е, opus imperfectum 
– просто един незавършен труд... Исках да Ви попитам, господин Професоре 
– смени темата той, – ако, разбира се, не е някаква тайна. Забелязали ли са 
нещо около мен през последната седмица? Какво докладват пазачът и остана-
лите служители?

Професорът стана от креслото си, постоя няколко мига прав до прозореца, 
после се върна на мястото си.

– Умеят да бъдат невидими, когато трябва, но, разбира се, постоянно са на 
пост... Нищо сензационно засега не са докладвали; само това, че много пъти 
през нощта включвате осветлението. Включвате го и след две-три минути го 
гасите... Поне това ми казаха... Подозирам, че не ми казват всичко – добави 
Професора, като понижи глас. – Подозирам, че са разбрали нещо, не съвсем 
маловажно, или поне скоро ще го открият... Така си мисля.

– Във връзка с мен, нали? – попита, едва прикрил вълнението си .
Професора се позамисли, после отново стана и отиде до прозореца.
– Не знам – отвърна след малко. – А може би не само във връзка с Вас....

***

Сутринта, на трети август, Професора се появи неочаквано след цели две 
седмици отсъствие.

– Не зная дали да се радвам, или не. Вие се прославихте в цяла Америка. 
Едно илюстровано списание публикува обширно интервю с Вас, разбира се, 
фалшификат. Заглавието е: „Как ме порази мълния!“. И тази фалшива публика-
ция произведе истинска сензация и всички започнаха да я препечатват. Коми-
тетът по печата ни информира, че трима кореспонденти на големи американ-
ски вестници пристигнали вчера в страната и искат непременно да се срещнат 
с Вас. Съобщили им, че засега лекарите не разрешават посещения при Вас. Но 
колко дълго ще могат да Ви крият? Възможно е сега, в този момент, вестника-
рите да са започнали разследването си. Младшият персонал от болницата ще 
им каже всичко, което знае, и дори ще добави нещо от себе си. Ще се намерят 
достатъчно информатори и тук... Що се отнася до снимките, нямам никакви 
илюзии. Вас, без съмнение, вече са Ви заснели, при това неведнъж, по време на 
разходка, до прозореца, а може би дори и в спящо положение в леглото... Но 
виждам, че това изобщо не Ви впечатлява – забеляза Професора. – Нищо не 
казвате...

– Ами просто Ви слушам. Чакам продължението...
Без да свали изпитателния си поглед, Професора се приближи до него.
– А Вие откъде знаете, че има продължение? 
– Просто се досетих, като видях, че нервничите. Не Ви бях виждал такъв.
Професора се усмихна горчиво:
– Може да сте забелязали, че не съм с много здрави нерви... Но да се вър-

нем на въпроса. Възникнаха редица усложнения, особено през двете седмици, 
в които отсъствах.
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– Заради мен ли?
– Не, не заради Вас. И не заради мен. Вие не сте напускали тази територия 

– това го знам, защото звънях всеки ден. А аз за двете седмици, прекарани в 
Предял, в Карпатите, не съм обсъждал с никого тази ситуация, освен с двама 
колеги, в чиято коректност не бих могъл да се усъмня... Но все пак, нещо се е 
случило. Госпожицата от номер шест, която ви пробутаха от Сигуранца, из-
чезна преди десет дена. Там отдавна са я подизирали, че е двоен агент. Но че е 
работила за Гестапо, не са могли да предположат.

– Значи – каза тихо той, – била е двоен агент. Но как са могли толкова бър-
зо да го установят?

– Просто са разкрили една шпионска мрежа, в която е участвала и тя. 
Арестували са и тримата агенти, които в продължение на няколко нощи са Ви 
дебнали в колата с изгасените фарове. От Сигуранца не без основание предпо-
лагат, че именно тези тримата са искали да Ви отвлекат и да Ви прехвърлят през 
границата в Германия. Но са сгрешили само в едно: ставало дума не за някой от 
лидерите на легионерите, а за Вас лично.

– Но за какво съм им притрябвал аз? – засмя се той.
Професора тръгна към прозореца, но спря, обърна се и го изгледа.
– Ами защото Вие сте това, което сте сега, след всичко онова, което Ви се 

случи.
Професора започна бавно да крачи от креслото до вратата и обратно.
– Аз никога не съм си правил илюзии – продължи Професора. – Знаел съм, 

че все някога тази информация ще изтече. Затова и пишех редовно в „Ла Прес 
медикал“. Исках в крайна сметка сведенията да бъдат от първа ръка. Разбира се, 
не съм разкрил всичко. Задоволявах се да давам сведения за етапите на възста-
новяването Ви до физическата и умствената норма. Само веднъж си позволих 
да намекна, и то доста неясно, за процеса на подмладяване. А за хиперамнези-
ята, разбира се, не споменах нито дума... Но те разбраха всичко. И за Вашата 
феноменална памет, и за това, че сте си спомнили всички езици, които сте изу-
чавали през младостта. Така, по този начин, Вие се превърнахте в може би най-
интересния и най-ценния екземпляр от човешкия род на нашата планета днес. 
Всички учени медици по света искат да Ви притежават, поне за кратко време, в 
университетите и в институтите си.

– Като опитно морско свинче, нали?
– Да, може да се каже и така. Ясно е защо Гестапо иска да Ви отвлече. Там 

разполагат с информация на госпожицата от стая номер шест.
Професора замълча за миг, после неочаквано се засмя.
– Беше Ви приятелка само за една нощ или за повече?
– Боя се, че не беше само за една – призна си и целият се зачерви.
– Така че Вашата приятелка се оказа по-ловка, отколкото са предполагали 

господата от Сигуранца. И тя не се е ограничила само с проверка на Вашата 
потентност, и не само чрез парасомнамбулистичните ви състояния е провери-
ла какъв сте. Не! Постъпила е строго научно: записала е на малък магнетофон 
всички Ваши разговори с нея, по-точно Вашите дълги монолози, и ги е предала 
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в Сигуранца. А там е имало доста интересни неща. Например, че сте ѝ чели сти-
хове на много езици, а когато тя Ви е задавала въпроси на немски или на руски, 
вие сте й отговаряли направо, без никакви затруднения. Освен това е съста-
вила списък на всички граматики и речници, които получихте от домашната 
си библиотека. И цялата събрана информация тази дама много предвидливо е 
дублирала за своите шефове в Гестапо. Предполагам, че някой от висшите чи-
нове там е прослушал лентите и се е разпоредил да Ви отвлекат.

– Ясно! – промълви тихо и избърса челото си.
Професора пак отиде до прозореца и дълго оглежда градината, преди да 

продължи:
– Разбира се, охраната се е увеличила поне десет пъти. Вие може и да не сте 

забелязали, но вече от няколко дена в съседните стаи са настанени агенти. А 
през нощта – може ли да си представите, дори патрулират по улицата... И като 
се има предвид, че скоро ще Ви изпишат...

– Жалко, въздъхна той. – Вече свикнах тук... дори взе да ми харесва.
– Посъветваха ни вече да започнем да Ви дегизираме. Първо ще трябва да 

си пуснете мустаци. После, казаха ми, че ще поработят над Вашата външност 
– ще Ви боядисат косата, ще променят прическата Ви, за да не приличате на 
снимките, които са Ви направили тайно през последните седмици. Уверяват 
ме, че ще могат да Ви състарят с десет-петнайсет години. При изписването си 
от тук ще изглеждате поне на четиридесет... – Професорът уморено замлъкна 
и се отпусна в креслото. – За щастие повече не сте повтаряли онези кризи на 
парасомнамбулизъм, нали? Или поне така ми казаха от болницата...

Денят обещаваше да бъде горещ. Свали болничния халат, облече най-тън-
ката пижама, която откри в шкафа, и се излегна. „Ти отлично разбираш – дойде 
му тази мисъл в главата, – че не си сомнамбул. Държеше се като такъв, за да ги 
затрудниш. Но сега тази необходимост отпадна...“

– Двойник – прошепна си той. – Предупреждава ме за въпросите, които се 
каня да задам. Същински ангел-хранител!

„Какво пък? Тази формула е точна и плодотворна“. – „А има ли други?“ 
– „Има, и то много. Някои вече излязоха от употреба и се превърнаха в анахро-
низъм, а други са напълно активни, особено там, където християнството съумя 
да съхрани в теологията, а също и в практиката древните митове“. – „Напри-
мер?“ – усмихна се заинтригуван. „Например, наред с ангелите, серафимите, 
херувимите... Същества предимно междинни“. – „Междинни, означава ли че са 
на границата между съзнателното и несъзнателното?“ – „Да, но също и между 
Природата и Човека, между Човека и Бога, Рациото и Ерос, мъжкото и женско-
то начало, мрака и светлината, Духа и Материята...“

Забеляза, че се смее, и се повдигна на лакти. Внимателно огледа стаята, по-
сле заговори тихо, но отчетливо:

– И така, ние се върнахме към моята стара страст – философията. Ще успе-
ем ли някога по пътя на логиката да представим реалността на външния свят. И 
метафизиката, която засега според мен е единствената логична конструкция.
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„Ние се отделихме от темата на дискусията – дочу отново мислите си. – Сми-
сълът не е в реалността на външния свят, а в обективната реалност на „двойни-
ка“, или на ангела-хранител, както на теб ти харесва повече. Нали така?“ – „Да, 
така е. Аз не мога да повярвам в обективната реалност на личността, с която 
беседвам. Приемам я за свой двойник.“ – „В определен смисъл е така. Но това 
не означава, че личността не съществува сама по себе си, независимо от съзна-
нието, чиято проекция по всяка вероятност се явява именно тя.“ – „Бих искал 
да повярвам в това, но...“ – „Зная, че в метафизичните спорове емпиричните 
опити не са доказателство. И все пак, не искаш ли да получиш сега, веднага, 
рози от градината?“

– Рози ли? – възкликна разтреперан. – Винаги съм обичал розите. 
„Къде да ги натопя? Не и в чашата!“ – „В чашата – не, в никакъв случай. 

Сложи една роза в дясната ми ръка, другата постави на коленете ми, а третата 
– да речем...“

– Положението е по-сериозно, отколкото предполагахме.
Гласът на Професора се носеше или зад плътна завеса, или отнякъде дале-

че, но той съзря самия Професор, седнал пред него в креслото, положил чанта-
та върху коленете си.

– По-сериозно, отколкото предполагахме ли? – откликна машинално.
Професора се приближи до него и докосна челото му.
– Какво Ви е? Не можахте да се наспите ли?
– Не, не. Но в момента, в който влязохте в стаята, ми се стори... Всъщност 

няма значение...
– Аз съм при Вас по важна и бърза работа – заяви Професора. – Дойдохте 

ли на себе си? Можете ли да ме изслушате?
– Нямам търпение да Ви чуя.
Професорът се отпусна в креслото.
– Казах, че положението е много по-сериозно, отколкото предполагахме, 

защото сега знаем с точност, че Гестапо няма да се спре пред нищо – повтарям 
Ви, пред нищо! Само и само да Ви прибере. Сега ще разберете защо. Сред приб-
лижените на Гьобелс има една тъмна личност, някой си доктор Рудолф. Той 
извадил някаква теория, на пръв поглед безумна, но все пак нелишена и от еле-
менти на научност. Та този немски доктор твърди, че ако се пуснел електриче-
ски заряд през човешкото тяло, заряд от поне един милион волта напрежение, 
това можело да предизвика в организма радикална мутация. Заряд с подобна 
мощност не само че нямало да убие, напротив, щял да предизвика тотално ре-
генериращо въздействие... Като във Вашия случай... За щастие или нещастие 
тази хипотеза не бива да се проверява по експериментален път. Сам доктор 
Рудолф празна, че не е установено с точно каква мощност трябва да бъде този 
електрически заряд, за да се произведе мутация. Един милион волта като ми-
нинмум, а може би и два... Разбирате ли сега какъв интерес представлява за тях 
Вашият случай?

– Разбирам – отвърна глухо.
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– Цялата информация, която те са събрали за Вас, а тя е напълно доста-
тъчна, потвърждава хипотезата им. Обкръжението на Гьобелс е преизпълнено 
с ентусиазъм. Предприети са и някакви дипломатически стъпки: да речем в 
името на науката, на човешкото благо и прочие. Много университети и научни 
центрове по света сега ни канят на конференции, канят мен, Вас, доктор Га-
врила и всички други, които бихме искали да вземем оттук с нас. С две думи: 
ще им се да разполагат с Вас поне за известно време. Ако продължаваме да им 
отказваме, Гестапо ще пусне в ход своите методи...

Професора замълча за миг, сякаш му секна дъхът, и изведнъж забеляза 
колко е остарял и уморен.

– Да – продължи Професора. – Наложи ни се да им предоставим копие 
от Вашия медицински картон от болницата. В научните кръгове това е нещо 
обикновено, не може да се откаже, но ние, разбира се, все пак успяхме да скри-
ем нещо. Последните материали, в т.ч. и фотокопията от Вашите тетрадки и 
дубликати от магнетофонните ленти, са изпратени вече в Париж. Проучва ги 
доктор Бернар със своите сътрудници, а след това ще бъдат препратени в една 
от лабораториите на фондация „Рокфелер“... Но виждам, че Вие вече не ме слу-
шате. Уморен сте. Ще продължа следващия път.

А продължението му се стори безкрайно. В някои моменти му беше беи-
зинтересно, в други оставаше с впечатлението, че чува неща, които са му из-
вестни, но точно откъде, не можеше да потвърди. Например подробностите 
около мълнията в нощта срещу Великден. Бяха установили, че проливният 
дъжд не беше преминал строго очертаните граници, а мълнията е била твър-
де странна, подобна на „гигантско нажежено копие“. Или поне така твърдяха 
свидетелите – ония от вярващите, които бяха видели този дъжд при входа на 
църквата. Както и изпратените от немския доктор Рудолф специалисти, които 
събираха информацията троха по троха!

Всичко за формата и за силата на мълнията се появи в пресата от един 
известен дилетант, автор на няколко псевдонаучни брошурки за етруските. 
За по-малко от седмица този човечец успя да изчисли площта, върху която се 
беше изсипал дъждът, и сега вече тълкуваше символиката на пространството, 
където се беше разразило електричеството на мълнията.

– Но всички тия разпити и разследвания са в рамките на анекдота – за-
ключи Професора. – Сериозно е само решението на доктор Рудолф да започне 
експерименти с нисковолтов ток, след като Вашето досие се комплектува с лич-
ните Ви показания.

– Но какво мога да добавя аз към вече известното? – учуди се той. 
– Нямам понятие. Възможно е да поискат да се запълни липсата на дос-

татъчно информация с лабораторни опити. Например да се произведе серия 
изкуствени разреди или изпразвания, с надеждата Вие да разпознаете по ин-
тензивността на избухването вида на мълнията, която е паднала върху Вас. А 
може би искат да чуят непосредствено от Вас самия какво точно сте усетили в 
онази минута, да си спомните как мълнията се е стоварила като смерч върху 
Вас... Знам ли? Има обаче едно подозрение, че тези експерименти с електри-
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чеството ще бъдат правени с политически затворници. Това е истинско прес-
тъпление и трябва да бъде спряно на всяка цена!

Вече си беше пуснал мустаци, както му заръчаха.
– За промяната на Вашата външност ще се погрижат по-късно – опита се 

да го успокои Професора.
Беше вечерта на двайсет и пети септември. Едва сдържаше вълнението си.
– Чембърлейн и Даладие са вече в Мюнхен – извика от прага Професора. 

– Всеки момент може да се започне! – и се отпусна в креслото. – Онези, които се 
занимават с Вас, промениха плана. Тази нощ ще Ви евакуират тайно, но така, че 
все пак да се забележи колата, с която ще Ви откарат. После, на двайсет-двайсет 
и пет километра оттук...

– Позволете да Ви подскажа – с усмивка прекъсна събеседника си той. – На 
двайсет-двайсет и пет километра от Букурещ ще бъде инсценирана автомобил-
на катастрофа, нали?

– Напълно вярно... Ще се намерят и свидетели на местопроизшествието. 
В пресата ще се появи съобщение за някаква катастрофа, в която са загинали 
трима души. Техните тела ще бъдат обгорели до неузнаваемост. И така, вест-
ниците ще пишат, че Вие и двамата Ви охранители сте станали жертва на ката-
строфата, когато са Ви отвеждали с кола до някакво надеждно и безопасно мяс-
то. Всъщност точно на такова място ще попаднете. Не зная точно къде ще Ви 
скрият, но съм сигурен, че наистина ще Ви скрият. Тъкмо там ще се извърши 
и промяната на Вашата външност, за което вече Ви предупредих. Най-късно 
след месец ще Ви изпратят в Женева – не знам по какъв начин, не съм инфор-
миран. Паспортът ви ще бъде напълно редовен. За Женева идеята е на доктор 
Бернар. Той предполага, че в този момент Париж не е най-сигурното място. 
При първия удобен случай и той ще пристигне при Вас... А също и аз – добави 
Професора, като направи малка пауза. – Да се надяваме...

3. 
Повече не видя Професора – разбра, че бил починал в края на октомври. 

Страхуваше се, че ще стане така още от деня, когато Професора влезе в стаята 
му с думите:

– Положението е по-сериозно, отколкото предполагахме...
Тогава го видя как се хвана за сърцето и със стон падна на пода. Някой се 

развика, вратата се хлопна, по коридора се разтичаха сестри и доктори.
И чак когато Професора се наведе над него и го попита:
– Какво Ви е? Не можахте ли да заспите?
Но тази гледка не преставаше да го измъчва. И щом доктор Бернар започна 

от вратата:
– Идвам с печалната вест... – едва не извика: „Зная, зная, Професора е ум-

рял!“.
Доктор Бернар идваше да го види веднъж в месеца, не по-рядко, и прекар-

ваше с него почти целия ден. Понякога му задаваше разни въпроси, включваше 
магнетофона и го молеше да повтори отговорите си. За щастие въпросите се 
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въртяха около паметта му, около новия му начин на поведение (отношението 
му към хората и към животните в различни ситуации в сравнение с онова, кое-
то е било преди), около адаптирането на личността в една парадоксална ситуа-
ция (как мисли: дали би могъл да се влюби отново на тази възраст сега, да, във 
възрастта, към която се е върнал?).

На тези въпроси отговаряше без никакви притеснения. И всеки път Бер-
нар му носеше известна сума пари (отделени за него от фондация „Рокфелер“). 
Докторът беше готов да му помогне да получи място в университета и дори му 
поръча да събира материали по психология.

След окупацията на Франция дълго нямаше никакви известия от доктор Бер-
нар, макар че до декември на четиридесет и втора продължи да получава на всеки 
три месеца чек от Рокфелеровия фонд. В началото на четиридесет и трета до него 
стигна вест от Португалия. Доктор Бернар обещаваше в скоро време да му напи-
ше „дълго писмо“, защото се били събрали „много и различни новини“. Но писмо 
от него така и не пристигна. Едва след освобождението на Франция, след като 
писа до един от асистентите на доктора, той разбра, че доктор Бернар загинал при 
самолетна катастрофа над Мароко още през февруари на четиридесет и трета.

Всеки ден отиваше до библиотеката и поръчваше купища книги и стари 
списания. Прелистваше ги много внимателно, правеше си записки, съставя-
ше си библиографски фишове. Но цялата тази работа бе всъщност камуфлаж. 
Прочетеше ли само първите редове, той вече знаеше какво точно следва на-
татък. Трябваше само да помисли за миг и се оказваше, че съдържанието на 
целия текст му е напълно познато. Не желаеше да вникне в същността на тази 
„анамнеза“, както я наричаше. Веднъж му се присъни дълъг и драматичен сън 
– запомни го само откъслечно, защото неведнъж се събуждаше и прекъсваше 
хода на събитията в сънищата си. Особено силно впечатление му направи след-
ната подробност: под въздействието на мощния електрически заряд неговите 
умствени способности достигнаха до такъв праг, какъвто човечеството щеше 
да овладее примерно след десетки хиляди години еволюция. Главната характе-
ристика на това ново човечество щеше да бъде една друга, по-различна струк-
тура на психоменталния живот. Всички постижения на човешката мисъл, из-
разявани кога устно, кога писмено, ще станат достояние на индивидуалната ни 
памет с помощта на определени упражнения по концентрация.

Образованието ще бъде предимно обучение по методите на концентрация 
под ръководството на специални инструктори.

„Накратко казано: аз съм мутант – заключи той и се събуди. – Аз съм пра-
образ на постисторическия човек. Герой – „science iction“ – научнофантасти-
чен герой !“

Иронични бележки си разрешаваше главно по адрес на „силите“, които се 
грижеха за него.

„То си е така в известно отношение – дочу онзи вътрешен глас. – Само че 
за разлика от героя „science iction“ ти си съхранил свободата си да приемеш 
или да не приемеш това свое ново качество. Ако поискаш да се върнеш към 
предишното си състояние, свободен си да го направиш всеки момент...“
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„Свободен?“ – пое си дълбоко дъх, огледа се наоколо, и произнесе:
– И тъй, аз съм свободен човек!... Обаче.... – и не посмя да облече мисълта 

си в думи.
Още през трийсет и девета година беше решил да започне нова тетрадка 

само за себе си. Откри първа страница с идеята, която нарече: „Свидетелство в 
полза на хуманната същност на постисторическия човек“.

„Спонтанното, автоматично усвояване на знанията не убива нито вкуса 
към изследването, нито радостта от откритието. Ето пример, лесен за провер-
ка: любител на поезията взема в ръка томче с любими стихотворения и изпитва 
голямо удоволствие от това. Знае ги наизуст – и все пак отново и отново посяга 
към книгата. Защото повторното четене на познатия текст дава възможност да 
се разкрие в него нещо, което до този момент се е изплъзвало – нова красота, 
даже нов смисъл. Така че и знанията, които получаваш в готов вид, всички тези 
езици и литература, които изведнъж се оказват в главата ти, с нищо не намаля-
ват радостта от новите знания, от учението, от изследователския процес.“

Сега, след като бяха минали няколко години, той препрочиташе написа-
ното и одобрително кимаше: „Да изучиш основно и с удоволствие можеш само 
онова, което вече знаеш“.

Или: „Не ме уподобявайте на електронен калкулатор... Да, ако попиташ 
калкулатора правилно, той сигурно би могъл да ти изрецитира дори „Одисея-
та“ на Омир или „Енеидата“ на Вергилий. Но когато ги чета аз, човекът, всеки 
път е различно.“

Или: „Всяко истинско творение на културата (подчертавам: на културата, 
не само на изкуството!) е извор на несравнимо блаженство...“

Винаги се вълнуваше, когато си спомнеше епифанията за двете рози. На-
истина, от време на време, му харесваше да оспорва тяхната пригодност в ка-
чеството им на философски аргумент. Следваха дълги, упоителни диалози. Все 
се канеше да ги запише, особено литературните. Но последния път диалогът се 
затлачи и прекъсна.

– Всъщност – повтори си още веднъж в онази зимна вечер на четиридесет 
и четвърта – подобни парапсихологически феномени можеха да бъдат резултат 
от някакви неизвестни нам сили, които владеят нашето подсъзнание.

„Няма спор – чу отново в себе си той, – всяко действие се произвежда от 
някоя повече или по-малко известна сила. Но ти си натрупал вече толкова 
опит, че си струва да преосмислиш философските си принципи. Разбираш ли 
за какво намеквам сега?“

„Струва ми се, че да!“ – мислено призна той с усмивка.
През последните военни години неведнъж беше установил, че парите от 

банковата му сметка намаляват и започна да мисли за изход от това критично 
положение.

Един ден получи пощенски превод за хиляда франка от неизвестно лице. 
Благодарственото му писмо се върна с надпис: „Посоченото лице не живее на 
този адрес“.
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Друг път случайно срещна в ресторанта на гарата една позната – негова 
колежка от университетата. Като разбра, че тя заминава за седмица в Монте 
Карло, помоли я да отиде в Казиното на третия ден от престоя си там и точно 
в седем вечерта, в първата зала с рулетката и на първата маса да постави него-
вите сто франка на определено число. Каза й да запази това в тайна и повтори 
молбата си, когато младата дама, потресена от случилото се в Казиното, му до-
несе три хиляди и шестотин франка.

Но повече от всичко му хареса последният случай. По пътя от библиотека-
та до вкъщи той винаги минаваше покрай магазинчето на един филателист. Но 
този път сам, без да разбира защо, се спря и разгледа по ред и трите малки вит-
рини. Филателията никога не го бе вълнувала и той не можа да разбере защо 
застана задълго пред една от витрините, при това най-неугледна на вид. Но 
се оказа неудържимо привлечен от един стар и доста овехтял албум-класьор, 
като почувства, че непременно трябва да го купи. Струваше само пет франка. 
Прибра се с него и започна да го прелиства любопитно, макар да не знаеше 
какво точно търси. Беше някаква колекция на начинаещ, може би ученик или 
гимназист. Дори и човек, далече от филателията, щеше да забележи, че тук има 
само евтини и обикновени марки от скорошни пощенски серии. Но неочаква-
но ръката му посегна към ножа за хартия и той се зае да разпаря картонените 
страници. После внимателно извади от тях няколко тънки целофанови плика 
със стари марки. Не беше трудно да се досети каква е работата: изглежда, че 
някой, преследван от режима, се беше опитал и с успех беше изнесъл от Герма-
ния това, защото каталогът наистина беше немски и представляваше колекция 
редки и много скъпи марки. На другия ден отново отиде до магазина и попита 
собственика от кого е купен този каталог. Човекът не знаеше – бил заедно с 
много други на някаква разпродажба преди три години. Когато показа на тър-
говеца марките, извадени от тайника, той пребледня.

– Но това е безценна колекция не само за Швейцария. Такива марки вече 
изобщо не се намират. За тях можете да вземете най-малко сто хиляди франка. 
А ако изчакате международните панаири, може да получите и двеста!

– След като ги купих от Вас на безценица, мисля, че е редно да разделим 
печалбата наполовина. Сега бих взел от Вас аванс няколко хиляди франка. Ос-
таналото, след като започнете да ги продавате. Ще Ви помоля да превеждате 
моя дял на банковата ми сметка, която ще Ви запиша сега.

„Господи, колко би се развълнувал Лайбниц при подобно събитие! – раз-
весели се той. – Особено когато се налага да преосмислиш своите философски 
принципи по един тайнствен и непонятен начин...“

Още през четиридесет и втора почувства, че версията с пътната катастро-
фа не беше дело нито на Гестапо, нито на другите разузнавателни служби, ко-
ито по разни причини се бяха заели с неговия случай. Вероятно в Букурещ ня-
кой се беше разприказвал, а после в Париж асистентите на доктор Бернар също 
бяха разгласили подробности. Но дори и да бе станало известно, че сега живее 
в Женева, никой не можеше да каже нито под какво име се подвизава, нито как 
изглежда! За свое голямо учудване една вечер на излизане от кафенето той за-
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беляза, че го следят. Успя да се измъкне и прекара една седмица в някакво селце 
край Люцерн. Но след като се завърна, много скоро случаят се повтори: двама 
мъже на неопределена възраст, в сиви шлифери и меки шапки го чакаха пред 
библиотеката.

Заедно с него излезе и един библиотекар, когото помоли да повървят за-
едно. След малко, когато и библиотекарят се убеди, че ги следят, двамата взеха 
такси. Шуреят на библиотекаря, по щастливо съвпадение на обстоятелства-
та, работеше като чиновник в Дирекцията за чужди граждани и като направи 
справка, съобщи, че са го объркали с някого от тайните агенти или информа-
торите. А той се позабавлява от факта, че, макар и търсен от Гестапо и други 
подобни служби, едва не бе заловен заради някакво банално недоразумение.

Почти от самото начало по съвета на доктор Бернар даде на съхранение 
своите тетрадки в една банка. После се отказа от тетрадките и започна да си 
води бележки в малък тефтер, който носеше винаги със себе си. Някои от стра-
ниците със съвсем лични бележки той изпращаше в сейфа на банката.

През първата вечер от доброволното си заточение край Люцерн реши да 
подреди автобиографичните си бележки.

„Аз не съм „clairvoyant“ – ясновидец! Нито окултист, не влизам и в никое 
тайно общество. Една от тетрадките в сейфа съдържа кратко описание на този 
живот, който започнах в началото на пролетта на трийсет и осма. Промените 
в мен бяха описани и анализирани в отчетите на професорите Роман Станчу-
леску и Жилбер Бернар и изпратени от последния в една от лабораториите на 
фонда „Рокфелер“ в Америка. Но тези отчети са само за външните аспекти на 
процеса на мутация, започнал в мен през месец април на трийсет и осма. Все 
пак аз ги споменавам дотолкова, доколкото те дават научно потвърждение за 
останалата, намираща се в сейфа на банката информация... Не се съмнявам, че 
някой бъдещ изследовател, като прегледа тези документи, може да си зададе 
въпроса: „А защо именно той?“.

Въпрос, който и аз съм си задавал неведнъж през последните години: защо 
тази мутация се извърши тъкмо с мен? От кратката автобиография (виж папка 
„А“) става ясно, че още преди заплахата от пълна амнезия аз не бях свършил 
нищо особено през живота си. От ранна младост се увличах по разни науки, 
дисциплини и езици, но не доведох нищо до края. Така че: „Наистина защо 
тъкмо аз?“.

Не зная. Може би защото нямам семейство? Но не съм единствен ерген 
сред интелектуалците. А може да съм бил избран, защото от млад имам афи-
нитет към универсалното познание – и то ми бе подарено в момента, когато 
вече бях започнал да губя паметтта си – универсално познание, което ще стане 
достъпно за човечеството след хиляди години?...

Пиша сега за това, ако въпреки всички предпазни мерки изчезна внезапно 
– да се знае, че лично аз нямам никакви особени заслуги, които да ме доведат 
до това преображение и което аз се опитвам да опиша в материалите, включени 
в папка „А“.

На другия ден продължи: 
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„По мотиви, изложени в папка „Б“, мен ме преместиха в Швейцария и ме 
скриха там през октомври, трийсет и осма. Защо и как досега – днес сме двайсти 
януари, четиридесет и трета, все още не са ме разкрили (и арестували!), това не 
мога наистина да го обясня! И по какъв начин би могъл да живее незабелязан 
толкова дълго време един все пак необикновен човек, мутант, разполагащ със 
средства за познание, недостъпни засега за човечеството? Този въпрос си зада-
вах непрестанно през първите две години в Швейцария. Но твърде скоро раз-
брах, че не бива да рискувам, като се разкрия, че знам много повече от всички, и 
по тази причина започнах да се държа като най-обикновен среден интелигент. 
През трийсет и осма и трийсет и девета се страхувах да не се издам в разговор 
с професорите и останалите колеги от университета – знаех много повече от 
всекиго. Но за мое учудване и голямо облекчение открих, че в присъствието на 
другите аз просто не мога да се покажа такъв, какъвто съм всъщност. По-скоро 
се държах като дете пред възрастни. Това безкрайно прикриване на безгранич-
ните възможности, които ми бяха дадени, съвсем не ме принуждаваше да водя 
някакъв „двойствен живот“...

В определен смисъл моят опит има стойността на пример. Ако някой ми 
беше казал, че сред нас живеят светци, вълшебници или индийски йоги, изоб-
що всякакви същества със свръхестествени възможности, аз бих му повярвал. 
Непосветените не могат да ги разпознаят, защото по начина си на живот те не 
се отделят от другите хора...“

Сутринта на първи ноември, четиридесет и седма, взе решение да не води 
повече записките си на френски, а да прибегне до изкуствения език, с чието 
конструиране се беше заловил през последните месеци. Възхищаваше се от из-
ключителната гъвкавост на граматиката на този език, от безкрайните възмож-
ности на речника му. Изхитри се да въведе в лексикалната система коректив, 
заимстван от Теория за множествата. Сега вече можеше да си позволи да опис-
ва парадоксални ситуации, неподдаващи се на изразяване на съществуващите 
езици. Получи се сложна лингвистична структура. Според неговите сметки и 
предположения една нова и усъвършенствана електронноизчислителна маши-
на щеше да се появи някъде през осемдесетте години, не по-рано. И като не се 
страхуваше, че неговите писания могат да бъдат разшифровани, той се отпусна 
да пише напълно откровено, както никога досега.

Както обикновено прекара сутринта в работа, след което отиде на раз-
ходка до Женевското езеро. На връщане се отби в кафе „Албер“. Като го видя, 
келнерът веднага поръча на бармана чаша кафе и бутилка минерална вода, а 
самият той му донесе вестниците. Но не успя да ги прегледа. Висок господин, с 
благородни черти, като от платно на Уистлър!, младолик на вид, с костюм със 
старомодна кройка спря до неговата маса и помоли за разрешение да седне.

– Интересното е, че ние се срещаме именно днес, в този знаменателен за Вас 
ден – започна господинът. – Аз съм Граф Сен Жермен – и с лека усмивка добави 
– или поне така ме наричат... Не се ли срещнахме с Вас преди няколко дена, след 
като бяха открити есейските ръкописи? Вие, разбира се, сте осведомен...

– Четох за това из вестниците – отвърна той.
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Господинът втренчи поглед в него, усмихна се и даде знак на келнера.
– Едно двойно кафе, без захар – и когато келнерът донесе кафето, продъл-

жи: – Срещи като нашата, да, срещи на неправдоподобни личности като нас се 
считат за лоша литература. За следствие от третостепенна, долнопробна култу-
ра. Но нека приемем това със смирение. Легендите, които покоряват умовете на 
нашите съграждани, обикновено са от ниска проба и представляват проява на 
лош вкус. Спомнете си беседата с Матила Гика в Лондон, наскоро след окупаци-
ята на Франция. Този забележителен учен, писател и философ (ще отбележа в 
скоби, че ценя не само общопризнатото в „Le Nоmbre d’or“ („Златното число“), 
но и неговия юношески роман „La Pluie d’etoile“ („Звездният дъжд“), така че 
този несравним Матила Гика ми каза, че Втората световна война, когато била 
в самото си начало, всъщност можело да се твърди, че е окултна война. Война 
между две тайни общества: Ордена на тамплиерите и кавалерите на Тевтон-
ския орден... След като това го казва човек с такъв ум и култура, как тогава да 
не се отнесеш с пренебрежение към окултните традиции? Но аз виждам, че Вие 
мълчите...

– Слушам ви. Много е интересно...
– Всъщност аз съвсем не Ви принуждавам да беседвате с мен. Ще Ви помо-

ля само накрая да ми отговорите на един въпрос... – Господинът замълча. – Не, 
няма да твърдя, че знам кой сте Вие. Но аз влизам в числото на малцината, 
които от трийсет и девета насам знаят за Вашето съществуване. Това, че Вие се 
появихте внезапно и извън връзките с традицията, ме навежда на някои ми-
сли. Първо: Вие се появихте с особена мисия, второ – разполагате с по-могъщи 
средства за познание, отколкото са нашите... – И добави: – Не, не е необходимо 
да потвърждавате сега казаното от мен. Аз просто дойдох да Ви видя днес, за-
щото находката с Есейските ръкописи от бреговете на Мъртво море е първият 
знак на известен синдром. Скоро ще последват и други открития от този род...

– Тоест? – заинтересува се той.
– Виждам, че искате да ме изпитате. Може и да сте прав. Но значението на 

тези открития е безспорно: кумранските манускрипти изваждат за първи път 
Божията доктрина за есеите, тайно общество, за което се знае твърде малко. По 
същия начин и неотдавна откритите в Египет и още неразчетени гностически 
ръкописи огласяват някои езотерични доктрини отпреди осемнайсет века. Ще 
има други подобни открития и редица тайни досега традиции ще станат явни. 
Говорих вече за този синдром: да, открития, идващи едно след друго, тайни 
доктрини, езотерика. Верен знак за приближаването на Апокалипсиса. Цикъ-
лът се затваря. Това отдавна е известно, но след Хирошима знаем как точно ще 
се случи...

– Така е, така е – потвърди разсеяно.
– Ето го въпросът, който исках да Ви задам: ако Вие разполагате с необ-

ходимата информация, можете ли да кажете нещо определено за това, как ще 
бъде устроен... ковчегът?

– Ковчегът ли? – зачуди се той. – Имате предвид някакво подобие на Но-
евия ковчег?
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В погледа на събеседника му любопитството се беше сменило с досада.
– Но това е само метафора – усмихна се той. – Ще я срещнете в цялата тази 

долнопробна книжнина, наречена окултна литература... Имах предвид прием-
ствеността на традицията. Знам, че истинското, духовното, не може лесно да се 
изгуби. Но има и други ценни неща на този свят – музиката, поезията, класиче-
ската философия, някои науки...

– Представете си само какво ще мислят за науката хората, преживели един 
нов Апокалипсис? – прекъсна го с усмивка той. – Сигурно постисторическият 
човек, ако мога да го нарека така, ще бъде алергичен към науката поне за сто и 
повече години...

– Напълно е възможно – подхвана господинът. – Но аз имах предвид мате-
матиката... Всъщност това е и моят въпрос.

После направи дълга пауза.
– Доколкото разбрах Вашия въпрос, мога да кажа само, че...
– Благодаря ви, разбрах! – възкликна господинът с нескрита радост.
Поклони се ниско, стисна сърдечно ръката му и се отправи към вратата с 

вид на човек, когото очакват навън.
– Аз ви правих знаци – тихо се обади собственикът на кафенето, – но Вие 

не ме забелязахте. Някога този човек беше сред постоянните ни клиенти. Гос-
подин Оливие, а някои му викат доктор Оливие Бресон. Всъщност той е бил 
учител, но изоставил училището и напуснал града, без да се обади на някого. 
Мисля, че не е напълно с ума си. Досажда на хората с приказките си и се пред-
ставя за прочутия Граф Сен Жермен...

Спомни си за тази среща, когато забеляза, че сценарият започва някак 
странно да се повтаря. В същата година се сближи с Линда Грей, млада дама от 
Калифорния, която, между другите си достойнства, притежаваше и едно твър-
де важно за него качество – не беше ревнива. Вечерта, след втората чашка кафе, 
тя изведнъж възкликна:

– Разбрах, че си бил близък с един много известен френски доктор...
– Вече го няма – побърза да я прекъсне. – Нещастен случай. Загина в само-

летна катастрофа през зимата на четиридесет и трета...
Линда Грей запали цигара и след първото всмукване продължи, без да го 

поглежда:
– А някои казват, че катастрофата съвсем не била случайна. Самолетът бил 

свален, защото... Да, всъщност аз не можах да разбера защо, но ти ще го разбе-
реш сега. Поканих го тук – добави тя и погледна часовника си.

– Кого си поканила? – зачуди се той.
– Доктор Монро от Нюйоркския геронтологичен център, мисля, че е ди-

ректор там или поне някакъв шеф...
Веднага позна доктор Монро. Много пъти беше срещал този човек в биб-

лиотеката, а също и в кафенето. Сега, след като помоли за разрешение да седне 
на тяхната маса, докторът започна без предисловия:

– Познавахте ли професор Бернар?
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– Познавах го много добре. Но дадох дума никога да не говоря за история-
та и причините за нашето познанство...

– Моля да ме извините за моята настойчивост – и доктор Монро му про-
тегна ръка. – Позволете ми да Ви се представя: доктор Ив Монро. Проучих ма-
териалите на професор Бернар в Ню Йорк и като биолог, и като геронтолог ще 
Ви призная, много съм притеснен от разпространението на някои опасни ми-
тове. В частност на мита за това, че животът и младостта могат да се удължават 
с други средства, различни от средствата, които използваме сега, но, разбира 
се, не биохимическите. Знаете ли какво имам предвид?

– Не.
– Имам предвид преди всичко метода, предложен от доктор Рудолф – по-

дмладяване с помощта на електрическо изпразване с мощност един, един и по-
ловина милиона волта... Това направо е извращение!

– Искрено се надявам този метод да не е прилаган още върху никого.
Докторът разсеяно повъртя чашата с уиски в ръка и заговори, като не от-

късваше очи от късчетата лед в нея.
– Не, не са го изпитвали. Но се носи някаква легенда, че доктор Бернар 

знае за подобен случай: подмладяване, провокирано от удар на мълния. Обаче 
материалите, предадени в лабораторията на фонда „Рокфелер“, са толкова раз-
мити и изхабени, че по тях не може да се направи никакво заключение. Част 
от фонограмата, както ми казаха, е напълно изгубена, по-точно изтрита при 
опита да се запише върху по-съвършени дискове... Така или иначе, онова, което 
е останало от материалите на доктор Бернар, предполагам, е свързано изклю-
чително с фазите на възстановяване на психическия и интелектуалния статус 
на пациента, поразен от мълнията...

Без да докосне уискито, докторът постави внимателно чашата си до ръба 
на масата и продължи:

– Позволих си да потърся тази среща с Вас, с надеждата че ще ме осветлите 
по въпроса. Казвате, че сте познавали много добре професор Бернар. Има ве-
роятност той да е носил в два куфара от багажа си най-важните документи и 
самолетът, паднал в Атлантика, да е бил свален тъкмо заради тях. Никой не е 
знаел с точност истинското им съдържание, но една от тайните служби решила 
– за всеки случай! – да се застрахова и да изключи т.нар. „рисков фактор“... А 
може би Вие знаете какво точно е имало в тези куфари?

Той повдигна рамене.
– За това могат да са осведомени само асистентите на доктор Бернар в Па-

риж...
Доктор Монро се усмихна малко напрегнато, без да скрие разочарованието 

си.
– А някои от тях се дърпат и твърдят, че нищичко не им е известно, дока-

то други се правят, че не разбират дори за какво става дума... Четох статии на 
професор Роман Станчулеску в „Ла Прес Медикал“. За съжаление умря през 
есента на тридесетсет и осма. Един от моите колеги, който отиде до Букурещ по 
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работа, наскоро ми писа, че всичките му опити да изкопчи нещо от асистентите 
на професор Станчулеску се оказали неуспешни...

Докторът отново вдигна чашата си, повъртя я, после я поднесе към устни-
те си и бавно отпи.

– Заради ходатайството на доктор Бернар Вие три или четири години сте 
получавали средства от фондация „Рокфелер“, нали? За какви точно изследва-
ния?

– За събиране на материали по история на медицинската психология. През 
четирийсет и пета аз ги изпратих в Париж, на сътрудниците на доктор Бер-
нар...

– Много интересно – замисли се доктор Монро, остави чашата и втренчи 
поглед в кехлибарената течност.

Същата вечер се прибра вкъщи замислен и печален. Не беше убеден, че 
Монро е отгатнал кой е. Но все пак за кого ли го е взел? За личен приятел на 
Бернар? Или за някой от неговите пациенти? Ако Монро беше прослушал же-
невските записи от трийсет и осма и трийсет и девета, сигурно щеше да го по-
знае по гласа...

На другия ден го успокои въпроса на Линда:
– За какво намекна вчера доктор Монро, като ме дръпна настрани и почти 

шепнешком ме попита: „Ако той ти каже, че е на седемдесет, ще му повярваш 
ли?...“

След малко някой от улицата му подвикна на румънски:
– Домнуле Матей! Домнуле Матей!
Трепна и се обърна. Висок млад блондин, без шапка, бързаше към него с 

чанта в ръка.
– Аз съм учил малко румънски – каза блондинът на лош френски, – но не 

смея да говоря. Зная, че сте тук, в Женева, имам и много Ваши снимки, така че 
не ми беше трудно да Ви позная...

Порови нервно из чантата си и му подаде няколко снимки в профил и в 
анфас. Бяха направени през есента на трийсет и осма от хирурга, който така 
удачно поработи над промяната на лицето му.

– За всеки случай – продължи младежът и се усмихна, – аз нося в чантата 
си и Вашия семеен албум. Да влезем в кафенето. Не можете да си представите 
колко се развълнувах, когато Ви видях. Много се притесних да не би да не се 
обърнете, когато ви извикам: „Домнуле Матей!“.

– Да, не биваше да се обръщам – отговори с усмивка. – Но признавам: ста-
на ми любопитно...

Седнаха на маса в близкото кафене и като поръча топла лимонада и бутил-
ка бира, непознатият устреми към него възхитения си и в същото време леко 
недоверчив поглед.

– Като си помисли човек, че само преди няколко месеца, на осми януари, 
вие навършихте осемдесет! – прошепна непознатият. – А изглеждате на трий-
сет, най-много на трийсет и две. При това се стараете да скриете Вашата мла-
дост...
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– Не зная с кого имам честта...
– Моля за извинение – отвърна незабавно непознатият и отпи от бирата. 

– Не мога да се овладея. Аз, както се казва, заложих всичко на един кон и спе-
челих!... Тед Джоунс-Младши, кореспондент на списание „Тайм“... Всичко за-
почна преди десет години, когато прочетох интервюто с вас: „Да бъдеш ударен 
от мълния!“... Направи ми потресаващо впечатление, дори и след като разбрах, 
че всъщност е фалшификат. Но скоро след това започна войната и всичко се 
потули.

Джоунс-Младши допи бирата си и попита дали би могъл да продължи на 
английски и да запали лулата си.

– Преди две години, когато отвориха знаменития таен архив на доктор Ру-
долф, отново стана дума за Вас, разбира се, в рамките на материалите, събрани 
от Жилбер Бернар. Но тогава не се знаеше нищо определено – дали сте жив, 
или не. За съжаление доктор Рудолф беше нацист и се самоуби през последната 
седмица на войната. И всичко, свързано с неговите опити, е съмнително.

– С какви опити?
– Върху животни, особено върху млекопитаещи. Пускаше им електриче-

ски ток. Милион и двеста хиляди вата минимум, до два милиона.
– А резултатите?
Джоунс-Младши се усмихна нервно и си наля още бира.
– Това е доста дълга история.
И историята наистина му се стори дълга, тъмна, неубедителна. Първите 

изследователи на архива на доктор Рудолф твърдели, че в някои случаи опит-
ните животни не загивали от електрическия шок, но през следващите няколко 
месеца не били регистрирани никакви резултати. Някои вярвали, че все пак 
можело да се получат известни изменения в генетичната система. Но тази част 
от архивите била изчезнала при неизяснени и до днес обстоятелства. Така че 
теорията на доктор Рудолф се оказала неподкрепена от опити и заключения. 
От друга страна, повечето американски учени отхвърлили по принцип хипоте-
зата за регенерация с помощта на електричество.

– Единственият аргумент в полза на тази теория оставате Вие! – продължи 
Джоунс-Младши.

– Да, затова тези немного материали, които е успял да спаси доктор Бернар, 
са щели да бъдат обект на твърде остри критически нападки, ако не и на физи-
ческо унищожение.

– И Вие мислите, че е станало именно така? – Джоунс-Младши го погледна 
с усмивка.

– Имам сериозни причини да не се съмнявам. За щастие ме изпратиха като 
кореспондент в Румъния...

Докато се подготвял за пътуването си, Джоунс-Младши се заел с румън-
ския така, че при пристигането си в Букурещ вече можел да чете и да разговаря 
на улицата или в магазина. Провървяло му: запознал се и дори се сближил с 
доктор Гаврила, който съхранявал семейния албум на пациента и всички съ-
брани от Професора материали.
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– Ще стане страхотна статия: „Човекът, подмладен от мълния!“. Със снимки, 
документи, свидетелствата на професор Роман Станчулеску, на доктор Гаврила 
и на всички онези, които са се грижили за Вас. А интервюто ще бъде лично с 
Вас! Днешните снимки от Женева през февруари, четиридесет и осма!...

Джоунс замълча, опитваше се да си запали лулата, погледна го в очите и 
рече:

– Вашият английски е направо безупречен, а нещо мълчите, не искате да 
говорите.

– Просто чакам продължението на разказа Ви.
– Да, познахте. Продължението е така тайнствено и интригуващо, както и 

онова, което се е случило с Вас. Но по причини от етичен и политически харак-
тер публикуването на тази статия е всъщност невъзможно. Това би дало повод 
за неправилни тълкувания, макар така или иначе да се потвърждава теорията 
на доктор Рудолф, което, знам това добре, няма да бъде допуснато в печата. 
Особено сега! – и Джоунс се засмя. – ...Когато стои въпросът за отделянето на 
дотациите на Геронтологическия институт... Имате ли да добавите нещо?

Той вдигна рамене.
– Според мен всичко върви по реда си. Съжалявам, че Ви изгубих времето, 

но мисля, че последствията от тази статия биха били катастрофални. Ако хо-
рата, по-точно казано: ако някои хора се убедят, че с помощта на електрически 
ток ще разрешат проблема за регенерацията и подмладяването на човешкия 
организъм, представяте ли си какво ще стане?... По-добре биохимиците и ге-
ронтолозите да продължат своите изследвания. В близкото или в по-далечното 
бъдеще – все едно те ще стигнат до подобен резултат.

Джонс пушеше с лулата си и гледаше как той пие топлата лимонада, докато 
накрая му каза:

– Всъщност трябваше да се помисли и за самия Вас. Наистина, какво би 
станало с Вас след публикуването на моята статия?

– В известен смисъл – възрази с усмивка той, – превъплъщението вече за-
почна. И как стана така, че ме открихте толкова лесно? Предполагам, че в Ру-
мъния вече не ме числят към живите. Дори и доктор Гаврила. Аз отдавна съм 
загинал при автомобилна катастрофа.

– Напълно вярно. И доктор Гаврила мислеше така, докато не му казах под 
строг секрет, че Вие сте жив и здрав и живеете в Женева... Не мислете, че ня-
кой ме е информирал – Джоунс загадъчно се усмихна. – Сам достигнах до този 
извод, когато разбрах, че доктор Монро е отишъл до Женева да обсъди някои 
неща с приятел на професор Бернар. Тогава се досетих, че този приятел не може 
да бъде друг, освен Вас. Но, разбира се, нито самият Монро, нито неговите съ-
трудници от Геронтологичната лаборатория не вярват на това и не биха могли 
да го повярват.

– Звучи доста утешително.
– Но истината все пак ще излезе наяве – продължи с нескрито доволство 

Джоунс. – Това е занимателна история. Не може да се премълчи. Ще напиша 
роман – добави той и се зае да си чисти лулата. – Вече съм го започнал. Не се 
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безпокойте, няма никаква опасност за Вас. Действието се развива в Мексико 
преди и по време на войната и повечето герои са мексиканци. Аз, разбира се, ще 
Ви го изпратя, надявам се, че тогава все още ще бъдете в приятелски отношения 
с Линда. Добре познавам нейния брат, беше летец и загина при Окинава...

Джоунс внезапно прие загрижен вид и започна да рови из чантата си.
– Щях да забравя! Вашият семеен албум. Обещах на доктор Гаврила, ако 

все пак Ви намеря, да Ви го върна. Това е ценен документ, памет за Вашата... как 
по-точно бих се изразил... за Вашата младост.

Като се прибра след тази среща, той облече албума в синя хартия, сложи го 
в голям плик и го запечата. На горния ляв ъгъл написа: „Получено на 20 февру-
ари 1948 година от доктор Гаврила, чрез Тед Джоунс-Младши, кореспондент на 
списание „Тайм“ в Букурещ“.

„Всичко се опростява и заедно с това се усложнява“ – помисли си и отвори 
бележника. 

Записа на френски впечатленията си от срещата с Джоунс. Добави: 
„Той потвърждава информацията на доктор Монро за планираното уни-

щожаване на документите от трийсет и осма и трийсет и девета. А те всъщност 
са единственото свидетелство за физиологичното възстановяване на паметта, 
този уникален научен експеримент за регенерация и подмладяване чрез елек-
трошок. Излиза, че никой вече не се интересува от генезиса на тази мутация. 
И защо?“

Замисли се:
„Разбира се, от автобиографичния очерк и от другите записи, групирани 

в папките А, Б и В, хипотетичният читател ще може да узнае главното. Но без 
подкрепата на материалите от научните анализи на професорите Станчулеску 
и Бернар тези свидетелства губят ценността си на документи. Аз описвам пре-
ди всичко последствията от анамнезата, разширяването на паметта – с други 
думи: усещанията на мутанта, прототип на постисторическия човек. Докумен-
тите на Роман Станчулеску и Бернар, макар и да не съдържат информация за 
усещанията ми, по косвен път потвърждават тяхната достоверност. Изводът е 
само един: моите свидетелства са адресирани не до читателя от близкото бъде-
ще, а да кажем, за този от двехилядната година. Но тогава – до кого?

Може накратко да се отговори така: вследствие на ядрените войни, които 
наближават, много цивилизации, и на първо място, западната, ще бъдат уни-
щожени. Няма съмнение, че тези катастрофи ще предизвикат и невиждан ду-
ховен упадък, вълна на всеобщ песимизъм. Дори не всички от оцелелите да се 
решат да се откажат от живота, малцина от тях ще намерят сили да повярват в 
бъдещето на човечеството, във възможността след време да се появят нов вид 
хора, по-висши в сравнение със сегашния хомо сапиенс. Ако моите свидетел-
ства бъдат открити и разшифровани тогава, те ще могат да неутрализират без-
надеждността и всеобщото желание да се унищожи човешкият род. Докумен-
тите, съдържащи пример за умствените възможности на човечеството, което 
ще се зароди в далечното бъдеще – да, тези документи нагледно ще представят 
реалността пред постисторическия човек.
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Подобна хипотеза предполага моите материали да бъдат съхранени непо-
кътнати в някой банков сейф. Но засега наистина трудно мога да си представя 
как ще стане това...“

Запечата изписаните страници в голям плик и се отправи към банката. 
След като затвори зад себе си входната врата, чу звъна на телефона, но не се 
върна.

4.
Лятото на петдесет и пета беше необикновено дъждовно, в Тичино бурите 

гърмяха и трещяха всеки Божи ден. И все пак такова черно небе, като на десе-
ти август следобед, той никога не беше виждал. Първите мълнии се пресякоха 
над града и електроцентралата престана да дава ток. Близо половин час не-
бето пламтеше без отдих. През прозореца той видя как мълниите се забиваха 
в скалистите поли на планината. След това пороят постепенно утихна и към 
три часа мазутният цвят на небето съвсем избледня. Запалиха уличните лампи 
рано и сега улицата се виждаше чак до самата катедрала. Почака, докато дъ-
ждът стихна съвсем, излезе и тръгна право към полицейския участък.

– Преди обяд – започна с неутрален, чисто информативен тон, – две дами 
отидоха в планината, с намерението да се изкачат до Тренто. Попитаха ме дали 
не знам някой по-пряк път, за да не минават през тези безбройни серпентини. 
Показах им посоката, но ги посъветвах да отложат излета си, защото се очак-
ваше буря и те нямаше да могат да стигнат навреме до заслона Хеливал. Но да-
мите ми отговориха, че имат достатъчно опит, не се страхуват от бурята, а и не 
могат да отложат похода си, защото след няколко дена свършва отпуската им.

Полицаят го слушаше учтиво, но без особен интерес.
– Дамите са ми напълно непознати – продължи той. – Но аз чух как по-

възрастната се обърна към младата по име: Вероника. Мисля, че знам какво 
се е случило. Бурята вероятно ги е застигнала по пътя им за Валино, там мно-
го често падат мълнии. По това време гледах през прозореца у дома и видях 
– добави той, като забеляза, че очите на полицая вече изразяваха недоверчиво 
любопитство. – Та аз мисля, че там са падали камъни. Боя се, че тези две жени 
са пострадали тежко... Имам такова предчувствие...

Разбираше, че ще му е трудно да убеди полицая, замълча за малко, сетне 
продължи:

– Бих взел такси и бих отишъл дотам сам. Но ако се е случило нещо лошо, 
няма да можем двамата с шофьора да ги измъкнем, ако евентуално са затрупа-
ни. Освен това ще ни трябват кирки и лопати...

Накрая се разбраха да тръгне сам и в случай на нужда да позвъни от най-
близкия телефонен пост на полицията за „Бърза помощ“ и спасители.

Към Валино небето се проясни съвсем, но към шосето все още се свличаха 
камъни и големи скални късове. Шофьорът се принуди да намали скоростта.

– Не вярвам да са успели да стигнат до заслона – каза той. – Сигурно са се 
скрили от бурята из някоя от цепнатите на скалите.

– Тук ги има доста такива, това са почти пещери – забеляза шофьорът.
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Видяха я едновременно и двамата. Можело е да умре просто от страх, ко-
гато близо до нея е треснала мълнията. Била е вече на възраст, доста побеляла, 
късо подстригана. Едва ли е била убита от каменната лавина, макар един ска-
лен къс все пак да беше стигнал до нея.

След миг дочу слаб стон и започна да оглежда внимателно скалите и пад-
налите наоколо камъни.

– Вероника! – извика той и бавно се спусна по отвесната скала.
Двамата мъже дочуха още веднъж стон, после кратки писъци, съпроводе-

ни от речитатив на непознат език. Звуците идваха иззад огромен камък, тър-
кулил се и заградил процепа, в който се бе укрила Вероника... Ако не се беше 
обадила, никой не би забелязал, че вече е зазидана там. Само на височина около 
два метра имаше малък луфт между камъка и скалата.

Той се изкачи с усилие, погледна през този процеп и видя девойката, махна 
й с ръка и я извика по име. Тя го погледна с радост и уплаха и се опита да стане. 
Не беше ранена, но цепнатината беше толкова тясна, че тя не можеше дори да 
се изправи.

– Скоро тук ще пристигне полицията – каза на френски.
Но тя го гледаше неразбиращо и повтори същото на немски и на италиан-

ски.
Вероника докосна бузите си с длани и заговори. Отначало му се стори, че 

казва нещо на някакъв диалект от Централна Индия, но после различи някол-
ко фрази на санскритски. Доближи се до цепнатината и прошепна:

– Shanti, shanti! (Мир, покой!)
После произнесе няколко канонични формули за омиротворяване. Моми-

чето разцъфна в щастлива усмивка и вдигна длани към него, сякаш искаше да 
му каже нещо.

Остана на скалата, слушаше девойката, опитваше се да я успокои и ободри 
със санскритските фрази, които успя да си спомни, докато накрая пристигнаха 
„Бърза помощ“ и полицаите. Те успяха да отместят камъка, като го подкопаха 
долу от двете страни. След около час момичето вече излизаше с помощта на 
въжената стълба. Като видя полицаите и колите, тя изплашено извика и се скри 
зад гърба му.

– Преживяла е шок – обясни на полицаите той. – Вероятно в резултат на 
това трябва да е изгубила паметта си.

– А на какъв език говори? – попита някой.
– Прилича на някакъв индийски диалект – внимателно подхвана той.
От документите се разбра, че се казва Вероника Бюлер, че е на двайсет и 

пет, учителка е и живее в град Листал, кантон Бал-Кампан. А нейната спът-
ничка, Гертруде Франк, била немкиня от Фрайбург, литературна сътрудничка 
в едно издателство. Потвърди се неговото предположение, че смъртта й бе на-
стъпила от разрив на сърцето.

Никой освен него не можеше да се обясни с Вероника. Той я успокояваше 
с присъствието си, затова се наложи да прекара доста време в клиниката. Там 
тайно вкарваше магнетофон и го включваше често, особено когато момичето 
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разказваше нещо за себе си. Твърдеше, че се казвала Рупини, че била дъщеря на 
Нахабхата от кастата на кшатрите, че произхождала от Магадха, един от пър-
вите знатни родове, приели будизма в Индия.

И още ненавършила двайсет, поискала съгласието на родителите си да се 
посвети на изучаването на Абхидхарма и така я приели в обществото Ихику-
ни. Там изучила санскритската граматика, логиката и метафизиката на Маха-
яна. Петдесетте хиляди сутри, които наизустила, й създали голям авторитет не 
само пред професорите и студентите от знаменития университет в Наланд, но 
и пред мнозина известни гуру, аскети и съзерцатели в Индия. На четиринайсет 
години станала ученичка на знаменития философ Чандракирти. Всяка година, 
за по няколко месеца, тя влизала в една пещера, където медитирала и препис-
вала трудовете на своя учител. Сега твърдеше, че била точно в тази пещера, 
когато се разразила бурята. Чула гръмотевицата, а после и лавината от камъни, 
един от които затворил изхода на „нейната пещера“! Всичките й опити да изле-
зе останали напразни. После, през цепнатината отгоре, видяла него – махал й с 
ръка и говорел на някакъв непознат език, не от Индия!

Не беше съвсем сигурен, че разбира всичко, което момичето му казваше. 
От обясненията му докторите разбраха, че тя се мисли за „будистка отшелнич-
ка“, живяла в Централна Индия преди дванайсет века. Заради успокоителните 
спеше през по-голямата част от деня. Различни медици и психолози от Цюрих, 
Базел и Женева пристигаха в клиниката, за да я изследват. Вестниците не про-
пускаха и ден без статия за нея, както и чуждите кореспонденти, които кръжа-
ха наоколо.

За щастие изходът от ситуацията, замислен от началото, беше на път да се 
приеме. Като прослуша първата лента от биографичните й признания, веднага 
изпрати до Института по ориенталистика в Рим дълга телеграма. А на другия 
ден, в часа, указан в телеграмата, им пусна да чуят част от записа по телефона. 
Междувременно се свърза с един от близките сътрудници на прочутия швей-
царски психолог Карл Густав Юнг. И ето че от Рим веднага пристигна професор 
Тучи, съпровождан от млад асистент. Рупини-Вероника получи за първи път 
възможността да беседва дълго и пространно с един познавач на философи-
ята на Масхямика и главно за своя учител Чандракирти. Всички беседи бяха 
записани и асистентът преведе изборно някои от пасажите на английски – за 
лекарите и за журналистите. В дискусията имаше и някои деликатни моменти, 
например когато Рупини питаше какво все пак се е случило с нея и защо никой 
от присъстващите не разбира говора й, след като тя, освен на санскритски, се е 
опитала да говори и на още няколко индийски диалекта.

– А Вие какво й отговаряте? – попита професорът.
– Започвам с това, че й напомням за Майя, великата чародейка, космиче-

ската илюзия. И това не е сън в истинския смисъл на думата, казвам й аз, но 
има отношение към илюзорната природа на съня, защото става дума за бъде-
щето, следователно и за Времето. А Времето по принцип е нещо ирационално... 
Не съм сигурен, че съм я убедил. Но, слава Богу, тя е пристрастна към логиката 
и диалектиката и ние дискутираме главно за това...
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Когато предложи да замине за Индия, в щата Утар-Прадеш, за да потърси 
пещерата, където е медитирала Рупини, професор Тучи се съгласи Институтът 
по ориенталистика в Рим да бъде патрон на тази експедиция. Благодарение на 
намесата на Карл Густав Юнг разходите пое една американска фондация. Като 
научиха за проекта, вестниците започнаха да се надпреварват да предлагат сво-
ите услуги за покриване на разходите в замяна на правото за първи репортажи. 
Не можеше да се избегне огласяването на случая, защото трябваше да се потър-
си съгласието на клиниката, на индийското правителство и на семейството на 
Вероника Бюлер. Но със семейството работата се оказа по-сложна. В Листал тя 
живееше само от няколко години и сама, без всякакви близки. Нейните позна-
ти и колеги знаеха само, че е родена в Египет, родителите й са се развели, когато 
е била петгодишна, а баща й останал в Египет и се е оженил повторно и нищо 
повече не се е чуло за него, а майка й, с която Вероника съвсем не се разбирала, 
се установила в Щатите. Адрес естествено никой не знаеше.

В края на краищата дирекцията на клиниката даде съгласието си за пъте-
шествието до Индия, като аташира към пациентката лекар и сестра и препоръ-
ча през целия път до Гаракхпур Вероника да спи.

До Гаракхпур ги транспортираха с военен самолет от Бомбай. Там ги оч-
акваха половин дузина коли с кореспонденти, специални технически служби 
и един пикап на Индийската централна телевизия. Потеглиха към планината, 
до границата с Непал, където според думите на Рупини беше нейната пещера 
за медитация. В мига, когато се събуди, до възглавницата й се оказа някакъв 
пандит от Утар-Прадеш, познавач на философията на Масхямика. По насто-
яване на доктора всички други се скриха зад дърветата, на около десетина ме-
тра от мястото на събуждането й. Като видя познатото лице на доктора, тя се 
обърна към пандита с укор в гласа. Зададе му няколко въпроса, но не дочака 
отговорите и тръгна бързо по една пътека към планината. Гледаше само пред 
себе си и повтаряше любимите си мантри, които толкова често бяха слушали 
от нея в клиниката. След двайсетина минути побягна и като дишаше тежко, 
посочи с ръка един гранитен блок, подпрял се лениво до каменната страна на 
планината.

– Това е! – извика тя.
После започна необикновено ловко да се катери по склона, като се захва-

щаше с ръце за камъните. Накрая се добра до блока, с огромно усилие изтръгна 
из корен бодливия храст, разхвърли сухите му листа и клонки, изтърка мъха от 
камъка, приближи лицето си до него – погледна към разчистеното отвърстие и 
дълго и неподвижно стоя така.

– Припадна! – извика някой от групата.
– Да, припадна! – повтори друг.
Върху носилка, с много труд, успяха да я спуснат долу и да я докарат до 

колата. И когато автомобилът измина около десетина километра, се разнесе 
първият взрив. След половин час в пещерата можеше да се проникне вече с 
помощта на въжена стълба. При светлината на джобно фенерче се виждаше 
скелетът на жена в позата „лотос“, сякаш застигната от смъртта в момент на 
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йогистка медитация. До нея на пода имаше глинен съд, две дървени чинии и 
свитък ръкописи. Когато ги докоснаха, те се превърнаха в прах.

Сестрата го спря при входа на пещерата.
– Тя се събуди, но още не е отворила очи. Изглежда се страхува...
Той се приближи до нея, постави ръка на челото й и я извика по име:
– Вероника!
Младата жена рязко отвори очи и като го позна, за първи път се усмихна. 

Хвана го за ръката и се опита да стане:
– Това ти ли си? Познах те, ние днес, с Гертруде, те питахме за пътя... Но 

къде е тя? Къде е Гертруде? – повтори и го погледна със страх в очите.
Още от самото начало на експедицията знаеше, че няма да избегне шума и 

сензацията. Индийската телевизия засне най-драматичните моменти и десетки 
милиони зрители за първи път чуха как Вероника говори на санскритски и на 
хиламайски диалекти, но в края на репортажа се разбра, че тя се казва Вероника 
Бюлер, владее само немски и френски и никога не се е опитвала да учи някакъв 
източен език, а за Индия знае малко, колкото е научила от популярните книги. 
И както можеше да се предположи, именно този факт особено развълнува пуб-
ликата първо в Индия, а след двайсет и четири часа и в целия свят. По-голямата 
част от индийските интелектуалци счетоха, че не може да има по-ярко свиде-
телство от това за наличието на явлението метемпсихоза – прераждане, защото 
наистина в предишния си живот Вероника Бюлер се е казвала Рупини.

– Но аз не вярвам в метемпсихозата или в тъй нареченото „преселение на 
една душа в друга“ – прошепна изплашена Вероника и го хвана за ръката. – Нико-
га не съм била Рупини, която да се е преселила след смъртта в душата на Веро-
ника Бюлер! Може да са ме хипнотизирали? – добави тя и потърси погледа му.

И тъй като не знаеше какво да отговори, само погали ръката й, а Вероника 
уморено поклати глава и прошепна:

– Страхувам се, че може да полудея!
Като гости на индийското правителство ги настаниха в луксозен хотел. За 

да се спаси от фотографите, кореспондентите и нахалните и любопитни зяпа-
чи, цялата компания се хранеше в отделна и охранявана зала. Всеки ден посе-
щаваха музеи, храмове и разни забележителности, срещаха ги с местни зна-
менитости. Возиха ги в лимузини, екскортирани от полицейски мотоциклети, 
иначе бе невъзможно да се придвижват. Страхуваха се да излязат дори в кори-
дора. Веднъж заедно с доктора и сестрата, късно след полунощ, те се опитаха 
да направят нощна разходка сами из Делхи, но още при входа ги пресрещна 
цяла тълпа от журналисти и любопитни, та се наложи да се върнат обратно с 
помощта на охраната.

– Страхувам се, че ще полудея – все повтаряше Вероника.
На другия ден се договориха с един американски кореспондент, който не 

беше успял да ги съпроводи до Горакхпур, да му дадат извънредно интервю и 
да му предоставят някои неизвестни материали, ако успее тайно да ги изведе 
до някой остров в Средиземно море, където биха могли да прекарат няколко 
месеца на спокойствие.
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– Докато позаглъхне този медиен шум. Надавяме се, че след по-малко от 
година всичко ще се забрави и всеки ще може да се върне към своите дела...

След две седмици вече си бяха харесали една новопостроена вила на хълма 
край Ла Валета и се настаниха в нея. Но подготовката за американското ин-
тервю изискваше повече време, отколкото очакваха. Вероника започна да губи 
търпение:

– Ние толкова много разсъждаваме сега, а смисълът не ми става по-ясен.
– Ще ти обясня всичко, когато останем сами.
Тя го погледна ласкаво.
– Наистина ли може да останем сами? 
Веднъж, когато бяха в Делхи, тя му каза:
– Когато отворих очи и те видях, а ти ми съобщи за Гертруде, веднага ми 

минаха през ума две неща. Първо, че макар по всяка вероятност моите родите-
ли да са живи, без Гертруде аз останах сираче... И второ: ако бях по-възрастна 
с пет-шест години и ти ме беше поискал за жена, сигурно веднага бих се съгла-
сила.

– Но аз съм на осемдесет и седем – усмихна се той и за първи път я видя 
как се смее.

– Повече от мен и Рупини, взети заедно, така ли? Но аз искам да разбереш, 
че не вярвам в Рупини. Просто не мога да повярвам...

– Може би в известен смисъл си права. Но само в известен смисъл. Ще се 
върнем на този въпрос...

Този въпрос той все пак успя да го заобиколи. На кореспондента взе да 
говори за различните индийски класически доктрини, от Упанишадите до Гау-
тама Буда, спомена и някои съвременни интерпретации, преди всичко комен-
тарите на професор Тучи.

Играеше зле ролята на младия ориенталист, приятел на Вероника, но ус-
пешно беше съхранил външността си, над която бе работил през този август 
– рус перчем над челото, гъсти, светли мустаци.

Една вечер, когато двамата се бяха разположили на терасата, Вероника 
придърпа към него своя шезлонг.

– Моля те, обясни ми сега всичко... И най-главното – как се досети?
–Може би трябва да започна по-отдалеко... 
В началото на октомври всичко се изясни. Те седяха един до друг на те-

расата и се любуваха на светлините от пристанището. Усети, че Вероника го 
наблюдава.

– Искаш да ми кажеш нещо, но не смееш. Да чуя! – рече той.
– Помислих си, че ако хората ни виждат през цялото време все заедно и 

знаят, че живеем под един покрив, ще си мислят, че с теб сме любовници...
Хвана ръката й и леко я погали.
– То си е така, Вероника. Ние спим в една стая, в едно легло...
– Наистина ли? – прошепна тя.
Въздъхна, склони глава на рамото му, затвори за минута очи, но когато го 

погледна, не го позна и заговори на абсолютно непознат език!
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– Ето какво било! – каза си той. – Трябвало е да я срещна. Затова се случи 
всичко, което все пак се случи.

Тихичко, за да не я стресне, отиде до кабинета за магнетофона. Тя непре-
къснато говореше, вече в скоропоговорка, и удивено гледаше ръчния си часов-
ник. После върху лицето й се появи израз на щастие и, да, тя сияеше, готова 
вече да се разсмее високо, на глас! Но внезапно, най-неочаквано, нещо се сепна, 
изхълца и заплака. После изтри сълзите си и сънно отпаднала отиде на дивана 
и се отпусна, готова да си легне. Той едва успя да я подхване и я отнесе на ръце 
в съседната стая, положи я на леглото и я покри с един голям шал.

Тя се събуди чак след полунощ.
– Ах, какъв страшен сън! Много ме е страх!
– Какво сънува?
– Не искам дори да си спомня! Отново ще се уплаша... Стоях на брега на 

широка река и някой идваше към мен. Но вместо глава имаше кучешка муцу-
на!... А в ръката си държеше... Не, не искам да си спомня – повтори тя и силно 
го прегърна.

От тази нощ повече не я оставяше сама. Страхуваше се отново да не я спо-
лети същата криза. За щастие градинарят и двете момичета-малтийки, които 
водеха домакинството, си отиваха веднага след вечеря.

– А ти кога ще ми разкажеш за себе си, нали ми обеща? – попита го тя една 
вечер, когато пак останаха сами. – Обясни ми най-сетне, моля те! Понякога съ-
жалявам, че не мога да си спомня нищо от онова, което знаех за Рупини.

На сутринта, когато се върнаха от градината, тя изведнъж попита:
– Не ти ли се струва странно, че те стоят зад оградата? Сякаш ни следят.
– Нищо не видях – отвърна той. – Къде зад оградата? 
Тя се засмя и избегна погледа му.
– Там, при портата и сякаш ни шпионират. Двама са, при това много стран-

но са облечени! Може би греша – добави тя и потърка челото си с длан. – Може 
да са и при нашата врата.

Улови я за ръката, поведе я към стаята и я положи на дивана.
– Боя се, че твърде дълго стоя на слънце с непокрита глава.
А иначе си помисли: „Мина една седмица, сигурно такъв е ритъмът. Ко-

ето означава, че всичко това може да продължи и месец. Какво ли ще стане с 
нас?“...

Като се увери, че Вероника спи дълбоко, донесе магнетофона от кабинета. 
Известно време не се чуваше нищо освен песента на дроздовете и нейното не-
равно дишане. После лицето на младата жена се озари от усмивка. Произнесе 
нещо съвсем тихо и после потъна в мълчание, съсредоточено и напрегнато, ся-
каш очакваше отговор, а той се бавеше – или му беше трудно да го чуе. Накрая 
тя заговори спокойно, сякаш сама със себе си, повтаряше някои думи и изрази 
много пъти и в различни тоналности, но неизменно с дълбока печал. Като видя 
първите сълзи, потекли по лицето й, той изключи магнетофона и го сложи под 
дивана. После взе да гали ръката й и да бърше сълзите ѝ. Пренесе я в стаята и 
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остана до нея, докато не се събуди. Като срещна погледа му, тя трескаво затър-
си ръката му.

– Сънувах. Беше много красив, но невероятно тъжен сън! За такава млада 
двойка като нас. Те се обичаха, но изглежда не им беше писано да останат заед-
но. Не можах да разбера защо...

Той не грешеше: ритъмът се оказа наистина седемдневен, макар „параме-
диумните екстази“ – както сам ги беше нарекъл! – да се случваха в различни 
часове от денонощието.

„Документални материали по история на езика – помисли и извади четири 
касети. – След египетския и угаритския идват образци по всяка вероятност от 
протоеламски и шумерски. Слизаме все по-надълбоко в миналото на света... 
Материали за Ноевия ковчег! – засмя се. – Да, какво ли не биха дали онези гос-
пода, лингвистите, за правото си на достъп до нас сега? Но докъде ще се стигне? 
До неартикулираните езици? А след после?...“

В средата на декември с нея се случи най-странната криза и за щастие мал-
ко преди полунощ, когато той беше още буден. Всъщност това беше цяла серия 
от нечовешки, грозни гърлени крясъци. Слушаше ги с ужас и срам! Да, подобен 
експеримент би трябвало да се направи с някой доброволец, но не и с нежна, 
нищо неподозираща девойка като нея. Обаче само след няколко мига последва-
ха ясни, отчетливи гласови фонеми, много разнообразни, пресечени от кратки 
лабиални „взривове“. Дори не можеше да си представи, че европеец е способен 
да произведе подобни звуци. След около половин час Вероника въздъхна дъл-
боко и заспа.

„Повече от това няма да има“ – каза си и изключи магнетофона. 
После се приготви да чака. Не му се искаше да заспи, докато тя не се събу-

ди, за да го види буден до себе си. Чак преди изгрев сънят все пак го грабна.
Около осем сутринта той отвори очи. Вероника все още спеше и той не се 

реши да я събуди. Това продължи почти до единайсет и когато разбра колко 
време е прекарал в сън, Вероника уплашено скочи от леглото.

– Какво става с мен?
– Нищо. Сигурно си била доста уморена. А може и да си сънувала нещо 

неприятно.
– Нищо не сънувах. Поне не си спомням.
Решиха да посрещнат Коледа в Ла Валета, столицата на Малта, в най-до-

брия ресторант. Вероника резервира маса на името на господин и госпожа 
Хералд Верне. Името го измисли тя, сама избра вечерната рокля за себе си и 
официалния костюм за него.

– Според мен нищо не рискуваме, като се явяваме пред публика – каза тя. 
– Макар нашите снимки да не слизаха от първите страници, все пак това беше 
през есента.

– Може и да са се поукротили господа вестникарите – забеляза той.
Тя се засмя.
– Бих искала да ги погледна тези снимки от вестниците. Ще си купя някол-

ко за спомен. Но е малко рисковано, ще ме познаят като нищо!...
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– Аз ще ти потърся вестниците.
Но макар да обиколи доста вестникарски павилиони, той откри само едно 

италианско списание с три снимки на Вероника, правени в Индия.
– Когато бях по-млада и по-красива, преди цели три месеца – засмя се тя.
Много скоро той разбра, че Вероника беше права. От известно време све-

жестта и младостта сякаш взеха да я напускат.
„Тези истории с Ковчега я изтощиха – каза си той. – И тези парамедиумни 

сеанси“.
– Постоянно се чувствам уморена – оплака се една сутрин тя. – Просто не 

знам защо. Не правя нищо, а се уморявам.
В началото на февруари успя да я убеди да отиде на преглед при лекар в Ла 

Валета. После с тревога и двамата зачакаха лабораторните резултати.
– Мадам не е болна от нищо – увери го докторът, когато Вероника излезе от 

кабинета. – Ще й предпиша за всеки случай тонизиращи инжекции... Възмож-
но е да е невроза, случва се често, когато жените са преди климактериума.

– Според Вас тя на колко години е, докторе?
Докторът се изчерви и смутено потри длани.
– Ами някъде около четиридесет – произнесе той, без да го погледне в очите.
– Уверявам ви, докторе, тя още не е навършила двайсет и шест.
Инжекциите не дадоха очаквания резултат. С всеки изминал ден силите на 

Вероника погасваха. Често я заварваше разплакана пред огледалото.
Веднъж по пътя към парка дочу зад гърба си нечии бързи стъпки... и се 

обърна.
– Професоре – уплашено зашепна готвачката, – госпожата е урочасана!
„Трябваше да съобразя в самото начало – помисли си той. – Ние и двамата 

изпълнихме своята мисия и трябваше да се разделим. И след като убедителните 
аргументи не са чак толкова много, изборът падна върху другото – „процес на 
бързо остаряване“.

Все пак не се реши да й каже нищо до онази сутрин, когато тя му посочи 
своята побеляла глава. Плачеше безутешно, притиснала се до стената и закрила 
лицето си с длани.

Застана на колене пред нея.
– Вероника, мила моя, всичко това е заради мен. Слушай ме сега и не ме 

прекъсвай! Ако останеш с мен до есента, ще загинеш! Не мога да ти кажа сега 
нищо повече, защото не ми е позволено, но ми повярвай, всъщност ти изобщо 
не си остаряла. Когато аз изляза от твоя живот, при тебе, Вероника, ще се за-
върнат и младостта, и красотата ти...Това е, което мога да ти кажа засега...

Ужасена, Вероника сграбчи ръката му и я покри с целувки.
– Не ме изоставяй! – проплака тя.
– Изслушай ме, моля те и не ме прекъсвай. На мен ми е писано да губя 

всичко, което обикна. Но аз предпочитам да те изгубя сега като млада и краси-
ва, в каквато ще се превърнеш без мен, отколкото да те гледам как старееш и 
гаснеш в прегръдките ми. Чуй ме сега, Вероника! Аз ще си ида и ако три-четири 
месеца след моето заминаване ти не станеш отново такава, каквато си била до 
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тази есен, аз ти обещавам, че ще се върна. Ще се върна при теб, веднага след 
като ми изпратиш телеграма. Моля те, Вероника, само за едно: да стоиш по-да-
леч от мен три или четири месеца... Имай търпение!

На другия ден в дълго писмо й обясни защо повече няма право да бъде с 
нея. Вероника най-сетне се съгласи с него заради експеримента и те наистина 
решиха да се разделят. Тя да прекара първите няколко седмици в манастир, в 
отделението за гости, а той да вземе първия самолет за Женева.

След три месеца получи телеграма от нея: „Ти беше прав! Ще те обичам цял 
живот! Твоя Вероника.“

„Ти ще бъдеш отново щастлива. Прощавай!“ – отговори й също с телеграма 
той.

През следващата седмица замина за Ирландия.
В този ден избръсна светлите си пшеничени мустаци, среса назад косата 

си, която падаше над челото му като на поет от епохата на Романтизма, и вече 
не се страхуваше, че ще го разпознаят. Впрочем след Малта смени кръга си от 
познати и започна да общува предимно с езиковеди и литературни критици. 
Понякога в разговора ставаше дума за „случая Вероника-Рупини“. По въпро-
сите, които задаваше, всички скоро разбираха колко зле и невярно е информи-
ран.

През лятото на петдесет и шеста се съгласи да участва в издаването на 
документален албум, посветен на Джеймс Джойс. Съгласи се, защото това му 
даде възможност да замине за Дъблин, един от малкото градове, които го при-
вличаха. Оттогава започна да посещава Дъблин всяка година около Коледа или 
в началото на лятото.

При петото си пристигане тук, през юни на шейсета, се срещна с Коломбан. 
Случи се така, че същата вечер попадна в един малък бар на улица „Оконъл“. 
Едва влезе и някакъв непознат се хвърли към него, сграбчи и двете му ръце и 
сърдечно ги стисна. После го покани на масата си.

– Много отдавна Ви чакам! – възклицанието му прозвуча патетично, почти 
като в театъра. – Вече за пети път идвам нарочно тук, за да Ви срещна...

Мъжът изглеждаше на неопределена възраст, луничав, с голяма плешиви-
на и остатъци от посивели руси коси, в контраст с гъстите медночервени ба-
кенбарди.

– Ако Ви кажа, че Ви познавам и зная кой сте, сигурно няма да повярвате. 
Затова ще замълча засега. Но след като и аз навярно също съм обречен да до-
живея до сто години, бих искал да Ви задам само един въпрос: „Какво да пра-
вим с Времето?“. Ще ви обясня веднага за какво става дума...

Издържа на този натиск. Замълча и само се поусмихна. Коломбан неочак-
вано стана от масата и с думите: „По-добре ще е да попитам Стивън“, се отпра-
ви към бара, откъдето доведе едно слабичко, небрежно облечено момче.

То плахо му подаде ръка, седна на стола срещу него и започна бавно да 
говори:

– Простете тези малки шеги на Коломбан. Той сигурно мисли, че имам по-
добра дикция от него и затова ми поръчва да произнасям тази фраза: „Какво да 
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правим с Времето?“. Коломбан е стигнал до извода, че тъкмо в нея е заложена 
цялата двойственост на човешката природа. От една страна, хората – всички до 
един! – искат да живеят дълго, да прехвърлят дори стоте, но мнозинството от 
тях, след като навършат шейсет-шейсет и пет и излязат в пенсия, т.е. получат 
свободата да правят каквото си искат, започват да скучаят – откриват, че няма 
какво да правят със свободното си време. А от друга страна – когато човек за-
почне да натрупва годините, неговият вътрешен часовник започва да се върти 
все по-бързо, така че единиците, които знаят какво да правят със свободното 
си време, вече не са способни на по-големи дела... Дори и...

Коломбан потупа покровителствено момчето по рамото.
– Стига, Стивън, достатъчно! – И се обърна към него: – Господине, мисля, 

че ще имаме и други поводи да обсъждаме проблема за Времето. Сега погле-
днете, не Ви ли е попадала тази статия?

Пое протегната към него страничка. Беше изрезка от американско списа-
ние:

„Друг път той говори за новото качество на живота, като ни уверяваше, че 
то може и трябва да бъде открито и оценено от всеки от нас. Като се събуждаше 
сутрин, изпитваше истинска радост. Радост заради това, че беше жив, здрав 
и невредим. Но и заради друго. Радваше се, че на света има още много хора, 
че годишните времена се редуват и нито един ден не прилича на другия, че 
може да се наслаждава на птиците, цветята, животните, да докосва дърветата. 
На улицата, дори и да не се оглеждаше встрани, чувстваше, че е частица от едно 
огромно цяло, атом от Мирозданието.“ 

– Интересно! – Погледът му пробяга до края на статията. – Колко добре е 
казано и при това с малко думи.

– Да, това е само част от една доста дълга статия. Заглавието е: „Юноша на 
седемдесет“, автор е Линда Грей.

Замълча за миг, после се усмихна:
– Не знаех, че Линда пишела статии.
– Да, тя пише отдавна, при това доста добре – отговори Коломбан. – Но аз 

исках да се убедя дали правилно съм разбрал. Може ли дълголетието да е поно-
симо и дори интересно, когато е съпроводено от много обикновени и прости 
радости, нали така?...

– При цялото си уважение към Вас, съм принуден да Ви възразя. Вие знаете, 
предполагам, доста примери за старци-столетници, за които е било достъпно 
блаженството, описано от Линда Грей, с изключение на даоските отшелници, 
дзен-будистите, йогите и християнските монаси. Иначе казано – привържени-
ците на различните духовни дисциплини: молитви, медитации и т.н...

И млъкна, защото към масата им се приближи възрастен мъж, напълно 
оплешивял, с димяща цигара в дълго кехлибарено цигаре.

– Напразно спорите, господа – каза мъжът и се обърна към Коломбан. 
– Така или иначе проблемът е само един. Без това ново качество на живота, за 
което пише Линда Грей, дълголетието може да се превърне по-скоро в бреме, 
едва ли не в проклятие. И в този случай какво трябва да се направи?
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– Доктор Грифит – представи го Коломбан. – Също беше там с нас, когато 
това се случи...

И те се спогледаха с доктора.
– А няма ли да е по-добре, ако му се обясни всичко по ред?
Докторът седна, продължи да дими съсредоточено с цигарата си, вперил 

поглед в пожълтялата гравюра на отсрещната стена.
– Обясни – обади се най-сетне той, – но започни с главното. Не с биогра-

фията на Брен, а със стогодишния юбилей.
– Не казвайте нищо повече, докторе, за да не започна аз отначало – после 

се обърна към него и го погледна малко лукаво. – Макар да имате репутацията 
на всезнайко, готов съм да се обзаложа с Вас, че не сте чували името Шон Брен. 
Защото дори и в Дъблин почти не го знаят. Той беше поет, но освен това и маг, 
и революционер, по-точно иредентист. Умря през хиляда осемстотин двайсет 
и пета, а след трийсет години, през юни на хиляда осемстотин петдесет и пета, 
неговите поклонниците – а тогава те бяха много! – издигнаха на един малък 
площад в Дъблин негов паметник. Доста посредствена работа – бронзов бюст 
върху голям камък, изваден от морето за постамент. На три метра зад него, в 
същия ден, засадиха дъб.

– Двайсет и трети юни, хиляда осемстотин петдесет и пета година – уточни 
доктор Грифит.

– Напълно вярно. А преди пет години ние, последните почитатели на поета 
и мага Шон Брен, решихме да устроим в негова чест тържествена церемония на 
същото площадче в Дъблин, което носи неговото име. Надявахме се с този акт 
да привлечем вниманието към личността му. Но изглежда се бяхме излъгали, 
защото и малцината, които днес ценят поезията, не бяха склонни да приемат 
днес този поет-маг и иредентист...

– Но ти забрави главното – прекъсна го докторът, – за Джеймс Джойс.
– Да, наистина – призна Коломбан. – Ако надеждите, които възлагахме на 

„Бдението Финеган“, се бяха оправдали, името Шон Брен днес сигурно щеше да 
бъде знаменито. Но както знаете, всичко, което се отнася до битието или тво-
ренията на Великия Човек, е покрито със слава. Оказва се, че Джойс е използ-
вал в „Бдението Финеган“ доста алюзии от магическите концепции на Шон 
Брен. Години наред наши хора се опитваха да дешифрират тези алюзии. Но без 
резултат. И ако не се лъжа, сто осемдесет и девет страници от „Финеган“ крият 
в себе си тези алюзии...

– Когато бяхме принудени да признаем своето поражение – подхвана док-
тор Грифит, – едва ли се надявахме, че ще можем истински да отбележим този 
юбилей. И допуснахме грешка, като свързахме тържеството не с рождената 
дата на Шон Брен, а със стогодишнината на паметника.

– Така или иначе – заговори отново Коломбан, – щом стъпихме на пло-
щадчето, веднага разбрахме, че ни очаква съкрушителен удар. Още от сутринта 
времето беше необичайно горещо...

– Това беше на двайсет и трети юни – подчерта доктор Грифит.
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– Да, необичайно горещо – повтори Коломбан, – и рано следобед, когато 
отидохме там, вече се надигаше буря, небето беше станало оловносиво. Това 
стресна дори малцината журналисти, които ни обещаха подкрепата си. Малко-
то публика се разотиде още при първите гръмотевици, при първите капки 
дъжд. И само ние, шестимата ентусиасти, останахме там, когато бурята се раз-
рази...

Докторът стана с рязко движение от масата.
– Предлагам да отидем сега до площадчето. Не е далече оттук.
– Можем да вземем такси – добави Коломбан.
Таксито спря в края на улицата.
– И така, останахме само шестимата – продължи разказа си Коломбан. – И 

след като заваля като из ведро, наложи се да се скрием под дъба...
– И разбира се, в един момент – с усмивка го прекъсна той, – в един мо-

мент...
– Да, в един момент, какъвто всъщност не бяхме очаквали, защото предпо-

ложихме, че бурята вече е отминала и ние се чудехме дали да не изчакаме още 
пет-десет минути, докато небето се произясни...

– И изведнъж в този момент – продължи доктор Грифит – силна мълния 
удари дъба, той се запали и изгоря от горе до долу...

– Но за щастие нито един от нас не пострада – подчерта Стивън. – Само 
дето горещината беше ужасна, направо непоносима заради огъня...

– Дъбът обаче не изгоря изцяло – подчерта Коломбан и плати на шофьора 
на таксито. – Както виждате, част от ствола му е оцеляла...

Направиха няколко крачки към решетъчната ограда на паметника. Специ-
ално осветление тук нямаше, но при светлината на градинските лампи добре 
изпъкваше големият морски камък, поставен косо върху земята, и бюстът, об-
лагороден от патината. И всичко това – на фона на обгорелия ствол на веков-
ния дъб, на места силно овъглен, а на други – вече обрасъл със зеленина.

– А защо са го оставили така? – развълнува се той. – Защо не са го изкоре-
нили и не са засадили друг?

– От Общината считат, че този дъб е исторически паметник. Шон Брен не 
стана известен, но дъбът до неговия паметник го знаят всички...

Обиколиха бавно оградата.
– След като ни занимава проблема за Времето – продължи Коломбан, – каз-

ват, и аз не се съмнявам в това, че който е стоял под дърво, ударено от мълния 
и е останал жив, може да доживее до сто години...

– Не съм чувал за такова поверие, но сигурно има някаква логика.
Видът на паметника отзад беше доста живописен: огромният камък и три-

метровият ствол на дъба, оголен, овъглен и, въпреки това, обрасъл със зелени-
на, ги накара да го обиколят и пак да го огледат.

– И още нещо интересно – подчерта доктор Грифит, когато отново обико-
лиха паметника, – нещо любопитно, но и доста печално като факт: на другия 
ден полицията откри бомба под единия издигнат край на камъка. Ако не беше 
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завалял онзи силен дъжд, сигурно по време на церемонията бомбата щеше да 
се взриви и паметникът щеше да стане на парчета. А и не само паметникът...

Спря да върви и като потърси погледа на доктора, тихо попита:
– Но защо? Кому е било нужно това? Да разрушиш един исторически па-

метник?
Доктор Грифит и Коломбан се спогледаха многозначително, но отговори 

Стивън:
– Ами на мнозина. Първо: на иредентистите – те са били възмутени, че 

революционерът Шон Брен е бил честван от „някакви си там поетчета, фило-
софи, окултисти“...

– На второ място, църквата – продължи Коломбан, – по-точно: ултрамонис-
тите и обскурантистите, които виждат у Шон Брен протообраза на сатанинския 
маг, което само по себе си е абсурд, доколкото Шон Брен е следвал традициите 
на ренесансовата магия в концепциите на Пико или Джанбатиста Порта...

– Не бива да влизаме в подробности – прекъсна го Грифит. – Главното е, че 
служителите на култа не са съгласни да го признаят.

Тръгнаха си заедно по пустата и зле осветена улица.
– Нека да се върнем към темата – напомни Коломбан, – тоест към нашия 

проблем. Какво да правим с Времето, ако сме обречени да живеем сто години?
– Да го обсъдим, но не сега – предложи той. – Утре или още по-добре вдру-

гиден. Да се срещнем надвечер в градската градина или в парка....
Реши да се види с тях още веднъж, главно за да си изясни за кого всъщност 

го взема Коломбан. Беше разговарял с него като с познавач на „Бдението Фине-
ган“ на Джойс. При това беше запазил фрагмент от статията „Юноша на седем-
десет“ и знаеше коя е Линда Грей, също и за нейните литературни успехи...

Стивън го изпрати до хотела. На сбогуване се огледа наоколо и му прошеп-
на:

– Да знаете, че Коломбан е псевдоним. За Вас е важно и това, че двама-
та с доктор Грифит практикуват черна магия. Попитайте го какво е станало с 
другите трима, които са били под дъба, когато е ударила мълнията. Попитайте 
още как ще се нарича книгата, която те пишат заедно. Всъщност аз ще ви кажа: 
„Теология и демонология на електричеството“...

Заглавието му хареса и го записа в дневника си, като накратко описа и но-
вото си познанство. Поразсъждава и върху смисъла на инцидента от двайсет и 
трети юни, петдесет и пета. За взрива, който по политически причини е тряб-
вало да вдигне паметника, и за дъжда, който е попречил това да се случи, а 
също и за мълнията, поразила дъба-столетник! Елемент на съвременност – ди-
намитът е привнесъл в този инцидент пародиен момент, едва ли не нещо като 
карикатура на епифанията за мълнията. А смяната на обекта – дъба вместо 
паметника – си остана за него загадка. И трите следващи срещи не можаха да 
изяснят напълно този странен случай.

Спомни си за заглавието на тази книга от лятото на шейсет и четвър-
та, когато на колоквиума на тема „Тайната на съединението“ от Карл Густав 
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Юнг един млад човек, от участниците в дискусията, произнесе формулата 
„Есхатология на електричеството“. Започна с това, че напомни за сливане-
то в единно цяло на противоположностите, за този „психологически процес“ 
според него, който би трябвало да бъде интерпретиран в духа на индийската 
и китайската философия. За привържениците на Веда, както и за тези на Дао 
границата между противоположностите се размива и ако бъдат погледнати 
от определена перспектива, Доброто и Злото просто губят смисъл, а Битието 
се слива с Небитието в Абсолютното. И защо никой не се осмелява да произ-
несе, продължи младият оратор, че въз основа на тази философия атомните 
войни, ако не могат да бъдат оправдани, поне могат да бъдат приемани като 
даденост?

– Обаче аз – добави младежът, – ще отида по-далече. Ще оправдая светов-
ната атомна война в името на есхатологията на електричеството!

Публиката се разшумя и председателят на заседанието се принуди да му 
отнеме думата. След няколко минути, когато младият оратор напусна залата, 
той го настигна на улицата и каза:

– Много съжалявам, че не Ви позволиха да изложите докрай Вашата гледна 
точка. Лично аз се интересувам от понятието „есхатология на електричество-
то“. Какво конкретно имате предвид?

Младият човек го погледна и сви рамене.
– Нямам настроение сега за подобни дискусии. Тази страхливост днес ми е 

направо противна. Предпочитам да изпия чаша бира.
– Ако позволите, ще Ви придружа.
Седнаха на верандата на близкото кафене. Като не скри раздразнението си, 

младият мъж заяви:
– Изглежда, че тъкмо аз ще съм последният оптимист в Европа. Като всич-

ки, аз също зная какво всъщност ни очаква: водород, кобалт и т.н. Но за раз-
лика от мнозина се опитвам да открия някакъв смисъл в тази неизбежна ката-
строфа, следователно да се примиря с нея, както ни учи старецът Хегел. Излиза, 
че съдбовната цел на термоядрената война не е нищо друго, освен мутация на 
човешкия род, появата на свръхчовека. Да, зная, че тези войни ще изтрият от 
лицето на земята цели народи и цивилизации и ще превърнат половината пла-
нета в пустиня. Но това е цената, която трябва да заплатим, за да скъсаме окон-
чателно с миналото и да форсираме мутацията, тоест появата на висшия чо-
век, превъзхождащ във всяко отношение днешния. Само един гигантски елек-
трически заряд, готов да се изпразни за няколко часа или дори за минути, ще 
преобрази психиката и разума на тази нещастна порода „хомо сапиенс“. И при 
новите, неограничени възможности на постисторическия човек да се надяваме 
възраждането на цивилизацията на нашата планета да се извърши за рекордно 
кратко време. Разбира се, ще оцелее само определена част от населението на Зе-
мята. Но това все пак ще бъдат немалко милиони свръххора. Затова прибягнах 
до формулата „есхатология на електричеството“. Именно от електричеството 
човек ще приеме и гибелта, и спасението си.

Без да го погледне, младият мъж допи бирата си.
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– Но защо сте толкова уверен, че електричеството, след като бъде освобо-
дено от ядрения взрив, ще може да доведе до желаната мутация от висш по-
рядък? По същия начин то би могло да предизвика и пълното израждане на 
човешкия вид.

Младежът го изгледа гневно със строги, едва ли не зли очи.
– Не съм уверен в нищо, но много искам да вярвам, че ще стане така. В про-

тивен случай нито човешкият живот, нито историята ще имат някакъв смисъл. 
И ще ни се наложи да приемем идеята за космическите и историческите цикли, 
на Мита за вечното завръщане? Освен това моята хипотеза не е плод на от-
чаяние – тя се основава върху определени факти. Не зная дали сте чували за 
експериментите на немския учен доктор Рудолф?

– Чувал съм нещо. Но неговите опити са доста неубедителни – електриче-
ски шок върху животни?!...

– Така мислят някои – прекъсна го младият мъж. – Но да се съди за резул-
татите от тези опити днес, е доста трудно, защото архивът на доктор Рудолф е 
почти изцяло изгубен. Онези, които са имали достъп до него, не са намерили 
никакви бележки за нещо като „биологична регресия“... Сигурно сте чели рома-
на на Тед Джоунс „Подмладен от мълния“?

– Дори не знам, че има такъв роман.
– Ако този проблем Ви интересува, не е зле да го прочетете. В послеслова 

авторът споменава, че сюжетът всъщност не е измислен, само географията и 
имената на героите са променени.

– И за какво става дума там? – попита най-невинно.
– Джоунс описва подмладяването на старец, поразен от мълния. И един 

важен детайл: мълнията попада точно върху темето му. На осемдесет години 
този герой, повтарям истински, изглежда след това на не повече от трийсет. 
Безспорно тук е това, че в определени случаи един мощен електрически заряд 
може да предизвика тотална регенерация в човешия организъм, тоест подмла-
дяване. За съжаление романът на Тед Джоунс не се спира върху психоментал-
ните метаморфози. Споменава се, при това мимиходом, за новите възможности 
пред човешката памет, без да се развие въпросът... И така: електричеството, 
освободено от взрива на десетки и стотици водородни бомби, представяте ли 
си какъв поврат в съдбата на нашата планета може да предизвика това!

На сбогуване, като стана от масата, благодари на младия мъж, който за 
първи път го погледна с внимание и дори с малко симпатия.

Завърнал се у дома, записа в дневника си: „Осемнайсти юни, шейсет и чет-
върта. Есхатология на електричеството. Сигурно трябва да се добави: „финал“. 
След тази среща едва ли ме очакват други интересни събития, достойни да бъ-
дат описани в този дневник...“

След две години, на десети октомври, шейсет и шеста, написа в същия 
дневник следното:

„Предавам архива си. Получавам нов паспорт.“
Да, тук имаше за какво да разкаже. Особено го възхити отличната – и на-

пълно секретна! – организация на тази операция. Чрез своята банка получи 
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писмо от една авиокомпания, с което го уведомяваха, че разходите по транс-
порта на кутиите с ръкописите и фонограмите са вече заплатени от филиал на 
същата банка в... Хондурас, Латинска Америка, и че в дома му ще пристигне 
специалист по опаковането на този род материали. От банката донесоха две на-
тъпкани догоре огромни кутии и заедно със специалиста работиха до вечерта.

С изключение на тетрадките-дневници и малкото лични вещи всичко беше 
опаковано в чанти, сакове и кутии, запечатано и пронумеровано. Известно вре-
ме се опасяваше, че предаването на архива може да означава и предизвестие за 
неизбежна катастрофа, но серията от ведри и приятни сънища го поуспокои.

По-късно записките зачестиха, макар и да не бяха толкова спокойни. През 
декември, шейсет и шеста: 

„Трябва все пак да му пиша и да му благодаря. Книгата се оказа далеч по-
умна, отколкото предполагах.“

Ставаше дума за романа на Тед Джоунс. Искаше му се да добави:
„Интересно как открихте новото ми име и адрес?“, но се въздържа.
През февруари, шейсет и седма: „Следствието по делото за унищожението 

на архива на доктор Рудолф“.
Април: „Р. А. при случайна среща ми съобщи под секрет, че предварител-

ното следствие е приключило и сега вече е известно, при това с точност, че в 
тези два куфара доктор Бернар е носил най-ценните документи (както подози-
рам, фонограмите и фотокопията на отчетите на Професора и моите тетрадки 
от трийсет и осма и трийсет и девета)...“

На трети юли, шейсет и седма, написа следното:
„В Индия се възобнови полемиката на тема „Вероника-Рупини“. Все по-

вече учени поставят под въпрос автентичността на магнетофонните записи, 
направени в клиниката. Решаващ аргумент: Вероника и нейният спътник са 
изчезнали безследно наскоро след завръщането си от експедицията до Делхи. 
Един голям учен-материалист счита, че сега за събитие отпреди дванайсет го-
дини е трудно да се получат верни свидетелски показания.“ 

Дванайсти октомври: „Линда е удостоена с премията „Пулицър“ за новата 
си книга „Една биография“.

Чия биография?
И след това: дванайсти юли, шейсет и осма: „Вероника! За мой късмет, тя 

не ме забеляза“.
Помисли и допълни:
„На гарата в Монтрьо, с две прелестни деца, четеше туристически спра-

вочник. Изглеждаше като за годините си, дори малко по-млада и все така кра-
сива. И най-важното: изглеждаше щастлива!“.

Денят на своята стогодишнина, осми януари, шейсет и осма година, от-
беляза в разкошен ресторант в Ница, в обществото на младата шведка Селма 
Еклунд, която го плени със своя ум и с оригиналните си идеи и познания в 
областта на средновековния театър. Селма току-що беше навършила двайсет 
и осем. Полушеговито й прошепна, че е на четиридесет. Но вечерта се развали, 
не успя да поднесе шампанско на младата дама. Наложи се да оставят десерта и 
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да я доведе до хотела. Късно след полунощ вече се разхождаше сам по улиците 
на Ница.

Все пак много му се щеше да отбележи „първото си столетие“ (хареса му 
този израз!) с екзотично пътешествие. Преди много години беше посетил Мек-
сико, после Скандинавия. Сега можеше да отиде до Китай или до остров Ява. 
Но не бързаше с решението си:

„Имам цяла година пред себе си...“
Една есенна вечер се прибра по-рано от обикновено. Силен дъжд с град го 

принуди да се откаже от обичайната си разходка из парка. Искаше да позвъни 
на една своя приятелка, но размисли и отиде до етажерката с грамофонните 
плочи. 

„В такова лошо време като днес само музиката... Да, само музиката“, пов-
тори машинално той и попадна на своя забравен семеен албум, оставен между 
плочите.

Взе го, разтвори го и му се стори, че прозорците изведнъж се отвориха до-
край и в стаята нахлу страшен студ. Остана известно време така, неподвижен, 
нерешителен с разтворения албум в ръце. Замисли се:

„Ами третата роза? Къде да сложа третата роза?... Остави албума и ми 
кажи сега – къде искаш да я видиш? Третата роза?“...

Разсмя се, не без тъга. „Все пак, аз съм свободен човек“, каза си той и седна 
в креслото.

С примряло сърце запрелиства албума. Прясно отрязана роза с лилав отте-
нък, какъвто бе виждал само веднъж през живота си, го очакваше в средата на 
албума. Взе я в ръка и в миг се почувства щастлив. Наистина кой би повярвал, 
че една-единствена роза би могла да насити с аромата си въздуха в цяла стая? 
След дълги колебания постави розата до себе си, на края на креслото, и пог-
ледна първата снимка. Изображението беше вече доста избеляло, изтрито от 
времето, но позна бащиния си дом в Пиатра Нямц.

5.
Вече от няколко часа валеше сняг, а когато отминаха Бакъу, се надигна и 

виелица. Но щом стигнаха до гарата на Пиатра Нямц, валежът стихна и по све-
жо измитото небе заблестяха първите нощни звезди. Позна площада, застлан 
с лека снежна покривка и заобиколен от новите жилищни кооперации. Стори 
му се странно, че тъкмо сега преди Коледа тук има толкова малко осветени 
прозорци. За известно време постоя замислен и неподвижен, с куфара в ръка, 
вперил поглед в булеварда пред него, и се опомни едва когато семейството, с 
което бе пътувал в едно купе, зае последното свободно такси. За щастие хоте-
лът, в който имаше резервация, се оказа наблизо. Вдигна яката на балтона си 
и, без да бърза, прекоси площада, като пое по булеварда, докато накрая стигна 
до хотела. На входа усети, че ръката му е изтръпнала: куфарът се оказа доста 
по-тежък, отколкото предполагаше.

– Говорите отлично румънски – забеляза дамата от рецепцията и разлисти 
паспорта му.
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Имаше приятен глас, благородни черти, бели коси и очила без рамки.
– Езиковед съм – изучавам специално романските езици. Идвал съм в Ру-

мъния, дори и тук, в Пиатра Нямц – добави и се усмихна. – През студентстките 
години... Apropo кафе „Селект“ съществува ли още?

– Разбира се! Това е исторически паметник. Посещавал го е самият Калист-
рат Хогаш. Сигурно сте чували за този румънски писател?

– И още как!
– Той е посещавал „Селект“ от осемстотин шейсет и девета до осемстотин 

осем десет и шеста, докато е бил учител в Пиатра Нямц. Има паметна плоча... Ва-
шата стая, господине, е номер деветнайсет, на третия етаж. Вземете асансьора...

– Благодаря. Първо ще мина през „Селект“. Не беше далече оттук, нали? 
След час и половина ще се прибера.

Дамата учудено го изгледа.
– Да не се простудите, господине. Доста сняг наваля, а и още ще падне...
– Най-много час, час и половина – повтори той и се усмихна.
След десетина минути се убеди, че дамата от рецепцията беше права. На-

ложи се да се провира между високите преспи. Но близо до кафето тротоарът 
беше почистен и реши да ускори крачка. Спря се на входа да си поеме дъх, 
докато се успокои сърцето му. Усети познатия мирис на бира, прясно смляно 
кафе и евтин тютюн. Запъти се към вътрешната зала, където някога се събира-
ше с компанията. Сега беше почти празна. Само на една маса трима мъже си 
допиваха бирата.

„Тук, както винаги, свети само една лампа – каза си той, – вечно с тия ико-
номии“.

Седна на тапицираната пейка до стената и зачака келнера, без да знае какво 
да си поръча – дали халба бира или бутилка газирана вода с кафе. Не след дълго 
тримата посетители се надигнаха шумно от масата си.

– И този път не стигнахме доникъде! – възкликна единият и омота артис-
тично сивия вълнен шал около врата си.

– Какво значение има? – обади се вторият.
– Така си е, няма значение! – съгласи се третият и като погледна другите 

двама, усмихна се многозначително: – Разбрахте ли ми намека?
Останал сам, се поколеба дали да си тръгне, или първо да изчака келнера. 

Забеляза, че някой гледа към него малко боязливо. И едва когато човекът го 
приближи съвсем, го позна. Беше Ваян!

– Вие ли сте, учителю? – възкликна младият мъж и сграбчи с две ръце ръ-
ката му. – Слава Богу, завърнахте се у дома! Значи сте жив и здрав! – И без да 
пусне ръцете му, извика през рамо: – Докторе! Докторе! Елате бързо тук! Мае-
строто се завърна!

Само след минута цялата компания, начело с доктор Некулаке и Никодим, 
понесъл в лявата си ръка бутилка вино от Котнари, а в дясната – недопита чаша, 
нахлу с шум в залата. Заобиколиха го плътно – всеки искаше да го докосне и 
заповтаряха в различни тоналности неговото име. А той, съвсем развълнуван, 
безкрайно трогнат, за да не се просълзи, започна силно да се смее.
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– И тъй, приказката започна отново... Да, аз сънувам и когато се пробу-
дя от съня, все ми се струва, че тъкмо тогава започвам да сънувам истински... 
Също като в онази приказка за Чжуан-цзе и пеперудите...

– За Чжуан-цзе? – тихо повтори Ваян. – Притчата за пеперудите на Чжуан- 
цзе?

– Да, колко пъти съм ви я разказвал! – напомни им той и изведнъж му 
стана весело.

От дъното на залата се разнесе нечий глас:
– Пратете някого да съобщи на Вета! 
А той извика:
– Оставете Вета на мира! За какво ми е Вета? И така ми е напълно ясно, че 

сега сънувам и само след минута-две ще се събудя.
– Не се вълнувайте, скъпи Доминик – каза Докторът и постави ръка на 

рамото му. – Преживяхте толкова много. Не се вълнувайте!
И той отново се разсмя, а после продължи внимателно, като се стараеше 

да не ги обиди:
– Аз зная, че тази наша среща сега, както и всичко, което ще последва след 

нея, би могло да се случи само през декември на трийсет и осма година...
– Но това си е така, учителю – съобщи му Ваян. – Днес е двайсти декември, 

трийсет и осма година.
Погледна към него иронично, но и с известно съмнение.
– Извинявай, Ваян, но аз дори не смея да ви кажа в коя година сме всъщ-

ност ние, другите, които живеем извън този сън... Ако направя това усилие, 
сигурно ще се събудя...

– Но скъпи Доминик, Вие сега съвсем не спите – забеляза Докторът. – Вие 
сте просто уморен... – И добави: – Да, видът Ви е всъщност доста уморен.

– Стига! – ядоса се той, изгубил търпение. – Трябва да знаете, че между 
двайсти декември, трийсет и осма година, и днешната вечер се случи нещо. 
Например Втората световна война. А чували ли сте за Хирошима? И за Бухен-
валд?

– Втората световна война ли? – попита някой от седналите отзад. – Да, каз-
ват, че скоро можело да има нова световна война...

– Докато Ви нямаше, тук се случиха толкова много неща – обади се Нико-
дим. – Имаше дори обиски. Ровиха из Вашата библиотека.

– Помня, помня – каза той. – Аз им казах какви книги да ми изпратят. Но 
това беше много, много отдавна...

Започна да се дразни от това, че не може да се събуди. Много му се искаше 
най-сетне да излезе от този сън.

– Къде ли не Ви търсихме – разнесе се нечий познат глас. – Докторът раз-
питва за Вас във всички болници на Букурещ.

– Чухме, че сте били в Букурещ – каза Некулаке, – че Ви сбъркали с някого, 
когото издирвали от Сигуранца.

– Да, така беше. Точно така. Объркаха ме, защото отхвърлих няколко де-
сетки години... – Направи пауза, а после продължи с нескрита гордост в гласа, 
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като добави и малко загадъчност: – Да, сега вече мога да ви кажа цялата истина. 
Удари ме мълния, точно по темето, и аз се подмладих от този удар. Започнах да 
се променям и да изглеждам на трийсет. Оттогава изобщо не старея, останах си 
в това положение. Е, вече съм все същият от трийсет години насам...

Забеляза ги как се споглеждат, вдигна рамене и се засмя.
– Да, знам, че ще ви бъде трудно сега да ми повярвате. Но ако ви разкажа 

колко неща ми се случиха заради тази мълния... Колко източни езици научих, 
всъщност даже не се наложи да ги уча, просто се оказа, че ги знам. Признавам 
ви всичко това сега, защото всъщност това е сън и никой друг няма да научи 
за него.

– Това съвсем не е сън, Доминик – тихо произнесе Никодим. – Вие сте тук, 
сред приятели, в нашето кафе „Селект“. Толкова дълго Ви чакахме. Казвахме си, 
че когато нашият Доминик се пооправи, пооздравее и паметта му се възвърне, 
ще видите, че първата му работа ще бъде да дойде тук, в „Селект“.

Засмя се, но изведнъж обгърна с напрегнат поглед цялата компания, сякаш 
се уплаши да не се събуди именно в този миг и да ги изгуби безвъзвратно.

– След като това не е сън, сигурно щяхте да знаете за Хирошима и водород-
ната бомба, за американския астронавт, който стъпи на Луната през юли тази 
година.

Всички се умълчаха и не смееха да го погледнат.
– Значи такава била работата – обади се накрая Докторът. – Сбъркали са 

Ви с някого?
Той наистина искаше да отговори, но внезапно почувства силна умора и 

избърса лицето си с длан.
– Това беше като в онази история на китайския философ... Вие я знаете, 

хиляди пъти съм ви я разказвал...
– Кой философ, учителю? – попита Ваян.
– Нали вече ви казах – занервничи той. – Името му сега ми излезе от гла-

вата. Онази история с пеперудите... Всъщност доста е дълга и не искам да я 
повтарям пак...

Цялото му тяло се изпълни с някаква непонятна тежест – уплаши се да не 
изгуби съзнание и да падне. „А може би така ще е по-добре – помисли си той. 
– Ще изгубя съзнание, а после ще се събудя от този сън...“

– Поръчахме шейна да Ви отведе у дома, господин Матей – обади се някой. 
– Вета вече е запалила камината.

– Няма нужда от шейна – произнесе едва чуто и се надигна с мъка. – Ще си 
ида пеша. Когато се постави проблемът, ще знам какво да отговоря...

– Какъв проблем, господин Матей – заинтересува се Никодим.
Искаше да отвърне: „Проблемът, който вълнува всички!“, но, усетил как 

зъбите му изведнъж се разклащат, той почувства силен гняв и унижение. Сти-
сна здраво челюстите си. После стана и се запъти към изхода. За негова изнена-
да компанията му направи път. При входа се опита да се обърне и да им махне 
за сбогом, но всяко движение, дори и най-малкото, вече изсмукваше силите му. 
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Като дишаше тежко, с още стиснати зъби, се озова на улицата. Леденият вятър 
го ободри за миг.

„Започвам да се събуждам“ – рече си той.
И като реши, че никой не го наблюдава, поднесе шепа към устата си и взе 

да изплюва по два, по три зъба наведнъж, докато не остана нито един. Смътно, 
като от картина на полузабравен сън, си спомни, че това веднъж вече му се 
беше случвало – известно време дори не можеше да говори, защото всичките 
му зъби се клатеха.

„И така, все същият проблем“ – помисли си и накрая се успокои.

***

Същата вечер портиерът на хотела до късно чакаше завръщането на гос-
подина от номер деветнайсет. Когато отново заваля, той позвъни в „Селект“. 
Оттам му съобщиха, че някакъв чужденец е бил в кафето, във вътрешната зала. 
Но може би, защото осветлението там винаги е било слабо, а и посетители през 
тази вечер почти нямало, господинът си отишъл, без дори да каже „довижда-
не“, като закривал устата си с ръка.

На сутринта на улица „Епископска“, пред номер осемнайсет, откриха зам-
ръзнал мъж. Беше много стар и буквално потънал в големия и скъп балтон с 
кожена подплата. И балтонът, и елегантният костюм, с който бе облечен, не 
изглеждаха да са негови. При това в джоба на сакото му откриха портфейл с 
чужда валута и швейцарски паспорт на името на на Мартин Одрикур, роден 
в Хондурас, Латинска Америка, на осемнадесети ноември, хиляда деветстотин 
тридесетсет и девета година.

Париж
Ноември – декември, 1976 г.

Превод 
от 
румънски:

Огнян 
Стамболиев
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НЯКОЛКО ДУМИ ЗА 
ПИЛЕТАТА

В пилето има друго пиле, което иска 
да пее. Въпреки семената, пръснати 
по земята, ястреба в небето, въпреки 
лисицата в курника и тъмния час, 
пилето в пилето изпълва човката на 
пилето с песен. 


Кучето в пилето иска да лае. Понякога 
то чува може би ръка, разтърсваща 
дръжката на заключена врата. Понякога 
това е ръка. Понякога е вятър. Кучето 
в пилето усеща познато клокочене в 
гърлото си. Вятър. Ръка. Врата. Кучето 
в пилето лае.


Пред вълка в пилето има много огради. 
Вълкът в пилето си спомня как е пил от 
бързи потоци, от езера, поръбени с нов 
лед. Вълкът в пилето си спомня дъждове, 
преминали в градушка, топчета 
град, топящи се на малки локвички по 
земята. Вълкът в пилето е лизал роса 
от утринни листа. Той не може да се 
наведе над тенекиеното канче с вода, 
затлачено с пера. Вълкът вие. 


Петелът се буди.

A FEW WORDS ABOUT 
CHICKENS

Inside the chicken is another chicken that 

wants to sing. Despite the seed scattered on 

the ground, the hawk overhead, despite the 

fox circling the henhouse or the darkness of 

the hour, the chicken inside the chicken ills 

the chicken’s beak with song. 


The dog inside the chicken wants to bark. 

Sometimes it hears something like a hand on 

the doorknob, rattling the door. Sometimes 

it is a hand. Sometimes it is wind. The dog 

inside the chicken feels a familiar rumble in 

his throat. Wind. Hand. Door. The dog inside 

the chicken barks.


There are too many fences for the wolf inside 

the chicken. The wolf inside the chicken 

remembers drinking at lowing streams, 

at ponds laced with newly-formed ice. The 

wolf inside the chicken remembers rain 

that turned to hail, hail that melted in tiny 

puddles on the ground. The wolf inside the 

chicken licked dew from morning leaves. He 

cannot bend over a tin water bowl choked 

with feathers. The wolf howls. 


The rooster wakes.

Лара Франкена

Лара Франкена е родена в САЩ, Разностранен творец, с търсе-
ния в областта на звука, визията и текста. Автор на видео- и доку-
ментални филми, пърформанс актове, фотография и инсталации, 
режисьор, постановчик (“О, Сайгон”, 2007). Притежава докторски 
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ОНАЗИ СТРАНА

Страната, която пада от тавана в 
супата ти.
Забравената страна, изпрана в джоба 
на панталона ти.
Страната със сополив нос, притиснат 
към прозореца.
Трепереща страна, уловена в 
светлините на.
Страната, която пее фалшиво.
Забранената страна, напъхана под 
дюшека.
Страната, чието име ти убягва.
Сувенирна страна в стъклена бутилка.
Страната, от която ти се насълзяват 
очите.
Позахабената страна на рафта с 
намалени цени.
Страната, която те взема за някой друг.
Готовата за сглобяване страна.
Страната, която те следва до дома.
Липсващата страна, ксерокопирана и 
забодена на телефонен стълб.
Страната, залепнала за небцето ти.
Палавата страна, която звъни на 
вратата ти и бяга.
Страната без свободни места.
Страната, забутана в служба „Изгубени 
вещи“.
Страната с причудлив лицев тик.
Изчезналата страна, изтрита от 
картата ти.
Страната на грешното платно на 
шосето.
Заложената страна на масата за игра 
на карти.
Страната, която те подслушва докато 
говориш по телефона.
Изгубилата се страна, която плаче на 
прага ти.
Страната, която прилежно изстъргваш 
от подметките си.

THAT COUNTRY

The country that falls from the ceiling into 

your soup.

The forgotten country, laundered in your 

trouser pocket.

The country with its runny nose pressed to 

the window.

The trembling country caught in the 

footlights.

The country that sings of key.

The forbidden country tucked under a 

mattress.

The country whose name escapes you.

The souvenir country inside a glass bottle.

The country that makes your eyes water.

The slightly worn country on the discount 

rack.

The country that mistakes you for someone 

else.

The ready-to-assemble country.

The country that follows you home.

The missing country, Xeroxed and stapled to 

a telephone pole.

The country that sticks to the roof of your 

mouth.

The mischievous country that rings your bell 

and runs.

The country with no vacancy.

The mislaid country sitting in the lost and 

found.

The country with an odd facial tic.

The vanished country, erased from your map.

The country on the wrong side of the  

road.

The forfeit country, handed over the card 

table.

The country that listens in when you’re on the 

phone.

The lost country crying on your  

doorstep.

The country you dutifully scrape from the 

soles of your shoes.
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Лара Франкена • Три триптиха: 1.Ръце; 2. Колене; 3. Крака
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ОБИТАВАНАТА КЪЩА

Долапите ти са жертва 
на вражески апетити.
Дрехите ти ги обличат непознати, 
които вдигат телефона
и отговарят на чужд език.
Вече никой не си прави труда
да дърпа пердетата
и нощем виждаш
как цигарите ти димят
в чужди ръце,
а моливите ти злословят
върху листи с монограм.
Там на масата
лежи отворена книга -
гръбнакът ѝ със сигурност е счупен!
А часовникът тиктака,
отброявайки часовете,
точно както по времето,
когато ти бе там и го курдисваше.

ОБЪРКАНОСТ НА СЕТИВАТА

Просто не можеш да повярваш на 
пръстите си.
Плътта се издига там, където би 
трябвало да хлътва,
и поддава там, където би трябвало да 
устоява.
Зъби никнат на най-странни места,
а капачката на коляното примигва 
неудържимо.
Откриваш, че наболата ти брада
играе важна роля в смяната на 
козината.
Проверяваш рефлексите ми,
и сърцето ми
покорно се блъска в ребрата.
Рудиментарната ми опашка цапа 
панталона ти
а ноктите се показват и прибират 
неспокойно
над голия ти корем.

THE OCCUPIED HOUSE

Your cupboards fall foul 

of enemy appetites.

Your clothes are worn 

by strangers who 

answer the telephone 

in the wrong language.

No one bothers to draw

the curtains anymore

and at night you watch 

your cigarettes burn

in someone else’s hands

as your pens malign you

on monogrammed stationery.

There, on the table,

a book lies open, 

its spine surely broken!

And the clock ticks on, 

chiming the hour

just as it did when you

were there to wind it.

INDIGESTION OF THE SENSES

You can hardly believe your 

ingers.

The lesh rises where you’d expect  

it to fall

and gives where it should resist.

Teeth erupt in the strangest places

and a kneecap blinks uncontrollably.

You discover that the stubble on your 

chin 

plays an important role in the molting 

process.

You test my relexes, and my heart

smashes obediently against my ribcage.

My vestigial tail stains your trousers

while retractable claws curl restlessly

against your exposed belly.

Your hands rise to my throat

and sink into my gills. 

Your ingers tell you 
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Ръцете ти се вдигат към гърлото ми
и се впиват в шията.
Пръстите ти те уведомяват
колко е топло и влажно,
и червено, о да,
о да,
харесва им там.

ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА  
НА ЗЕНОН

Майката е на другия край, ръкопляска
и поощрява с викове детето на 
велосипеда –
неуверено полюшващ се велосипед
който все не иска да тръгне направо.
Детето изминава метър, после 
половин,
после половината от половината и 
половината от нея,
опитва се, но така и не стига до мама
застанала на другия край, завинаги.

ОБЕСЕНАТА ЖЕНА

Има някаква утеха в шумолящите 
листа,
и по-малко в проскърцващия клон.
Полата ѝ е захваната дискретно
над коленете с парче стар чаршаф,
а китките ѝ са вързани отзад.
Забила е нокти в дланите,
поклаща се леко, щом
съседите ѝ се отдалечават.
Оттук вижда в спалнята на пастора,
където нещата са определено зле,
и по-нататък, през прозорците
на къщата на Уийвърови,
където вдовицата Браун
се е привела над снопчета билки,
и по-нататък, в курника на Морли,
където младият Джоузеф се прокрадва
с откраднати яйца в жилетката,
и си мисли за г-ца Уинслоу.

it is so warm and wet 

and red, and oh, 

and oh, 

they like it there.

ZENO’S PLAYGROUND

Mother is at one end of the lot, clapping, 

shouting encouragement to a child on a 

bicycle – 

a wavering bicycle not taking the straightest 

path. 

The child advances irst a yard, then half a 

yard, 

then half that half, then half that distance, 

trying, but never quite making it to mother 

who stands at the other side, forever.

THE HANGED WOMAN

There is some comfort in the rustling  

leaves,

less in the creaking bough.

Her skirts are secured discreetly 

above the knee with a length of old sheet

and her wrists bound at her back.

She digs her nails into her palms,

sways slightly as her neighbors drift of.

From here she can see into the parson’s 

bedroom,

where things are decidedly untoward,

and beyond, through the windows

of Weaver’s Cottage, where Widow Browne

crouches over bundled herbs,

and on to the Morley’s henhouse

where young Joseph creeps,

stolen eggs cradled in his waistcoat,

a certain Miss Winslow on his mind.
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Би се разсмяла, 
ако устата ѝ не беше запушена,
ако гърлото ѝ не беше разтегнато
като на кокошка на дръвника,
ако краката ѝ не я теглеха надолу,
нетърпеливи да усетят посипани с 
чакъл алеи,
хладни каменни плочи,
познатия килим.
Оттук тя вижда отвъд
безлюдния площад, отвъд полето,
чак до горящата ферма на Хопкинс,
дим на хоризонта,
и разбойниците, чието приближаване
тя не може,
дори и да искаше,
да извести на онези, които отбягват 
погледа ѝ.

She would laugh if she wasn’t gagged,

if her throat wasn’t stretched 

like a hen’s on a chopping block,

if her feet didn’t drag her down,

eager for graveled paths,

cool lagstones,

the familiar texture of her braided rug.

From here she can see beyond 

the empty square, over the ields 

to the Hopkins’ burning homestead,

a smudge on the horizon,

and the highwaymen whose approach

she is unable,

even if she were willing, 

to signal to those who will not meet  

her eyes.

Превод 
от
английски:
Юрий Лучев
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ДА ТЕ ПОГАЛЯ 

През нощта как падат твоите коси,
сякаш идва вечерта
и аз се вълнувам
като гледам
твоето отпуснато и полегнало тяло 
от бяла коприна,
отдадено, 
готово да изпита радостта,
докосването на ръцете,
венчелистчета жасмин
върху сатенената ти гръд,
така жадна за милувка,
сладострастна богиньо
на море от обещания,
дадени в някоя пустиня
на някой забравен континент
когато полъхът на вятъра разсънва.
Да докосвам отново и отново
 косите ти,
да виждам как притваряш очи
при спомена за моята галеща ръка.

ДОКОСВАНЕ

Тези розови венчелистчета
на разцъфналата роза.
Да погалиш копнежа
на розовата пъпка
на летните вечери

CARESSER

Ta chevelure de nuit
Rombant comme le soir
S’émouvoir de voir
Etendu détendu
Ton corps de blanche soie
Ofert ouvert à la joie
Au plaisir des mains
Pétales de jasmin
Sur tes seins de satin
Doux à la caresse
Lascive déesse
D’une continent oubilié
Que réveille la brise
Passer et repasser
Dans tes cheveux mes doigts
Et dans la nuit sans voix
Te voir fermer les yeux
Sur le souvenir de ma main
caressant

EFFLEUERER

Ces pétales roses
De rose éclatée
Caresser ce rêve
De bouton de rose
Des soirs d’été
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които ми подаряваш.
Сякаш поток от сокове
е зад затворените прозорци
този усет за нещата
този вкус на открадната любов.
Опитвам се да съхраня
в спомен вироглав
хубавите летни дни
завинаги незабравими.
Докосва те цветното венчелистче
и сякаш прохладен ветрец те гали
  през нощта.

МОЛИТВА

Със затворени очи 
на колене
със скръстени ръце
да умоляваш с тих глас
да се отвори 
скъпоценната черна кутия
за да се освободи
розата опиянена от слънцето
тъй дълго лишена от дъжда
за радост на молещия се.

ПЪРВА ПЕСЕН ЗА ЯСМИНА

Да те обичам мой гълъб нежен,
 моя газела,
да те обичам както Нарцис своя образ
да те обичам както Инка Слънцето

да те обичам както Ибн Араби* своя бог
да те обичам както Хаям**

 виното на омаята

Que tu m’oiris
Telle une coulee de séve
Et derriére
Les fenêtres closes
Ce goût des choses
De l’amour volé
Je m’essaye à le garder
Dans le souvenir entêlé
Des beaux jours d’été
A jamais entêtant
Comme une brise
Dans la nuit caressant
Une pétale de leur
Eleurant

PRIER

Les yeux fermés
A genoux
Les mains jointes
Supplier à voix basse
Pour que s’ouvre
L’écrin noire
Et que se livre
La rose ivre
De soleil
Longtemps sevrée
De pluie
Enin arrosée
A la joie du prieur
Priant

CHANT PREMIER PUR YASMINA

De t’aimer ma douce colombe ma gazelle
De t’aimer ainsi Narcrisse son image
De t’aimer ainsi l’Inca son Soleil
De t’aimer ainsi Ibn Arabi son Dieu
De t’aimer ainsi Khayam le vin de l’ivresse
De t’aimer ainsi Medjnoun Leïla sa déesse
De t’aimer plus haut que les cèdres du Djurdjura
De t’aimer plus fort que l’étreinte de la mer

* Ибн Араби (1165–1240) – ислямски богослов, най-големият теоретик на суфизма.
** Омар Хаям (1048–1131) – изтъкнат персийски поет, математик, астроном и философ. 
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да те обичам както Меджнун***

 своята богиня Лейла
да те обичам по-високо
от кедрите в Джурджура****

да те обичам по-силно
от прегръдката на морето
да те обичам по-обхватно
от съзвездието на Алтаир
да те обичам по-дълбоко
от любовна рана
да те обичам повече
от човешката надежда
да те обичам толкова и толкова
колкото не зная вече
дали образът в огледалото съм аз
или е отражение на твоето отражение.

ПЕТА ПЕСЕН 
ЗА ЯСМИНА

Мой огън от смола
по-силен изпод ветровете
мое слънце, надничащо иззад облаците
по-красиво когато се скриваш за миг.
Ашик на трубадур
е твоето име, което ще пея безспир
с твоето име на дневно и нощно цвете
седем храма ще украся
седем камъка за любов
от мойта огърлица ще откача
и в още толкова огледала
ще трепти обезумелия Меджнун
възпяващ своята Лейла
с легенда която бърза да се спотаи
в туптящите сърца
на луди от любими и обичащи
които я сътворяват и увековечават 
безспир.

De t’aimer plus vaste que la constellation 
d’Altaïr
De t’aimer plus profound que la blessure 
d’amour
De t’aimer plus grand que l’espoir en 
l’homme
De t’aimer plus sûr que la certitude de la 
paix

De t’aimer tant et tant
que je ne sis plus
si c’est moi-même
dans le miroir
ou le relet de ton relet

CHANT CINQUIÈME PUR 
YASMINA

Mon feu de résine
Plus fort d’être sous les vents
Mon soleil au sortir des nuages
Plus beau de s’être dérobé un instant
Achiq de toi meddah et troubadour
Ton nom que sans cesse je vais chantant
Ton nom de leur de nuit de jour
Aux frontons de sept temples
Je m’en irai l’accrocher
Еt pierres d’amour
De mon collier détachées
Et autant de miroirs où tremble
Un éperdu Medjnoun
Que sa Leïla enchante
D’une légende qui court
Encore plus belle de nicher
Dans des coeurs battants
D’amants fous d’amantes aimantes
Qui toujours la perpétuent
et sans cesse la réinventent

*** Меджнун (от араб. безумец) – прозвище на Кайс, герой от популярната арабска легенда 
за Меджнун и Лейла, разделени и страдащи любовници, които накрая умират от тъга.

**** Джурджура – национален парк в Алжир, известен със своите гори и пещери.
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ШЕСТА ПЕСЕН ЗА ЯСМИНА

Мой огън за радост
в студените зими
мое слънчево цвете
по-уверено от надежда
да се боря и да вярвам в теб
моя любов – горска поляна
мое горско убежище
моя непоносима надежда
родена сред мъчения
в нощи като мухлясал хляб
от пламъците на лозите
ти се въздигаш за да бъдеш
още по-велика
при първата стъпка на този нов свят
по-светъл от светлината ни
с този нов свят 
кънтят гласовете ни.

СЕДМА ПЕСЕН  
ЗА ЯСМИНА

Моя роза на добродушните 
заговор на бури
моя спокойна горичка
сред ветровете
мое сигурно убежище
мой нощен страж
мой прекрасен подслон.
Сякаш изумруди
са бликащите зелени води
от вътрешността на девствени 
фонтани
и в твойте тържествуващи усмихнати 
очи
изплуват камъчета зелени
за да пия от тях и техния аромат.

CHANT SIXIÈME POUR YASMINA

Mon feu de joie
Dans les hivers de froidure
Ma leur solaire
D’espoir plus sûr
De lutter et de croire en toi
Mon amour – clairière
mon refuge des bois
Ma terrible espérance
Naît des tourments
Dans les nuits de pain rance
Et des lames de sarments
Tu t’élèves plus grande d’être
Dans la marche première
Dun monde au point de renaître
Plus clair de notre lumière
Et qui résonne de nos voix

CHANT SEPTIÈME POUR 
YASMINA

Ma rose des bonasses
Conjuration des tempêtes
Mon boqueteau tranquille
Au milieu des vents
Mon abri sûr ma vigile
Mon merveilleux auvent
Qui dira les émeraudes
Eaux vertes jaillissants
Du coeur des limpides fontaines
Et dans tes yeux en fête
Dans tes yeux riants
Venir leurs pierres vertes
Y puiser et leur verveine
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АЛЖИРСКА СЮИТА 
В ЕСЕЙСКАТА ГРАДИНА

Сякаш бяха инструменти, нотите 
като многоцветни пеперуди се издигаха 
към небето, пробиваха си път между пре-
плетените дървета, листата на които, 
като живи изумруди, пееха пролетна пе-
сен. Нотите кацаха върху разлистените 
клони на вековните дървета, където 
птиците добавяха своето чуруликане 
към концерта от цигулки, флейти, обои 
и тимпани. Меката вечерна светлина се 
изливаше върху нас като зелен дъжд. Ан-
гелите, слезнали от своето небесно убе-
жище, кръжаха наоколо, леки, грациозни и 
прозрачни. Моята любов се разгръщаше 
в „Увертюра към Сватбата на Фигаро“, 
в Рондо за цигулка, в „Арлезианката“ и 
„Лебедово езеро“. Радостта изпълваше 
сърцето ми, както морският вятър из-
дува платното. Морето, което ми се ус-
михваше, беше тук, на една ръка разсто-
яние, небето фамилиарничеше с мен, а 
птичките и дърветата като приятели 
ме разбираха и ми шепнеха приказки за 
неопетнена чиста любов и за влюбени, 
отдадени един на друг в райските кът-
чета. Бях щастлив, че си до мен, че те 
усещам, че твоето сърце бие в съвърше-
на хармония с ритъма на моето сърце.

Вземах ръката ти и нежно я поставях 
в моята, правейки ѝ меко легълце. Музи-
ката и любовта нахлуваха в мен като 
красива „Алжирска сюита“ в тази Есей-
ска градина*, където за кратък миг се 
бяха свързали в свещен съюз природата, 
музиката, поезията и нашите сърца, в 
един Едем, където аз бях този Адам, на 
когото Ева се усмихваше за първи път.

SUITE ALGÉRIENNE AU JARDIN 
D’ESSAI

Comme des papilons multicolores, les 
notes de musique fusaient des instruments 
et s’élevaient vers le ciel par les trouées qui se 
frayaient des passages à travers l’entrecroise-
ment des arbes dont les feuilles, vivantes éme-
raudes, chantaient des chansons de pritemps. 
Elles allaient se poser sur les branches feuillues 
des arbes centenaires où les oiseaux mêlaient 
leurs pépiements au concert des violons, des 
lûtes, des hautbois et des timbales. La lumiè-
re douce du soir tombait sur nous comme une 
pluie verte. Les anges, descendus de leur re-
fuge céleste, tournoyaient alentour, gracieux, 
légers et diaphanes. Mon amour grandissait 
en Ouverture de Noces de Figaro, de Rondo 
pour violon, d’Arlésienne et de Lac des cygnes. 
La joie gonlait mon cœur comme une voile 
prise au vent des mers. La mer qui me souriait 
était là, à portée de main, et le ciel me tutoyait 
aussi, et les oiseaux et les arbes, comme des 
amis, me comprenaient et me chuchotaient 
à l’oreille des mots d’amour immaculé et des 
legendes d’amants qui s’aimaient dans des 
demeures de paradis. J’étais heureux de te sa-
voir à mes cotés, de te sentir, ton cœur battant, 
en parfaite harmonie, au même rythme que 
mon cœur. Je prenais ta main et tendrement 
lui faisais dans la mienne un doux nid. La mu-
sique, mêlée à l’amour, montait dans ma tête 
comme une belle Suite Algérienne en ce Jar-
din d’Essai où, en quelques instant, s’étaient 
unis, dans de sublimes épousilles de ls nature, 
de la musique et de la poésie, nos cœurs dans 
un Eden où j’étais tel Adam auquel Eve, pour 
la première fois, souriait.
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ЛЪЖИЦАТА

Спомням си как с настъпването на 
големите горещини се преместихме да 
прекараме лятото в една барака, разпо-
ложена в сърцето на „байрà“ – градина в 
оазиса, който баща ми бе наел, където 
работеше и разделяше с неговия соб-
ственик реколтата и плодовете на пал-
мите и другите дръвчета. В тези години, 
преди независимостта на страната, 
това бе обичайна практика. Градината 
се казваше Азраш. Никога не съм знаел 
нито произхода, нито точния смисъл на 
тази дума. Дали не беше издънка от име-
то Аджре? Бе малко вероятно, защото не 
знаех в Ларуа да има семейство с такова 
фамилно име. Още по-малко вероятно бе 
да произлиза от Азриш – дума с която 
наричаха чакъла. Не бих могъл да кажа.

Трябва да съм бил на 4–5 години. Точ-
но пред вратата на градината минава-
ше малкият напоителен канал, а срещу 
него, разделен от пътя, бе големият. Той 
бе от тези канали, изчезнали днес, от ко-
ито идваше водата за пиене, за миене и 
за домакински нужди. Един ден, както си 
играех покрай брега на малкия канал, кой-
то течеше покрай градинската стена 
и близо до баща ми, който черпеше от-
там скъпоценната течност, забелязах 
нещо, което проблясваше на дъното на 
бистрата и блещукаща вода. С викове и 
ръкомахания се помъчих да привлека вни-
манието на баща ми. Заинтересуван от 
моето необичайно въодушевление, той 
потопи ръката си точно на мястото, 
което му посочих. Когато я извади, вече 
стискаше една мокра лъжица, върху ко-
ято светлината разпръсваше сребърни 
искри. Това бе стоманена лъжица, теж-
ка, масивна, с надпис „stainless“, за кой-
то доста по-късно разбрах, че означава 
„неръждаем“ на езика на Шекспир. Във 
вдлъбнатата част, по разлетия ѝ овал, 
бяха гравирани точици, неравномерно 
разпръснати като звезди по Млечния 

LA CUILLÈRE

Je me souviens qu’avec l’arrivée des gros-
ses chaleurs nous emménagions pur passer 
l’éré dans une baraque à;’intérieur une bhaïra, 
un jardin dans l’oasis que mon pére louait, 
travaillait et dont il partageait les produits 
des palmiers, des arbes et de la terre avec son 
propriétaire. C’était une pratique courante en 
ces années d’avant l’indépendance du pays. 
Hazrach était le nom de ce jardin. Je n’ai ja-
mais vraiment su ni l’origine mi la signiica-
tion exacte de ce mot. Etait-ce une déforma-
tion du nom Hadjres? C’est peu probable, car 
il n’y avait pas à ma connaissance de famille 
répondant à ce patronyme à Laghouat. Ou 
bien encore un dérivé de hazrich, mot utilisé 
pour désigner les gravillons? Je ne saurai le 
dire.

Je devais avoir quatre ou cinq ans. Juste 
devant la porte du jardin passait la petite 
seguia et, séparée par la route, la grande 
seguia lui faisait face. C’était de ces seguias, 
aujourd’hui disparues, que provenait l’eau 
que servait à boire, à cuisiner et à se laver. 
Un jour, alors que je jouais au bord de la pe-
tite seguia dont le cours longeait le mur du 
jardin, à côte de mon père qui y puisait le 
pràcieux liquide, j’aperçus quelque chose qui 
brillait au fond de l’eau miroitante et limpide. 
Je inis, à force de cris et de gesticulations, 
pat attirer l’attention de mon père. Intrigué 
par mon excitation inhabituelle, il trempa 
sa main juste à l’endroit que je lui indiquais. 
Quand il la retira, ella était refermée sur une 
cuillère mouillée sur laquelle la lumière fai-
sait des éntincelles d’argent. C’était une cuil-
léere en acier, lourde, massive, frappée du si-
gle stainless dont je ne compris que bien plus 
tard qu’il signiiait inoxydable dans la langue 
de Shakespeare. Sa partie creuse, à l’ovale 
très allongé, était piquée de minuscules dans 
points creux, inégalement répartis comme 
des étoiles dans la Voie lactée. Au bout du 
manche, il avait un trou, de allongée, qui per-
mettait de la suspendre autour du cou ou à la 
ceinture pour ne pas la perde. Et juste sous le 
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път. В края на дръжката имаше дупка с 
продълговата форма, която позволява-
ше да окачиш лъжицата на врата или 
колана си, за да не я изгубиш. И точно под 
дупката, в един триъгълник със заоблен 
връх, перфектно очертан, също надуп-
чен с малки вдлъбнати точици, но по-
нагъсто, като съзвездие, бяха гравирани 
две букви: „US“. Години по-късно разбрах, 
че това бе американска лъжица, изгубена 
от френски войник.

В сърцето на баща ми заемах спе-
циално място заради чичо ми, негов 
единствен брат, който ме благословил 
още при раждането, като бе намокрил 
устните ми със своята слюнка. Баща 
ми прие този прибор за хранене като 
небесен дар или като знак от съдбата. 
До края на живота си той не се раздели 
с лъжицата и отказа да приеме каквато 
и да е храна с друга лъжица освен с тази, 
която видях във водата.

Баща ми издъхна в ръцете ми, в на-
чалото на 90-те години, заобиколен от 
мама, братята ми и единствената ми 
сестра. Никога не бях изпитвал толкова 
силна болка. Оплаках смъртта му като 
хлапе, като ридаех и прегръщах вдърве-
ното тяло, като целувах със сълзите си 
влажното му чело.

След погребението и последвалата 
гощавка, която продължи цяла седмица, 
когато настъпи времето да се завърна 
в Алжир, поисках като благоволение от 
моето семейство да ми даде едно един-
ствено нещо за спомен от татко – лъ-
жицата.

Оттогава се храня само с тази лъжи-
ца. И каквато и да е храната, която по-
емам с нея, тя има вина този сладникав 
вкус на водата, наситена с приятния 
дразнещ мирис на зелените водорасли 
от моето детство.

trou, dans un triangle au bout arrondi, par-
faitement dessiné, également piqué de petits 
points creux, plus serrés, comme dans une 
pouponnière d’étoiles, étaient gravées les 
deux letters US. Des années après, je compris 
que c’était une cuillère d’origine américaine 
perdue un soldat français.

Mon père dans le cœur duquel je tenais 
une place particuliére grace à mon oncle, son 
unique frère, taleb de son état, qui m’avait 
béni à ma naissance en m’humectant la 
bouche de sa salive, vit cet ustensile un don 
du Ciel ou un signe du Destin. Sa vie durant, il 
ne s’en sépara jamais ni n’accepta de prende 
queique nourriture que ce fut avec une au-
tre cuillère que celle que j’avais vue dans les 
eaux.

Mon père rendit l’âme dans mes bras, au 
début des années quatre-vingt-dix, entouré 
de ma mere, mes frères et mon unique sœur. 
Jamais je n’ai ressenti une aussi grante dou-
leur. J’ai pleuré sa mort comme un gosse, en 
sanglotant sur corps inerte que j’entourais de 
mes bras et en embrassant son front trempé 
de mes larmes.

Après les funérailles es le repas mortuaire 
qui dura une semaine pleine, quand l’heure 
sonna pour moi de revenir à Alger, je deman-
dai comme faveur à ma famille une seule 
chose à prendre en souvenir de lui: la cuil-
lère.

Depuis, je ne mange qu’avec cette cuillère. 
Et quelle que soit la nourriture que je prends 
avec, elle a toujours la saveur douceâtre de 
l’eau mêlée au goût dèlicieusement âcre des 
algues vertes de la seguia de mon enfance.

Превод от
френски:

Златка
Маркова
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Коста Радев

РОЗАТА НА ВЕТРОВЕТЕ
(откъс от роман)

Всеки човек отглежда в себе си мечтата за усамотение. У някои тя е в скрита 
форма като вирус – очаква подходящите условия и тогава може да се съживи, 
да надигне главичка и плахо да смотолеви някакво искане за реализация. Други 
цял живот биват тормозени от нея; в техните библиотеки ще видите жития на 
велики отшелници, „Робинзон Крузо“ и Х. Д. Торо; те осъзнават своя стремеж 
към усамотение, а невъзможността да го осъществят ги измъчва до гроба. При 
трети той е временна проява, резултат от натрупано отвращение към света, 
желание да загърбиш за малко действителността, потапяйки се в различна сре-
да, стерилна откъм отровите на всекидневието; тези хора обикновено постигат 
компромис чрез малко туризъм, чиито неудобства скоро удавят гласа на него-
дуванието.

Самотата като начин на живот и като предпоставка за творчество винаги 
ме е привличала. Разбира се, в чист вид тя едва ли ще намери привърженици. 
Самотата на Робинзон изобщо не е пълна самота. Той само е лишен от обще-
ството на други човеци. Но нали има Бог със себе си?

Трудно е да бъдеш напълно самотен, вероятно е и смъртоносно. Подобни 
опити са неприложими и ненужни. Затова нека приемем самотата като скром-
на, осъзната бунтарска проява – тъй както осемнайсетгодишното момче изли-
за на квартира и вярва, че оттук животът ще потече като мокър сън. Нашето 
усамотение ще е съвсем условно. От голямата общност попадаш в мъничка, но 
все пак съставена от живи същества. От хилядите въжета, привързали Гъли-
вер към земята, късаш няколкостотин – но пак си оставаш повален и вързан.

Самотата – в смисъл на освобождение – е непостижима. Дори животът на 
светите подвижници е свидетелство – след години откъсване от човешкия род 
те пак се връщат към хората. За да им служат. На тях, от които са избягали.

Що се отнася до мене – рядко се чувствам самотен, а това може би доказва, 
че наистина съм такъв. Самотен съм особено сред гъмжилото на чужди, раз-
лични люде. Например на стадион, претъпкан с непонятни ревящи запалянко-
вци. Или на маса, окупирана от гръмогласни самодоволни глупаци. А също и в 
отвратителния квадратен войнишки строй. Или в претъпкан трамвай, отвеж-
дащ нещастниците към ежедневната им каторга.

Нека приемем, че точно освобождението от подобни положения наричаме 
усамотение, и ще бъдем сравнително точни.

Пък и да не бъдем – какво от това? В края на краищата това са просто 
думи, само думи и нищо друго. Празни звукове, изчезнали още преди да си 
прочел последната буква.
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***

Доколко самотата е лишение, може доста да се спори. Отказваш се от разни 
придобивки на цивилизацията като партита, соарета, рождени дни, промоции, 
професионални сбирки и въобще куп досадни гъмжила, свързани с празно 
дърдорене, клюки и собственото ти обезличаване. Струва ми се, че всяка нор-
мална подредба на живота изисква преди всичко точно този отказ. Добрият 
стар Константинос Кавафис – вечна му памет, дано ни праща стихове и от от-
въдното, – на чиято мъдрост често се уповавам, има едно забележително сти-
хотворение на тази тема.

К О Л К О Т О М О Ж Е Ш
Едва ли ще направиш от живота си
каквото си мечтал и още искаш.
Но друго би могъл – да го опазиш.
От глупавите връзки със света,
от празни думи, жестове, движения.
Да го опазиш ти от разпиляване,
от показно безсмислено дърдорене,
от маски и лъжи, които биха
превърнали живота ти в товар,
във чуждо и ненужно бреме.

Ето – преди сто години същият въпрос е стоял пред мислещия човек с ця-
лата си актуалност. При това нека напомня: още не са били измислени ужасни-
те средства за обезличаване на хомо сапиенса чрез удавяне в океан от празна, 
дрънчаща информация. Нямало е радио, телевизия, компютри, вестниците са 
били благоприлични, светът е бил тихо и уютно място, пеели са птички, щурци 
и жаби. Хората също са пеели и слушали любимите си оркестри. Въздухът не е 
треперел от рева на самолети и автомобили. Оставени на показ, празните думи, 
жестове, движения са били видими, човек ги е забелязвал и е могъл да се опази 
от тях. Маските и лъжите са личали, човешкото око ги е различавало. И сигур-
но е било по-лесно да опазиш живота си от глупавите връзки със света.

Милият старомоден Кавафис, как ли би се чувствал днес в безумния хаос, 
във врящия ад на цивилизацията? Повече би му подхождало да пристъпя бав-
но, бос и гологлав, по белите плочи от гимназиона към скромната си колиба, 
сподирян от плахи ученици; защото и древните мъдреци са търсели същото 
спасение от света, което и ние досега безуспешно търсим.

Да откъснем пъпната връв между нас и обществото – добре, но нали сами-
те сме част, атом от това общество? Не бягаме ли просто от себе си? Не от света 
бягаме, а от човека; а човекът сме ние.

Каквото и да е, струва си да опитаме. Пък ако накрая излезе, че се крием от 
образа си в огледалото, пак има изход.

Грабваш огледалото и го праскаш в земята.
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***

Според авторите на биографии във всеки живот има някоя повратна точ-
ка. Текъл си животът, криволичил насам-натам, всичко си било нормално – и 
изведнъж стигнал въпросната точка, блъснал се, олюлял се зашеметен – и хай-
де, в съвсем друга посока. Сигурно при достойните за биографии мъже е така, 
моят живот обаче е лишен от такава катаклизмична точка. Не виждам нищо 
повратно в търсенето на по-различна форма на живеене. Не съм се лишил от 
неща, които ценя, напротив. Общуването винаги ме е затруднявало. Досадно 
ми е да се съобразявам с правилата и изискванията на организираното чове-
чество. Сигурно имам анархистична жилка в себе си, но за разлика от истин-
ските анархисти не бих си мръднал пръста да осъществявам на дело разни 
идеи. Освен че съм ленив, гложди ме и съмнението, че евентуално анархис-
тично общество ще е толкова деспотично, колкото и останалите общества. Не 
монархът, президентът или парламентите задушават човека, а обществото.

И така, без никаква повратна точка, бавно и полека по пътя на кротката 
еволюция реших да се отлъча временно от обществото, оставайки насаме със 
света.

Погледнато отстрани, моето отлъчване доста приличаше на мечтана по-
чивка. Имах по наследство колиба край едно село досами морето, с колибата 
вървеше и изгнила сеферка. Знаех това-онова за риболова и лесно си внуших 
глупостта, че ще мога да се изхраня няколко месеца с риба. Паричният въпрос 
си висеше както винаги със страшна сила, но отдавна не си блъсках главата с 
него. Възприел съм идеята, че все нещо някак си ще се уреди – и наистина така 
ставаше, зейналата финансова яма се отместваше по чудо встрани и я заоби-
калях по ръба. Правилото, че Господ е добър и ще помогне, действаше безот-
казно.

Когато научила за намерението ми, моята бивша съпруга казала с въздиш-
ка: „Единственият начин да бъде вкаран в пътя този човек е да се върна при 
него“. 

Следователно трябваше бързо да се бяга.
Няколкото чудесни приятели бяха възхитени от намерението ми, дори по-

завидяха.
За останалите не ми пукаше изобщо.

***

Няколко думи за морето.
Имам един близък, отчаян планинар. Катери със седмици разни голи чу-

кари, връща се пребит и едва се съвзема от приятния според него отдих. Освен 
това страда от жесток височинен страх, всъщност той лазел по хребетите, за да 
преодолее този страх. Това си е гол мазохизъм – като желанието на джуджето 
да овладее някое грамадно женище, което на всичко отгоре налита и на бой.

А в моето влечение към морето няма страх, а пълно подчинение. Нямам 
желание да го овладявам или покорявам, а само да отпивам малки глътки от 
щастието, което то ми дава. Откак се помня, водата ме привлича във всичките 
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си форми – освен питейната. Река, блато, езеро, обикновен канал – това виж-
дам в пейзажа. Може да съм произлязъл от някакъв воден вид маймуна, влече-
нието към водните пространства е първична и основна част от съществото ми. 
Ако приема, че личността ми е съставена от различни видове любови и омрази, 
то влечението към водата е редом със сексуалното по сила и, за разлика от лю-
бовното, едва ли ще отслабне със стареенето на тялото-носител.

Може би затова най-пълно щастие – или искряща смес от очарование, 
възхита, преклонение и опиянение – изпитах, когато за пръв път надникнах 
в света под водната повърхност. Когато сложих маска на един плаж, покрит 
с лениви и потни човеци, и потопих очи в магията на морето. Господи, каква 
красота, тишина, спокойствие, как всичко си е на мястото, подредено и вечно, 
погалено и благословено от тебе, Господи! Трябва да съм бил десетинагодишен 
тогава – и никога не пожелах да изляза оттам. 

Морето може да се обича по много причини и още повече начини. Но като 
всяка истинска любов и моята не подлежи на обяснение. Който иска, да търси 
причини, аз нямам нужда. И не само защото тази любов е извън моя разум.

А и – струва ми се – защото е взаимна.

***

Как съм се подредил в колибата – това няма значение. Нито за записките, 
нито в живота ми. Разполагането ни в материалния свят спрямо другите пред-
мети дори и да ни изглежда важно в началото на жизнения път, става все по-
нищожно, щом започне да ни се изяснява собствената ни нищожност, докато 
накрая остане само един въпрос или надежда – дали има нещо отвъд. Лично аз, 
както ненавиждам битовизмите в живота, така ги прескачам в литературата. 
Почне ли авторът да брои паниците, стаите, кучетата и дърветата в двора, мо-
ето четене приключва. Сигурно нечие читателско внимание търси точно това, 
но аз съм от досадните мърморковци, дето се вълнуват от душите, а не от ко-
лите на героите. Аз също предпочитам пералнята да пере вместо мене, но не я 
броя за предмет на литературата. Може би книга, в която срещнете дума като 
пералня, не е трябвало да види печатница. 

Но да не съдим строго, за да не бъдем съдени и ние.
Важното е, че колибата ми беше сигурно убежище – стига да не вали дъжд 

– и отстоеше на трийсет метра от морето, на осем метра надморска височина. 
На половин час от най-близкия град, ако си с автомобил. Лично аз никога не 
поисках да карам друго освен лодка и велосипед – двете съвършени превозни 
средства. Успях набързо да се пренеса – всъщност големият ми багаж бяха кни-
гите. През всичкото това време, съпроводено с неприятности и суетня, изпит-
вах тържество и страх; те ми напомняха ученичеството, когато една какичка ме 
избра сред момчетията и ме заведе в гората да ме обучава на любов.

Може би това също е разновидност на щастието, кой знае. Всеки си има 
своя представа за щастие. Лично аз бих приел за щастие усещането, че Бог е 
приседнал до мене и бащински ме гали по темето.

Но колцина от нас имат сетива за Бога?
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Още веднъж, и за последно: тези драсканици нямат предназначението да 
описват живота ми. Той не интересува никого, също и мене. Просто си запис-
вам някои образи, чувства, спомени; от целия миш-маш на въображението ще 
щипвам, което ми хареса. Затова потърсих усамотението. Да подбера нужно-
то – понякога то е съвсем затрупано и невидимо. Да се избистри виното, докато 
го опитваме глътка по глътка. Да изчистя делничното, преди да ме е глътнало. 
Да отлепя душата си, сраснала се с тялото, да я почистя и да я издигна поне мал-
ко над тленното. Някой ми спомена – да потърсиш себе си. Освен че е клише, 
този израз ми се вижда и префърцунен. Кому трябва да търси себе си? Човек 
трябва по-скоро да бяга от себе си, от чувала мръсотия, дето го пренася през 
живота. Да търсиш себе си, значи да ровиш боклука, надявайки се да напипаш 
кюлче злато.

Не искам това. Несъмнено съм глупак, но поне е в разни други области.

***

Гледах сведената лонгозна гора, потопена в морето – между прибоя и треп-
кащите клони плаваше тясна медна ивица плаж – и повтарях: Господи, колко е 
красиво!

Но съзнавах – „красиво“ не е точната дума. Въобще е неподходяща. Кра-
сивото е съотносително. Красивата жена трябва да покрива някакви наши 
предварителни представи – самите те твърде изменчиви – и колкото по-пълно 
е сходството, толкова дамата трябва да е по-красива. Според нас. А морето? 
И какво красиво има например в един кит? Грамадна озъбена глава, несъраз-
мерно тяло, дупка на черепа с лигав фонтан – и това било красиво! Виждал 
съм хора да се прехласват по красотата на медуза и мнението ми, че повече ѝ 
подхождат определения като „странна“ и „особена“, остана глас в пустиня. От-
вратителното нещо бе красиво в техните очи като приказна фея, изплувала от 
скута на Нептун. Други застъпват идеята, че всяко същество в детска възраст 
било красиво. Бога ми, виждал съм няколко противни бебета, сума въшливи 
котета и крастави кученца, които оставяха спящи представите ми за красота. 
Някому може да се нравят дребните червеи, но аз не ги отделям от татковците 
им. Изобщо думата „красиво“ се използва твърде безогледно. Когато някой ми 
каже „еди-какво си ми харесва“, аз му вярвам. Вземе ли обаче да ме убеждава, 
че е красиво, започвам да си мисля разни други неща – стар мой трик да не се 
намесвам в безсмислени спорове. 

И сега брега, плажа и морето – можеш ли да кажеш „много красиво“, и с 
това да ги определиш?

Имам прекрасен приятел, художник, автор на изключителни картини, 
толкова заредени философски, че съзнаваш своето нищожество и просто се 
оставяш да те извисят. Естествено такива платна не могат да хранят автора си 
и особено – да го поят, затова той рисува разни дребноформатни „моренца“. 
Така си нарича пейзажчетата, които се състоят от две-три реалистични вълни 
и бедстваща лодка. Поглежда ги туристът – обикновено германец, завърта раз-
биращо глава, казва авторитетно: „О, шьон“ – и плаща. Сигурно подредената 
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му немска глава вече е отредила място на пейзажчето – я в кухнята, я в антрето 
до гардероба. А приятелят ми ръмжи, усмихва се насила и прави сметка как 
сега ще си купи бои за ония, истинските картини.

Шьон, красиво – а другото е нещо съвсем различно. Какво – може би не ни 
е дадено да разберем. Магията е неразгадаема. Ако я разшифроваш, ще изчез-
не. Ако погледнеш през лупа кожата на любимата жена, градусът на възхище-
нието сигурно ще спадне. Нашите удоволствия обикновено се дължат на не-
съвършенството на сетивата ни. Още едно доказателство, че Бог добре е знаел 
какво върши.

***

Една от мотивациите да избера крайморското усамотение беше намерени-
ето ми да съставя антология на средиземноморските поети. Никога нямаше да 
натрупам пари и да обикалям Средиземноморието – естествената среда за тази 
поезия. Но допускам, че крайморският живот навсякъде си прилича и ще успея 
да надникна поне в декора, ако не в света на поетите. Това намирах за безуслов-
но необходимо при превода и сигурен бях, че ще се справя не по-зле от другите 
преводачи. Дори те да бяха по-вещи в занаята, аз имах друга силна страна – лю-
бовта. Обичах тази поезия и се мъчех да разгадая откъде извира вълшебството 

ѝ. Музите на Средиземноморието са различни от другите по света и гласовете 
им мамеха като песни на сирени.

Впрочем една ясновидка веднъж каза, че в предишния си живот съм бил 
гръцки рибар. Тя не знаеше за страстта ми към морето, нито за увлечението ми 
по крайморските култури, дори името ми не знаеше. Ако ми беше казала нещо 
друго, щях да се ухиля и да забравя, но приех с удоволствие да съм бил гръцки 
рибар. Изглеждаше ми естествено и съвсем вярно. Ако влиянието на предиш-
ните въплъщавания е породило любовта ми към средиземноморските музи, 
това обяснява нещата. Има чувства, влечения, симпатии, залегнали неизкоре-
нимо в душите ни – как иначе да ги обясним? Когато за пръв път погледнах в 
подводния свят, освен възхитата изпитах и друго странно чувство – че всичко 
си е тъй, както съм го оставил някога. 

Средиземноморието е духовно, а не просто географско понятие. Наличи-
ето на море, острови и кораби може да е фон, необходим, но не и единствено 
важен. Одисей е пътешественик извън водата и сушата, циклопите и морските 
страшилища са различни маски на страха, неизвестността, безсилието, съдба-
та. Той е мишка в лапите на боговете, която се бори за живот, другото е пъстър 
декор. Всъщност когато чета Омир, аз разбирам, че той наистина не е виждал 
море.

Напук на слънчевия си загар, Средиземноморието е родина на безброй ми-
ньорни, дълбоки и тъжни поети. Вече цитирах чудесния Кавафис. Представям 
си го – горд, унесен, броди с мека меланхолична усмивка из лъскавия чужд 
свят, взрян отвъд блестящата видимост; и долавя посланията, които трябва да 
предаде на човеците.

Може би заради него веднъж ми хрумна това стихотворение:
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Легло, молив и кана вино.
И чакаш знак от боговете –
да ти изпратят шепа думи,   
да лумне някой странен образ,
разкъсал сивата хармония.
Така ще изтекат годините,
а ти ще дебнеш край капана –
легло, молив и кана вино.

Не зная Кавафис или някой друг е бил тогава край мене, или просто всич-
ки тъжни, обречени, покорни на съдбата и изпълняващи злощастния си дълг 
поети.

***

Бях потънал в битовизмите си – главно поправки на колибата и лодката – и 
не броях дните. Работех сам и без пари, следователно с много нерви и изобре-
тателност. Тогава усетих как възвира и кипва като малко вулканче гневът ми. 
Нямаше към кого да го насоча и излея, аз бях причината и обектът на гнева. Бях 
нарушил равновесието. Битовите натрупвания бяха натежали, духовната ми по-
ловина бе смачкана неусетно в ъгъла. Вечер лягах с мисли за някаква жица или 
керемида, с тях заспивах и се събуждах – понякога с решение на проблема, но 
това беше за сметка на оня образ или шепата думи, чакани толкова време. Не 
знаех как да се отърва от гнева, и това безсилие беше мъчително. Безсмислените 
грижи около охолството на тялото всякога ме дразнят и съм ги пренебрегвал, 
но сега, сам и безпомощен, осъзнах с изненада колко жалък е човешкият орга-
низъм. Всяко друго същество е в хармония с физическия свят и е част от него. 
Лъвът, рибата, птицата, мравката – всички живеят в естествената си среда и пет 
пари не дават за тухли, канал, обувки и електричество. Фактът, че ние не осъз-
наваме техните предимства – и вероятно тяхното щастие, – не означава, че ги 
няма, напротив. Впрегнати доброволно и доживотно в ярема на грижите по те-
лесата си, ние се откъсваме не от първобитното, а от първообраза си – а той е на 
Бога. Марширувайки победоносно по асфалта на цивилизацията, ние всъщност 
въртим омагьосания кръг – нуждите и потребностите ни се доизмислят и фе-
тишизират, за да предизвикат собственото си задоволяване, а то пък възбужда 
нови желания, които ние обявяваме за належащи нужди и потребности.

Общо взето човек може да е умен или пък глупав, обаче обществото рядко 
е надмогвало колективната си глупост.

Да не говорим пък за човечеството.
Изведнъж усетих, че единственият начин да се освободя от досадния си 

гняв, е, като му се зарадвам. И наистина успях. Щом се гневях, значи се бунту-
вах. Не бях смачкан докрай от битовизмите, само временно победен. Щом още 
бях в състояние да намразя една накриво сложена мивка или строшено стъкло, 
значи живеех. Познавах предостатъчно роби от света на вещите и се зарадвах, 
че – макар и подмамен – не се предадох в плен. Гневът, вдъхнат ми от ангела-
хранител, ме отърва. Възрадвах се на този гняв, благодарих му и обещах да въз-
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върна дистанцията между вещите и себе си. Определих си само два часа дневно 
за битов труд – и то когато ми е най-противно да работя, за да не се увлека пак. 
Така гневът се стаи и угасна, остана радостта, с която го бях сразил. 

Отидох на брега, легнах на пясъка и се търкалях половин ден с Николо 
Макиавели в ръка – да изчистя остатъците от полепналия битовизъм, както 
магарето се валя в прахта да се отърве от паразитите. 

Отстрани това би минало просто за лентяйство. Пък може и да беше.

***

Ако намирам някаква цел или причина за човешкото обособяване и отде-
лянето ни от другите животински видове, тя е следната. Човек е избран и на-
товарен с мисията да твори добро и светлина, като за това му е дадено инди-
видуално съзнание и той има право да го използва или не по свой избор. Това 
право на избор го отличава от всички други създания, програмирани просто да 
съществуват и оцеляват във вселенската хранителна верига. Пчелата не може да 
не произвежда мед, хиената не може да смени мършата с трева. Човекът може 
всичко и това е разликата. Ако беше програмиран просто да създава добро как-
то пчелата – мед, нима би бил хомо сапиенс? Светът би бил стерилен и бездушен 
като зоопарк. Сигурно по-добър и справедлив, но ето – идва Човекът със своя 
избор да създава добро или не. Може би отначало несъздаването, въздържането 
от създаване на добро е било неутрално, без обратен знак. Впоследствие чове-
кът е осъзнал, че несъздаването също е процес, подвластен нему, овладял го е и 
постепенно е започнал сам да генерира Доброто с обратен знак – Зло.

И тогава се задвижва зловещата борба, спътник на човешкия род; хилядо-
вековната битка на един животински вид със себеподобните си; безкрайното 
братоубийствено клане, наречено кой знае защо човешка цивилизация.

А всъщност всичко е започнало от правото на избор. Дали не сбърка, Гос-
поди, като ни го даде, преди да сме дорасли до него?

Такива многоумни разсъждения ми жужаха из главата, докато си ремонти-
рах лодката – една твърде мръсна, тежка и досадна работа. Опитах да проследя 
веригата от мисли назад към нейния корен – обичам да го правя и да се удивля-
вам на нелогичността си. Не успях да стигна доникъде, само един образ ми се 
яви. Космат и вонящ хомо еректус, подпрян на тоягата си сред студен каменист 
декор. Стоеше, въртеше очи насам-натам и сякаш разсъждаваше мъчително и 
страдаше от изплъзващата се неизвестност. Може би го дразнеше зародишът 
на съзнанието му, пробиващ кората на кроманьонската душа, като че бе погъл-
нал парче кремък. Виждал съм подобен процес при съвременни кроманьонци 
и той винаги е пораждал у тях нервност и агресивност. Ако си въобразяваме, 
че сме се променили издъно за няколко там милиона години, значи освен кро-
маньонци сме и безпочвени себелюбци. 

А най-вероятно моят хомо еректус въртеше очи просто да дири плячка.

***

Отдавна имах нужда от такъв прекрасен ден. 



Коста Радев • Розата на ветровете

алманах • Ϛвета гора • 2008 101

Внезапен студ последва горещия дъх от югозапад, за час въздухът замири-
са на късна есен, черни облаци затулиха небето и заръсиха гаден лепкав дъжд, 
шибан от пронизващ щипещ вятър – без никаква надежда за промяна. Чудесен 
ден, запалих печката с безчислените боклуци около колибата, сипах си от теж-
кото червено вино и хванах молива с треперещи от нетърпение пръсти. Който 
е бил в занаята, знае как изгаряща е страстта да уловиш онова, невидимото в 
околното пространство, да усещаш как то скоро ще се сгъсти, ще добие няка-
къв досегаем вид и ще се стече от нищото към върха на пръстите – тъй както 
невидимите токове от мозъка се изписват на енцефалографа, и ти, нищоже-
ството, ще успееш може би да ги запишеш.

Заради такива мигове си струва човек да отложи самоубийството си.

Дъждът трополеше по покрива, прясно закърпен с тенекия, и в колиба-
та беше почти сухо. Някои нежни психики подлудяват от този звук, лично аз 
съм неподатлив на китайското мъчение с падащи капки. Нали съм водолюбиво 
същество, а може и да съм по-издържлив поради балканското си потекло. У 
нас всички страдания са толкова сраснали с хората, че са станали наша втора 
същност. Някакво си дъждовно бълбукане може само да ни разтовари нервите. 
Нещо повече – то предизвиква благотворни реакции в балканската душа, както 
всяко страдание. И така се ражда любов, поезия, откровения – все рожби на 
разширеното възприятие, предизвикано от отвратителното прекрасно време. 

Такива дни изваждат балканеца от грубата му черупка, предназначена да 
го пази от околния свят, а и света – от него. И тогава се отварят очите и сети-
вата му и той – същинско дете, вторачено в чудото – попива Космоса в себе 
си, лаком и неутолим като новопокръстен пияница, и търси, неосъзнаващ, да 
зърне някъде Бога – в когото иначе вярва едва-едва. 

Но колкото и слаба да е вярата му, балканецът търси своя нестандартен 
балкански Бог, без да го разбира и идентифицира. Бог му е нужен като плячка, 
лична и собствена. В търсенето му балканецът може да пропътува Вселената, 
без да види Божията същност, и да се върне разочарован не от себе си, а от 
лъжливия Бог; и много рядко ще запази спомена за своето пътуване – като това 
непубликувано стихотворение на Димитрис Дзефос, което изрових и преведох 
за моята средиземноморска антология:

Векове, откакто са мъртви звездите,
а лъчите им още пътуват из мъртвия Космос
и разнасят пожари сред други умрели съзвездия.
Панаирът небесен е шеметен гробищен танц,
а през него промъкват се – тихи, невидими
стиховете – въздишки от Нищото.
Почти всички загиват,
преди да достигнат адреса.
Ако имат късмет.
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Ако не –
разкривени, стопени и сбръчкани
ги улавят поетите – 
като откровения.
Некролози на старци,
живели напразно и глупаво.

***

Добрият стар Дзефос, умрял на трийсет и две години от нездравословни 
навици, предназначени да удавят мъката.

Тогава ми дойде наум и друго стихотворение на Дзефос – писано сякаш 
от старец, живял и препатил какво ли не. Изобщо има ли връзка физическата 
възраст с поетичната? Живял, писал, умрял – това е биографията на поетите. 
Нашите простосмъртни биографии се състоят от два глагола – живял и умрял. 
А биографията на поета съдържа и трети между тях – творил. И това сигурно 
ги различава от некролозите на старци, живели напразно и глупаво.

Разрових папката стихове на Дзефос и го намерих. Публикувано за пръв 
път през трийсетте години на миналия век, помествано в няколко антологии 
(Дзефос така и не доживял да види своя стихосбирка). Казваше се „Розата на 
ветровете“.

Въпроси – цял живот.
Как страдаме, задето няма отговор!
Но ето, че преваляш хълма,
грейва залезът –
тъй безпощадно свети слънцето при залез!
И падаш, коленичиш и простенваш:
Къде е Бог?
 Къде е Смисълът?
А Пътят?
 И някой – може би –
ще ти прошепне:
Последвай Розата на ветровете.

И изведнъж разбрах: това стихотворение непременно трябва да влезе в 
антологията; и тя ще носи заглавието „Розата на ветровете“, защото това е ди-
ханието на морето; и че това връщане към Дзефос крие нещо неуловено и то 
чакаше да го разгадая. Но чувствах – още съм неподготвен за това.

Самата Роза на ветровете се изобразява като окръжност с обозначени по-
соките на света според компаса. Към центъра на кръга са насочени стрелки 
– посоките и силата на различните ветрове. Всеки вятър си носи име, различно 
за географските райони. Тази простичка схема се оприличава на роза, напълно 
в духа на морската романтика. Мисля, че първата описана роза на ветровете се 
приписва на Аристотел – с осем основни лъча.
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Тези лъчи – според Дзефос – сочеха възможните пътища за търсещата 
душа. Те идваха отвсякъде и отиваха къде ли не, достатъчни ли бяха тези зна-
ци? Или ако има други, дали всеки може да ги долови? Някъде там, в тези посо-
ки, бяха Отговорите; и достатъчно ясно се разбираше, че най-правилно е да се 
откажеш от такова пътуване. Защото трудно е да търсиш нещо във всички въз-
можни посоки, но вече е лудост, когато търсиш, без дори да знаеш какво. Бях 
очарован да проверя степента на лудостта си. Знаех – неслучайно ми бе дадено 
да прочета тези стихове точно сега; те ми довериха една тайна, аз станах част от 
нея; посочиха ми Розата, а познанието за нея несъмнено не се полага всекиму. 
Бях поласкан от тази чест и дори не помислих да се откажа, всичко рационално 
в мене се изпари и остана само сияйната, многолистна Роза, а в трепкащите ѝ 
листенца тихо шумоляха ветровете.

Всъщност от мене не се искаше много – поне в началото. Само да следя 
ветровете, да долавям какво става с мене и в мене, да чакам някой знак и ако 
открия такъв, да го тълкувам. И може би – да вървя по посоката, ако ми бъде 
показана.

Посока? Накъде? Към какво?
Тръгнах.

ЛЕВАНТИ

През нощта се събуди Леванти – източният вятър.
Леванти, или Левантинецът, както показва името му, е рожба на изгря-

ващото слънце. Вятър с упорит и все пак непостоянен характер. Духа, духа, 
прави пакости, после изведнъж му се доспи; и тъкмо си решил, че е заминал 
тихомълком, той се ококори, грабне се – и хайде пак да веем с пълна сила.

Рибарите казват, че ако не спре на третия ден, ще се зъби цяла седмица, но 
аз съм присъствал на такова едномесечно духане, че тополите по високия бряг 
се извиха на трайна дъга и с мъка се изправяха седмица, след като вятърът си 
бе отишъл. Нали е вятър, работата му е да духа, но Леванти понякога се прес-
тарава.

Той, както и всички други ветрове, има Бог знае колко имена в различните 
части на света. Всяко племе го нарича по своему, като влага и различно отно-
шение. За живеещите по западните брегове той пречи за влизане в морето; об-
ратно, източните моряци се боят той да не ги отвее навътре. Няма угода, хора 
навсякъде, а Леванти е един, накъдето и да духаш, все някой ще те прокълне. 
Затова най-правилно е да си гледаме работата, състояща се в преместване на 
въздух от изток на запад – и без излишни обяснения защо и докога.

Така бе решил Леванти въпросната сутрин. Задуха призори, според обичая 
си, леко и сънено като дълга прозявка и едва размърда ленивите листа на кава-
ците. Останах да се излежавам – все още не бях възпитал самодисциплината си. 
Никога не съм опитвал да отгледам в себе си разни положителни качества. Ако 
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в живота си не правиш никому онова, което не би искал да ти направят – какво 
повече? А да лежиш и да слушаш как се събужда, надига се, сбира сили, надува 
се и хуква – той, вятърът – е лично и прекрасно занимание, неописано досега в 
никоя таблица на греховете.

Тогава не подозирах, че това занимание ще ми стане любимо, ще ме обсеби 
и няма да ми омръзне никога.

Лежах, докато листата зашумяха пред прозореца. До колибата ми расте 
един кавак с оголени корени, готов да рухне, нямаше сила да държи клоните 
си изправени и те висяха безсилни, а при дъжд опираха земята, търсейки по-
мощта ѝ. Редките листа още не можеха да разклатят разкривените старчески 
клони, но усещаха идващата сила и безпокойството им издаваше дълбок дре-
вен страх. В природата всичко е свързано, единно и хармонично, само човекът 
е вреден и нежелан пришълец в съвършения свят.

Върху сивеещото море пробягнаха белите зайчета на ветровата вълна, 
само след минути те заизскачаха, скрити досега под водата, и морето се нашари 
от брега до хоризонта. Сиво-зелено с трепкащи заешки ивици – ето това си 
облече морето и се залюшка под наумилия си да лудува Левантинец. Слънце-
то полека изплува, но беше бледо и смалено, сякаш вятърът издухваше аурата 
му. Така остана увиснало и безразлично, примирено с второстепенната си роля 
през следващите три или пък седем дни, принадлежащи на Леванти. Кавакът 
заскърца като стара порта и така обяви подчинението си на вятъра. Само малка 
прищявка на Левантинеца – и дървото ще се стовари върху земята, отказала да 
го храни повече. Сред побърканите листа се проточи едно у-у-ууу-у – отначало 
на тласъци, докато се превърна в равномерно и непрекъсвано бучене, съпро-
водено от странични писъци и свирене в клоните на младите дървета. Чайките 
и гларусите, доскоро виещи кръговете си над морето, се изпокриха, признали 
превъзходството на стихията. 

Дърветата чувстват, птиците знаят, само човекът е вън от вселенската 
общност.

Седнах на стъпалото пред вратата, а един стих, едно послание – или шега, 
кой знае? – ми напомняше настойчиво: „Последвай Розата на ветровете!“... За-
творих очи, за да чувам и виждам по-ясно важното, същественото. И скоро 
видях морето – друго море, в него лодка; бяха неясни, размазани като детски 
спомен. Аз ли бях човекът вътре? Символ ли беше тази лодка и на какво? Стори 
ми се, че над нея кръжи птица – но чужда, неморска. Гарван беше. Защо – попи-
тах – и се озовах сред посветените. Дали я бях чувал тази история? Преживял 
ли я бях преди? Забравена ли е била, или в момента я сънувах или измислях? 
Откъде се яви и защо на мене? А може би я донесе Леванти?

...Човекът се казваше Милан и беше точно във възрастта, когато старите 
рибари го смятат за млад-зелен, а момчетията още не го уважаваха достатъчно. 
Това дразнеше Милан, но той не търсеше причината за раздразнението си, прос-
то се смяташе за крив човек и толкоз. В рибарските среди всеки носи етикета 
си докрай, така е лесно и удобно, знае се кой какъв е, и животът се опростява. 
Милан беше крив, инат, урсуз и всички други синоними на тези думи, другите 
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се съобразяваха с това, както и самият Милан общуваше с всекиго според ус-
тановените му особености. Съвсем естествено е на глухия да говориш високо и 
да не питаш слепеца коя е онази звезда там горе. Така и с Милан – гледаха да не 
го дразнят, щом не носи на майтап и изобщо е зле с веселието. Това дразнеше 
допълнително Милан – с всички се майтапеха, защото такова е рибарското об-
щуване, а него подминаваха, сякаш беше ухо на риболовните агенти.

Но с това се свиква, нима ще е по-добре всички да хихикат в лицето му?... 
Постигнал мъдро равновесие, Милан беше доволен от живота. Не беше алчен, 
нямаше непостижими амбиции, семейството му добро, децата учеха, помага-
ха му на мрежите, съществуването течеше равномерно и правилно. Милан се 
молеше само да е здраве и ако, не дай си Боже, жена му кръшне, той да научи 
първи. В селото тия неща се разчуваха още преди да съмне и се раздуваха като 
световен скандал. Не е като в града – там прелюбодейците умело се криеха в 
милионното множество други прелюбодейци и оставаха неразкрити.

Ако не бяха тези дразнения и притеснения, Милан би се смятал за щаст-
лив. Добър рибар, той все пак знаеше, че слуката награждава не толкова късмет-
лията, колкото упорития, и работеше, доволен да вади хляба си с любимото за-
нимание. Преди да проходи, баща му го учеше да плува, преди да научи буквите, 
усвои възлите, въдиците и първите тайни на занаята. Не бе ял нищо по-вкусно 
от прясната риба и понякога се чудеше как някои отглеждат цяла година свини 
в мръсните кочини, за да ги плюскат след това. Имаше и такива в селото и Ми-
лан ги презираше – те бяха равни с прасетата си, както Милан беше еднакъв с 
рибите. Той беше голямата риба, надхитряше по-малките, улавяше ги, но ги ува-
жаваше. И най-грозната риба – наеженият бодлив скорпид, бе къде по-красива 
от всяко прасе. Нима има по-чисто, свободно и гордо създание от рибата?

Този ден – беше началото на пролетта, сезонът на млечните надежди – Ми-
лан реши да отиде по-далече, чак към платото с подводните пещери. Обича-
ше това скрито място, богато на риба, защитено откъм сушата с висок отвесен 
бряг. В ден като този, тих и слънчев, десетте мили дотам бях приятна разходка 
и Милан с удоволствие се подготви за нея. Сложи в торбата до хляба и консер-
вата бутилка вино, прибави и парче горчив шоколад, щеше да вземе и ябълки, 
но го досрамя заради децата. Нахлузи ботушите и скочи в лодката – лек, пъргав 
още, тъй както добрият ездач се мята върху нетърпеливия си кон.

Запали мотора и пое на север в очакване на слънцето – то бавно изплуваше 
из дълбините и скоро щеше да изскочи от мрачевината, току до десния борд. 
Мислеше как ще отиде до устата на пещерите, ще хвърли котва и ще започне 
надлъгването с едрия пъстър лихнус, скрил се от хората чак в това забутано 
място. Бе идвал тук десетки пъти и почти винаги бе пълнил големия живарник 
чак до пръсване.

Всичко бе наред, само да не излезе вятър откъм морето.
От скалите над пещерите го посрещна облак чайки и гларуси. Граченето им 

бе враждебно и дразнещо, сигурно пазеха потомството си из каменните цепна-
тини. Милан се гмурна в олелията, пусна котва, приготви въдиците. Птиците 
се поуспокоиха, приеха го за свой и любопитно заоглеждаха за плячка в лодка-
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та. Какво сте ме зяпнали с тия жълти очи, помисли Милан, може ли да ме уро-
часате да не хвана нищо?...Но рибата кълвеше, настроението му скочи, взе даже 
да припява и да говори на мятащите се лихнуси: ей, дядо владика, много си ял 
и пил тая зима, виж какъв си се угоил, ха добре дошъл на борда!... Тъй времето 
минаваше неусетно и приятно, чак след два часа Милан ожадня, посегна към 
виното, разкърши вдървения си гръбнак и се облегна доволен: наздраве сега, 
все тъй да върви!... В такива мигове усещаше пълната наслада от свободния 
труд, част от стихиите, Милан успяваше да извоюва от тях двете най-важни 
неща в живота – храна и радост.

Също като птиците, когато рибата изскача на повърхността и водата въз-
вира от милионите сребърни телца; тогава чайките обезумяват от радостта на 
богатия лов, а в крясъците им зазвъняват сила и възторг.

Нещо побутна леко кърмата на лодката, отърка се в нея. Милан трепна, 
обърна се – сладкият миг излетя. Беше един крив, изгнил дънер, довлечен от 
течението в уюта на пещерните камънаци. Дебелата му част почукваше кърма-
та на лодката, на два метра встрани стърчеше тънкият му край. Като гущер е, 
помисли Милан и му тегли наум една засукана псувня. Избута дънера встрани 
с канджата, да не закачи въдиците. Това чудо да ти се натика в мрежите, няма 
оправяне, ножът ще играе... Дънерът бавно се заклати към пещерите, мързе-
ливо се люшкаше, заоблен и лъскав. Като полиран е, каза си Милан, кой знае 
колко години го е подмятала водата. Какво ли дърво е бил? Криво е за акация, 
кавакът щеше да изгние, някой осен ще е, здраво дърво и обича да расте раз-
кривено.

Като мене, сети се той и се усмихна – също криво.
Към десет часа рибата понамаля, Милан издърпа живарника, вдигна котва 

и доволен пое обратно. Сега трябваше да пребори дрямката, всеки път тя се 
стоварваше отгоре му, похлупваше го, очите залепваха, колкото и да ги плиска-
ше. Натрупаното безсъние, люшкането на лодката, ритъмът на мотора го упоя-
ваха. Все пак, каза си той, по-добре да се бориш със съня, отколкото с вълните, 
какво се оплакваш?

Не, не се оплакваше. Всичко в живота му беше наред, дори бе заделил пари 
за нова лодка. А това, че е инат и опак човек, си има и добри страни – инак 
всеки ще го разиграва по гайдата си. Може да съм крив, ама поне не се огъвам, 
нали тъй? Като този дънер, днешният – кой знае колко години още ще плава и 
ще стряска като някое чудовище.

Милан пребори дрямката, прибра се, върза лодката на кея, посрещнат от 
рояка селски хлапета. Даде рибата на прекупвача си и се упъти, още леко зама-
ян, към кръчмата, скрита в младата шума на разлистените диви орехи.

Влезе, поздрави десетината рибари и се тръшна върху най-близкия стол, а 
кръчмарят вече му носеше запотената мастика.

– Как беше на платото? – запитаха го. 
– Добре. Двайсет кила – отвърна Милан, отпи от мастиката и добави – ако 

питате за рибата.
– Ами какво да те питаме?
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– И друго имаше – чу Милан собствения си глас. – Змия ли беше, гущер 
ли, бозайник някакъв... До пещерите. Тялото му видях, опашката дълга, пък 
като срязана накрая. Главата му потопена, не я вади. Плуваше към мене, като че 
търсеше плячка под водата. Като дойде на един метър, и хоп – плясна опашката 
и далдиса.

От някои маси захихикаха:
– Да не e била сирена бе, Милане?
– Да ти се е прищяла жена, та си сънувал русалка?
– Те сирените не стават за тая работа – възрази някой.
– Стават те, за закъсали рибари всичко става!
Кикот и врява – новата тема зарадва всички. Милан довърши мастиката, 

учуден и доволен от измислицата си. Кръчмарят веднага донесе втората – зна-
еше дозата на Милан.

– И после какво стана?
– После ли? Това е.
– Тю, язък! Не те е харесала такъв брадясал!... Задника си показала, лицето 

си крие, кой знае каква кикимора е!... Хи, хи!...
Милан чак се бе изчервил от удоволствие: колко лесно било да станеш цен-

тър на вниманието! Изтърсиш някоя измислица, глупост някоя – и готово! 
– Кожата не разбрах – допълни той – гладка ли е, косъм има ли, или ситни 

люспи...
– Утре, като я гушнеш, ще разбереш! Хи, хи!... Хайде едно от нас!...
Тъй мина обедното черпене и Милан се прибра ухилен и зачервен. Все пак 

не посмя да лъготи пред жената и децата, но тъй или инак до вечерта те бяха 
научили всичко. Не се престрашиха да го закачат, но смехът в очите ги издава-
ше. И те бяха доволни от Милановия кураж да халоса зевзеците с такава исто-
рия. Турците казват: твоята лъжа надви моята, ашколсун!, та и Милан. Все пак 
жена му подхвърли:

– Май ще почнат да ти викат Милан Сирената.
Но той се свъси и тя набързо се изниза.
Преди мръкване, както обикновено, Милан отиде в задния двор да види 

морето и залеза. Къщата, като повечето стари постройки в селото, беше с гръб 
към водата. Уж скрита от ветровете да бъде, но хората знаеха страха на бащи и 
дядовци от този звяр морето и как са строили жилищата си с лице към сушата 
и сигурността – все едно онова опасно нещо зад гърба им не съществува. Така 
задният двор и зеленчуковата градинка гледаха към залива, там беше и пейката 
на Милан. Той седна с бира в ръка и огледа хоризонта. Нищо не смущаваше 
морето и небето, чайките се виеха високо, залезът светлееше в бледорозово, 
облаците бягаха далече на изток. Идваше хубав ден и още на съмване Милан 
щеше да бъде там, при пещерите, при хубавата риба и при дънера-сирена, с 
който си беше направил майтап – за пръв път от сума години.

Отпиваше бира, блажено отпуснат, откъснат от околните шумове. Толкова 
тихо бе в ушите му, че дочу едва доловим шепот отвътре в себе си: утре, утре... 
Утре ще дойдеш, ще ти се покажа да ме разгледаш, само имай търпение... Ми-
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лан разтърси глава, прогони дрямката; внезапно ядосан, захвърли недопитата 
бира и влезе да се разтуши с новините по телевизията. 

Преди да заспи, сякаш чу: „Хайде, побързай! Тя те чака!“.
Разни гласове, сигурно от преумора.
Зората намери Милан почти до платото. Бе пътувал в тъмното, по неяс-

ните очертания на брега, сред нощната прохлада и лекия бриз. Спря до пеще-
рите, пълни още със зеленикав мрак, огледа се. Дънерът го нямаше, отнесен 
нанякъде от течението, и Милан почувства странно облекчение. Хвърли котва, 
метна въдиците – тук беше н е г о в о т о място, гъмжащо от лакома риба, дето 
налапваше стръвта, преди още оловото да докосне дъното. Струваше си пътя и 
умората. И не само в печалбата е работата, но и в удоволствието, и в завистта 
на другите. Старите рибари нямаха вече сили да пътуват всеки ден дотук, мла-
дите или ги мързеше, или главите им тежаха от снощното черпене. Оставаше 
той, Милан. Милан, царят на лихнуса. Милан Сирената.

Той се усмихна – все пак вчера бе център на вниманието. Не помнеше да е 
влизал в устите на всички, поне откак се ожени внезапно – но това беше отдав-
на и забравено. Как ти дойде наум, каза си той доволен. Искаше му се да про-
дължи историята и пак да изпита сладката гордост на интересния мъж, прико-
вал погледите и предизвикал такова оживление в селото. Да, не бива да спира 
дотук, те се чудят сега сирена ли е видял, змия, тюлен ли, макар уж да знаят, че 
няма нищичко. Но знаят още, че Милан не измисля, той не може да лъже, няма 
такава дарба, не е от лъжливите овчарчета, дето само хихикат в кръчмата. И 
най-важното – защо му е на Милан да лъже? Той от майтап не разбира и няма 
акъл да измисля. Като каже да – значи да; каже ли бяло – бяло е и толкоз. А 
какво е видял – това е друг въпрос. Може да е сбъркал, да е недовидял, но да 
измисля, не е за вярване. Милан е това! Лъготенето е изкуство, дарба божия, а 
като са ги раздавали дарбите, Милан е киснел някъде в морето.

Той прижумя, като да срещна недоверчивите очи на мъжете, опулени на-
среща му. Какво да ви преметна днес? Че животното ми е проговорило? Че ще 
ми изпълни три желания? Че сирената има опашка, ама под опашката всичко ѝ 
е като на истинска жена?

Разсмя се, разтърси глава, отпусна ръце да си отпочинат, изжабурка си ус-
тата с вино. Всички ония хитреци и присмехулници Милан ще ги тури в джоба 
си... Оглеждаше камъните, сводовете на пещерите, покрай линията на брега и 
в морето, чак до хоризонта. От дънера ни следа. От сирената, поправи се той, 
моята сирена... Сякаш чу тих кикот; вслуша се, хиленето спря, като че бе го под-
плашил – но веднага го замени неприятен, заповеден глас. Прогъгна и изрече 
нещо дрезгаво, май че: не се занасяй с нас, ей, да си знаеш мястото!... Но Милан 
не бе сигурен какво чу и изобщо имаше ли нещо за чуване; шумовете стихнаха 
и остана пак морското дихание, украсено с ленивите брътвежи на птиците по 
зелените камъни.

„За мене си морска сирена..“
Когато Милан влезе в кръчмата, още не бе решил какво ще излъже. Мъ-

жете го посрещнаха със смехове и непоказвана досега дружелюбност, доволни, 
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че Милан е станал един от тях. Надсмива се, послъгва, прави си джумбуш и 
носи майтап. Какво стана, бе, я разправяй, викаха го, сместваха се да седне при 
тях – кога е било това? Кажи за сирената, руса ли е, черна ли, кога ще я дове-
деш? Сестра има ли, братовчедка?... Милан отпи мастичката, ухили се накриво 
и малко презрително:

– Там си е. Чакаше ме. Но не е сирена. Животно е. Какво – не знам.
Главата му все под водата, там гледа. Какво се вижда отгоре, не съм сигу-

рен. Или част от гърба, или от шията. Като островче, играе насам-натам, потъ-
ва, изплува, ей така. И зад него се мърда опашката.

– А люспи, люспи? Щото сирените до кръста са люспести, нагоре – кожа.
– Люспи не видях – уверено отвърна Милан. – Може и да има, но не видях. 

Три или четири пъти ми се показва и после изчезва. Потъва като камък. Може и 
зад мене да е изплувало, без да го видя. Съвсем тихо плува, плясък не се чува.

– Може пък някоя змия да е – за пръв път се чу глас без присмех. Другите 
се запрепираха – няма такива змии, и змиорка не е, тя не излиза отгоре, тюлен 
не е, откога няма тюлени, някой болен делфин, а?... Още сума предположения 
изникнаха, смехът позаглъхна в дискусията и Милан изведнъж почувства ми-
риса на победата – слаб още, но определено съществуващ.

Изпи още две мастики и си тръгна замаян и разклатен, но почти щастлив, 
с едно особено щастие, неизпитвано досега или пък отдавна забравено. Жена 
му се учуди на новото настроение, позасмя се и тя, като се предупреди наум, че 
много хубаво не е на хубаво и една изтървана дума може да подпали барута под 
доброто настроение. Тя ли не си познава мъжа?

Милан легна рано, искаше да остане сам с доволството си. Дълго се въртя 
в тъмното, а в затвореното пространство на очите му изплуваше онова нещо 
– ту люспесто, ту с лъскава мокра кожа, издигаше се и аха – да си покаже гла-
вата, но сякаш котва го повличаше към дъното. Любопитството бе изместило 
взаимния страх и двамата биха се опознали и сприятелили, ако нещото не се 
потапяше, щом приближи. Нищо, сутринта ще те видим, помисли Милан и 
падна в пропастта на съня, сподирян от ония гласове – неясни, слаби, ръмжа-
щи като обидени хлапета.

Преди разсъмване пак беше там, до пещерите. Стори му се странно, че е 
спрял, пуснал котва, а не лови риба, просто седеше в лодката, оглеждаше се и 
чакаше. Какво? Онова нещо ли? Ти, Милане, да не повярва на своите измиш-
льотини? Майтапът свърши, брат, работа те чака, жена и деца гледаш, това е 
важното... Той пусна въдиците, зачака, рибата едва-едва кълвеше. Очите му 
зашариха по камъните и сенките зад тях, където се зъбеха устата на малките 
пещери, почти запълнени с вода от прилива. Там, там някъде трябваше да деб-
не То, дебелото лъскаво нещо, скрило глава под повърхността като срамлива 
булка под юргана; толкова ли си грозно, та се срамуваш?... Помисли го – и гла-
совете бръмнаха възмутени: Грозно ли? Кой е грозен? Ти си грозен, глупав чо-
веко, ти!... За пръв път Милан ги чу толкова ясно и изтръпна: аз да не откачам? 
Това с гласовете май не е майтап! И тях ли си ги измисли? Надигна шишето, но 
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виното се противеше, не минаваше през гърлото му, изплю го, наплиска лице и 
си заповяда: гледай си риболова, откаченяко!

Но рибата не пипаше стръвта. До обяд едва улови един тиган дребосъци. Е, 
има и такива дни и нищо не можеш да промениш, просто теглиш една засукана, 
чакаш времето да изтече и друг ден да дойде със своята си слука. Милан пое 
обратно, като потисна яда си; то и върху кого да го стовариш насред морето?

Дрямката го обземаше вече, когато Онова нещо изплува в съзнанието му, 
сякаш изведнъж бе решило да изскочи над водата и да го уплаши. Туловището 
му само се загатваше, както делфинът едва близва повърхността с гърба си. Но 
шията, огъната на дъга, личеше ясно – сбръчкана като слонски хобот, без люс-
пи и косми, само грапава груба кожа, тук-там обрасла с актинии. Шията бавно 
се огъна, сякаш тежката глава я теглеше към дъното, и внезапно се изправи 
като пружина, главата изплува сред пръските и Милан се вцепени през муцу-
ната на Нещото. Приличаше на магарешка, но по-сплескана и без уши, очите ѝ 
гледаха безстрастно и глупаво като на акула, стаили хищна студенина. Нещото 
огледа Милан бавно и спокойно, уверено в силата си, после издаде дълбок със-
кащ звук и потопи глава, шията се изви, показаха се основите на предните лапи 
или перки и то потъна внезапно, както преди. Цялата картина заигра отново в 
съзнанието на Милан, сетне бавно се стопи в синевата на изгрелия ден, но кое 
всъщност беше реалността?

„Видях те!“ – бе първата мисъл на Милан и той скочи, размаха ръце, лод-
ката се залюля, а Милан закрещя към морето, глътнало видението му: „Видях 
те! Знам каква си, гадино!“.

Но не чу гласа си, всичко това се случваше с него, но той беше извън всичко.
Как се е прибрал, Милан не помнеше. Пред очите му се люлееше само про-

тивната магарешка глава с опулени безстрастни очи и от нея се стичаше зелена 
лигава вода. Опомни се вкъщи, легнал и унесен, не бе влязъл в кръчмата, не му 
трябваше никой. Не би изтърпял глупавата врява на компанията, трябваше да 
бъде сам. Затвори се и чак на мръкване обиколи задния двор. Там никой не го 
виждаше отникъде – сам с морето и залеза. И Онова нещо, скрито от всички 
– неговата тайна. Смеят се, помисли Милан, подиграват се. А само ако знае-
ха... Но вместо познатите гласове на рибарите дочу нещо като песен, дошла без 
посока, както идва безветрието, сякаш съществувала в самия него и чак сега 
покълнала. Ония, или други подобни гласове, песента им бе монотонна, при-
лична на напевна декламация или молитва, неясна и поради многогласието си, 
но Милан се вслуша в думите. Звучаха познато, но не помнеше откъде.

„От нищо, от нищо съм направена,
от нищо съм създадена,
затуй съм толкоз грозна, майко злочеста. 
На нищо пак ще стана, ще се превърна в нищо.
Само грозотата ми е вечна, майчице злочеста“.

После, сякаш следваха залеза, гласовете се стопиха. Къде отивате, повика 
ги Милан, но те се скриха и го оставиха – да очаква през цялата нощ... Какво? 
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Опита се да върне образа на Онова, но постигна само бледо безжизнено по-
добие. Сигурно само там се показваш – закани му се Милан – в своите води, 
муцуно грозна. Страхуваш се да те видят другите, а?

И наистина – щом на разсъмване доближи пещерите, Онова се показа, ся-
каш го чакаше. Бе тъй истинско, че Милан спря лодката, насочена право към 
магарешката глава. После То потъна, като очите му пронизваха Милан – чуж-
денецът, натрапникът, – докато водата ги глътна. Кого ще плашиш, грозило 
– рече подире ѝ Милан, – мене ли? Че нали аз те измислих?

Рибата изобщо не кълвеше. Друг път Милан веднага би се преместил, мес-
та за риба да искаш край този бряг. Но сега упорито стоеше там, почти безчув-
ствен, отдаден цял на очакването да види още веднъж нещо, което всъщност го 
няма. По дяволите рибата – как ще кълве, щом оная гадина я плаши? Завряла се 
в дупките и трепери, все едно е дошъл есенният лефер, зъбатото куче. Нима и 
рибата виждаше, както самият той, Нещото и се спасяваше, както свари?

Не, Милан не бягаше. Този звяр го привличаше, мамеше; вселено вътре в 
него, То го управляваше. И следващите дни минаха като в просъница, бързи и 
еднакви. Отиваше там, изчакваше творението си край пещерите, понякога го 
съпровождаха и гласовете, после се прибираше, чужд и мълчалив, криеше се 
от света, докато наближи утрото – и наново. Кривият Милан пак бе същият в 
очите на селото. Всичко се върна на място и хората само се подсмихваха, когато 
той се връщаше без риба и набързо се скриваше вкъщи.

На седмия ден Милан улови гласовете още на тръгване – те го съпровож-
даха през целия път, като ту глъхнеха, ту се усилваха, сякаш люлени от ветро-
ве. Шушукаха, припяваха, хихикаха, подгонваха се един друг и пак се връщаха 
– една игра, като че делфини се забавляваха покрай лодката с беззащитния чо-
век вътре. Врявата им нарастваше с приближаването на пещерите, сред бър-
боренето най-често се чуваше думата „подарък“ – ето подарък, ще раздаваме 
подаръци... Милан се насили, усмихна се: в детска градина съм попаднал май... 
Но тръпки промушиха сърцето му.

Щом пристигна и хвърли котва, гласовете изчезнаха. Настана обичайната 
морска тишина, предвестник на вятъра. Според прогнозите следобед се очак-
ваше умерен източен вятър, но Милан вече ще се е прибрал.

Хвърли въдиците и зачака. Свикнал беше – рибарят цял живот чака нещо. 
Пасажите, слуката, хубавото време – все има нещо за очакване, скорошно или 
далечно; очакването е постоянното състояние на рибаря. Очакване, Надежда 
и Търпение.

Но сега Милан чакаше друго. Нещото. Рибата, слуката, вятърът бяха без 
значение. Важно бе То – неговото чудо, рожбата и тайната му. Милан се взи-
раше и озърташе, очите му шареха по настръхналите камъни зад гърбовете 
на вълните: къде си? Заради тебе станах за смях, заради тебе идвам чак дотук 
всеки ден, защо се криеш? Аз те открих, трябва да се довериш, от мене ли се 
страхуваш?

Изведнъж страхотен удар разтърси лодката, килът под краката на Милан 
се счупи като клечка, дъските се разлетяха. Изхвърлен високо нагоре, Милан 
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видя как грамаден черен гръб подхвърли натрошената лодка, дълга грапава 
шия с грозна озъбена глава гневно заблъска потъващите останки. Милан пад-
на във въртопа, муцуната се надвеси и ледените очи го срязаха. Вцепенен, той 
не успя да изпита нито ужас, нито дори изненада, водата лакомо го засмука, 
глътна го и гласовете, внезапно бликнали, го поеха и отнесоха.

Леванти духа според обичая си три дни. На четвъртия рибарите успяха да 
отидат до пещерите. Намериха сред камънака малко натрошени дъски и остан-
ки от оборудването – нищо друго. Вълнението бе разнесло парчетиите. С тия 
стари корита, казаха мъжете, всички ще се издавим един по един... Милан така 
и не изплува, след четирийсет дни му отслужиха панихида и разлепиха три не-
кролога, написани на ръка – на портата му, пред кръчмата и на кея.

Леванти отдавна се бе издухал и беснееше някъде надалеч, никакъв ветрец 
не лъхваше по време на панихидата. И докато попът пееше и размахваше ка-
дилницата, най-скучаещите се зачудиха защо свещите върху погачата, нарече-
на за Милан, непрекъснато гаснат. 

МИЛА

Мила събра кураж и вдигна очи към огледалото. Жената отсреща бе чужда, 
непозната, нямаше нищо общо с момиченцето Мила. Зад (или пред, или във?) 
амалгамата надзърташе жена около трийсет и пет, все още хубавка, но завяхва-
ща, лишена от тайното излъчване на спокойната и удобна плът. Мила знаеше 
– щом остарее още малко, чертите ѝ ще изтънеят и ще се изострят, бръчките ще 
я набраздят във всички посоки като пукнато стъкло и от това лицето ѝ ще по-
мътнее и ще застине във внезапна грозота – както на майка ѝ, баба ѝ, на всички 
жени в рода. Щом станеха на четиридесет, жените преди Мила сякаш налагаха 
тъжна старческа маска и мъжете им набързо ги изоставяха. Това беше тради-
ция и само Мила щеше да я избегне – не беше омъжена. Често пъти едно не-
щастие ни предпазва от други, по-големи, Мила бе разбрала това и успокоена 
търкаляше живота си напред-назад по двупосочната линия Театъра – Вкъщи, 
с няколко незначителни спирки в магазина, библиотеката и понякога – рано 
сутрин – в басейна, където несръчно плуваше сред кънтящата тишина.

Жената в огледалото плачеше за повече грижи – съвсем малко трябваше, за 
да изглежда хубава, и дори в нечии замътени очи – красива; но Мила нямаше 
желание да се занимава с чужди проблеми. Имаше свои и се бе научила да ги 
решава, дори да ги избягва, но това отнемаше всичките ѝ налични сили. Да се 
занимава с глезотиите на онази в огледалото, нямаше никакво намерение. Ско-
ро щяха да дойдат бръчките и новите черти – тогава просто ще счупи огледало-
то. Или върху него ще залепи снимка на момичето Мила с траурна лентичка. А 
най-вероятно просто няма да го поглежда. 

Мила. Шантавата Мила.
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Така я наричаха в театъра, тя не се обиждаше – ами шантава си е. Още в 
академията харесваше повече актрисите, наричани второстепенни само защото 
бяха орисани да играят винаги второстепенни роли. Главните роли бяха за друг 
вид жени – упорити, напористи, движени от неутолими амбиции – все качества, 
които Мила нямаше. След време започна да презира, а сега просто съжаляваше 
горките си колежки, раздирани от напъните да са все на една ръка от първия 
ред. Сама лишена от амбиции, Мила съчувстваше на заболелите от тази напаст 
и благодареше на съдбата за спокойния си живот. Никой не можеше да проме-
ни същността ѝ, режисьорите я оставяха сама да разработва роличките си – до 
една незначителни. Веднъж един рискува, покани я за Мариана в Молиеровия 
„Скъперник“. Мила не пожела да се включи в шутовската трактовка на режисьо-
ра, според нея ролята беше пълна с женска трагика, допустима за комедия, но 
не и цирк. На репетициите криво-ляво се напъха в концепцията на режисьора 
– все пак бе добра актриса и можеше да изиграе прилично всякакъв текст. На 
премиерата обаче я подкара както си знае и нейната Мариана увисна като чуж-
до тяло сред глупавия кикот наоколо. След половинчасов грандиозен скандал 
режисьорът се закле никога никой да не допусне до роля тази шантава жена, а 
Мила, доволна и спокойна, скита цяла нощ по улиците. Изпълнила бе дълга си 
към Молиер и към себе си, не бе допуснала да я измамят и подлъжат, не се бе 
включила в колективното осакатяване на автора и въобще маниите на режи-
сьорите за оригиналност не бива да съсипват пиесите и всеки актьор си има 
право на мнение и противодействие.

Поне тя, шантавата Мила, имаше.
Никой не допусна повече риска да повери на Мила по-сериозна роля, тя 

бързо се примири с прислужничките и другите слугински персонажи. Те ѝ да-
ваха свобода, играеше ги както си иска и никому не пукаше от това. А вкъщи 
четеше пиесите на класиците и мислено изживяваше и изиграваше главните 
героини. Това беше прекрасно. Нямаше аплодисменти и хвалби по вестници-
те, нямаше интервюта по телевизията – само Мила, Жулиета и Шекспир, или 
Мила и лейди Макбет, или неукротената опърничава и коя ли още не. Предста-
вление само за един зрител – Господ – и той сигурно я гледаше и поклащаше 
доволно бялата си глава.

Все пак имаше скришно място от реалностите на света – детството. С 
изумление Мила откриваше детството, когато възприятията бяха изостре-
ни, дълбоки, силни; тогава нямаше нужда от мисъл и разум, съществуване-
то се случваше от само себе си, душата пееше, отворена, и с радост приемаше 
простите дарове на мирозданието. Детството бе светът на свръхсъзнателното, 
божественото, вечното, където думите бяха излишни с тяхната безсмислена 
страст да обясняват всичко. 

После, когато навлезе в света на възрастните, Мила неусетно стана като 
тях. В академията, навярно покрай ученето и мнемотехниката, Мила започна 
да разсъждава и да пита за всичко разума си. Беше изненадана и много довол-
на, разумът я водеше сред човеците, пазеше я, верен и услужлив. Тя се почув-
ства сигурна, част от мислещото стадо, устремено към някакви свои неясни, но 
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сигурно важни цели. Мила не съзнаваше къде отиват и защо, но щом милиарди 
хора, разумни и организирани, го правеха, ще го прави и тя – сигурно ще е 
за хубаво. Отвореното съзнание на детето бе смачкано от разума на възраст-
ния. Стремежът да се потопиш в Божиите чудеса бе изместен от нуждата да 
се включиш като бурмичка в общочовешката машина. Нейните закони и цен-
ности бяха ясни и постижими. Целите ѝ имаха видими материални измерения, 
обединяваше ги успехът или представата за него, и колкото по-бързо забравиш 
отнесеното дете Мила, толкова по-навреме ще се включиш в надбягването към 
успеха или заместителите му.

Мила почти намрази детето Мила – беше ѝ загубила сума години, сега 
трябваше да наваксва. През това време завърши с отличие, изигра няколко 
обещаващи роли, направи добър дебют в киното, появи се и в телевизията. 
Мила – възрастната, разумната – беше вече на пистата, където милиони човеци 
се надпреварваха; безброй мравчици, пълзящи по червената елипса с надпис 
„старт“ и „финал“ – но всъщност без посока. 

И ето сега, изведнъж и неочаквано, детето Мила се бе върнало. 
Мила живееше в малък апартамент на последния етаж и си бе създала въ-

тре уют, повече педантичен и подходящ за стара мома, отколкото артистичен. 
Детето Мила не го хареса – стори му се мрачен, тесен и скучен, и набързо се 
изкатери по пожарната стълба на плоския бетонен покрив, застлан със ситен 
чакъл и гълъбови курешки. Детето остана очаровано – оттук се виждаше це-
лият град, но имаше нещо още по-важно: оттук можеше д а  н е  в и ж д а ш  це-
лия град. Просто повдигаш леко очи и падаш в небето, и само зеленият ръб на 
планината отсреща те мами като спасителен бряг. С едничко движение на очите 
заличаваш света, гмурваш се в измерение без хора, дрязги, амбиции, омрази, 
грижи за тялото, без старост, болести и смърт, спасяваш се. Всичко, за което 
обикновените хора не смеят и да мечтаят, богаташите плащат напразно, а мъ-
дреците лъжат, че е непостижимо, детето Мила го откри и постигна.

Мила послуша детето, последва го удивена и възхитена. Качи на покрива 
един продънен ракитов стол, избелял плажен чадър и табуретка вместо масич-
ка. Донесе едно вехто палто за хладните нощи – и убежището беше готово. Тук 
дишаше свободно: четеше, дремеше, учеше роли и всичко се получаваше лесно 
и естествено. Разумът оставаше долу при хората – тук бе излишен. Тук няма да 
мислиш – бе ѝ казало детето Мила – само ще чувстваш. А още по-добре зарежи 
и чувствата. Те винаги нараняват. Винаги. 

Така беше. И Мила често успяваше да изолира чувствата, да потъне в небе-
то, където може би нямаше нищо, или пък всичко съществено бе скрито там; 
и когато се връщаше в продънения стол, не помнеше нищо, и сигурно нищо не 
бе се случвало – но я изпълваше топла сила, сякаш бе получила подкрепа от 
могъщ и любящ човек. Около нея някой – или нещо – разчупи самотата. Досега 
Мила бе живяла затворена като дух в гърне, но гърнето вече бе строшено. Мила 
излезе на свобода и чакаше да срещне някой, чиито желания да изпълни.

Но този някой не биваше да е прашинка от тълпата. Той – ако съществу-
ваше такъв, – трябваше да срещне Мила тук, на покрива, по повеля на съдбата. 
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Стига да има съдба, както и мъже, способни да бъдат господари на Мила. Ако 
не... кой знае, може и да е по-добре. 

Повече от година преживя Мила на покрива – защото там бе същинският 

ѝ живот. Останалото бе необходимата грижа за земното битуване и Мила вър-
шеше работата си механично, без досада и без желание – просто задължение. 
Работата в театъра не ѝ тежеше, ролите наизустяваше на покрива бързо и без 
усилия, сякаш наливаше текста в главата си от първото четене. Пак там, за-
творила очи, тя виждаше нужния сценичен образ, оживяваше го, разиграваше 
сцените с него и отиваше в театъра готова и спокойна като отличничка пред 
класно. Колегите ѝ забелязаха промяната и успокоението, някои се зарадваха, 
други се подхилваха, че най-сетне се е намерил достатъчно даровит мъжага да 
укроти шантавата Мила. Тя не казваше нищо. Тези хора може би дори я оби-
чаха – тя не беше заплаха за никого. Но те обитаваха обикновения живот и 
нямаха достъп до покрива с ракитовия люлеещ стол, където със затворени очи 
се люлееше между два облака непознатата им Мила. Самата тя не можеше да се 
начуди на промяната и се смееше сама на себе си. Дори когато видя, че апарта-
ментът на детето Мила е разхвърлян от седмици, тя само намигна и се закани 
с пръст. Може да полудяваше, този път наистина, но процесът не беше нито 
болезнен, нито дори неприятен. Просто лудост – какво толкова? Кой не е луд 
на този свят?

Поуспокоен от промяната на Мила, един режисьор ѝ предложи роля в ня-
каква нова пиеса – сладникава, но все пак централна роля, и Мила се зае с не-
очакван ентусиазъм да я разучава. Нагоре-надолу, напред-назад, люлеещият 
стол я доведе до края на пиесата. Мила остави ролята да поотлежи ден-два, 
после взе наново текста, затвори очи и започна да играе. Пиесата приличаше 
на лигав филм от седемдесетте години, но този сантиментализъм отново беше 
моден и театрите без колебание я поставяха, обърнати към публиката на заста-
ряващите жени, пропилели романтиката в живота си. Мила играеше момиче, 
лутащо се между любовта и страха от обвързване. Кандидатът ѝ беше ерген-
красавец, обещаваше щедро да зареже изкушенията житейски и да положи под 
Милините нозе сърцето си, гъмжащо от предишни любови като кошер с пчели. 
След два часа терзания, препирни, признания, лъжи и надежди нещата отива-
ха към очаквания щастлив край. Младежът осъзнаваше правотата на момата 
да бъде взискателна и недоверчива, тя от своя страна преглъщаше бръмчащи-
те пчели, докато той обещаваше тържествено, че ще отстрани от характера си 
всякакви недостатъци. Стигаше се до заключителната целувка, предназначена 
да разреве салона, след нея младите поемаха пътя към щастието, а хлипащите 
лелки – към гардероба.

Мила преглътна лигавата материя, влезе в ролята, бързо я наизусти и до-
бави от себе си няколко трика за освежаване на образа. Щеше да се получи, тя 
усещаше. Нямаше да е шедьовър, но и не беше предназначен за взискателна 
публика. Щяха да я снимат за женските списания и да я канят в домакинските 
телевизии – ето ви я Мила, жива и достъпна, една от вас. Малката местна слави-
ца, заместваща световното признание, сънувано в младините. Публиката беше 
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такава, пиесата беше такава, Мила беше такава. Ако играеше Жулиета, щеше да 
разочарова т а з и публика – жените в салона бяха задушили Жулиетите в себе 
си още в зародиш. Но съвременната Мила с епидермалните си проблеми беше 
една от тях и заслужаваше обич и хвалби.

Успокоена от тези разсъждения, Мила затваряше очи, потънала в раки-
товия стол, и се гмурваше в ролята си. И всичко вървеше мирно и гладко до 
проклетата финална целувка. Представяше си как героят се надвесва, обхваща 
шията ѝ, доволен от получената прошка и развитието на събитията въобще. И 
тогава Мила среща погледа му – разкаян и кротък, потъва в него и в огледалото 
на зениците вижда целия си бъдещ живот, подчинен на този мъж. Вижда лъ-
жите, изневерите, лукавството, вижда ехидното превъзходство, наглата само-
увереност, комплексите, фалшивата мъжественост. Вижда своята мъка, сива и 
студена, вижда себе си – състарена плачлива досадница, проклинаща избора 
си в минутната слабост, погрешно взета за любов. Вижда продажния, лъжлив 
и безсрамен негодник, опропастил живота ѝ. И накрая – вижда единствения 
начин да избегне злото, преди да я погълне и погуби.

Финалната сцена – когато женихът долепя устни до нейните, Мила граб-
ва тежката стъклена ваза от масата, удря го в слепоочието и после пак, и пак, 
блъска омразното тяло, проснато на сцената, то е престанало да диша, публи-
ката пищи, някакви мъже отнасят Мила нанякъде, а тя вече е щастлива, успо-
коена, спасена. 

Мила, разбира се, изигра ролята според волята на автора, но зрителите 
запомниха нейното колебание, сълзите ѝ, натрапващи съмнение в щастливия 
край на пиесата. Режисьорът се примири с нейната приумица, а може би му 
и хареса – това на Мила ѝ беше безразлично. Тя знаеше – този мъж трябва да 
бъде наказан и спрян, и несъмнено ще бъде. Някъде другаде, в различен жи-
вот, в друга пиеса, от друга актриса, от друг режисьор, но щеше да стане или 
ставаше, някъде се извършваше справедливост, пресичаше се злото, даваше се 
възмездие, и не може да бъде иначе, защото този свят ще се разпадне, ако няма 
равновесие. Все пак за нея оставаше споменът за спасението и Мила често тър-
сеше този спомен, както старците ровят в изтляващата си памет за трошици 
щастие, та да поплачат.

Спомените ѝ бързо идваха, заедно с някакъв особен полъх, лек вятър, едва 
доловим, сякаш трябваше да си намокриш пръста, за да го усетиш. Мила бе 
удивена: щом затвориш очи, първо полъхва този ветрец и след това, сякаш до-
несен от него, доплува споменът. Отначало помисли, че е съвпадение или че 
си въобразява, но скоро разбра: те някак са свързани, сякаш идваха от едно 
място, или вятърът беше материалната, а споменът духовната съставка на едно 
и също нещо. Беше очарователно да открие тази чудатост, може би се дължеше 
на Милината вероятна лудост, а можеше да е обективна истина. Но все едно, 
нещата са такива, каквито се отразяват в нас, само така ние ставаме част от 
тях – и Мила се чувстваше част от това мъничко чудо и му се радваше. Тя, 
Мила, можеше да докосва невидимия свят и той ѝ пращаше потвърждение, че 
съществува.
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Съществуваше и стихотворението. Дълго преди Мила да открие ветрецът 
на спомените, бе изрязала стихотворението от някакъв вестник – защо ли? Ни-
кога не беше правила такова нещо и дори се бе позасрамила от сантиментал-
ността си, но сега се разтършува и откри изрезката сред старите, минали пиеси. 
Поетът се казваше Маноло Сантяго – име напълно непознато, – но ето, бе го 
изрязала и прибрала и сега то може би искаше да ѝ каже нещо.

Мила взе изрезката, отпусна се в ракитовия стол, примижа и зачете – бав-
но, с желание да погълне текста и да отплува зад думите и първоначалните 
образи – отвъд, отвъд.

Не загръщай палтото си,
щом те близне езикът на вятъра.
Милва той, опипва тънкото тяло.
Не загръщай палтото, 
не отблъсвай меките ласки.
Затвори очи, 
не мисли.
Остави му се.
Умел съблазнител е вятърът.
Току-виж те харесал.
(Макар всички жени да са негови).
През окото между рая и ада.

Като пух ще политне жената,
   избрана за мене.
Кой съм аз ли?
Не питай.
Това не го знае и вятърът.
Аз го пращам.
И другото няма значение.

Мила лежа дълго време неподвижна, отхвърлила всякаква мисъл, чувства, 
осезания, не беше готова за света. Нещо бе станало или ставаше около нея, но 
тя не биваше да участва дори с мисъл. Някаква врата се открехваше, но тя не 
трябваше да гледа към нея, съзнанието би я захлопнало веднага. Бавно да се 
процедиш през мрежата на разума, без той да се усети; озовеш ли се в Нищото, 
ще почувстваш вятъра на Маноло Сантяго; и тогава може да му се довериш, да 
се оставиш. И може би – ще бъдеш харесана.

Мила се остави и просто зачака.
Беше се унесла, или спеше, когато почувства мекия, хладен полъх; отпусна 

се докрай – безтегловна, неосезаема като сламка в спокойна река, и бавно пое 
по течението. Леко, безгрижно. Течението знае къде да те отнесе, реката знае 
всичко, не е ли това единственият начин да се живее щастливо? И изобщо да 
се живее?
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Вятърът добиваше сила отнякъде, взе я на ръце, започна да я върти в кръ-
гове, те се стесняваха като конусовидна спирала, с всяка обиколка скоростта 
се увеличаваше. Вятърът я увличаше в невидима фуния и вече имаше посока 
и цел. Изведнъж Мила се уплаши, отвори очи, пое въздух, огледа се. Все така 
беше на покрива в стола си, увита с вехтото палто; някъде зад парцаливите об-
лаци прозираше бледо слънце и гълъбите кълвяха и цвъкаха по чакъла. Нищо 
няма, укори се Мила, всичко е наред. Защо се уплаши, глупачке? Какво казваше 
Маноло Сантяго: Затвори очи! Не мисли! Остави му се! Като пух ще политне 
жената...

И Мила пак се отпусна, повика вятъра. Той, сякаш търпеливо бе чакал зад 
комина, я пое внимателно, понесе я, увлече я във фунията, шепнеше нещо ус-
покоително, но Мила нямаше нужда от спокойствие. Просто беше щастлива, 
сякаш се връщаше в забравено и любимо родно място. През окото между рая и 
ада, ако можеше да се вярва на неизвестния поет Маноло Сантяго.

БОНАЦА*

Ето къде ме отведе старият негодник Дзефос с неговата Роза на ветрове-
те. Ненапразно скандализираното общество го е тормозело приживе с всички 
измислени за целта средства. Да не попада човек в лапите на проклетото об-
щество. Проблемите с глупостта, безплодието, комплексите си то ще стовари 
върху нещастника и чак след като го унищожи, обществото отдъхва доволно 
и продължава да бъде същата воняща кал; един грях в повече изобщо не го 
натоварва. Както е постъпило с Дзефос, чийто съзнателен живот от начало до 
края е плътна противообществена проява. Отличен пример за подрастващи 
хулигани. Само дето Дзефос е общувал с небесата, докато е тътрел омразното 
тяло по кръчми и участъци. Доказателство са думите му, записани от негов 
съвременник (който ги използва за доказателство, че Дзефос е бил просто луд). 
Когато веднъж един почитател го запитал как да се научи на поетическо изку-
ство, Дзефос отговорил сериозно: „Много е просто. Достатъчно е да си грамо-
тен и да се свържеш с някой ангел, който обича да пописва“.

Ето такъв човек ме прати да кръстосвам пространствата с неговата Роза 
на ветровете и да търся Бог, Смисъла и Пътя. Един мъж, разбрал очевидната 
тайна, че сме затворени до живот в телата си, както и фактът, че човечеството 
не обича да му се говори за това. Човечеството – състоящо се от глупави недо-
расли индивиди, невиждащи по-далече от екрана на компютъра си; и плеядата 
луди, прескочили еволюцията и все пак задължени да изтърпят присъдата си 
сред множеството.

Но милостив е Бог – рядко наказва лудите с дълголетие.
От многото истории на Дзефос си спомних следната. Веднъж след сбиване 

с друг поет, неизповядващ възгледите му, Дзефос бил тикнат за един месец в 

* Пълно безветрие – б. а.
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затвора. Докато страдал там и нижел гневни строфи за отнетата свобода, ня-
какви анархисти, комунисти или подобна паплач хвърлили бомба в кръчмата, 
където Дзефос и компания прекарвали времето си в обсъждане на естетиче-
ските си платформи. Масата на самия Дзефос станала на кайма заедно с при-
състващите. И грам съмнение няма, че Дзефос щял да сподели съдбата им, ако 
не страдал в същото време зад решетките. Оттогава, казват, доста се променил 
и все повтарял: „Злото спохожда сиромаха, за да го предпази от по-голямо зло; 
налейте тогава, братя – най-дребното зло е виното!“.

Излиза, че първата животоспасяваща задача на поета е да се опази от об-
ществото. Ако себе си не може – поне творчеството си да спаси. На обществото 
не му трябват чайки и орли, а гъски и кокошки; това простичко предпочитание 
е причина за злощастната съдба на хиляди артисти. И какво следва? Че твор-
чеството ти не трябва да се споделя с обществото. Това е прозрял Кавафис и 
е спазвал докрай своя принцип. А Дзефос е изпъчил голи гърди срещу света, 
размахал знамето на таланта си – и набързо е паднал. Когато една чайка успее 
да обърне с крила порива на вятъра, тогава и поетът ще промени обществото.

Но от друга страна – какъв поет си, ако поне не помечтаеш да промениш 
този мерзък свят?

Така че вътрешната борба си е заложена в твореца и това го обрича на до-
животна недостатъчност на щастие – поне в делничната му разновидност. Дали 
се докосва до висшето щастие, или само се залъгва, е друг въпрос, но кухнен-
ското, тухленото простолюдно щастие не му отредено. Познавам един добър 
художник, който с всички средства отклоняваше сина си от рисуването, макар 
момчето да имаше дарба. Той няма да стане голям майстор, обясняваше ба-
щата, много е старателен и му липсват лудост и въображение. Ще стане добър 
рисувач, но понеже е чувствителен, ще страда цял живот заради посредстве-
ността си. Прав излезе човекът, момчето стана археолог и цял свети от щастие, 
като изрови някое пукнато гърне.

Подобна история ми разказа за себе си старецът Теофил.
... Когато искаше да общува с някого, Теофил ставаше словоохотлив, заба-

вен и мъдър, но такива случаи бяха редки и обикновено на четири очи. Според 
Теофил повече от двама души образуваха тълпа, а тя има нужда единствено 
от глупав шум. И най-простичката мисъл се губи в празните уши на тълпата, 
затова ходех при стареца само когато беше сам, и по гласа му познавах, че ще 
успее да изтърпи чуждо присъствие. 

Признавам, че стимул за посещенията ми при Теофил беше и превъзход-
ното мерло, веднъж го чух да ръмжи самодоволно, облизвайки редките бели 
косми под носа си: „Ей само това вино да бях направил през живота си, не съм 
се раждал напразно!...“. Изгълта остатъка и добави: „Ми то, като помислиш, 
май друго не съм и направил?“.

И тъй седяхме в прашната стая, вмирисана на стар вдовец, пийвахме и за-
мезвахме варени свински уши, когато погледът ми опря в мръсния калъф на 
цигулка, захвърлен върху библиотеката зад някакви избелели копринени цветя.
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– Ти ли си свирил на цигулка? – запитах без особен интерес. Теофил се 
замисли, понякога това означаваше, че трябва да забравиш въпроса си. После 
се оживи, въздъхна и се усмихна с изкуствените си зъби, за които знаех, че ги е 
поръчал същите като собствените си – жълти и разкривени.

– Исках да стана цигулар. Е, кога беше то... От земята не се виждах, ама 
мерак! Децата искаха пушки, прашки и колела, а аз – цигулка. Смееха ми се 
всичките. Баща ми все повтаряше: цигулар къща не храни! Ама дете мисли ли 
да храни къща? Аз и досега не мисля. И тъй, тръшкам се за цигулка, а тате още 
докато изрека цигулка, и ми залепи шамара. Все пак си изпросих тайно инстру-
мент от едно приятелче, хвърлен някъде по тавана им. Вечер ходех да стържа в 
гората, когато духа вятър откъм къщи, да не ме чуят. Накрая баща ми я намери 
и я изгори, тя вече само за подпалки ставаше. Ти, казваше тате, може да искаш 
цял живот да веселиш сархошите в кръчмата, ама аз няма да го допусна. Реви 
сега, да не идваш после на гроба ми да ревеш!

Тъй беше...
Е, пораснах и аз, щом ми завря главата от любовните бръмбари, забравих 

и цигулка, и учение, и всякакви други мераци. Десетина години слугувах на 
жените, уморих се, оглупях, омръзна ми и мирясах. Станах чиновник, ожених 
се, успокои се и баща ми и си умря усмихнат сред снахи, внуци и всичко нужно 
за една щастлива смърт. 

Последва средната отсечка от живота. Струва ти се, че едва пълзи бавно 
и монотонно, докато изведнъж се плеснеш по главата и изохкаш: Ама Боже, 
той минал! Животът минал, Господи!... Ще дойде време, ще разбереш колко 
страшно е. Тогава трябва да направиш нещо, каквото и да е, за да наваксаш или 
да кривнеш настрани, да промениш този гаден делник, състоящ се от минали и 
забравени хиляди делници. Някои откачат на тази отсечка, други се развеждат, 
трети започват да строят ненужни вили, всеки търси отдушник. Душата ти е 
затрупана и стене под развалините. Или трябва да я изровиш, или да я затру-
паш съвсем, докато млъкне – ти избираш.

Така един ден просто влязох – без да съм го планирал – в музикалния ма-
газин и купих тази цигулка.

Теофил се ухили виновно, примижа да задържи спомена в себе си – пепе-
руди са спомените, докато мигнеш, отхвърчат.

– Цял треперех, когато я извадих от калъфа. Може като дете да съм из-
живявал подобно вълнение, но отдавна го бях забравил. Дали беше щастие? 
Още се питам. Продавачът се чудеше какво да попита – за детето ли я взимам, 
или за внуче. Казах му – за подарък е, на дете, ама едро – щото и цигулките са 
на ръстове. Какво да ти кажа – петдесет-шейсетгодишен бях, акълът ми още 
детски, щурав. Подскачах по улицата с цигулката, като че пчела имах в гащите. 
Прибрах се вкъщи – олеле! Първо се блещеха всички, докато проумеят истина-
та, а сетне – смях! Подигравки! Деца, снахи, внуци, разни роднини – скъсаха ме 
от майтап. Жената – и тя. Хайде, вика, посвири на всички да те чуят!... Да можех 
да им затворя устите, ама като не мога и една нота да измъкна от инструмента! 
Така – седмици наред, докато ме оставиха на мира. Но не им се сърдех – то и 
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мене ме избиваше на смях. Но под смеха имаше друго, скрити въглени. От тия, 
дето цял живот горят душата, а ти не ги виждаш под пепелта.

Теофил стана, протегна ръка и почука прашния калъф. 
– Е, сега останах съвсем сам, няма кой да ми се смее. А понякога ми се 

свири, та чак си плача. Ей тъй, седя и рева. Виж ми ръцете – целите на възли, 
болят, лъжицата изпускам – а на тях им се свири, сякаш цял живот цигулка са 
държали. Това им е отмъщението, задето не успях да се преборя навремето за 
мечтата си. Тялото винаги си отмъщава, когато душата претръпне и се обиди.

– Страшно нещо са мечтите – замислен завърши той. – Опасни са. Ако 
тръгнеш подир тях, или няма да ги настигнеш, или ще видиш колко са били 
дребни и глупави. Ако пък не хукнеш да ги гониш, цял живот ще съжаляваш. И 
тъй, и инак – все страдания. Знаеш ли – май Божието наказание за грехопаде-
нието са точно мечтите. С труда и лишенията се свиква, със злото и неправдите 
се примиряваш. Но мечтите са ни дадени за мъки до гроб. 

Ама от друга страна – какъв живот ще е този без мечти?
 
Ето как Дзефос хвана мисълта ми като кротко магаренце за юларчето и я 

отведе чак при стареца Теофил – отдавнашен мой познайник, с когото разго-
варях толкова приятно и задълбочено, сякаш той наистина съществуваше в 
реалния свят. Разбира се, историята му би могла да избере съвсем различни 
пътища, неведоми са кривулиците на въображението. Съвсем спокойно Тео-
фил би могъл да се запише в школа по цигулка на шейсет години и сега с успех 
да свири в някой ресторант – точно както бе предрекъл баща му. Дори щеше 
да е забавно. Можеше – доста сладникав вариант – да насочи внуците си към 
музиката, да им накупи цигулки с последните спестявания и децата да станат 
световни величия за радост на дядо. Можеше да се ожени за млада предана 
цигуларка и омаян да слуша до припадък любимата музика, която не му бе от-
редено да свири сам. И още десетки възможности – ако не ми се изгубят, както 
обикновено, из тресавищата на паметта, може да ги изживея някой ден. Виде-
оигра на въображението с парола „Теофил“.

Всъщност въпросът съществува ли Теофил, е пълна безсмислица. Никой 
не е виждал електричеството, но него си го има. И проявленията на моя старец 
Теофил, както и на още десетина мои познайници, недоловими с грубите ни се-
тива, са реални колкото и проявленията на тока. И само глупак би го отрекъл. 

А ние с глупаци не общуваме. Поне доброволно.
Още не бях успял да анализирам изживяването, причинено от Леванти-

неца – при когото ме прати Дзефос чрез своята Роза на ветровете. Чувствах се 
неподготвен да размишлявам, пък май и не трябваше. Анализът и синтезът са 
най-трудният подход към цялото. Ако можеш да глътнеш и смелиш кюфтето, 
направи го, наслади му се, вместо да чоплиш и разглеждаш с лупа съставните 
му части. Опитах така да преглътна цялата случка, а някъде в околното прос-
транство – или вътре в мене – Розата се въртеше като рулетка в казино и се 
забавляваше с физиономиите на играчите, оглупели от фалшиви надежди. И 
знаеше, че вече съм в играта. 
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С мъка се откъснах от сладките размишления, твърде прилични на dolce far 
niente или на братовчедка му siesta-та – две рожби на същото това Средиземно-
морие. Доста съм ровил из средиземноморските литератури, но не срещнах по-
езия, възхваляваща труда. Тук-там попадах на песен, предназначена за пеене, 
докато се берат маслини, например – защото очите на берачката се сравняват 
с маслини. Ставаше ли дума за бране на портокали, сравнението се отнасяше 
към други анатомични прелести на момата. Това изчерпваше трудовата тема и 
оставяше впечатлението, че, пели-недопели, трубадурът и берачката набързо 
се шмугват в храстите.

Предчувствах как в процеса на съставителството щях сам да се обогатя с 
нови черти, допълващи отрицателния ми образ. Подражавайки несъзнателно 
на харесваните поети, можех например да се превърна в подобие на албанеца 
Фатос Нени – мъж, гонен отвсякъде, убит незнайно от кого за облекчение на 
останалите и за назидание на всички поети, забъркани в политиката, сякаш 
съдбата на лорд Байрон не е достатъчно поучителна. 

Наричали го Албанеца, но негов дом било цялото Средиземноморие. Аван-
тюрист по природа, одисеевски характер (значи човек безотговорен, но вина-
ги успяващ да оправдае щуротиите си), Албанеца обикалял където му хрумне, 
като даже забравял къде е бил и какви бели е правил. Веднъж преспокойно 
влязъл в любимата си кръчма на малтийското пристанище, където вече две го-
дини точели ножовете за него. При някой подобен случай – или много такива 
– Албанеца бил завербуван за едно или Бог знае колко разузнавания; във всеки 
случай той го опровергавал, а може и сам да подклаждал слуховете, че зад гър-
ба му стоят сума тайни служби, а той ги върти на пръста си. Кое е вярно, едва 
ли ще се разбере. Сигурното е, че в края на Първата световна война намерили 
тялото му в един венециански канал, вързано по любимия сицилиански начин 
– извитите назад крака за шията, което е осигурило твърде мъчителен край на 
лекомисления шпионин.

Но между другото – или преди всичко – Албанеца е бил фин и нежен ли-
рик, и това още веднъж доказва ползата от двуличието на поетите. Нуждата от 
друг образ – щит срещу отровната същност на обществото, скафандър, който 
нахлузваш, преди да се потопиш във всеобщата кал. А под бронята – едно крех-
ко създание, цялото в рани, дори не се опитва да ги лекува, само едно се моли: 
да го спохожда по-често Вдъхновението – без да съзнава, че проси не само ми-
лостта Божия, но и наказанието Му. 

И тъй, приседнал в някоя кръчма на безкрайното Средиземноморие, един 
ден Албанеца е написал:

След първата бутилка вино 
обидата ще прекипи в омраза. 
Омразата ще се втвърди във болка 
за цял живот – след втората бутилка. 
След третата – 
 ще спирам минувачите,
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да им разказвам 
 колко те обичам.

Представям си как е ликувала душата на Албанеца, когато е напускала 
– свободна вече – смачкания скафандър. И се почувствах тъй малък и недос-
тоен в своите опити да натикам този дух в тъничката книжка, сплескан като 
сардела с още трийсет мъже-великани. Всеки от тях бе писал за своите прияте-
ли, връстници, сътрапезници, любовници и никак не го е вълнувал въпросът 
за нас, потомците. Аз бих запитал: ами вие, драги потомци, защо не пишете 
за себе си, ами разчитате на нас? Или нямате поети? Нима свършиха земните 
нещастия? Нима човеците станаха еднакви? Нима чувствата се вкамениха и 
обраснаха с плесен? Или Бог сряза връвта между небесата и избраниците си?

Да ви предупредя: ако някога ви спре на някоя средиземноморска улица 
един уморен мъж, с молба да ви разкаже колко обича една своенравна хубави-
ца – защото само в такива се влюбват поетите, – той може да е Албанеца.

Дотук не срещнах в моята антология поет-трезвеник или безразличен към 
другите човешки слабости, но в живота познавах един. Даже доста се бяхме 
сближили без особена причина. Бяхме съвършено различни и освен това ни-
как не харесвах как пише. Стиховете му бяха просто римувана проза, оцвъкана 
с префърцунени метафори. Опитах веднъж-дваж да му подскажа, че поезията 
не е разказвателен предмет, но той ме изгледа убийствено, изсъска и с това дис-
кусията приключи. Иначе не ме дразнеше, трезвеността му не беше агресивна, 
търпеливо изчакваше да си пия каните с вино, докато биричката му вкисваше 
в халбичката. Говорехме си общообразователни неща, любопитни клюки – той 
ги поднасяше с незлоблив хумор, добродушна снизходителност, характерна 
за праведниците. Жена му го обожаваше, смяташе го за изключителен талант 
– още едно доказателство за женската умствена непредозираност.

При тези различия връзките ни естествено се поразхлабиха и се виждахме 
рядко – главно когато той издаваше книжка и държеше да ми я подари лично. 
Аз нямах нищо против, защото ритуалът включваше и добра почерпка в поно-
сима компания, а това не е за отхвърляне, когато си гол и бос преводач в един 
груб свят, абсолютно равнодушен към писанията на древните класици, пък и 
на когото и да било. 

Така че ако Дзефос има антипод – това беше моят приятел. Оказва се, че 
този съвсем обикновен мъж представляваше противоположност на огромен 
брой различни помежду си личности. В този смисъл той би трябвало да е 
страшно разностранен и пъстър човек – а точно това не беше. Иди вярвай на 
логиката. Някой ден, когато остарея, побелея и поумнея, ще разработя един 
Платонов диалог на тази тема. Ако, разбира се, не съм поумнял дотам, че да 
оставя писането. 

Ето защо бях силно учуден, когато една ранна сутрин ми звънна съпругата 
на поета-трезвеник и къде с думи, къде с рев обясни: той се е заключил на та-
вана, не пуска никого, страх ме е да не направи нещо със себе си, разбираш ли, 
защото е ПИЯН!
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И докато смилах невероятната новина, съпругата изхлипа във слушалката:
– Той не е като тебе пияница, може и да умре!
Отидох на тавана, ритнах вратата и с наслада съзерцавах лицето на жената. 

От смъртна уплаха изражението ѝ премина през удивление и смътна радост, 
когато установихме, че поетът спи мъртвешки сън, но не върху лаврите си, а 
в локва недосмлени мезета. Постепенно чертите ѝ се вкамениха и изобразиха 
последователно отвращение, презрение, омерзение – онази гама, която само 
омъжените дами успяват да изваят върху черепите си. 

Но не това беше важното, така и не разбрах кой, защо и как бе насмукал 
нещастника. Станаха две други неща: първо, той повече не ми се обади, и второ 
– написа един смайващ цикъл стихове, където спиртните напитки се възхваля-
ваха наред с волния бохемски живот, сякаш всички алкохолици-декаденти му 
бях диктували стиховете през пиянски изпарения. Разбира се, личеше непо-
знаването на материята, но общото впечатление бе, че Бакхус е най-подходя-
щият псевдоним за автора. Не чух повече да е посягал към бутилката, сигурно 
това надзърване в черния свят на порока му е стигало. И по-добре – щом от 
едно сръбване изсмука цял кръчмарски цикъл, трябва томове да изпише, ако 
води нашия, недотам лош, живот.

И още един извод: човек никога не знае кога и какъв дразнител ще събуди 
дремещите Музи. Във всички случаи добре е да пробва това-онова. Дори и да 
не успее, поне ще може след време, в залеза, да си спомни с наслада, както ста-
рият сицилианец Карло Белвекио:

Тъй хубаво прахосани години!
Не помня имена, лица и дати, 
забравих аромати, гласове. 
Тъй царствено похарчени години! 
Преди затвор да стане любовта, 
любовите избухваха за нощ 
и в златото на изгрева умираха.

МАИСТРО

Нощта отдавна бе похлупила света, а аз седях пред колибата, сгушен в топ-
лата миризлива шуба. Зяпах звездите и следях хаотичните лутаници на мисли-
те си – приличаха на рояк играещи деца сред врява и глъчка. Шопът би казал: 
най-мразим да мислим, заболява ме главата, подкрепен от подозрението, че 
многото мислене, пък и малкото, не е извело никого до добър край. Особено в 
такива прекрасни пролетни нощи, когато жизнените сокове на мъжа се стичат 
надолу, опразвайки мозъка. Помня как това физическо явление ме тормозеше 
в последните класове на гимназията. Каквито бележки изкарвах до пролетта, 
това беше, от април нататък нижех главно двойки и тройки с царствено безраз-
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личие. Материята ми не само доминираше духа, но го свеждаше до малоумно 
джудже, наблюдаващо с хилене главоломното ми падение.

И сега дребосъкът клечеше отстрани. Знаеше – само чакам знак да се втур-
на, може би съвсем неразумно, в света на ветровете. Розата на Дзефос извед-
нъж бе станала мой компас, трябваше да следя посоките ѝ, да им се оставям, 
както тополовото пухче следва вятъра. И тогава – кой знае? – щях да чуя, да 
видя или почувствам Онова, което трябва.

Този компас не сочеше определена посока, поне в триизмерното простран-
ство. Ветровете наистина духаха, но само докато разчистят мъглата, забулваща 
другите и различни светове. Предчувствах близостта им, само тънка ципа ни 
делеше; отнякъде идеше музика, тъжна и протяжна песен с арабски или ин-
дийски мотиви; не различих мъж ли пее, или жена. Песента ме превзе – всяка 
хубава песен е цял роман, сгъстен до няколко фрази, носени от мелодията. Тя-
лото и духът на песента. 

И ето – малко след десет часа хлад проникна през шубата, кавакът над  
колибата зашумя, морето се набразди и лунната пътека се набръчка като гир-
лянда.

Задуха Маистро.
Той е нощен вятър от запад, ветроходците го обичат, обича ги и той. Ха-

рактерът му е добър, лековат, рядко прави пакости, а за един вятър това е най-
същественото. Необременен с голяма сила, Маистро обикновено носи успоко-
ение, съчетано с меланхолия; вятър, подходящ за влюбени, които още не смеят 
да се поддадат на страстите си. Небето се доизчисти и нови звезди избликнаха 
от дъното му. Маистро шумолеше тихо, промъкваше се през мрежата на дър-
ветата към свободата на морето, усещах стремежа му и се възхитих на спокой-
ната му настойчивост. Ако трябва да съответства на някой зодиакален знак, 
Маистро подхожда най-много на Риби. 

Затворих очи и се оставих на вятъра да ме носи.

... Опомних се пред една черква, изглежда излизах отвътре, зашото носех 
аромата на восък, тамян и старо дърво, а душата ми беше облекчена и кротка. 
Един инвалид в количка чакаше пред входа за милостиня. Пуснах му една банк-
нота, махнах му за довиждане и неочаквано чух зад гърба си:

– Прощавам ти!
Обърнах се изненадан, по-скоро очаквах благодарност.
– Прощаваш ми? Какво ми прощаваш? 
Помислих, че банкнотата му се е сторила дребна и се подразних. Загледах 

нещастника – дрипав, мръсен, в погледа му зеленееше странна злоба. Ако мо-
жех, бих си взел парите обратно, но те бяха потънали в оръфаните дрипи. По-
чувствах се ужасно глупаво и се обърнах да тръгна, но изведнъж този свят ся-
каш се издуха, изчезна църквата, инвалидът, всичко. Аз бях наблюдател, скрит 
и невидим, всевиждащ като Бог, и дадено ми беше да проникна в една история, 
отключена от думите на инвалида: „Прощавам ти!“
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Какво? Защо?
И тогава видях, чух и изживях.

... Мето дърводелеца подозираше – вече няколко месеца – че дъщеря му 
рано-рано е обзета от любовния гъдел, но не вярваше, че се е стигнало дотам 
да излиза нощем през прозореца и да се среща с някого. Само шестнайсетго-
дишна е, беснееше той пред снимката на покойната си жена, а фотографията 
му отвръщаше с хубавата си усмивка: „Аз на колко бях, Мето, когато ме взе? 
Нали толкова?...“. Мъжът млъкваше, поразен от жестокостта на времето, което 
всекиму връща всичко, но гневът оставаше да тлее и изгаря. Чудеше се дали да 
хване малката за ушите и тя да изпее името на хайлазина, или да я проследи, 
а може би да поразпита клюкарките в махалата. Едно село, дори голямо, всич-
ко знае, особено пък любовните тайни, очите и ушите на съседките винаги са 
жадни за такива новини и ако няма клюки, измислят ги. Тъй съвсем скоро му 
подхвърлиха едно име – Калоян, син на ковач от долната махала, бащата беше 
пришълец, с една каруца парцали дойде навремето и му позволиха само под-
кови да прави и да клепа мотики, да не подяжда другите занаятчии. Мето хич 
не помнеше как изглежда този Калоян – ковашко хлапе, какво да бъде, мръсно 
и опушено, стиска копитата на магаретата, докато баща му ги дялка и начуква 
новите подкови. По-долно от туй – какво?

Ще го убия, реши Мето. И баща му също, и който ми се изпречи на пътя, 
ако ще и дъщерята да е.

В тия дни той – иначе весел и общителен човек – почувства колко празна и 
болезнена може да бъде самотата. Окачи пушката в работилницата и час по час я 
сваляше, чистеше и галеше, напълни два патрондаша с бренеке, готов съм, каза 
си. Но все се надяваше всичко да се размине от само себе си – както бе дошло. 

Но не стана.
Момичето, разбира се, бе усетило промяната в баща си и знаеше – той е 

разбрал. Навъсеното лице на дърводелеца и пушката бяха издали намеренията 
му, а малката го познаваше и не се залъгваше с напразни надежди. Така че една 
сутрин Мето намери стаята ѝ празна, само едно листче до пустото огледало: 
„Тате, сбогом“.

Толкова. Мето крещя, плака, гърмя в небето към оня сляп господ горе, ко-
вачът се кри цял месец, но стана ясно – нито той знаеше къде е Калоян, нито 
някой от селото усети накъде забягнаха децата – към Балкана ли, към равнини-
те или край морето – земя голяма. Успокояваха се, че все отнякъде ще пишат, 
когато поразмине гневът и Мето преглътне болката и срама, но писмо не дойде. 
Месеците минаваха без знак и вест, само се затвърди мнението, че младите са 
пресекли равнината и са потънали из родопските села или в мините. А може и 
да бяха хванали някой параход и вече да не помнят къде са се родили – както 
става с много гурбетчии, прокудени от мъките си в родината. 

С времето болката на дърводелеца се притъпи, превърна се в тиха мъка, 
но пушката и патроните все тъй висяха над тезгяха. Мето сякаш бе преглътнал 
срама, потъпкал бе гордостта и разпитваше всеки пътник дали не е срещал, или 
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чувал дъщеря му. С отчаяна надежда, години наред. От самотата и отчаяние-
то го спасяваше работата. И Мето благославяше умората, която го тръшваше 
вечер и го хвърляше в безпаметен сън, подсладен с капчица лъжлива надежда. 
Често, преди да пропадне в съня, Мето се чуваше да шепне: „Дано е било от 
любов, Господи, а не от страх и омраза към мене!“.

Една есен ковачът, Калояновият баща, легна болен. Чу се, че е пътник, и 
Мето си помисли: ето на, отива да изкупва греховете, своите и на сина си, ама 
и на него не е било лесно през тия години... Най-неочаквано ковачът прати да 
го повикат; не да се простим, казал, ами нещо да му съобщя. Два дни Мето сти-
ска зъби и мачка омразата, сетне отиде при ковача, но завари само смълчани 
баби да мият мъртвеца. Мето постоя при останките на мъжа, когото бе мразил 
наравно със сина му, пък си тръгна, тогава една от жените му пъхна листче в 
ръката. От него е, посочи тя покойника – на тебе рече да го дадем.

И се скри. 
Мето прибра листчето, отиде си вкъщи, сложи очилата и прочете какво бе 

записала жената:
„Синът ми бил в това горско стопанство, преди две години го видели там. 

Има дете, петгодишно момче. Майката е починала отдавна. Това научих, това 
знам“.

Следваше адресът на горското стопанство, но Мето нямаше сили да го 
прочете.

Потекоха дълги, безпаметни месеци. Той потъна в новата мъка като изто-
щен удавник, търсещ вече покоя на дълбините. Само се питаше: кога ли е ум-
ряла, защо не ми се яви поне насън, защо не ми подсказа – та да не се надявам 
напразно?... Надеждата го бе поддържала през тия години, без нея Мето рухна, 
стопи се и само жилавият организъм го опази от смъртта – а той я желаеше 
като враг, с когото да се пребори за последно.

Така оцеля. Останките му се движеха, работеха, но живец в тях нямаше. 
Въпреки съжалението си, хората взеха наново да го отбягват – тъй прилепчива 
бе мъката му. Но хора не му и трябваха. Как можеха да изпият те, мравките, 
морето от болка? И само една мисъл донякъде му вдъхваше сила: детето. Онова 
момченце, невидяно и непогалено, и то може би носеше неговото име. 

Така полека ново семе надежда покълна в горещата пепел. Да види дете-
то. Своя внук. Болката от смъртта бе изтрила обидата и утаила омразата, без 
да разбира, той отдавна бе простил на дъщеря си. Страшното беше, че никога 
няма да ѝ го каже. Тя му бе причинила страдания, но и сама бе изстрадала. 
Такъв е човешкият живот, винаги може да поднесе по-голяма мъка, отколкото 
си представяме. Бог ли е виновен, че така е подредил света, или хората сами 
търсят злото, както пияницата жадува чашата? Какво се бе случило, какво бе 
преобърнало живота им – и ето сега едно мъртво момиче и един безутешен 
баща. И едно момченце, нецелунато и непознато. 

Как така подреждаш пътищата ни, Господи, че мъката с хиляди образи ни 
причаква на всяка крачка? Или ние, глупавите и слепите, просто бягаме от ши-
рокия и равен път като подплашени овце, вместо да ти се доверим и послушно 
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да те следваме? Нали уж изкупи греховете ни, Господи, нали зарад тях се качи 
на кръста; а защо с нови мъки ни наказваш? Все питам, Господи, все питам: не 
се ли умори да ме слушаш? Няма ли веднъж поне да ми отговориш, колкото и 
недостоен да съм?

Но Бог мълчеше, сърдит или обиден. И един ден Мето му каза: 
– Отивам. Щом мине зимата, отивам да търся детето. Трябва да го видя, 

пък сетне ме прибери да ме съдиш. Прави каквото щеш тогава, но сега помогни 
да го намеря.

Едва дочака пролетта. Преди да тръгне, треската го бе обзела тъй силно, 
че ни спеше, ни ядеше, нито помнеше какво става около него. Хиляди пъти 
бе гледал на картата къде трябва да открие Калоян и детето. Беше оцветено в 
червено, значи високо в планината е, далеч от света, от мъката и срама, които 
бе причинил зетят, но Мето вече не чувстваше омраза и сам бе изненадан от 
това. Преди години Калоян е бил съвсем младо момче, луднало по дъщеря му, 
и нищо друго е нямало значение. Можеш ли цял живот да му се сърдиш за 
това?... Тъй разсъждаваше дърводелецът и някаква странна радост, непозната 
досега и малко срамна, галеше душата му. Той позволи на това ново чувство да 
го обхване, без да пита отде се е взело, докато все пак разбра. Беше радостта от 
опрощението. Излезе, че радостта да дадеш прошка бе равна на радостта да я 
получиш.

Прощавам му, реши Мето, даже отдавна съм му простил. Сега трябва да му 
го кажа. Баща е на внучето ми, сигурно го обича, както аз обичах моето дете. 
Нима не е заслужил прошката ми?

Така, с олекнала душа, той тръгна на път.
Представяше си детето, надяваше се да е бяло и синеоко като майка си, но 

и на ковашкия род да приличаше, все едно. Нали дете беше – сладко усмихнато 
дяволче, педя човек, а сгрява душата с един поглед. Докато пътуваше, внучето 
беше все с него, приказваха си като възрастни и Мето дори забрави, че и името 
му не знае. Вече го познаваше – сигурно детската душица бе усетила как дядо 
идва и бе долетяла от оная планина да го посрещне. Идвам, говореше ѝ Мето, 
пристигам, тебе да видя и на татко ти прошка да дам, друго не искам от този жи-
вот. Моето свърши, твоето идва и дано аз съм изживял всички мъки, отредени 
за рода ни. Ето, ще тръгнеш на училище, няма да усетиш кога ще пораснеш, ще 
се завъртиш на любовната въртележка, пък аз ще те гледам някъде от пъкъла, 
ще ти се радвам, пък, ако трябва, и ушите ти ще подръпвам да не сториш някоя 
глупост. Защото най-големите глупости вършим от любов. Падне ли ни перде-
то, главите ни се изпразват и вместо да се стаим, да се скрием някъде, докато 
ни мине, пъчим се, глупаците, да ни види светът, и аха – да закукуригаме като 
петлета върху прясна тор. От мене да знаеш – любовта е сладка от пояса надолу, 
другото е чиста лудост. Ама знае ли човек от какво ще полудее?

Мето стигна горското стопанство на следващия ден по обед. Бе пътувал 
с влак и автобус, след това го качи един разкапан камион, когато шофьорът 
разбра при кого отива Мето, се навъси и почти не продума повече. Сигурно са 
скарани, помисли дърводелецът, стават такива работи между мъже. Шофьорът 
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му посочи една къща между гората и дъскорезницата: той работи на гатера, 
ама сега сигурно обядва вкъщи, там го потърси. И отпраши, а Мето се отправи 
с омекнали крака към дома на внучето си. Светът се люлееше наоколо в розо-
ва мъгла. Подкрепи ме, Боже, да не умра сега, току пред вратата. Утре може, 
другаде, както решиш – но сега и тука да не е, недей. Нима не заслужих грамче 
радост в този проклет живот?

Къщата бе обикновена, едноетажна, измазана надве-натри, дворът обра-
сваше с пролетен треволяк. Една стара кола ръждясваше в младата коприва, 
няколко кокошки кълвяха в сянката ѝ. Лъхаше на запустение, само прането, 
полюшвано от вятъра, махаше приветливо. Жена няма тук, мина през ума на 
дърводелеца, май не е повторил... Беше си представял вариант как чужда някоя 
жена е отгледала детето и не дава да се спомене за истинския му род, но тук, 
слава Богу, жена не шеташе, другояче изглежда къща с домакиня, колкото и 
калпава да е. Мето знаеше по себе си – колкото да се старае мъжът, все нещо в 
къщата му ще издаде липсата на женска ръка – пък дори едно цвете в саксия 
или гиздаво перденце.

Доближи и спря – усети някакво безмълвно присъствие. Нещо го гледаше, 
следеше го през оградата, преценяваше го – чужд мъж приближава и не знаем 
намеренията му. Но човек не се виждаше и Мето направи още няколко крачки. 
Спря пред вратата – желязна рамка с опъната телена мрежа. 

О-о-о, извика слабо той и се стресна от гласа си. Никой не отговори, но 
Мето усещаше погледа и пак извика, по-смело: о-о-о!

И тогава срещна очите и съществото. То го следеше – една топка, увита в 
одеяло, тъмна и неподвижна. Беше дете в странна количка с облегалка, цялото 
загърнато като пеленаче, само лицето му издаваше, че е по-голямо. Суховато 
тъмножълто лице, леко деформирано. Мето се втренчи в него премалял. Дете-
то гледаше безмълвно, само очите издаваха, че го вижда, но нито страх, нито 
въпрос или учудване излъчваха те. И дърводелецът изтръпна, внезапно раз-
гадал чувството в тях. Омраза – първична, мощна, необяснима, животинска 
дори, хлуеше от тези недетски очи. Сякаш бе дребен, сгърчен възрастен не-
щастник, намразил отдавна света и превърнал дори надеждата си в ненавист. 
А беше дете. Неговото внуче. Малкото му, любимо, невиждано внуче, грозно и 
приковано в сандък на колелца. То би трябвало да носи неговото име, да бъде 
усмихнато, палаво и игриво, да люлее света със смеха си, а сърцата да спират от 
любов. Трябваше. Но беше точно обратното – един сгърчен антипод, ненавиж-
дащ света и несъмнено отритнат от него. Не толкова болка и съчувствие пара-
лизираха дърводелеца, вкопчен в телената врата, страх го беше. От крехкото 
безпомощно животинче в количката, излъчващо омраза, както огънят излъчва 
светлина и топлина. 

Стори му се, че е прекарал безпаметни часове, втренчен във внука си. Въ-
просите блъскаха главата му, неспособни да се подредят – а и как да отгово-
ри?, – когато зад гърба си чу глас:

– Видя ли го? Видя ли го най-сетне?
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Мето извърна бавно глава. Калоян, пораснал и даже състарен, в омазани 
работни дрехи, го гледаше и в погледа му тъмнееше същата омраза.

– Позна ли ме? – изговори едва Мето.
– За какво си дошъл? Детето ли искаш? Е, като го видя на какво прилича, 

още ли го искаш?
– Не, не – бързо възрази Мето – не затова. Да ви видя. Това. И...
– Е, видя ни. И какво? Доволен ли си? Радваш ли се, че ни стигнаха клетви-

те ти? Че дъщеря ти умря на деветнайсет? Че детето е наказано за цял живот? 
Че аз съм съсипан, нула, нищо?

– Какво говориш! – уплаши се Мето. – Какви клетви? Аз само исках...
– Проклел си ни! На врачки ходих толкова пъти заради детето – тъй казаха! 

Децата се наказват, за да страдат родителите – това ми казаха! 
– Недей говори така! – чу гласа си Мето. – Как можеш? Аз за добро дойдох, 

да ви видя... Прошка да дам, затова дойдох! Прошка да дам, задето ми зачерни-
хте живота! А ти... – Той захлипа, безсилен да затули мъката, но в очите на зетя 
имаше само студена ненавист.

– Чак тук ни срещнаха клетвите ти, чак тука! Мислехме, че сме в рая, дока-
то... И какво каза – да ми простиш? Ти – на мене?

Калоян пристъпи, готов да го удари, Мето впи пръсти в оградата и пак бе 
пронизан от погледа на детето.

– Ти – да ми простиш? Кога, сега? Когато има една мъртва и едно живо 
погребано дете? Ти ли ще ми раздаваш прошка? Какво право имаш изобщо да 
говориш за прошка? Иди, иди кажи на детето, че му прощаваш! Иди де! И то 
ще скочи да тича из двора! Иди на гробищата, кажи на дъщеря си, че ѝ проща-
ваш – след като я прокле! Върви! Виж го ти – прощавал! Кой ти е позволил да 
прощаваш?

Калоян приближи, зачервен и ръмжащ, Мето присви очи да поеме удара, 
но зетят само го отмести от вратата и рече:

– Махай се. Да не съм те видял – ни жив, ни умрял. 
Влезе вътре, наведе се над детето и го погали по главата, двамата си зашу-

шукаха нещо. Мето постоя, докато усети краката си, бавно пое, после се обърна 
и изхриптя:

– Как се казва? Детето как се казва?
Зетят се поколеба, но отговори сухо:
– Методи.
Когато се опомни, припадаше бързият, влажен планински мрак. Беше вър-

вял безпаметен, селото бе стопено далече зад гърба му. Мъгливи вълма горска 
влага висяха в тъмните клонове на боровете и елите, от насрещната клисура 
тихо виеше вятър. Изживяното се бе смалило някъде в дъното на съзнанието 
му – скрито и потулено, за да не се взриви. Мето следваше каменист, изоставен 
път към клисурата, насреща светлееше изоставена кариера. Спомни си радост-
та и надеждата, примесени със страх, докато пътуваше насам, и се разплака. 
Господи, нали за добро дойдох? Нали цял живот доброто исках за дъщеря си и 
ако нещо съм направил, за добро е било? Но какво е това добро, Боже мой, дето 
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причинява злини? Как може човек, дето никога не е вършил зло, да навреди на 
близките си? Какво излиза – исках да простя, а трябвало аз да прося прошка? 
Защо всичко е така объркано в този свят?

Вятърът задуха по-силно срещу него, сякаш искаше да го върне назад, но 
Методи продължи. Слизаше от запад, този вятър с дъх на мухъл, залезът го бе 
освободил и той лудуваше като отвързано куче. Най-сетне умората надделя, 
Методи седна на един зеленикав камък и загледа надолу, в клисурата. Върху 
скалистото дъно се протягаше тънко поточе, мъглата вече го покриваше. Горе 
обаче вятърът свиреше в ушите му, свистеше и пъшкаше, искаше да му каже 
нещо, но Методи чуваше само собствените си въпроси. Защо, Господи? Свои 
грехове ли изплащам, или на родителите си? Или просто така е нагласен све-
тът, че човек страда и толкова. И няма смисъл да слуша въпроси и отговори 
да търси, щото те само умножават мъката. Но хора ли ще бъдем тогава, или 
добичета?

Вятърът громолеше нещо тържествено и мощно, предназначено само за 
него, Методи. Той се изправи, отиде до ръба на пропастта, поточето бе изчезна-
ло, скалите бяха обвити вече с мека пелена. Мярна му се жълтеникавото изкри-
вено личице на детето, а зад него съзря силуета на дъщеря си. После прекрачи 
в нищото и изрече – или го помисли: „И за какво всъщност ме прати да живея, 
Господи?“.

„Прощавам ти“ – повтори инвалидът. Опомних се, огледах черквата, суе-
тещите се богомолци, вдъхнах топлия аромат на тамян, свещи и старо дърво. 
Дрипавото същество от количката ме гледаше с някакво превъзходство.

– Какво ми прощаваш?
Нещастникът се ухили с редки, черни зъби.
– Добрината ти прощавам.
Повика ме с пръст, наведох се и той прошушна, плюейки:
– Какво, не ме ли позна? И таз добра! Да, детето. Онова, същото.
И всичко изчезна. Бях у дома си, пред колибата, морето плискаше, звездите 

трепкаха. Духаше Маистро. Вятър с кротък нрав, повечето хора не го усещат 
нощем. Само дето сънуват тежки и тъжни сънища.



Здравко Пеев

ПОСВЕЩЕНИЕ

Живяхме с теб свободни и щастливи

в една прохладна стая в тъмнината

и гледахме как облаци преливат

в миражите на хоризонта златен.

То беше залезът, но не за всички,

и не за нас – отпили питието,

че устните от хладните напитки

за тъмните наслади се досещат.

Живяхме с теб в голямата самотност

на стаята – и тъмна, и сияйна,

разперили платна в наивна лодка

от тъй познатите любовни тайни.

Но беше като вечност – в тишината.

(Часовниците спряха ли да крачат?)

Поникваха невидимо крилата

и бавно ни отнасяха във здрача.

  Из „Времена“, 1987
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НАВОДНЕНИЕ

Мравки ли се молиха на зноя – 

капна дъжд на камъка изпечен.

Загърмя в балканското усое

и реката всичко ни отвлече.

Сгушени във майчините скути,

пак не спят деца – води изтичат,

куклите им тинята затрупа,

с дрешките им храстите се кичат.

Времената се менят и съхне

облака изпран на небосвода,

вятър като смок в тревите съска – 

пак за жадни хора и природа.

С птици и цветя, с огромен разум

е изпълнен всеки миг в живота,

но чия утроба зноя ражда

и стихия сляпа и жестока?...

  Из „Лятна буря“, 1979
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ПОМЕН ЗА ИВАН ПЕЙЧЕВ

І.

Сънища – светлини и морета,

и ти – в единственото пристанище.

Ето, връщаш се от небето,

да видиш дали си забравен.

Живял си без нас, далече,

на остров с моряшко чело.

Дихание от една вечност

и глас в пустошта неделима.

А вълните към нас прииждат

и разказват за теб безкрайно,

и ти преминаваш видимо

през стените на забравата.

ІІ.

Скърбят, напуснати от тебе думите,

горчилката им съхне като пясъка,

морето се оголва до безумие

и ни оставя на брега – натясно.

И ни оставя пак сами – в черупките,

затиснати в тревясалите дворове,

под покривите – знойни и прихлупени,

с копнежите – по-тежки от оковите.

Скърби и вятърът – с крила увиснали,

и чайките се взират във дълбокото,

солени, черни, груби и разнищени,

вълните идат – скъсани от котвите.

 Из „Забранен живот“, 2000
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Венета Мандева

ПОСВЕЩЕНИЕ

Примирени сме с късните есени,

ала първите мъртви листа

падат страшно – докато са весели – 

в още топлите птичи гнезда.

Как внезапната смърт стряска хората!

Но си тръгна поетът от нас.

А в скръбта ни, все пак непресторена,

има страх: „Ако утре и аз?...“

И стихът му ни пари по устните

с неочаквана, ранна слана,

и намираме в него предчувствие,

за което той няма вина.

Той бе краен – възторжен и весел – 

не премерил той своя поклон

към земята на своята песен,

полетял, не от връх, от балкон.

Не предчувствал, не чакал, случайно е.

Но обичаше той висина...

А пък най ще живеем до края си

в топлина, в тишина, в равнина.

 Из „Градско време“, 

    1979
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ГРАДЧЕТО *

Градчето се дели на два квартала,
на „ние“ с плюс, с огромен минус – „те“.
И те са черни, ние – в снежнобяло.
И с всеки ден омразата расте.

Локална уж, войната се разгаря,
навлизат вече прашките във ход,
и кръв се лее! Тръгват да се карат
бащите в страх за нашия живот.

И двете поколения обзети
от бяс, си търсят лошите черти.
И се развихрят клюки и вендети
и се захлопват пътните врати.

И стават горни горненци „долняци“,
в устите им е долният квартал.
Анодът и катодът сменят знаци –
„онез на хълма вятър ги е вял“…

Човечество, градче от два квартала,
от „ние“ с плюс и с черен минус „те“!
Играчка-плачка, дреха овехтяла,
опасно детство! Хайде да растем!

   1991

* град Павликени
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ПЕГАС
 на Здравко Кисьов

Къде са вечните ми теми, крилатият ми кон къде е?

Валидни са за всяко време свръхпоетичните идеи.

Да, вечността е в Партенона… Но блокът е за петилетки

и Жулиета от балкона я чуват всичките съседки.

Децата в детската градина, на кончето, вместо опашка –

маркуч рисуват – за бензина… Нима е смешно? То е страшно!

А дъщеря ми на дванайсет, подрумничето* не познава.

В хербарий сух е еделвайсът… Как вечност да творя тогава?

В училищния двор бетонен децата ни са алергични.

В тролея няма Аполони, да пиша в стих, че ги обичам.

Изсичат градските дървета – площадът – в мрамор, по проекта…

И нямам въздух в дробовете, за да възпея архитекта.

Не съм за газените лампи. Не лукс е огънят в камина.

Езикът ми горчи от щампи, като в екран мъртвешко сини.

Не те зова назад. И вярвай – съвсем не е въпросът в строя.

Днес конят от бетон, навярно планетата превръща в Троя…

Кажи, от вечните ти теми – живот и смърт, любов, омраза –

как мимолетно да си взема аз за човека малко разум?

Не град в градината да прави – да прави във града градини; 

децата ни ще бъдат здрави, ако на кон в тревата минат…

Върху Пегас, от небосклона, градът навярно е прекрасен.

Но няма тук трева и клони. И ми умря от глас Пегасът.

    1989 г.

  

ЛОВ НА СВЕТУЛКИ

Почти безпогрешно прочела на Бога справочника вечен –

„Кой кой е?“ – без фалш и преструвки, аз всъщност отивам си вече.

Но в болните мои недели все идва по някой приятел –

с печално опънати струни ме дърпат душите ви златни.

Държите ме толкова много, макар че и толкова нежно –

така са улавят светулки – не с пръсти, а в лунните мрежи.

И още не мога, не мога да мина отвъдната бездна –

но облак луната притулва и по е добре да изчезна.

* (ботанич.) живовлек
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Тогава си мисля за тези, които забравят насила, 

чието добро е за показ, но никога не и от милост.

А те отминават ме трезво – светулките бързо умират.

От тяхната хладна жестокост сама тъмнината извира.

Тъй светвам от вашата нежност, угасвам от болка невярна.

Но краткото светване стига да виждам накрая си вярно.

Задръжте ме в лунната мрежа, за глътка живот благодарна.

А после, там горе, ще мига светулка в небето на Варна.

    2000 г.

РАЗГОВОР С ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново, не зная дали дочуваш моя глас,

но от безкрая към безкрая през тебе все минавам аз.

И в църквицата на Асеня колоната на Омуртаг

все тъй струи се извисена през времето до мене чак.

И Янтра, все така без рима, почти във кръг извива стан,

неповторима, но сравнима със пръстена на Калоян.

Трагично неподвижна само се вдига лобната скала,

но птицата на дълга памет ѝ хвърля сянка от крила.

И под зората се изрежда – до коня кон, пред люта бран

войската – сетната надежда на безнадеждния Шишман.

И тази аз ли съм – се питам, която стремето държи

и своята коса разплита: Царю, стрелите си вържи!...

Велико Търново! Реката навързва хълмите на сноп.

Ти от пръста си толкоз свята, дай шепа и за моя гроб.

    1981 г.
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Маргарита Петкова

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ

Прости ми, Смърт, че цял живот се смеех,

присмивах се над твойта неизбежност.

Така над бездна лудият люлее се,

душицата си стиснал най-небрежно.

Така кварталният пияница излива

последна глътка в израненото си гърло.

Така случайната жена завива

мъжа случаен, преди той да се събуди и си тръгне.

Така и акробатката от цирка

страха си стиска между два трапеца,

и вехтошарят сутрин се провиква,

торба със старите неща понесъл.

Така... Така аз само всъщност зная

цената на смеха си – безнадеждния...

Прости ми, Смърт. А дойдеш ли накрая –

вземи ме като нещо неизбежно.

  Из „Втори балкон“, 2005

Ч Р Д
 На Рени

Поумнелички, погрознелички,

поналяти в бедрата и ханша –

не сме какички вече, а лелички,

но в това няма нищо страшно.

На четвъртото десетилетие

във водите – навлизаме смело.

И е даже добре тогава, дето сме

млади духом и не толкоз – телом.

Знаем свойта цена до стотинката

и не харчим вече на вятъра.

Помъдрели са ни инстинктите,

но това е напълно понятно.
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Уж за всичко сме застраховани,

но над младото рамо на някоя Кити –

ще опре в нас очи един Вронски.

И това ще ни счупи главите.

 Из „Писмени показания“, 1993

КОНЦЕРТ ЗА ГРАМОФОН В А-МОЛ

В главата ми се блъскат спомени

и многоточия.

А той седи до грамофона

и сменя плочите.

Дъждът в прозореца се стича

почти отчаяно.

А аз седя и го обичам,

без той да знае.

От двата ъгъла на стаята

не се поглеждаме.

Той се държи непроницаемо,

а аз – небрежно.

По плочата иглата тича,

почти към края е.

А той седи и ме обича,

без аз да зная.

Светът е музика и думи,

за нас написани.

В главата ми – какво безумие! –

безумни мисли.

И здрачът като шал се свлича

върху ни в стаята.

Така седим и се обичаме.

Без да го знаем.

 Из „Бележка на автора“, 2000
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ОПИТ ЗА АВТОПОРТРЕТ

Аз съм сбъркан човек, запомни го.

Съвсем наопаки и напук живея.

Купувам вместо мебели – книги.

Вятър на бяла кобила ме вее.

Не обличам вечерни рокли.

През зимата ходя без шал и шапка.

Не нося чадър и направо през локвите

с най-новите си обувки шляпам.

Не се подпирам на чуждо име.

Нямам доверие в самолетите.

Стиховете ми са с неточни рими.

И студено си пия кафето.

Не съм в крак нито с модата, нито с другите.

Със себе си, че съм в крак, е главното.

И нищо чудно, както е тръгнало –

вместо дяволите,

да ме вземат ангелите.

Из „Ивановден“, 2003 
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Дуленко Дулев

НОВА ПРИТЧА

В притчите на предците

има мотив доста стар.

В него се казва, че сред слепците

и едноокият ставал цар.

Навярно е тъй...

Но според мен защото

на слепците зрение не им е дадено,

че да видят

къде му е на тоя едноок окото...

За да бъде извадено.

ОГОРЧЕНИЕ

От много години известно е, че

няма алтернатива:

Дето е текло – пак ще тече...

Пара при пара отива...

От много години около нас

мъдрата мисъл живее:

умните хора се борят за власт...

Простите – за идея.

Знаем го всички това наизуст.

Бог е така орисал.

Жалко е все пак, че загина Исус...

Просто нямало смисъл!
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ОБЯСНЕНИЕ В ЛЮБОВ

Здравей, любима!

Минах през града ти

и теб потърсих като стар познат.

Посрещна ме

и нежно ме упъти

как бързо да напусна твоя град.

Но аз съм злобен.

Мразя те и мразя

на твоя мъж законните права...

Пропит от злоба,

ярост и омраза,

заплювам те завинаги с това:

Обичам те!

 Из „Записки на пенсионирания мускетар“, 1995

Антология „Света гора“

алманах • Ϛвета гора • 2008 143

Найден Найденов • Проекция



Антонин Горчев

ЛИСТ

Един-единствен миг живот!

Листецът есенен кръжи

под сив от влага небосвод –

листецът, златен от мечти.

И вече стъпкан е в калта:

ни семе дал, ни станал плод...

Единствен миг на свобода,

платен с цената на живот.

 Из „Галера“, 2005

РОЗОВОТО ПЛИКЧЕ

Някой е носил храна за децата си в него.

Или мезе за почерпка с приятели късни.

После го хвърлил.

Студеният вятър поде го

и хукна между панелките сиви и мръсни.

Дълго го люшка над прани чаршафи и дрехи,

над повехнали китки, кавги и дървета.

А с пликчето розово се издига полека

на клошаря душата.

И стига небето.

ПАРАДОКС

Змия ли ще излюпи или птица

не знае в слепия си сън яйцето.

А истината е двулика.

Пълзи.

Или е във небето.
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* * *

Сънувах нашата раздяла.

Без глас.

Без жестове.

Без време.

Сънувах празнотата.

  Горе.

  Вляво.

* * *

Уж толкова вода изтече,

уж всяка рана заздравява,

ала вината всяка вечер

ме чака скришом у дома. 

А аз мълча. И все се мръщя.

По-черен станах от главня.

Почерних бялата си къща

и ти във нея почерня.

 Из „Шипът на розата“, 2007
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Димитър Арнаудов

БЕЛГИЙСКИ ДНЕВНИК

Заглавието е условно. Това не е дневник, в който са фиксирани богатите впечат-
ления от далечни и интересни страни, в центъра на които стои Фландрия, нито пък 
белетристична творба с измислени герои. Не е пътепис, а размисъл. Когато останеш 
задълго „насаме със себе си“, пренесен в една друга действителност, длъжен си да си за-
дадеш важни въпроси, пък дори и да не знаеш точния им отговор. Колцина забелязват 
печалния израз на императора философ Марк Аврелий, възседнал коня си на Капи-
толийския хълм, и дали си дават сметка, че той е поставял риторични въпроси в едно 
смутно време? За какво е разсъждавал Монтен в своето усамотение? Това са примери 
на различна, но сходна реакция.

Едва ли има по-непреходна материя от изкуството като почва за подобен раз-
мисъл. А земите на стара Нидерландия (днешните Белгия и Холандия), на Испания, 
Франция и Германия са родили велико изкуство. Оттам е могъщата емоционална про-
вокация за написването на тази книга. В живия всекидневен контакт със старото и съ-
временното изкуство, с делнично-прозаичния живот на хората извън родината аз съм 
размишлявал и съм се чувствувал като българин – другояче не би било и възможно. 
Мисля, че живият, всекидневен запис на тези впечатления им предават автентичност. 
Все пак тя е субективна като всеки емоционален контакт. Към изкуството не можеш да 
бъдеш безразличен, ако разбираш езика му. Неслучайно французите казват: „J’aime ce 
tableau“ (обичам тази картина, което значи – харесвам я).

Но това не е книга само за художници. В нея има наглед различни неща: живи 
реакции на видяното и „лирични отстъпления“, критични анализи и поетични опити, 
реални герои и психологическа равносметка. Има рисунки и история – отминала и съ-
временна. Най-съкровеното ми желание беше книгата да е честно написана. Дълбоко 
лична като намерение, постепенно реших, че тя ще е нужна и на по-широка аудитория, 
затова се осмелих да я напиша.
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Защото нашият свят е много по-богат и по-сложен, отколкото си представят всич-
ки доморасли еснафи навсякъде по света.

19.VII.1986 г.

ПЪРВА ТЕТРАДКА
Когато си купих тази „тетрадка“ (Белгийски дневник, т. 1), продавачът каза цената 

septante Frs, а не soixante-dix (само бях чувал, че така казвали (белгийците).
Следващите тетрадки трябва май да са от „ученическите“.
Казват и „nonente“ = 90. Също: „octente“ = 80. Вкл. по радиото!
Една майска мушица се размаза на страницата за колорит. (Антверпен).
Но пътят от летището до посолството е 15 или 20 км (26.04.80 г.).
Bruxelles’ 1980

* 7.04.1980 г., понеделник
Пътуване (същия ден като миналата година – 7.04.79).
На летището – весели фламандци (малко гамени), играят си като деца, понапиха 

се с водка „Чърчил“. С карирания панталон и синята кърпа на врата се оказа български 
американец на 78 г. от Калифорния („кок“ на кораб?). Самолетът – по чудо пълен; мно-
го белгийци – нали пътувам за Белгия...

Хайтов дойде при мен на последната седалка. Приказвахме мило.
Посрещачи няма! Твърдят, че телексът бил отдавна и без дата...
Два разговора с посолството и – такси: тежък финансов удар! От летището до по-

солството = 750 Frs (тай взе 800 Frs) = $ 26 = 52 DM! Ако го сметнем в левове = 50 лв! А 
държавата ми е дала в джоба $ 10.

Заем от посолството 500 Frs.
Добро начало!
Всичко е много по-скъпо от Испания (двойно, а аз имам двойно по-малко сред-

ства: 2x2=4 пъти по-тесен колан). Ще се правят много сметки, а не съм свикнал...
Хотел Berkley Av. Rogier 51
Tel. (02) 241.88.77. Хубав хотел! Луксозен, тих и спокоен (семеен).
Разходка до центъра в празния град (Великден). Само турци в квартала. Турски 

кафенета, карти, билярд, приказки. Турнета играят на улиците. Милият Ориент! Скъп 
ми е, когато не съм в него. Хората – кротки, умислени. Децата – весели (като навсякъ-
де). Пъстрота, която ме радва: като в Тунис, в Истанбул, но меланхолична...

Все пак две немски момичета с VW ми свирнаха с клаксон и спряха да ме извикат... 
Нейсе!

*8.04.1980, вторник
С Вася Ачанов (култ. аташе) – при Roger Debognies – Ministere del’ Education 

nationale et de la Culture neerlandaise/Relations culturelles internationales.
Av. De Cortenbergh. 158
Коректен прием, точни уговорки, „мърдане“ в стипендията – няма: 14 000 Frs. 

Програма за специализацията. Фламандски патриотизъм (и с право!) – по отношение 
на темата. Фотокопия за уговорките с отговорните лица от различни инстанции.

L.heo Van Looiy – директор на Кралската академия в Анверс, ще ми бъде ръково-
дител. Той е съставил прецизна програма. Може би ще се местя в Антверпен. Може да 
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е за хубаво! Стоян Куюмджиев имал чудесни условия за работа и безплатна квартира 
в Академията. Пътят Брюксел – Антверпен е 102 Frs. и трае 1/2 час Ако съм близо до 
извора – по-добре.

Пък и по-тихо, по-спокойно... Ще видим! Брюксел не е толкова голям, но има пре-
тенциите на „мегалополис“. Чуден е Grand ‘Place, Саблон и др., но „сребърните“ бил-
динги на новия град са грамадни и конвенционални. Пък и хладни са. Няма го живото 
чувство на испанците за пластика в архитектурата (особено модерната, че и старата). 
Мадрид, Мадрид, много си ми близък вече... И къщите, и хората – цялата атмосфера!

A Grand ‘Place е прекрасен в червеното и златното си – дума да няма! И пак си 
мисля например за Гант: Колко е топъл малкият град с история...

„Вавилонският“ (или асирийският) стил на Брюксел от 19 в. е нещо скаран с до-
брия вкус. Мегаломания без живо чувство.

Брюксел, Гант, Брюге, Остенде ~ 1/3 от Белгия = 1 час
Остенде: слънце и пролет!
Nicole Vroman (Вромен) и малкият дявол Nils + Ula (дакел от Яунде – Камерун, 10 

год...). Микробус. Морето, каналите. Фериботите Остенде – Дувър. Безкраен северен 
плаж, морето – благородно олово. Просветва слънце, платноходки се гонят. Параходите 
за 3 1/2 ч. са в Дувър. Има вече голи хора по плажа. Брегът – по-висок от Схевенинген. 
Почна нещо да ми прилича на дневника на Чехов: „Остров Сахалин“.

На 20 км западно от Остенде: чудни жилища с витрини към морето (и Англия, ако 
се виждаше). Празни през цялата седмица, „наемат ги само за „уик-енда“. 

До Брюге с кола. Чисти и хладни села. Къщите – „морални крепости“ на фландър-
щината. Малко дървета. В Германия е къде по-живописно!

Брюге – фантазия! Красота и романтика. Канали и плачущи върби. Стара архи-
тектура – приказка. Манастирът за девици (благородни) от 1756 г. Чудни дървета: ви-
соки и стройни, със зелен мъх по тях. Готически кули и фламандски фасади; мек залез 
– строгост и хармония като при ранния Коро. Тухлени къщи с истински аромат на ми-
налото. Прилича на Гант, но старият ансамбъл изглежда къде по-голям! Дам е наблизо 
(в залеза). Вж. книгата за Тил Уленшпигел и Дам!

Ще видим, ще видим...
* 17.04.1980 г., четвъртък
Musee de l’Art ansien (Beaux Arts): Брьогел е разкошен! И толкова различен! Чети-

ри шедьовъра с различен характер (крайно различен):
а) „Преброяването във Витлеем“ – съвършено майсторство; пьлен Брьогел. И все 

пак: пипа човешки по небето (с рядка боичка), а слънцето е червено и откровено като 
петно. (П. Брьогел II избягва слънцето, страх го е от контраста му!!!)

б) „Икар“ – философия, скептицизъм, поезия. Мистика и проза заедно. Цветна 
хармония. А по пейзажа отзад – пак „човешки“, а не „стилизирано“...

в) „Непокорните ангели“ (по времето на Фромантен са мислили, че е от П. Брьогел 
II – Адския). Колко много от Й. Бош! Небето – в началото отблъскващо синьо. Пък и 
цялата картина – дисхармонична. А после?

Г) „Прозявката“ – малко бижу.
„Пейзажьт с кънкьорите“. Хубаво копие на „Избиването на младенците“ от П. 

Брьогел – но все пак копие... (Оригиналът – в частна колекция).
Провизорна, стеснена експозиция на XVII век. Чудесен Йорданс (но близък до Ру-

бенс – тук само по-плътен, „по-кървав“).
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Фр. Халс – малкият седнал човек със шпагата, + още един портрет. Много добри!
Чудесен Рьойздал – пейзаж с лодки при буря и... т.н. Много се разглезих с Прадо! 

Не са много музеите като Прадо, я!
Изумителна е фасадата на „St. Carolus Baromaeus“ – съвършен италиански барок 

(от фламандски архитекти). Чудесно осветена вечер...
На две крачки от нас е къщата, в която е живял А. Дюрер (1520–1521). Много ис-

тория, много изкуство.
В пълна форма съм и вече не ме е страх, нямам комплекси на „чужденец“, дори не 

и на „бедняк“. Дано да е до края!
*27.04.1980 г., неделя.
Интересно се сменя самочувствието на човека. Прави са били древните римляни: 

„Здраво тяло – здрав дух!“. Днес се чувствувам чудесно. Вече съм „у дома си“ в пълния 
смисъл на думата. Мина времето на антверпенските „курви“, които ми махаха нощем, 
тръскайки гърди от заведенията, където всички се наливат със „Stella Artois“. Хората 
се надбягват с коли по тесните улици. Педерасти и проститутки в барчетата. Спах чу-
десно!

Дори днес вече ми се струва, че времето няма да стигне... Подем!
А всъщност в „дома“ ми, два етажа по долу в ателието си, се е обесил предишният 

директор на академията Mark Macken.
В една тъмна зала са складирани скулптурите му. И не са лоши.
У нас би бил поне „заслужил художник“. В Миделхайм има негови работи – обоб-

щена пластика (черна). Не знам историята му...
В заседателната зала на две потъмнели дъски са закачени уставът на гилдията „Св. 

Лука“ и клетвата ѝ (от нея имам копие). Когато разглеждахме празните зали с Van Looij, 
видяхме списъците на ръководствата на гилдията от 1454 до 1778 г., приблизително за 
три века. И поканата (със сметката) за първия банкет на гилдията, който е запазен до-
кумент от 1588 г. От тогава е традицията на ежегодните фламандски аристократични 
банкети... В списъка фигурират: за 1520 – Yoos van Cleve (когато е идвал Дюрер); 1536 
– Peeter de Vos; 1537 г. – Peeter Coeck – учителят на Брьогел; 1602 и 1629 – Yan Breugel; 
1619 – Corn De Vos; 1631 – Paulus Rubbens; 1634 – A. Van Dyck; 1644 – D. Teniers; до 1670 се 
срещат различни Breugel. Сменят се всяка година. Целият горен етаж е празен: започвам 
да изследвам „дома“ си. Засега открих 6 мивки (едната с бойлер за топла вода). Странно: 
като че ли си на напуснат кораб. А вън слънцето вече проби утринната мъгла. Градината 
е като в 18 век. Има нещо много странно в целия ансамбъл. И аз се чувствувах в един 
момент стар и безнадеждно болен в този влажен град. А сега дори и зъбите не ме болят. 
„Пиянството“ или придобитото спокойствие ги излекува? Моля се само всички да са 
здрави!

Радиото „дъни“ отрано чудесна музика (джазова, разбира се) и когато говори на 
нидерландски език – иди го разбери Антверпен ли е, Амстердам, или Хага? Как се е раз-
делил един народ? Редовно се връщам към „темата“. Религията им е „помогнала“ да се 
разделят, дори да враждуват. Отначало Вилхелм Мълчаливият (Le Taciturne) прави Ан-
тверпен център на националната революция (1576). А още в 1585 г. Шелда е затворена. 
Чак до 1795! И как да се разберат пък с французите, като фламандците наричат реката 
Шелда, а другите – Еско!? И всички са съгласни, че Антверпен е рожба на Шелда...

Още малко история:
10 в. – Маркграфство на Свещената римска империя на германската нация.
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12 в. – Херцогство Брабант.
15 в. – Боргундски Брабант.
16 в. – Испанците (Карл V) – до 1715 (1516–1715) = 2 века.
1715–1792 г. – Австрия.
1792–1815 – Франция. 1815 – 1830 – Нидерландия. От 1830 г. – Белгия. А сега? 

Benelux – 24 мил.
Антверпенската катедрала = 123 м, строена от 1352 до 1521 г. Камбаните пеят чу-

десно и често (на 1/4 час). (Weltbekanntes Glockenspiel).
Продължавам с катедралата. Странен план, затисната отвсякъде, но монументал-

на, истинска сериозна готика. Вход = 10 f. Струва си, къде ти... Само за кафетата отиват 
на ден 8 пъти по-вече. В духа на преходното: точно пред входа ѝ – писоар!!! В същин-
ския смисъл на думата – без да съм циник.

И все пак още една хубавица (с мъж в колата – макро?) с червени устни и добре 
засукана ми махна с явна покана...

Няма как, страстен град: Рубенс е живял тука.
Връщам се към Rubenshuis: Макар и реставрирана (1935–46) – внушително впе-

чатление. Не съм очаквал някои неща: уюта на жилищните помещения и съразмер-
ността (пропорциите) на ателието. Бароковият портик в двора – да! Градината с парак-
лиса – известна. И още фасадата – типично нидерландска.

В ателието – стените бели. Прозорци от две страни; галерията – горе, но мисля, 
че не за да гледа картините оттам. Старинно пиано (чембало?) – като малък роял. За 
ученицитте – отделно ателие, но относително по-малко – горе. Прозорците – от три 
страни. Великолепен Снайдерс – оригинал.

Пазарът (в неделя, като навсякъде тук) = битпазар. От marche de pousse до всички 
стоки, вкл. ориенталски (и българска лютеница).

Но Рубенс ме придърпа. Днес е денят на Рубенс (27.04.) Реших да гледам катедра-
лата както трябва и преди всичко – знаменития триптих „Свалянето от кръста“. „Раз-
пъването“ (неговият пандан) за съжаление е в реставрация.

Следват бележки, правени почти на място, на площада зад гърба на статуята 
му. Рядко съм бил така поразен от шедьовър със световно име, както от „Сваляне то 
от кръста“. Гениален Рубенс (средната част). Истински трагизъм в Христос + стра-
хотно майсторство; раните по тялото; различните червени (от пурпур до тъмен,  
черен, виолет) на кръвта; плътният хладен тон на бялата драперия (савана). Магдалина 
– красота и достойнство. Сурово червената мантия на Йоан. Почти не помня (с из-
ключение на „Менините“) да съм гледал картина 1/2 час. Страничните пана – парадни. 
Чудесен пейзаж – вляво долу (отглас от Тицианова Италия). Може би влияе и това, че 
днес видях къщата му, ателието му и пр. (макар и в реставрация).

A propos: човек трябва да е много внимателен към оригиналите макар и на нидер-
ландски – съвсем понятно и крайно коректно са обозначени копията и от кого, ако се 
знае.

Ян ван Ейк: „Мадоната с каноника“ – старо копие. А трябва огромно внимание и 
към оригиналите. Ето, първия път (едва вчера) ескизът за „Снемането от кръста“ ми 
хареса повече; картината ми се видя „прехвалена“, малко сурова и т.н. Мисля, че не е 
така. Спечелила е в композиция (по-отблизо отрязана) и в колорит, като декоратив-
ност, като формат.

Връщам се към музея:
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Рубенс ме грабна и там (и за първи път истински) с огромната си сила. Колек-
ция от шедьоври. Как пипа: смело, дръзко, „декоративно“, с огромен темперамент и със 
страшна увереност.

Не се интересува КАК рисуват другите (основен въпрос за изкуството). Например 
„романистите“ изискват специално внимание за хладното си майсторско безличие.

Освен „Влъхвите“ истински шодьоври са:
„Разпятието“ с трагизма на разбойниците, които искат да се изтръгнат със страш-

на сила от кръстовете; дори единият, който вика, си е откачил крака.
Малкото „Разпятие“ с елгрековския пейзаж. „Блудният син“ – с близост до Брьо-

геловите традиции (вкл. детайла + животните).
Отделни части от другите платна.
Гений е Рубенс! Убедих се чак днес. Затова трябва да вдишаш, да видиш всяко нещо 

на мястото му, за да не е изтръгнато от почвата си...
Едва ли е възможно...
Още: много добър Ван Дайк, Йорданс, Снайдерс. Има малко, но добри холандци.
Отличен Хале, вкл. момчето (като идиотче) на брега на морето.
Хобема, Рьойсдал („Водопадът в Норвегия“).
Адриан ван Остаде.
Чудесна малка рисунка (подготовка) на „Св. Барбара“ от Ян ван Ейк.
Мемлинг – силен, уверен.
Откритие: Антонело да Месина (разпятието – Голгота). Изключителна сила (ре-

продукцията е бледа, картината – по-синя). Нали той е донесъл в Италия маслените 
бои от тук.

*28.04.1980 г., понеделник.
Декоративността на бароковата фламандска живопис неразривно изхожда от ха-

рактера на бароковата архитектура (добре го почувствувах в пищните барокови до-
пълнения в Notre Damme (T. Anvers и Рубенсовите картини). Също: от големите, пищ-
ни дворцови помещения (интериори). Как ли изглеждат на Grand Place? Но ето: в кмет-
ството в Брюксел например. Да видя интериорите на патрицианските жилища-музеи 
в Антверпен!

Там един Снайдерс например би звучал точно на мястото си (мисля). Петната 
трябва да са четливо обозначени, видими от дистанция.

Богатство + католическа пищност = два фактора.
Отново: Рубенс в катедралата (без осветление не е така ефектен, но е наистина 

прекрасно осветен, когато е за туристи, и много, много голям).
Фромантен: най-известната религиозна картина...
Шелда: 500 м широка срещу катедралата и крепостта. Тунелите – 72 м под повърх-

ността на земята. Огромни кораби газят. Монументални „ханзейски“ къщи. Красив 
град...

*29.04.1980 г., вторник.
Пътешествие в Холандия, споменато само така, между другото, и уговорено с две 

думи. И така: 9 ч. – тръгване от Mutsaertstraat. Доковете на Антверпен – изумителна 
картина. Като морски „легени“. Сюрреалистични кранове – хищни птици, замръзнали 
в празника (1 май е празник в Белгия). Кораби, кораби. Шелда, когато се вижда, е като 

Димитър Арнаудов • Белгийски дневник

алманах • Ϛвета гора • 2008 151



море (Скхелде). Отвъд нея: атомна централа (сюрреализъм), прибл. 250 м висока в си-
вия въздух, като розов мираж.

Реки, огромни, вдигащи се мостове и пр. Холандската „граница“.
Маас – като Дунава. Приближаваме Дордрехт. Преди това: първите холандски 

„села“. Отбиваме от аутострадата, за да видим наистина страната. Още от тук: Van looij 
– гениален режисьор на пътуването. Къщите – различни от Белгия: по-чисти, по-со-
лидни и тежки, с вкус. Пране – навън (тук непознато).

Наивни пасажери: смеем се на грешките на шофьора ни. Въртим се около голям 
завод (неприветлив, но чист). Затворени пътища. Той се притесни. Мислим, че търси 
пътя за Ротердам.

А ето!
Стигаме приказна местност: старата Холандия!
Резерват с вятърни мелници!
В контражур. Канали. Те движат (въртят според посоката на вятъра) цялата мел-

ница или само горната ѝ част (не ми е ясно). Или пък с вода и с вятър? По-вероятно... 
Романтика. Кукленски къщи, цветя, канали. Прането – навън. Въздухът – като в дет-
ството.

Оказа се, че Van Looij е роден недалеч оттук! Както казва: „през I-та световна вой-
на – не по негова вина...“ Значи е 63–64-годишен (минимум 62). Изправен, усмихнат, 
духовит, с чудесна кондиция! Боже, мислех си, че тук (в Белгия) ще бъда едва ли не в 
пълна самота... А то!

И преминаваме поредния безименен канал – огромна река с вълни като кротко 
море, с шлеп за коли. Малък ферибот. До нас е monstre от тировс. Те (Van Looij и госпо-
жата) си спомнят детството... Колко е било романтично тук. Ами сега? За мен е повече 
от романтично... Баща му бил ранен през войната (I-та) и докаран на лечение в Ротер-
дам, а там се запознал с майка му. В Антверпен – първият тунел ми е връстник (1933 г.). 
Дотогава: през реката – с фериботи.

Ротердам: най-високото здание до II-та война – 11 етажа (еклектика от началото 
на века). Далечен поглед към пристанището – най-голямото в света. Билдинги – ня-
кои „пластични“ като мадридските (червеният). Огромен, съвременен град. O. Zadkine 
– „Мъртвият град“ (1951 г.). Изключително! Силует – от всички страни изразителен! 
Чудесно мащабиран. Експресия с понятни форми. Страшна сила. Зелена патина (до 
черна).

И към Хага. В далечината се вижда Делфт. Търсим „Пътят на цветята“. Гори (млади 
– през войната, изсечени). Изобщо Холандия е много зелена. Дигите – също с дървета. 
Морето е отзад, но не го чувствуваш, нито го чуваш. Уютно си защитен от него. Pays-
Bas! Тези хора са „направили“ земята си Residences, но за богаташи (като френските 
Palais).

След Хага (крайните квартали = пълен ред) – към Харлем – пътят на цветята (и 
днес е 1 май!). Започват безкрайни (но уютни зад дигите и пр.) полета с лалета, зюмбю-
ли, нарциси. Боже, защо в „спектралната“ си красота стоят необрани?

Урок по ботаника: експорт на луковици. Цветята се режат (по различен начин за 
различните сортове) и просто се изхвърлят на купове по полето. По този начин луко-
вицата расте. И се продава по-скъпо. „Индустрия“ за цветя. Червено, жълто, сиво-ро-
зово (зюмбюлите) доминират. Земята от това е още по-красива – пепеляво-жълта охра 
с лек виолет. Monet!
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Аромат, въздух, няма край...
Харлем. Катедралата – величествена, строена от майстори от Антверпен. Полегна-

ли фасади (типични холандски), обединяващи често по 2–3 къщи. В Белгия – всяка е 
сама. Площадът. Кермеса – „Луна-парк“.

Изложба „Югославско съвременно изкуство“ – Живопис и графика.
1. Мерсед Бербер (Флоренция 1975 г. – Grand Prix); Инфантките на Веласкес, пре-

върнати в „икони“ (сложни отпечатъци + злато).
2. Величкович – рисунките, които у нас се имитират неумело. В живописта – а la 

Ф. Бейкън (в сиво).
Дневна визита при Фр. Хале (15 ч.) – без нощната великденска романтика; без све-

щите и музиката (17 в.) – на 1979 г.

„Трезва“ проверка на впечатленията, задържани в паметта.
При Хале! Не можеш да останеш трезвен! Разтреперах се наистина като пиян. 

Първи впечатления: в голямата зала – големите портрети от зрелия му период: нерав-
ни, ненарисувани, с моменти на немарливост. Колоритът – прекрасен; той те пленява 
(охра, златисто, английско червено, кобалт) + темпераментът му! Зави ми се свят, не 
мога да ги гледам спокойно... Тичам в „моята“ зала: „Настоятелите“ и „Настоятелките“.

„Настоятелките“ – значително по-добри (по-силни като пространство, по-силни 
като градация на черното = с испанците + като психология). Сиво-черно, тъмен кра-
плак (масата), тъмнокафява (въздейства като черно), фонът. И пак неравности – при-
служницата и някои от главите. Но гениално! Максимум лаконизъм.

Ръката на 84-годишния Хале като че ли свири на пиано (по ръцете на дясната жена 
+ бузите ѝ); като гениален импровизатор (джазов) търси клавишите, за да изтръгне в 
цяло незабравимата хармония, която трепти. Не е „точен“ като преди (като изстрели на 
четката), а постига точността си чрез „играта“. Солидно, дълбоко...

„Настоятелите“ – първото впечатление: грешки в рисунката (малки ръчички, в 
средата + др.), криви глави (лявата) и т.н. Нарочно подсилвам това, за да не го забравя. 
Страхотна сила. Безспорно – по-ефектни на репродукции от жените, но им отстъпват 
като живопис. Фонът – по-тежък, тъмен. Гениален „джазов“ импровизатор – тук в още 
по-голяма степен (особено яките, ръкавиците, ръцете). Червеното петно на коляното 
вдясно –пак отскача малко.

...Един французин пренебрежително: „C’etait la bourgeoisie hollandeise...“
Тичам като безумен 3–4 пъти от „класическата“ зала през „преходния“ групов 

портрет (мн. добър) – до крайните. Преставам още втория път да виждам „грешки-
те“ в рисунката на трите зрели портрета, а и на „Настоятелите“. Влизам изцяло в него, 
разбирам го, чувствувам го... Дори с немарливостта му, с привидната (или същинската 
му?) незавършеност...

На път към Делфт. „Амстердам в миниатюр“ – казва Van Looij. Пазарът пред Кмет-
ството и катедралата. „Парадът на хартиите“ – невероятно мръсно. Вихрушки от хар-
тии се носят... Каналите – тихи, зелени, някъде много мръсни. Чудесни къщи. Духът на 
17 в. На Вермеер... Делфтски порцелан, антиквариати. Полегналите катедрали (като в 
Равена, но тежки, солидни – от 17 в.). Много подпочвени води, строи се на колове (като 
във Венеция). Навсякъде (и в Харлем) виждаш фасади, „килнати“ встрани.

А вкъщи, казва госпожата, няма достатъчно. Затова: „Кронинг – вонинг“. Против 
кралицата... А навсякъде знамена, цветя, букети (надвиснали над улиците) от вчераш-
ната коронация...
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Мислех, че всичко свърши. Безкрайно много за един ден. Сюрприз: Бреда. Кате-
дралата – съвършена (анверски майстори, брюкселски камък). Крепостта (знаменита, 
като Маурицхюйс). Осветена нощем, отразена във водата...

А си говорихме за „Падението на Бреда“ на Веласкес. Кулминация на кулинарното 
разточителство. Вечеря в наша чест. Ресторант „Азия“: индонезийска кухня. Заслужава 
описание: индонезийци; голям, модерен ресторант, уютен; свещи; в бяло. На масата 
пристигат скари (метални плоскости) над спиртници. Върху тях поставят най-малко 
15 различни блюда + още 10 студени долу. От всичко: ориз, топли зарзавати, винен 
кебап, дроб, различно месо, пилета – грил + къри и т.н. и т.н. „Лепешки“, кокосово 
брашно, особени яйца и пр. Ананаси, топли банани. Само аз пия водата „Спа“. Неве-
роятно! Както казах: Могат да се наядат 42 (всъщност вероятно 15–17 души) българи 
в чужбина, а ние сме само 5... (с домакините). Разбира се, половината (или повечето) 
остана. Прибраха сръчно. Кафе. Разговори. Когато бил в Америка, Тео ван Лой (тогава 
на 43 год.) издавал „Тео-Таймс“: писмата си (като дневник) пишел на копирна хартия, 
която пращал на жена си (копието – копирното), а тя вадела много екземпляри и ги 
разпращала до всички приятели... Идея! И чувства. Нашият метод е по-примитивен, 
но и чувствата не са по-слаби...

Щастлив съм! Чакам Ива!
Желая да се радват всички заедно с мен.
Обратният път: границата този път се познава, защото само Белгия си позволява 

тук да си осветява шосетата цяла нощ. Жълтата светлина отмерва пътя.
И това ако не е ден-година!
*
Говорих 14 часа френски... + немски (четене и радио)
*
Делник в Антверпен... (хубаво, спокойно).
*
Подробности около аферата Картър – военна операция – заложници – Хомейни 

(Spiegel)
Geen Woning – Geen Kroning – Кракерите: борба за жилище, срещу коронация-

та...
Амстердам – обсаден град във война, дори шествието отменено. Барикади, поли-

ция – кракери.
Съвременни изложби: „Обекти“: Радован Крагули – (зайците), Йематеу (греди + 

въжета). Шарманка с маймунка. Мръсен „пънк“... и др.
!
* Museum: Mayer van den Bergh.
(втора, внимателна визита)
1. Безспорно – П. Брьогел!!!
* „Лудата Грета“ 1561 г. – изключителен шедьовър.
* „Тържеството на смъртта“ 1565 г. – връзката с Й. Бош.
Същата страхотна сила на детайла + обобщението в кафява гама, привидно мо-

нументална (яркочервено, жълто, доминиращо кадифяно-кафяво, зелени вальори). 
Страшна експресивна сила – смъртта коси всичко по пътя си. Изумителен ред в ком-
позицията въпреки „асоциативността“, на която може да завиди и най-смелото въоб-
ражение.
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* Ново копие (2-ро) на „Преброяването във Витлеем“ от П. Брьогел II (пак без 
слънцето).

Съвършено техническо състояние (върху дъска, няма никакви кракелюри). Pieter 
Huys (тук не е добър), но в музея на Антвербен + Прадо – близък до Й. Бош и до тези 
две работи на Брьогел („Лудата Грета“ и „Смъртта“).

* П. Брьогел – медалионите с „Пороците“ – по-анекдотичен.
2. Квентин Метсис – Триптих (Разпятие + донаторите със светци). Аскетичен, „го-

тически“ Христос – силен и сдържан (страдалец). Йоан – малко по-патетичен. Чудесен 
заден план (пейзажа + небето). Донаторите (особено жената) – много добри портрети. 
Човешки мащаб.

3. Yoos van Cleve – председател на гилдията „Св. Лука“ в Антверпен за 1520 г. (кога-
то идва Дюрер), и 1525 г. – много добър женски портрет.

4. Yan Mostaert (интересно с гиганта, който гази водата, нидерландско) + Yan 
Cossaert = Mabuse (италианист...)

5. Адриан ван Остаде (1 добра).
6. Лукас Кранах (2 картини).
7. Ранни италианци + портрет от Бронзино.
8. Каролингски релеф (9 век) – слонова кост.

Византия – 9, 10, 11 в. (слонова кост – релефи). Романски миниатюри – св. Йоан 
– 12 в. Готически миниатюри – 13, 14, 15 в. Готическа скулптура – много добра. Рекон-
струкция на старо патрицианско жилище в Антверпен.

*9.05.1980 г., петък.
Брюге – 8 ч. 54 мин.
Хубаво време, спокойно, малко хладно. От гарата – покрай Lac d’ Amour – към 

„Бегинажа“ (основан 1265 г.). Само порталът е от 18 в. Тишина, спокойствие, нещо 
фамилиарно. Чудесни дървета – стройни, стройни. Кулата на Halles et Befroi (хали и 
фронтова кула) отзад.

* Eglise de Notre Dame
Микеланжело – камерна Мадона (1504 г.). Добър, но не много силен Караваджо.
* Hopital St Yean et Musee Memling.
Ханс Мемлинг: Триптих с Богородица и светци; лявото крило – обезглавяването 

на св. Ян; вдясно – св. Ян в съзерцание.
Йоан (Кръстител?) (Саломе в зелено държи главата). Великолепен в портретите 

дори при такава картина. Отстъпва на Ян ван Ейк – в килима и др. (по-декоративен). 
Плътен и наситен в цвят.

Женски портрет – с отметнат воал; ръцете – леко пресечени от рамката. Раклата 
на св. Урсула.

Триптих – с чудесна женска фигура (дясното крило). Музеят Groeninge (Грунин-
ге).

1. Ян ван Ейк удря всички в земята... (и то страшно: с директност, живописна из-
разителност, майсторство).

* Портрет на жена му – изумително!!! Ширина 26–27 см. Психология, характерис-
тика в дълбочина, наситеност на цвета (бялото в „забрадката“– от златисто в горните 
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гънки до синкаво встрани, вляво; много наситено; тъмнонаситено червено, подсилено 
от допълнителния зелен цвят на пояса (червено – зелено). На дъска – леки пукнатини.

* Мадоната с каноника Ван дер Пале. Страшно светла в сравнение с копието в Ан-
тверпен. През 1934 г. – смъкнати лакове и (вж. Фромантен!) Изумителен е каноникът! 
Детайл, точност, пространство. Материалите – килимът долу, вкл. гънките, където е 
„прегъван“.

Главата на Христос – за мен значително по слаба. 
2. Ханс Мемлинг.
* Триптих с Кръщението на Христа – особено донаторите: вляво – мъжете и деца-

та, вдясно – жени с воали. По-малко наситен от триптиха в неговия музей, по-прост по 
цвят (черно и бяло). Много директен в портретуването.

3. Йерунимус Бош – добър, но в Испания съм виждал къде, къде най-доброто...
4. Петрус Кристус (също работил в Брюге) – малка картина, невероятно обобщена 

и колористично „пипната“.
Рогир ван дер Вайден (Мадрид!!!) и Хуго ван дер Хус (Уфици!!) – тук не са нещо 

особено. Герард Давид – ефектен, но мисля, че не е дълбок.
5. Paul Delvaux – (Ecole de Paris...) от ранния му период: женски торс – портрет и 

фрагмент от фигура. Нищо общо със зрелия Делво (една картина има, но слаба).
6. Рене Магрит – къща, вляво – „затворено“ небе с облаци, вдясно – женски торс + 

още нещо... Масло, тънко пипнато.
7. Gustave de Woestine – фламандският експресионизъм?
вж. Галерията в Антверпен. 1927 г. – като мексиканците – „Тайната вечеря“ (силно, 

изумително).
*
Снимки на брачна двойка край Lac и’атоиг... Еснафски физиономии; лебеди.
Каналите, романтика... Характерните старофламандски къщи от тухли и камък 

(рамките на прозорците, оформянето на фасадите). В Холандия с романтиката на про-
зорците от дърво (Ван Лой).

Halle et Befroi – внушително. Площадът.
Cathedrale Saint Sauveur. Била е романска и носи характеристиката на стила, много 

преправяна.
Остенде. До гарата – фериботите за Дувър. Морето – като „път“ (пълно с пара-

ходи). Отлив – доста се е отдръпнало, но не е неприятно (тук). Слънце, чудесна край-
брежна улица. Модерен, съвременен град. Както биха казали руснаците: „фешенебе-
льны курорт“.

Катедралата – мисля, че е нова (неоготика от края на 19 или началото на 20 в.), 
затова е толкова „пропорционална“. И тук сватба, и тук не изглеждаха добре, макар че 
ги чакаха „ягуари“...

*10.05.1980 г., събота.
Всяка сутрин започвам с четене на Фромантен или др. за изкуството на тези земи. 

Колко е хубаво! Рисувам, мисля, знам, че всеки ден ми носи нови впечатления – неза-
бравими и ярки, а почти „делнични“ – възприемани спокойно, равномерно.

„Wir neunen sie „Primitiven“. Primitiv bedeutet hier „erste Malerei“ die Malerkunst 
vor der Renaissamce. Diese Kumst wachst aus dem Kleinbild. Dies ist ein kleines gemaltes 
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Bildchen das die handgeschriebenen Text schmukt, eine Art Buchillnstration“. (от миниатю-
рата – c други думи).

*
На Фровантен, извън цялото му проникновение, спрямо Рубенс + холандската жи-

вопис и т.н., вкл. Мемлинг (не напълно прав) и др. от Primitifs Flamands мy липсват:
П. Брьогел (в Брюксел + „Лудата Грета“).
Ян ван Ейк – „Жената на художника“ и напълно естествено.
Новото изкуство, което той не може да познава...
*
Чудесен ден – истинска пролет!
Така, както се бях запътил към магазина Grand Bazar за продукти, просто като 

завих наляво (съзнателно, разбира се), посетих гроба на Рубенс:
* Църквата „Св. Якоб“. Капелата на П. Л. Рубенс. Потънала в слънчева, бяла свет-

лина. Гробницата – бял саркофаг. Плоча отдолу.
Картината: шедьовър – „Св. Георги“ (1635–1640 г.) Вж. Фромантен: 212 см, чудес-

на като формат; като светлина бяла плътност – рамото на Е. Фоурман; сребро и злато 
– ангелчето долу; като свободен колорит, без желание за ефект; като съвършено май-
сторство; като алегорична композиция – семеен портрет...

Трудно е да се усети величието на големия художник в безбройните му разпи-
ляни работи, но тук – в музея, в Нотр Дам, на гроба му; сред 83-те работи в Прадо; 
„Бетсабея“ в Дрезден; и т.н. и т.н.; в Лувъра: Мария Медичи и Елена Фоурман с децата 
си; Старата пинакотека в Мюнхен: автопортретът с Изабела Бранд и Елена Фоурман, 
сатирите, Страшният съд и др.; Зап. Берлин; Виена („Кожичката“) и т.н... Какво ли е 
било на 400-годишнината му тук (1977)? Всред безбройните картини „все“ има 100–150 
шедьовъра... Астрономически цифри, след като 5 или дори 3 картини са достатъчни, за 
да обезсмъртят един художник. „Инфлацията“ на гения погубва реномето му. А злат-
ното покритие всъщност съществува: шедьоврите му.

*20.05.1980 г., вторник.
В полицията – бюрократична ленност.
Vav Looiy – лекцията – между 10 и 13.VI.
Museen der Stadt Koln (справка):
1. Wallraf-Richartz – Museum
2. Kunsthalle – Kunstkerein
– E. L. Kirchner – M. Ernst (bis 1922) 
В Музея за изящни изкуства (модерният раздел)
Безспорно доминира един изключителен шедьовър „Влизането на Христос в 

Брюксел“ (Джеймс Енсор 1889 г. – върхова година за великия художник, живял дълго 
– 1860–1949).

Още в 1882 г. („Великден“ – жената, която закусва) – нерешителен „фовизъм“ 
(преди опитите на Мане!).

1887 г. – абстрактно-символичен пейзаж със силни експресионистични нотки.
Огромна е ролята на Енсор за самочувствието и развитието на белгийската школа, 

израсла под силното влияние на Франция, но избрала свой път.
„Влизането на Христос в Брюксел“ – (собственост на фондация!!!). Гостувала в 

САЩ, Антверпен, Брюксел и др.
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Развитието на темата е чудесно показано чрез серия фотоси на ескизите и моти-
вите му: чудесно показано!

1885 г. – копие на гравюрата (офорта) на Рембранд „Пилат показва Христос на 
народа“.

1. Енсор е впечатлен от темата. Постепенният ѝ ход – до окончателния вариант.
2. Фигурата на Христос изнесена отделно и обгърната от светлина.
3. Да живее Христос – цар на юдеите (в музея в Gent).
4. Пренесен в съвременността (все още вертикален).
5. Знаменитото окончателно решение: Христос се е загубил в тълпата, гротески-

те, Vive la sociale. Изключително личен типаж; изключително колористично богатство 
– зелени (смарагдени, но благородни), английски червени, жълти охри – до благороден 
лимон (бледо злато). Бяло + розово. Организиращата роля на ултрамарините. Че има 
даже и грешка – вдясно под трибуната с клоуните: „Vive Yesus Roi de Bruxlles – (липс-
ва „е“). Спонтанно и обмислено, страхотно добре намерен мащаб. Невероятно лично 
въздействие!

*
Малката картина „Маскирани играят около един обесен“ – финес, ясна символика 

(черепите, смъртта!). Иконография – лична + лична живопис.
Карнавалното начало (и маските – като свини – гротески – картината вдясно).
Развитието на Дж. Енсор после? (вж. Остенде или?).
*
heo van Rvsslberghe (Групата ня Двайсетте). Последовател на Сьора-Синяк, вкл. в 

поантилизма на рамката. Henri de Braekeleer (1840–1888). Издание на малките холан-
дци в климата на 19 век. Все пак носи нещо, което се запомня. Rik Wouters (1840–1916) 
– фовизъм (даже много).

Jacob Smits (1855–1925). Едра, обобщена фактура с натрупана боя отгоре, но още с 
реални форми (пейзажи с фигури, вкл. със слон, или малко архитектура).

Силно мажорно въздействие.
Предишните от 19 век са страшна „академия“...
От чуждите майстори:
* Модилиани – „Акт“ – необичайна за него по композиция.
Vlamink.
Утлило – два пейзажа.
Од. Редон – чудесен пастел; „Христос на кръста“, отрязан до кръста, обгърнат с 

розов венец през гърдите.
Дега – две жени – голи тела с пастел, в ракурс отдолу – много добър.
Грозен ван Донген (някакъв православен владика).
Pierre Aleehinsky (p. 1927) – абстрактен експресионизъм.
Фламандски експресионисти. Общо: едно поколение!
Едра форма + формат (Пермеке, De Smet). Деформацията. Фактурата – често гру-

ба. Графичен ефект при германците – цветът е по-дързък и „варварски“: (Е. Нолде, Е. 
Кирхнер).

Constant Permeke (1886–1952). Има пастьозни работи (вж. писаното по-напред). 
Някъде в пейзажа – близък до Вламенк.

Gustaaf de Smet (1877–1943) – „Обяд“ (1930) – (напомня Р. Гашаров); „Zondag“ – с 
много паста; деформацията; големите глави; очите в профил. Някъде близост до Ecole 
de Paris (натюрмортът + малка фигурка).
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Frits van den Berghe (1883–1939): „Раждането“ (паста, експресия, близост до гер-
манския експресионизъм); „Цъфналото дърво“ (с главите) – деликатна „френска“ гама. 
В другите работи – развитие към камерната форма.

Albert Servaes – встрани, към старинните примитиви: полиптиси.
Floris Jespers (1889–1965) – също встрани. „Арлекинада“; цветност, стилизация, 

преплитане; френски естетизъм, „витражност“.
Jan Brusselmans (1884–1953). Геометрична примитивна експресия (пейзажи): паста 

+ нож; едра геометризирана фактура (в небесата – спонтанна).
Gustaaf van de Woestyne (1881–1947). Стилизация и финес, близки до „Мир и ис-

кусства“ и до руската икона (художникът с двете момичета); „Azuur“ – нещо прилично 
на Дейнека. „St. Bernard“ и „Христос показва раните си“ – стилизация до изнежена. В 
Брюге – „Тайната вечеря“ – „мексикански“ експресионизъм.

George Minne (1886–1941): „Пиета“ (въглен) – близък до Woestyne.
Edgard Tytgat (1879–1957). „Примитивен“ експресионизъм (художникът и жена му 

– моделът); голата жена в люлката и момчето, което я гледа + птичета и надписи на хар-
тия. Отначало: френският дух на постимпресионизма, после – към примитивите.

*
Други майстори:
O. Zadkine – няколко работи. „Нещастният Йов“ (дървена пластика) – близка до 

Барлах.
Valerius de Saedeleer (1861–1947): „Снежен пейзаж“ изхожда от Брьогеловото раз-

биране за „примитива“ (бяло – зелено, английско червено, черно). Чисто и красиво, 
вкл. като фактура.

Пермеке – „Зимен пейзаж“ (1912) – друго разбиране (фактура, темперамент, но 
пак – равновесие).

Сюрреализъм.
Carel Willinck (1900) – „натуралистичен“ сюрреализъм. (И романтичен...).
Ryke Koch (1901) – „Спящите жени и парашутите“ – тъмната, зелено-черна земя и 

розовите парашути.
Пол Делво – ясно!...
Рене Магрит – също...
Fernando Botero (1932) – силната деформация на главите (огромни, кръгли, с адски 

големи гуши). Испанец. Мисля, че гледах негови неща в Съвременния испански музей 
в Мадрид. Тази е от 1967 г.

*
Абстрактният експресионизъм + рационалният абстракт (добре представени) 

– изискват специално разглеждане.
Marc Mendelson (1915) – Монохромна фактура в бяло (с букви); музикална комби-

нация от форми в синьо (ултрамарин и кобалт), сиво, жълто и червено. Чисто геомет-
рични. Красиви.

B. Nicholson (1894) – закръглена плоскост на картината.
Деликатна монохромия + тънък графичен ефект.
*
В скулптурата:
Roel d’Haese (1921): Yason с овена на рамо, с огромната гротескна глава, фантасти-

чен и обърнат „навсякъде“. „Разпраният Конник“ (заглавието мое) – Марино Марини. 
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Колко има да се гледа в Миделхайм...

*21.05.1980 г., петък.
Une journee a Bruxelles (de 7–19)
Първо: „Умната“ мисъл, която ми дайде последна (за „нашата“ гара): Le Temps des 

gares – събрани всички ордери на миналото + железарията на нашата съвременост = 
архитектурата от края на 19 и началото на 20 век.

В посолството на вратата на Ачанов. Кани ме да посрещнем инж. Тепавечаров – 
строителна механика от ВИАС. Проф. Николай Генчев също бил тук – изнасял лекции 
в Брюксел.

*
В Музея за изящни изкуства (Брюксел) Записките ми от внимателните наблюде-

ния на големите музеи (не само тук) – могат да се окажат неоценим капитал за бъдеща 
книга върху историята на изкуството, например: „Етюди върху европейската живо-
пис“ (или само фламандската?)

17 век.
„Алегория на плодородието“ – Йорданс + Снайдерс (Плодовете) – идеален „теле-

сен“ (материален) тандем.
Йорданс – много добър тук (по-плътен, по-свой): „Сузана и старците“, „Сатир и 

селяни“ (отстъпват на московските).
Снайдерс – също: „Le garde manger“ (жената вляво, лебедът, еленът).
J. Fijt (1611–1661): „La charette a chiens“ – плътен, „черен“ (като контрастност), по-

подробен, „по-испански“ – в края на голямата поредица... но!
Клод Лорен: „Еней на лов за елени на Либийското крайбрежие“ – много фин коло-

рист (нежен и богат контражур привечер; тайнствено синьо – морето).
Франс Хале – зрял и уверен: Мъжкият портрет в най-добрите му черти, колко 

спокоен и равен е черно-сивият плътен (и прозрачен) фон. Малкият мъжки портрет с 
шпагата = кадифе...

Рьойздал: „Le lac d’Harlem“ – шедьовър. Обобщен и цял. Голям колорист (личи въ-
преки лошо осветената картина).

„Буря“ – оранжево платно (платноходката), кадифяно-сиви облаци + сребърен ко-
балт; бурни черно-сиво-сини вълни. Модерна хармония с класическо равновесие. Но 
„Буря“ не е класицистичната концепция напр. на К Лорен.

А. Броувер – Човекът, който пикае на заден план – ателие (?)
*
Чудесната Мадона от Carlo Crivelli – кватроченто + злато.
Специално внимание на френския 19 век (до импресионизма).
Странни (и обясними) концепции за смъртта: Г. Жерико – „Гилотинираният“ – 

явен етюд от натура с романтичен заряд.
Давид: „Marat assassine“ (не е много голяма, а точно колкото трябва). Изключи-

телен реализъм – до хипер – в детайлите (масата, дървото – отпред, кръпката на чар-
шафа – вляво = има защо!). Гладка, лъскава фактура, нежно (чисто) преклонение пред 
смъртта на героя – изразът на лицето. Силен светлинен контраст, до черно – зелени 
сенки (зад масата). Фонът спокоен и трептящ – вдясно. Може би в сравнение с Гоя „не 
е живописец“, но Боже мой, какъв художник!

Под: „A Marat David
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L’an deux“
Енгър: „Август слуша Енеидата“ – изтънчено преклонение пред Античността, изу-

мителен естетизъм в рисунък + хлад. Изненадващо нежна гама (гънките на червената 
драперия и сложния сиво-виолетов тон на тялото на Август). Естетизъм. Затова ще 
излиза отново на мода. Затова го харесва и Дега!

Изненадващо: вляво от Марат...
Е. Fromantine (1820–1878)
‘Au pays de la soif: добър живописец (в духа на Фортуни). Колко по-добър е като 

анализатор на класиката. Какво ли ще кажат някога за мене???
Франция – Романтизмът
(втората фаланга)
A. Decamps (1803–1860): „Le Christ aux outrages“ – смела фактура, топлота в Хрис-

тос, останки от старомодната академично-реалистична структура. Също: екзотичен 
мотив (Мароко, Алжир – с одирането на агнето).

Констейбъл: „Etude du del“ – и действително облакът е „героят“ (земята само „цап-
ната“ в английско червено – сиво).

Гоя: „Младото момиче“ – изписано, случайно (кофти!). Като не си видял шедьоврите 
му в Прадо – можеш да си помислиш: попаднало на чуждо място, като сираче!

*
Курбе – работил е около 1851 г. в Брюксел. 5 работи:
– Adela Guerrero: Испанска танцьорка – пише сам, че е рисувана в Брюксел, 1951. 

Като испанец! Усещане за сиво, черно, кадифяно-червени и свободна мазка. Деформи-
рано (дори грозно), но действа.

– Мъжки портрет с фламандско име (художникът...) – наситен, кадифян.
– М-те (в черно, малко черна).
– Скали + пещера + езеро – кадифе (и зелено) и ножът като фактура.
– Скали в Оран – етюд.
Хубав Добини (типичен).
Добри Коро (особено 2 от тях).
*
Пих кафе на Grand Sablon – при явни педерасти...
Berkendael, 14 ч. 30 мин.
Целият апломб на M-me De Укз... 3алата – пълна; много негри. 
Paskontrole = без печат, без нищо. Държиш тикета и паспорта в ръка и „гранича-

рят“ само маха с ръка на безкрайната върволица... Доста опростена.
Не съм летял в по-смешен самолет-двумоторник (от войната?)
– почти спортен, с двама пилоти в открита кабина (отворена врата) без стюардеса 

и пр. От столица до столица – като частен самолет. (5 души само).
Музеят Wallraf – Richartz + колекция Ludwig (Кьолн).
Изумително стоят на белите стени картините: Готика + Ранен ренесанс. Чудесно 

бяло осветление (+ оберлихти) – като Уфици.
Stuttgart: Van Goghe бил 3 месеца в Академията в Антверпен (31 год.), като оконча-

телно се е убедил, че художествените академии са „отвратителни институции“, но от-
тук започва „уклонът“ му към боята (цвета). Използвал е една дъска за палитра, бедни 
дрехи от грубо сукно и пр. и на проверки от преподавателите отговарял: „Nunq ich bin 
Vincent, ein Holander“...
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Много добре е представена Кьолнската школа.
Различни Kolner Meister (редица).
+ Meister der Heiligen Sippe (колорист, присъства златото).
+ Майстор на легендата на св. Барбара, на св. Екатерина и др.
Някои черти (примитив) напомнят „ядрото“ на Ван Ейк, Хуберт ван Ейк (Бог 

Отец, Каноника Ван дер Пале), Мемлинг и др.
„Немската“ школа и близостта ѝ до нидерландската... Нидерландците – по-живо-

писни (Primitifs Flamands). В този смисъл пояснението от музея в Брюге за Primitifs 
Flamands – като първи живописци до Ренесанса, е твърде интересно (вж!).

Kolner Master (15 в.): „Разпятие“ + релефни глави на Христос, Мария и Йоан (!!!) 
– не е измислица на нашето време...

Bartolomeus Bruyn (1493–1555). Вече се отделя, макар и още наивен, но конкретен 
(портретите!!!)

*
С червено квадратче са отбелязани най-важните работи!
Рембранд с кърпата (последният автопортрет).
Sammlung Carstanjen, Erworben 1936. Под стъкло, много напукана, вляво – човек с 

дебелашки профил. Фонът – към зелено. По-тъмна и по-наслоена, отколкото очаквах. 
Най-интересна като философия. Великата човешка трагикомедия... (както ще се изсмее 
Волтер по-късно, но по-саркастично...). Пастьозна дори в сенките си (дори в устата). 
Червените даже са (мащаб) и стил на града...

Разглеждам музеите (галериите) в Щутгарт като стари и твърди интимни позна-
ти. 

* В Stadtsgalerie:
Изложба: Bildnerei der Geisten-kranken (1890–1920)
Prinzhornsammlung
Hans Prinzhorn – асистент в Психиатрична клиника; после –кариерата, областта. 

Разгледах част от изложбата. Колекцията – голяма (7 000 работи на 500 пациенти; всич-
ко ли е изложено?). Над всеки „автор“–история на пациента + тогавашната диагноза. 
Изключително шизофрения. От всички социални слоеве (от простолюдие до благо-
родници). Ungeubten = необучени (за изкуство). За първи път започват да се изявяват 
(артистично) в клинична среда.

Повечето – рисунки (молив, акварел, цветни моливи, туш, смесена техника).
Ярки примери: „Майсторът на светлите сцени“ – удивително богат свят, сложна 

рисунъчна пластика (фигури, коне, и пр.), голямата рисунка; „миниатюри“ в духа на 
готиката + „готически“ текстове (светото писание?) – стилно доста чисти и странни, 
богати като техника (изискана).

Барон N: елегантен, разсъдъчен; конструстивно „пипнати“ рисунки с молив, леки, 
с финес.

Kunstchlozer: чува гласове от малък (а Чонтвари, 13 год., който е чувал „гласа“: „ти 
ще надминеш Рафаел“). За странно поведение освободен от работа, хоспитализиран. 
Експресивен свят, професионализъм. Акварел + цв. моливи. Глави с много силен израз 
(вкл. с отворена уста, като че ли вика), експресивност. Сложни пространствени компо-
зиции (интимни) с човешки фигури + интериорни моменти. Нещо като Ван Гог и нещо 
от символизма в края на века.

Какво нещо е художникът и какво – пациентът-автор???
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Още примери:
– един, който рисува с молив многократно една и съща сцена (с малки промени), 

населена с войничета от началото на XIX в.;
– жена (параноичка) – почти абстрактна;
– наивни рисунки, които нямат ярък „професионализъм“ (молив, акварел), близ-

ки до детските.
Общо: минимум изразни стедства = блок (бележник) + прости материали, липсва 

„фееричното“ колоритно начало (може би в другите примери, по-сетне?), известна дис-
циплина на духа и ръката (изненадващо: Германия, когато са правени – преди Модер-
ното изкуство и пр., причини ли са?). Съвременните рисунки на луди (от списания и 
пр.) са „по-шантави“ – дали и изкуството на нашето време (по-авангардно, освободено 
и пр.) не си е казало думата? Сигурно всеки (или някои) от тези луди са виждали съ-
временно изкуство и то ги е „освободило“ + материали на разположение + отношение 
на лекарите днес.

Големият въпрос: има ли граница (и каква е тя) между „нормалния“ художник и 
„пациента-автор“?

Безспорно Ван Гог, Кирхнер, Чонтвари и много други са имали психически забо-
лявания. Но са преди всичко художници, а след това (не по време непременно) болни. 
И т.н.

Рисунките на Н. Майсторов = искрени и дълбоки точно защото са пълен професи-
онален показ на психичния му мир.

Худ. Димитър Арнаудов • Диалог
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Радослав Радев

ХУДОЖНИКЪТ ДИМИТЪР АРНАУДОВ –  
ПСИХОЛОГИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗИТЕ.  
ДОН КИХОТ И САНЧО ПАНСА

„Белгийските дневници“ на Димитър Арнаудов са интересни не само с наход-
чивите, остроумни и нестандартни виждания за творби на известни художници от 
галериите в Белгия, Франция, Холандия, но и с това, че дават представа за психо-
логията на творческия процес. Удивителното е как естетиката може да бъде про-
ектирана в реалното, действително протичащо време, и обратно – как знаците на 
повседневното, битовото могат да насочат съзнанието към въображаемия свят на 
изкуството. Показателно в това отношение е формиращата се у Димитър Арнаудов 
индивидуална нагласа към образите на Дон Кихот и Санчо Панса и как тя се раз-
вива във времето. Той пътува във влака и срещу него са седнали двама мъже, които 
представляват „фламандско-валонската етническа комбинация“, която той вижда 
в жълто, черно и червено – физически са пълна притовоположност, изразена най-

Худ. Димитър Арнаудов • Раждането на идеята за Дон Кихот
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вече чрез удълженост и закръгленост на лицата. Първоначално мислени като не-
съвместимост, дори до трагичност, изведена в обобщеното: „Погребално експозе за 
Белгия“, изведнъж всичко се променя с влизането на момиче в купето – за която Д. 
Арнаудов мисли вече чрез изкуството – „профилът само с линия (като Мемлинг)“. 
Това, което му се е виждало изтъкано от противоположности, добива някакво 
общо хармонично звучене. Образът на момичето балансира противоположности-
те, то прави възможно творецът да открива връзката между тях и ги покрива чрез 
една обща идея, която се оказва идеята за Дон Кихот и Санчо Панса. Оттук ната-
тък художникът ще търси тяхното преливане, така че те да изглеждат като буквата  
„с“ в глаголицата È – триъгълник в кръг, изграждани със съзнанието, че са „две 
страни на едно цяло!“. Окото на Дон Кихот става око и на Санчо Панса – без оръ-
женосеца да загуби собственото си – просто е назряло време да престане да вярва 
напълно на очите си, за да погледне с душата си, с това, с което всъщност гледа 
Дон Кихот. Така Санчо не пренеся лудостта в себе си, а само разбира смисъла на 
Дон-Кихотовото безумие. Героите никога не се гледат един друг – физическата им 
същност не може да ги остойности, те не поглеждат и ръцете си – изправени край 
тях, подобно на вятърните мелници, техните очи са вече завъртените кръгове на 
битието – всичко е в тях, а не извън тях. В някои от рисунките Санчо Панса е като 
че ли само очи – вероятно в тях трябва да остане последно удивлението, защото от 
очите на този трезв реалист времето ще възкреси лудостта на Дон Кихот.

Худ. Димитър Арнаудов • Единството на Дон Кихот и Санчо Панса

Радослав Радев • Художникът Димитър Арнаудов – психология при...
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Худ. Димитър Арнаудов • Постигането на Дон Кихот и Санчо Панса

Вж. и цветното приложение

Радослав Радев • Художникът Димитър Арнаудов – психология при...
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Велизар Велчев

Г А Н Г Л И И 

МОЛИТВА НА ПОСЛЕДНОТО ЧУДОВИЩЕ

Захвърли ме животецът мизерен на буца пръст,

летяща из всемира. Закусих днеска с глътка 

деутерий, а онзи ден – с евнуси и емири...

Едва си местя мощите, макар че избягвам много-

много да се движа... Гнил зъб в устата ми нагарча

и сякаш вече взех да недовиждам.

Така я карам... Ден за ден живея и гледам да заспя

поне на сухо. А гние всичко... Дупката ми зее,

под мишниците сутрин имам мухъл...

Но страшното за мене е в това, че гнети ме

смисълът. На куп въпроси. А щом не си 

безсмислен, еднозначен, какво чудовище си! За какво си?

Затуй те моля, Нищо, изпрати ми на моя дух 

кървящата комета. Тя ще разпори мрака,

той ще зине и аз ще се вселя в небитието.

НИЩО

„Живея в малък град, но не го напускам, 
за да не стане още по-малък.“ 
             Плутарх

Понякога живея толкова невлюбено, че не мога да

се понасям. Не ми е сладка работата, седенето в 

клубовете, не ми е сладко на касата.

На мене, дето по можене да се харчи преподавам 

уроци. Дето по скитане съм връстник на старците,

а вкъщи – завеждащ емоциите.

И ме натиска това мое безлюбие – и ми се струва, 

че погрознявам, че ставам глупав. Боже, колко 

момичета си направил хубави, а колко повече си претупал!
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И се влача по пътищата, и ветровете ме носят, и се 

повтарям, повтарям, повтарям! Сякаш е година от 

високосия. Сякаш е все февруари!

А има, зная, че има едно нещо. Онова нещо. От 

което започват есените и зимите. От което извира 

горещото.

И почвам да му се моля. На нещото. Да му целувам

края на дрехата. Кажи, казвам му, злото добро ли 

е? Кое е вик и кое – ехо?

А то не отвръща. Мълчи. Обича ме. Прави се на 

голямо. Тръгвам си с моето безобичие. Все едно, 

че ме няма.

МЕХАНИЧНИ ИГРАЧКИ ИЛИ МИНАВАНЕ НАТАТЪК

Преди кофата за боклука, трябва някак да се 

преместим. Иначе ще умрем от скука,

ще полудеем от неизвестност.

Трябва да минем нататък каквото и да се случи.

Животът е неразумно кратък.

Животът е куче.

И няма значение – местени, бутани или с пламък 

от нас самите, ние трябва да се полутаме

между стените.

Животът даже и в малки мащаби може понякога 

да е сносен; всяка от нас има толкова кабел,

колкото може да носи.

Ние играем додето се счупим, додето ни стъпчат с 

песен. Но си мислим: дано да ни купят, 

дано ни харесат!

За да тръгнем, да се износим, да ви направим 

големи и умни. Иначе – за какво сме! Само едни 

думи, думи...

Велизар Велчев • Ганглии
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ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА  
(ИЛИ ОЩЕ ЗА СТРАШНИЯ ГАЗ ГРИЗУ)

Ех, антрацита е само далечен роднина!... Що жици

опасват земята, що кабел... А ние сме хукнали

да се борим и да загинем – кой ти гори днеска дърва бе!

Ти да си виждал някъде гатер? Ще видиш...

Никой няма да седне да реже, Сега ги шпонират 

вече дървата. Ама ние се глезим!

Имаме свое място в живота ли? Имаме една 

стара барака на двора. Кой го интересува, че 

можем да топлим? Хората? Престани с тия хора де!

Нещо средно между дърво и камък – я погледни 

гърбовете ни грапави. Кой на хорото със нас 

ще се хване? Оня брадатия ли?

Затова дай да се хвърлим в дълбокия пъкъл

на земята, дето са ни отгледали и ако някой 

се опита да ни измъкне, да го заровим при себе си!

ЛЯТО В АЛМАНАХА (ИЛИ ПОЕТИ НА ЩАТ)

Аз умувам над нещо, над нещо си блъскам 

главата, мисля как света да уплаша, а колегата на 

машината чука оттатък – прави се на още по-страшен.

И докато ние сме мозък и нерви, докато се реем 

неспирно, отсреща, юначен и бос зад цистерната,

Един циганин мие и свирка. 

Лято е...

Равно бие сърдечният мускул. Камионът бръмчи.

Водата се лее. И този отсреща едва ли допуска,

Че ще взема да го възпея.

Седя, чакам така нещо да ми се случи, драскам 

човечета в края на листа. А човекът си мие. И като 

прекрачва маркуча, стъпва оттатък вече на чисто.

Велизар Велчев • Ганглии
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АВТОБИОГРАФИЯ

Към двайсет реда... Другото е скитане, заръки да обличам 

нещо вълнено... Ах, колко тихо остаряват моите родители 

и моята учителка по български.

ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА,  
ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

Несръчно, но кормуваха из мене 

и най-непотвърдените жени. Аз имах свое, 

вътрешно горене, а те изтляха някъде встрани.

КРАЙПЪТНА ЛЮБОВ

Като кръчмичка, като гаричка, като някой, който си 

има, те отминавах, мое похарчено, 

мое несрещнато, неразминато.

И от ходене или от чакане (което е сякаш едно и също) 

свикнах навсякъде, свикнах със всякого, 

мое невземано, мое невръщано.

Ходих при малките – и се ширих, бях при големите – 

беше ми тясно, мое търсене, мое взиране, 

мое вслушване във неясното.

И през зимата или през лятото 

/беше сезонът на нещо в разгара си/ ние усетихме 

със телата си, че нищо не се повтаря.

А покрай мене, а покрай нас, край стоте ни 

различни еднаквости, летеше със сто любови в час 

животът, когото очаквахме...

Велизар Велчев • Ганглии
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ПЪРВИ АКАДЕМИЧЕН СКУЛПТУРЕН СИМПОЗИУМ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 2008

Великотърновският университет заслужаваше и отдавна очакваше такава 
мощна, професионална подкрепа на академичните среди в българската скулптура. 
Той е сред най-модерните, водещи и перспективни висши учебни заведения в Бъл-
гария. Следователно условия за реализирането на проекта в контекста на идеята за 
уникално общуване на творческо и академично ниво имаше и той стана реалност. 
А участието на водещи скулптори – преподаватели от Националната художествена 
академия и от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, наис-
тина бе гаранция за успеха. Става дума за творци, оказали голямо влияние върху 
цялостните процеси в съвременната българска скулптура – проф. Ангел Станев 
и проф. Иван Славов от Националната художествена академия, доц. Цветослав 
Христов, ръководител на Катедра „Скулптура“ на Националната художествена 
академия и един от водещите български скулптори от по-младото поколение. Бях 
в основата на самата организация, затова трябва да призная, че само и единстве-
но вярата в успеха на това идеалистично начинание и безрезервната подкрепа на 
съмишлениците успяха да победят всички изпитания. Чувствам се горд и лично 
удовлетворен. Идеята ни събра без много думи и уговорки. Безрезервно – в името 
на нещо, за което всички мислим, но рядко пожелаваме да формулираме и изречем 
гласно. Иде реч за перспективите в изкуството, за институциите, които са ни из-
граждали. За това, че е дошло време и ние да им дадем нещо. Особено на младите, 
за да има какво да пренесат от нас в бъдещето, докато вървят към себе си. Толкова 
повече, че напоследък все по-често се налага да пазим нашето велико изкуство от 
налепите на комерсиалната посредственост.

Стефан Лютаков
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Симпозиумите за древните гърци (ако разгърнем Платон и Ксенофон) са пир-
шества и разговори на маса, където, без да бъде правило, често се е говорило за 
философия и изкуство, а участниците са носили лаврови венци и са пиели разре-
дено вино. Ние, скулпторите, често говорим на маса за работите си, за работите на 
другите, но никога не успяваме с думи да кажем това, което чувстваме, както и да 
изразим дълбочината на онова, което правим. Езикът на думите не е нашият език. 
В действителност думата може да е като скулптурата – за да я разбереш, трябва да 
си мислиш и за неща, които не могат да бъдат думи. Като думите в поезията. Иначе 
думите са навсякъде около нас, но те обслужват елементарната ни комуникация 
и често са по-безсилни от мълчанието. Затова на скулптурния симпозиум ние се 
събираме, за да разговаряме истински, общувайки с творбите си. Имаме зад гърба 
си солиден опит и това ни прави паритетни събеседници. Иначе казано – еднакво 
откровени, уязвими и близки.

Скулптурните симпозиуми възникват във втората половина на миналия век 
по идея на австрийците Карл Прантл и Матиас Хайц, като възможност скулптура-

та да застане на ежедневния път на човека – на улицата, в парка, в обособени край-
градски зони; на мястото на създаването си за един по-естествен, близък и отворен 
диалог с хората. И в този смисъл художникът поема риска да си създаде проблеми, 
да бъде огорчен, да бъде въвлечен в изтощителни полемики, още повече че езикът 
на формата на тези симпозиумни творби не ухажва незрели естетически вкусове, а 
преследва и навлиза в нови непознати дискусионни територии. От друга страна, по 
този начин скулптурата успява да насели нови пространства, да изпълнява други 
функции, да печели повече съмишленици. Тя не е онази типично украшателска 
скулптура, с която дотолкова свикнахме, че спряхме да я забелязваме. Тя се стреми 
да води диалог на високо равнище, защото е изцяло авторска, с полемичен дух, ап-
риори заложен поради новаторския подход към процеса, с форма, пространство и 
конкретна среда. Както при много неща обаче, и симпозиумите в България (но и по 

Стефан Лютаков • Първи академичен скулптурен...

172 алманах • Ϛвета гора • 2008



света) изгубиха връзка с началото, с дълбокия си смисъл и започнаха да се превръ-
щат в откровени атрактивни мероприятийни събития, където за кратко време се 
решават лесно, но и твърде повърхностно редица въпроси: за дейност на отговор-
ни структури, за украса на определено място или за обслужване на комерсиални 
намерения. В това число и на елементарни битови амбиции. Срещу всичко това 
застана нашата идея за Академичния симпозиум. 

Младите хора, студентите, заради които го направихме, оцениха начинани-
ето. С всеки от нас според регламента работеха по двама студенти, напълно съз-
нателно, като екип, дори като съавтори. Увлече ги заразяващата лудост да бъдем 
докрай отдадени, последователни и безкомпромисни. Усещайки, че така могат да 
работят заедно само съмишленици, те се постараха да бъдат такива и да намерят 
свои. Приемайки да работят заедно, обучавани и обучаващи загърбиха онази ком-
фортна дистанция, която помагаше на едните да изглеждат неразбрани, а на дру-
гите – недооценени. Сякаш само в такава обстановка обръщението „колега“ между 

професорите и студентите 
добиваше истински смисъл. 
Нещо повече – превърнахме 
се в здрав екип от единоми-
шленици, който възражда 
колективното начало и ек-
ипната работа, заложено от 
пионерите на симпозиумна-
та скулптура. Това, въпре-
ки огромните положителни 
въздействия за бъдещето 
на младите творци, не беше 

обикновен учебен процес, защото от значе-
ние за всеки автор беше да се създаде творба, 
зряло и адекватно вписваща се в общия зами-
съл. В този случай компромисите, свързани с 

Стефан Лютаков • Първи академичен скулптурен...

алманах • Ϛвета гора • 2008 173



неопитност, липса на време и възможност за концентрация, станаха невъзможни 
и не можеха да бъдат нито причина, нито оправдание.

Пластиката остава, тя трябва да е авторска, да говори ярко и богато, а начи-
нът на нейното създаване е по-скоро в периферните интереси на зрителя. Затова 
и младите бяха принудени, от една страна, безрезервно да се вслушват в съветите 
на своите опитни колеги, а, от друга, да ползват рационално собствения си опит и 
възможности. Именно тук, на този симпозиум някои от студентите за пръв път ви-
дяха своите професори в целия им работен ръст – прашни, но способни да ползват 
всевъзможни технологии и инструменти, дисциплинирани и съсредоточени един-
ствено върху онова, което правят.

Вечерите ни повече се доближаваха до представите на древните гърци за сим-
позиум. Навярно незабравими за мнозина ще останат разговорите около масата 
след изморителния ден, откритото споделяне понякога на доста лични неща, неща, 

за изричането на които бихме съжалявали, ако 
е пред хора, които не са скроени да бъдат ху-
дожници. Тези вечери ме връщаха назад в дру-
го време, в атмосферата на други симпозиуми, 
когато имах опит, близък до опита на младите 
колеги. Спомних си първия ми симпозиум в 
Бургас (парк „Росенец“). Работехме мрамор, 
бях само на 29 години, на място, на което меч-
таеха да бъдат мнозина скулптори. Това беше 
огромна школа, втора „компресирана“ ака-
демия, която направи обрат в мисленето ми 
не толкова за работата с камъка и за занаята, 
колкото в представите ми за необратимото 
в територията на скулптурата. Там срещнах 
и работих заедно с Ангел Станев, на когото 
казах на раздяла: „Ако чуя нещо лошо за теб 
– никога няма да повярвам!“. Мечтая си някой 
от младите в Академичния симпозиум да си е 
помислил така и за мен...

Тези вечери ме дариха с усещането, че при 
студентите онзи респект към материала и абсолютизирането на занаята започва 
да отстъпва място пред респекта от качествата на личността – единствен източ-
ник на автентични идеи, въпроси, отговори и послания в нашето изкуство. Често 
конкретните и строго професионалните разговори преминаваха в разговори за 
морала, за личността, за индивидуалните пластични възгледи, за личните посла-
ния, за корените на идеите, за стила, за откритостта и честността в изкуството, за 
отстояването на идеите и за цената им. Дано да са разбрали, че колкото и важно е 
да развиваш в себе си художника-професионалист, два пъти по-важно е да се из-
граждаш като личност. Всъщност през тези вечери, а и по време на съвместната ни 
работа, думите добиха далеч по-голяма плътност и тежест от изреченото по време 
на лекции и конферанси...
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А ние – аз, Коста Денев, Иван Славов, Иван Кънчев, Ангел Станев, Цветослав 
Христов (Цуппи), въпреки че се познавахме отдавна и че сме от една кръвна група, 
продължихме да се изненадваме един друг! 

Продължава да ме възхищава все по-рафинираният перфекционизъм на Ан-
гел при безкомпромисното търсене на оптимално композиционно решение и ця-
лостното осмисляне на творбата без каквото и да било заиграване с конюнктурата. 
Този модерен, с изключително синтетично мислене художник остави във Велико-
търновския университет не една, както се изискваше по регламент, пластика, а две 
изведени, овладени и зрели творби. „Реквием за Левски – ескиз“ потвърждава, че и 
най-абстрактната творба, създадена от топъл, честен и талантлив художник, може 
да бъде много по-човешка и от най-натурната, но непреживяна пластика, създаде-
на от посредствен скулптор. Тази ра-
бота е важен етап от движението на 
автора към реализацията на мощен, 
авторски нефигурален монумент на 
Левски – огромен, тежък, с форма на 
воденичен камък гранитен елемент 
„виси със страшна сила“ и деформи-
ра носещата го арка. Ескизите и вари-
антите на Ангел ще растат дотогава, 
докато обществото узрее за подобни 
паметници. С притежаването на един 
от тези силни варианти ще се гордее 
Великотърновският университет. 
Другата работа на Ангел, наречена 
„Книжовност“, ситуирана пред Биб-
лиотеката на университета, с прециз-
ния си рисунък, чист силует и тотал-
на грижа за формата може да бъде 
своеобразен учебник по скулптура.

Иван Славов от доста време е в 
сферата на универсалните формо-
образуващи принципи. Познаване-
то и ползването на тези принципи 
му помага да работи свободно и без 
комплекси с форма и пространство. 
Огромният му опит, професионализъм, усет за среда извеждат усилията му до 
смисъла и силата на лични откровения, на оригинални пластични находки. Вели-
колепно ситуираната му „Композиция“, плуваща сякаш в пространството между 
Света гора и Царевец, провокира да бъде възприемана не само зрително, но и със 
слуха – мощните и категорични улеи, разцепващи формата, асоциират с органови 
тръби, а единствен музикант може да бъде само вятърът.

Константин Денев в своята „Цивилизация“ развива и доосмисля занимава-
щите го в последните години търсения за връзката и противопоставянето между 
недвусмислената авторска намеса и силата и категоричността на живата природ-
на форма. Брилянтното му чувство за композиция, едър обем и детайл обричат 
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на смислен живот и сложен диалог с публиката силната му пластика. Нейн фон 
е величественият „Царевец“. А интегрирането на творбата с този фон гарантира 
естественото ѝ и свободно присъствие.

Струва ми се, че Цветослав Христов тук направи една от най-организираните 
си и почувствани творби. Нещо повече (нека да бъда добър пророк), тази пластика 
бележи началото на един много зрял период. „Залез“ – неголяма работа от сложно 
сглобени мощни елементи, натоварена с магични и ритуални функции, в бъдеще 
ще бъде важен участник в академичните церемонии на Великотърновския универ-
ситет.

Без да бъде чист скулптор по образование, благодарение на големия си опит и 
пластична култура, в първата си по-голяма работа от мрамор Иван Кънчев е много 
синтетичен, изчистен и цялостен. Тази на пръв поглед „кротка“ творба е заредена 
с много силна ителектуална енергия.

Макар да не съм се дистанцирал все още достатъчно, моят „Празничен цвят“, 
струва ми се, застана естествено, вписа се непринудено – и пластично, и смислово 
– в отреденото му пространство. Това е втората ми по-голяма форматна работа от 
камък за тази година. В творбата си от Търгу Жиу – града на Бранкуши, Румъния, 
бях по-концептуален, затова тук имах нужда и си позволих да бъда по-експресивен 
и по-пластичен. В тази работа обхождам пространството от точката на чистата 
емоционална абстрактна експресия до точката на поетичната натура. А хоризон-
талното решение е толерантно към паметниковите вертикали около себе си.

Този уникален симпозиум, освен че остави на Великотърновския университет 
седем пластики от мрамор и гранит от утвърдени творци със свое място в исто-
рията на българската скулптура, освен че положи основите на силна колекция от 
произведения на съвременното българско пластично изкуство, запечата и нещо 
още по-важно – духът на свободата, на артистизма и на новаторското мислене, 
който, убеден съм, трябва да обитава всяко престижно европейско висше учебно 
заведение. Такова пространство е Великотърновският университет „Св. св. Кирил 
и Методий“. Дано новата колекция направи Великотърновския университет и ста-
ропрестолния град още по-желано място за посещение.

До среща на следващото издание Академичен скулптурен симпозиум във Ве-
лико Търново.
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Веселина Томова

АЗ ТАКА И НЕ УСПЯХ ДА СЕ ВПИША В БЕЛИЯ СНЯГ,
дето тихичко пада,

тихичко пада...

Не разбрах как ги пишат тия стихове поетесите с широкополите шапки 

за прането, гълъбите и любовниците на мъжете си,

как им пляскат на римите, миришещи на лучена супа,

как те капризно издават напред начервисани устни

и чакат вместо хонорара си някой здраво да ги изчука.

Мен ме завяха северни ветрове,

коне ме вихреха,

и конекрадци ме любеха...

Аз не бях изисканата особа от техния кръг,

луда циганка бях,

пиех, стрелях, и чупех чашите без пощада

докато те отпиваха шампанското с финес.

Нямах време да шия бели одежди,

да скрепявам любовната клетва със златни вериги,

нямах никакво намерение да изпълнявам някаква обществена заръка,

че главната роля на жената е да бъде майка, лелка и съпруга.

Тия дръвца сме ги гризкали.

Аз се носех, вкопчена в гривите на хвърковати коне

и като един Робин Худ в женска риза

раздавах свещена свобода и правосъдие...

Не влязох в никакви класации,

изплашени от яростната ми неистовост

фризираните им лица се чудеха как да не ме забележат,

и си шушукаха със тънки немощни гласчета –

що за обноски в тая недодялана мръсница...

Във мъничките им очички без зеници обаче

кипеше завистта,

че те нагазили във пухкавия сняг 

посмъртно няма да усетят целувката на звяра – 

напуканите устни, небръснатите бузи,

и вкиснатия дъх на вино, пропит с барут,

барут и свобода.

Хайдутите не качват на конете си превзети поетеси.

Сега ги наблюдавам –

със дъх разтапям скрежа по стъклото –

копринените им коси, парфюмите, ухаещи на лято,

дантелените пръсти, 

сатенените гащи,

презрамките от перли,

бенки по гърдите,
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и онзи превзет копнеж по Филипините...

Навън е люта зима.

И само кучетата великодушно правят около мен горещ кордон.

Там вътре греят полилеи. И стихове се леят като френско вино.

Не е за мене тоя свят.

Обръщам се и хуквам към звездите.

Където Ботев вече е налял стаканите

и чака не Венета,

чака мен,

за да напишем набързо няколко стихотворения

и да отпрашим в свободата,

за която да умрем.

БРИГАДА

Е, събрахте се там най-после –

взривени,

разстреляни,

без глави,

без крака,

надупчени като швейцарско сирене,

татуирани с куршуми като негри от Аруба,

лошите момчета на България,

вълчите следи на века...

Сега сте в небесната кръчма –

врагове и приятели – един до друг,

и сте се напънали да чуете

„Ако умра ил загина, немой да ме жалите...“

като земен спомен – звук.

Животът ви кипна като младо вино и тук някой друг го изпи.

Този някой ви създаде от пластилин,

поигра си и после методично и по генералски ви изби.

Нали бяхте хаизи,

защо се дадохте на ангария, защо се снишихте,

защо скрихте патроните, когато вече ви бяха изчислили...

Най-отвратителните бели престъпници на България ви направиха мишени

за да оправдаят греховете си,

че продадоха земята, родината, знамето и народа си.

Вашата лудост бе, че искахте да живеете бързо.

И весело.

Е, наживяхте се. 

Сега сте в други селения.
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И веселите ви вдовици отдавна забравиха 

кой от пепеляшки ги направи принцеси.

Всяка история има своите пешки и редови войници.

Вашата бригада бе на момчетата от дворовете,

хъшлаци с мъжки сърца,

дето им се искаше да не им пука от никого,

и рискът се наричаше свобода.

Бригадата на вълчетата,

които после заключиха зад решетките на цирка.

И ги вкараха в капана на шумолящите банкноти,

където любовта се купува срещу една кола,

обувките от крокодилска кожа струват безмерна самота,

а бронираните джипове летят, 

летят, летят към бездната, 

а вътре в тях умират някакви модерни хъшове с хайдушки песни на уста...

Кърваво хоро се изви към небесата. 

А няма самодиви дето да превързват раните.

Ах, тези самодиви, са се обесили на рамото на следващите трупове!

И само майките с катранени забрадки

поливат гробовете със сълзи,

защото майките никога не раждат лоши момчета,

а просто синове...

СЪНУВАХ ЦАР СИМЕОН СЪС СИВИ МРЪСНИ МАРАТОНКИ.
Блестящ костюм, 

Сияйна бяла риза,

изискан ръб на панталона,

светкавици, прожектори, камери на репортерските хиени,

и накъсания глас,

че от поданици не става царство.

Ах, всички ръкопляскаха и кимаха угоднически, 

и селските моми превърнати за нощ в придворни дами

потропваха със токчета, припявайки рефрена,

че в България от всеки свинар става цар.

И обратното.

И никой,

никой,

никой

не виждаше, че краката на Негово величество миришат

в сиви, мръсни, разпрани маратонки...

Аз се опитвах да им кажа –

Снимайте бе,

това е новината!

Но мрачно шумна беше тишината.
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И като в сън, не всичко беше като хората.

Ангелите поркаха, полюлявайки крака върху някоя звезда,

лунната пътека се бе превърнала във закачалка на нечии стремежи,

а лудата Здравка от детството ми носеше пълна табла с цветя

и от тях литваха гълъби...

България се точеше като кора на баница

и вместо воеводи баничари я целуваха.

На дядо Вазов му окапаха мустаците,

а Бай Ганьо пишеше „Алеко“...

Нощта сега е стъклен похлупак.

И аз не знам видение ли е това,

или неподозирана от никой царска милост.

ПИАНО БАР

Простакеси, облечени във „Версаче“, 

насядали около пианото, пеят „Две праскови и череши...“

Били ги засадили някога.

Между две шмъркания на кока в тоалетната.

Любовна песен пеят простакесите, 

усукани около шкембелиите паричковци.

Любовна песен, белки им изкара колието,

което струва годишните пенсии на дядовците им...

Наоколо ухае на хавански пури.

И мускусни парфюми, прокарващи пътека към чаршафите.

Сега на това му се казва любов.

Останалото прашасва в книгите.

Непрочетените вагони със книги.

Люлеещата алкохолна нощ се носи по клавишите.

Несретно дългокосо е момчето зад пианото.

И келнерките изписани като мадони,

прехвърчат като кубчета със лед във чашите.

Внезапно,

някъде във ъгъла,

извива се гласец,

и хуква подир някаква народна песен...

Задрънкват менци, пафти и пендари звънки,

и кладенчови устни писват на мегдана...

Една мома се е втъкала в ръкава на юнака,

че вечно да е с него, а не да го дочаква.

И кон по билото се спуска за да изпревари

онази нощ по дъхава от мащерка,

когато любовта е месечината отхапана от мъжки устни.

Все по тежък вие се гласът.
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Като змия във пазва натежава.

И докато отегчено, с наплюнчени пръсти простакесите

оправят копринените си чорапи,

любовта се е върнала.

Тук. 

Любовта се е върнала.

КАК НЯМАШЕ В ТОЗИ ЖИВОТ ЕДИН ПОРУЧИК ГАЛИЦИН?
Да знам поне, че го има.

А тук гъмжи от самозванци, 

стиснали с потни пръсти колената на жените си,

разлигавени хайдути, които след петата чаша пеят на фалцет:

„Раздайте патроньй... Не падайте духом... Налейте вина...“

Те не са виждали куршум. 

Нито някога биха стреляли.

Те са храбри само на масата.

Не им миришат партенките, защото спазват стриктно закона на жените 

си – да си сменят всеки ден чорапите.

Бръснат се задължително, иначе половинките им се изприщват,

а и брадясалият мъж е простотия, според семейните разбирания.

Имат чехли. 

И са свикнали да носят парите си вкъщи.

Някой път – и те не знаят как точно се получава,

им причернява, излюскват по три люти ракии,

удрят по масата и си представят как са мъже, а не мишки.

В истинския смисъл на думата.

Мъже като поручик Галицин.

И докато реват и сълзите им капят в чашите,

жените им ги ръгат в ребрата 

да сменят музиката 

и да пуснат някой кючек. По така...

После в тежките хъркащи сънища виждат себе си 

как летят с бели ескадрони и никога не са от хората на Чапаев, 

а са белогвардейци сред цигански табори, 

шампанско се лее и дайретата думкат, 

думкат като куршуми...

И не искат да се връщат тук в яхниения си живот

тези български мачовци. 

И стискат очи до полуда за да не се събудят,

защото ги чака онова същото, 

блудкаво, 

пресметнато,

вместено в новините,

в празните погледи на децата,
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онова безвремие, наречено живот. 

Стискат очи и се молят 

поне насън да бъдат поручик Галицин.

А аз се питам –

за какво ми е поручик с чужда душа.

НЯКОЙ ДЕН ЩЕ СИ СВИЯ КРИЛАТА.
И ще тупна в ръцете ти като ранен ангел.

Ще ти подаря един последен дълъг поглед

и сърчицето ми ще спре да тупка.

Не се страхувай,

небето пак ще се отвори

и по зелената дъга,

и още по-нагоре,

ще спре душата ми на завет.

Тогава чашите налей

и пей с ранено гърло –

не съм умряла.

Просто Бог ме е целунал по челото.
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Илиян Троянски

ОТНОСНО ПЕТРА или 
КАК ДА СИ ПРЕДСТАВЯМЕ 
ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ДИНОЗАВРИТЕ
(фарс)

Действащи лица:
МЪЖЪТ 
ЖЕНАТА 

Действието вероятно се развива на място, където Мъжът и Жената се чувст-
ват като у дома си. Спокойно може да е и хотелски апартамент. Нямам бъкел поня-
тие къде се развива действието. 

Всъщност в пиесата няма действие. Мъжът и жената се разхождат по сцената 
и се хранят, макар че не са гладни. Освен това пушат, пият чай, кафе, аспирин, а 
също различни алкохолни или безалкохолни напитки по усмотрение на режисьо-
ра. Към края на действието вече са се уморили да говорят глупости, а това не може 
да не се отрази на поведението им. 

Завесата се вдига. Мъжът и Жената стоят пред полуотворената врата и изпра-
щат гостенка, която не виждаме. 

МЪЖЪТ: (Към невидимата гостенка.) Ама защо трябваше да тръгваш? Та ти 
не поседя и половин час!

ЖЕНАТА: Но, Петра, скъпа! Толкова рядко ни идваш на гости! Защо не идваш 
по-често?

МЪЖЪТ: Ела в събота. 
ЖЕНАТА: В събота сме при мама. 
МЪЖЪТ: Не беше ли в неделя?
ЖЕНАТА: В събота. (Към гостенката.) Можеш да идваш, когато си пожелаеш. 

Толкова е приятно да побъбри човек с теб! 
МЪЖЪТ: Знаеш, че винаги си добре дошла.
ЖЕНАТА: Съвсем различно е да поговориш с някой културен човек!
МЪЖЪТ: Така приятно си прекарваме!
ЖЕНАТА: Довиждане!
МЪЖЪТ: Може да дойдеш в неделя. Всяка неделя се чудим какво да правим. 

Направо умираме от скука.
ЖЕНАТА: Няма ли да ходиш на голф?
МЪЖЪТ: Няма да отида.
ЖЕНАТА: И защо няма да отидеш?
МЪЖЪТ: Боли ме коляното.
ЖЕНАТА: Така ли? И от кога те боли коляното?

ТЕАТЪР
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МЪЖЪТ: Боли ме… Не знам. Какво те интересува откога ме боли?
ЖЕНАТА: (Към невидимата гостенка.) Слушай, обади ми се в понеделник. 

Тогава със сигурност ще знам дали сме свободни през седмицата.
Двамата помахват усмихнато и жената затваря вратата. Мъжът сяда в 

креслото, слага си очилата, запалва цигара и отваря вестник.
МЪЖЪТ: Пусни телевизора. 
ЖЕНАТА: Пусни си го сам! 
МЪЖЪТ: Има някакъв сериал.
ЖЕНАТА: Чак след един час.
МЪЖЪТ: И къде си сложих часовника? Колко е часът?
ЖЕНАТА: Ти спиш ли с Петра?
МЪЖЪТ: Откъде ти хрумна тая глупост? Петра спи с Халед.
ЖЕНАТА: Петра спи, с когото ѝ попадне.
МЪЖЪТ: Е, с мен не спи.
ЖЕНАТА: О, да. Само защото не си е поискала. Петра е една малка курвичка. 

Нали затова се раздели с Василий. 
МЪЖЪТ: Разделиха се, защото не си допадаха. 
ЖЕНАТА: Ама разбира се, не си допадаха! Как не се сетих! Нека сама! Василий 

много хърка! 
МЪЖЪТ: Няма нужда от сарказъм. Разделиха се по една-единствена причина. 

Нещата между тях не вървяха. 
ЖЕНАТА: Разделиха се по две различни причини. Причината, поради която 

Петра се раздели с Василий, е, че откакто се познават, той изтрезня само веднъж, 
и то от страх, че може да го екстрадират в родната му Украйна. А причината, по-
ради която Василий се раздели с Петра, е, че мъжете минават през кревата ѝ със 
скоростта на светлината. 

МЪЖЪТ: Глупости. Никога не е ставало дума, че ще екстрадират Василий. Из-
тече му визата и трябваше да я поднови. Василий е гениален художник. По цял свят 
го посрещат като пророк. Стига да надраска две черти на кръст върху парче тоа-
летна хартия, и веднага се намира някой ексцентричен милионер да го купи. Онзи, 
какъв беше там – българинът – Кристо, му направи представяне на десет страници 
в „Тайм“. С ей такива репродукции.

ЖЕНАТА: Защото е славянин. Сега всичко славянско е на мода. Те, славяните, 
се подкрепят. 

МЪЖЪТ: Дори и да е така. Само че картините на Василий се харесват. На-
мират ги за одухотворени. Тези издължени фигури, с лица на страдалци, всичко 
изпълнено с тайнствена светлина – и мрак. Василий просто се повлече след онази, 
дългокраката балерина, Софи, и Петра...

ЖЕНАТА: ...и Петра се натресе на първия срещнат арабин, за да покаже на 
всички, че е най-обикновено германско курве. 

МЪЖЪТ: Защо пък германско?
ЖЕНАТА: Защото е пресметлива. Пресметливо германско курве! Това е твоя-

та Петра! Запозна Софи с Василий, за да има оправдание, че си развява опашката 
с тебе.

МЪЖЪТ: Ако някога си е развявала опашката, не е било с мен.
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ЖЕНАТА: Ама разбира се, оправдавай я! Само че на мене не ми минават тия. 
Не си е направила добре сметката. Мислеше, че Василий и Софи ще изкарат един 
флирт, и готово. А като се върна от Филаделфия, ги завари в леглото си.

МЪЖЪТ: Слухове. Василий отрича.
ЖЕНАТА: Тя и Петра отрича. Обаче Софи ми каза.
МЪЖЪТ: На Софи само ти ѝ вярваш. Е, и мъжът ѝ – от време на време. Той 

поне си има оправдание. Не чува без слухов апарат, носи очила с бифокални лещи… 
Човекът е с половин век по стар-от нея.

ЖЕНАТА: Петра изобщо не можа да предположи, че Василий ще хлътне тол-
кова по Софи. Тъпа германка.

МЪЖЪТ: Това пък откъде ти влезе в главата? Петра не е германка.
ЖЕНАТА: Германка е. Петра е германско име. 
МЪЖЪТ: Ако беше германка, щеше да говори немски. Ти чувала ли си Петра 

да говори на немски?
ЖЕНАТА: Че кой у нас говори на немски. Тя не говори ли немски?
МЪЖЪТ: Не знам. Във всеки случай името не значи нищо. Така са я нарекли 

родителите ѝ. Може майка ѝ да е била германка.
ЖЕНАТА: Как не, а баща ѝ може да е бил албанец. Или българин.
МЪЖЪТ: Не знам кой е бил баща ѝ.
ЖЕНАТА: Ето – и разправяш, че не е курва. Каква е майка ѝ според теб, щом 

не знае кой е бащата на Петра? Курва. Щом майка и е германка, значи и тя е гер-
манка. 

МЪЖЪТ: Не съм казал, че е германка. Казах, че може да е германка. Аз може 
да не знам кой е баща ѝ. Ти откъде разбра, че майката на Петра не знае кой е баща 

ѝ? Това, както казват в Одеса, са две големи разлики.
ЖЕНАТА: Ти пък откъде знаеш как казват в Одеса?
МЪЖЪТ: В Одеса са евреи. Само евреите водят родословието си по майчина 

линия. Ако майката на Петра беше еврейка, и Петра щеше да бъде еврейка. А ако 
майка ѝ е германка...

ЖЕНАТА: А ако майка ѝ е германка, пак щеше да си е курва. Нали каза, че не 
е германка!

МЪЖЪТ: Не съм казвал, че не е германка. Казах, че може да е германка. А 
може и да не е германка. Имах предвид, че може да е германка, след като е нарекла 
дъщеря си Петра. Петра е немско име. 

ЖЕНАТА: Защо пък майка ѝ да я е нарекла Петра, може баща ѝ да я е нарекъл 
така. 

МЪЖЪТ: Здрасти. За какво му е нужно на един албанец да нарича дъщеря си 
Петра? 

ЖЕНАТА: Може да е българин. 
МЪЖЪТ: Защо да е българин? Ти въобще познаваш ли бащата на Петра?
ЖЕНАТА: Не.
МЪЖЪТ: И аз не го познавам. 
ЖЕНАТА: Никой не познава бащата на Петра. Петра няма баща.
МЪЖЪТ: Всеки има баща.
ЖЕНАТА: Петра обаче няма.
МЪЖЪТ: Нали каза, че баща ѝ бил българин.
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ЖЕНАТА: Е, просто предположих.
МЪЖЪТ: Защо?
ЖЕНАТА: Ами след като не е албанец, трябва да е българин. Нали и те говорят 

немски.
МЪЖЪТ: Само с конете си.
ЖЕНАТА: Така ли? Аз мислех, че въобще говорят немски. 
МЪЖЪТ: Българите са от ортодоксално вероизповедание. Помежду си гово-

рят латински. 
ЖЕНАТА: А не говорят ли български?
МЪЖЪТ: Няма такъв език. Както няма австрийски език. Затова и австрийци-

те говорят немски. Само че тиролски диалект. Пеят йодлери.
ЖЕНАТА: Да, ама българите не са австрийци.
МЪЖЪТ: Не са австрийци. Българите са руснаци. Някаква си там задунайска 

губерния. Говорят руски. Обаче диалект. Нямат падежи.
ЖЕНАТА: Какво е това падежи?
МЪЖЪТ: Има такива форми на думите, които променят смисъла им. По съ-

щия начин, по който думите имат мъжки и женски род. Петра е в женски род. А в 
мъжки род е Петър.

ЖЕНАТА: Няма такова име.
МЪЖЪТ: Има. Това е гръцко име. Свети Петър например.
ЖЕНАТА: Свети Петър грък ли е?
МЪЖЪТ: Евреин. Истинското му име е Сиìмон. Христос го е нарекъл Петър.
ЖЕНАТА: И според теб името на Петра е Симона? Но Христос я е нарекъл 

Петра, защото е гъркиня?
МЪЖЪТ: Стига си се заяждала. Петра не е гъркиня.
ЖЕНАТА: Ти пък откъде знаеш?
МЪЖЪТ: Питах я.
ЖЕНАТА: И тя? Какво ти каза?
МЪЖЪТ: Засмя се. Попита откъде може да ми е хрумнало, че е гъркиня. Нико-

га не била ходила в Гърция.
ЖЕНАТА: Дивотии. Като тия падежи, дето ги нямало в българския език. Как-

ви са тия падежи?
МЪЖЪТ: Такива, отмрели форми на думите. Кон – коньо. Свети Петър – име-

нителен падеж. Свети Петре – звателен падеж. При Свети Петра. 
ЖЕНАТА: А това какъв падеж е?
МЪЖЪТ: При Петра, на Петра, за Петра... Де да знам. Да не съм българин. Те и 

българите едва ли знаят. Някога употребявали падежи, а след това престанали. 
ЖЕНАТА: Това на латински ли е?
МЪЖЪТ: Не е на латински.
ЖЕНАТА: Нали каза, че българите говорят латински?
МЪЖЪТ: Не точно класически латински… Някакъв техен си, богослужебен 

латински. Но иначе говорят староруски. Черковнославянски. Те са си руснаци. 
Някакви старообрядници. С такива, издължени физиономии, каквито ги рисува 
Василий.

ЖЕНАТА: Василий е украинец.
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МЪЖЪТ: Те и украинците са руснаци. Само че западни. Бръснат си главите. 
Само по един кичур коса си оставят. Вярват, че като умрат, Бог ще ги хване за този 
кичур и ще ги вземе на небето. Също като българите. 

ЖЕНАТА: Пълни глупости. Българите да не са езичници?
МЪЖЪТ: Имат там някакъв езически бог... Нарича се Кан. Или Хан. Хан 

Тенгри. Хан Тангра. Тангри. По цял ден мърморят някакви тантри. Мантри някак-
ви. Не знам точно как беше. По дух са езичници. Идват някъде от Изтока.

ЖЕНАТА: Нали каза, че са ортодоксални.
МЪЖЪТ: По принцип са ортодоксални. Признават Светото Писание. Но вяр-

ват в още куп глупости. Вярват, че Бог слиза на земята само като се събере парла-
мента им. Наричат го Собрание. Или синод. Някъкъв Вселенски събор. Само там 
слизал Бог и низпосилал своите заповеди. Вярват в колективната мъдрост.

ЖЕНАТА: Нали са комунисти.
МЪЖЪТ: Вече не са. Но всички решения ги взимат колективно. Живеят в ко-

мунални квартири. 
ЖЕНАТА: Какви са тия комунални квартири?
МЪЖЪТ: Такива… Панелни, предполагам. 
ЖЕНАТА: В кибуц?
МЪЖЪТ: В кибуц живеят евреите. Българите не са евреи. 
ЖЕНАТА: Но и при тях всичко е общо, нали? Всичко принадлежи на всички? 

Жените, децата, общественият транспорт?
МЪЖЪТ: Не знам. При тях е посткомунизъм. Откъде да знам какво е общо. 

Може вече и общественият транспорт да не е общ.
ЖЕНАТА: Ти бил ли си в България?
МЪЖЪТ: Опази Боже!
ЖЕНАТА: Разправят, че била много красива страна.
МЪЖЪТ: Екзотика. Планини и камънаци. Цялата им природа е унищожена. 

Морето им цялото е черно. Така се и нарича – Черно море. Няма живот в него. 
Отровено е. Пълно със серовъглерод. Или сероводород. Някакъв отровен мазут. 
Затова са толкова богати. Огромни залежи от нефт. Петрол. Извира направо от 
морето. Целият Близък изток прелива от петрол.

ЖЕНАТА: Те, българите, в Близкия изток ли са?
МЪЖЪТ: Е, те не са в Близкия изток. Те са в Далечния изток. Отсам китайската 

стена. Китайците тая стена на времето я построили, защото българите минавали 
през границата да крадат кокошки. 

ЖЕНАТА: И това дало своето отражение в усложняването на икономическите 
и международните отношения между двете страни. 

МЪЖЪТ: Този ускорен курс по политология много добре ти се отразява. Само 
една седмица и такъв напредък. Трябва да запишеш второто ниво.

ЖЕНАТА: Непременно. И какво? 
МЪЖЪТ: Нищо. Китайците построили стената. 
ЖЕНАТА: За да запазят стабилен обменния курс между черния и белия юан?
МЪЖЪТ: Налагало се е. А българите постепенно изгубили своя естествен из-

точник на препитание и започнали масово да се изселват. За да не умрат от глад. Не 
са останали много българи. Вече са на изчезване. Включени са в червената книга. 

ЖЕНАТА: И вече няма българи в Китай?
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МЪЖЪТ: Само монголците са останали. 
ЖЕНАТА: Ама монголците българи ли са?
МЪЖЪТ: Ами. Монголци са си. Нали ти казах, че българите са руснаци. От 

западните покрайнини на Северен Китай. 
ЖЕНАТА: А защо не са с дръпнати очи?
МЪЖЪТ: Ти откъде знаеш, че не са с дръпнати очи?
ЖЕНАТА: Петра не е с дръпнати очи.
МЪЖЪТ: Ама Петра българка ли е?
ЖЕНАТА: Ти ми кажи. Нали ти спиш с нея. 
МЪЖЪТ: Добре де, спя. Щом настояваш. И какво от това?
ЖЕНАТА: А, нищо. Щом на теб ти харесва… Добре ли е?
МЪЖЪТ: Откъде да знам. Питай Халед. Нали сте колеги.
ЖЕНАТА: Как ли не. Ще си помисли, че ревнувам.
МЪЖЪТ: Ама ти с Халед ли спиш?
ЖЕНАТА: Откъде накъде. Просто така го казах. Ще спя с тоя терорист.
МЪЖЪТ: Защо реши, че е терорист?
ЖЕНАТА: Всички араби са терористи. Особено тия, дето спят с някакви си 

българки. Кой знае, може и тя да е терористка.
МЪЖЪТ: Петра не е терористка. Петра е художничка. 
ЖЕНАТА: Никаква художничка не е Петра. Лъже. Разправя, че е биохимик. 

Занимавала се е с някаква си там обратна транскрипция. Опашати лъжи. 
МЪЖЪТ: Петра наистина е биохимик. Само че не работи по професията си.
ЖЕНАТА: Нищо не работи. Бръмчи със снобското си порше по разни инте-

лектуални сбирки и се прави на важна. Снобка. Нали живееше с Василий. Реши, че 
и тя е станала художничка.

МЪЖЪТ: Петра беше художничка още преди да срещне Василий. Ходила си 
поне на две нейни изложби, преди да се запознаят с Василий. На три! Нали там се 
запознаха. Ти ги запозна. Василий се възхищава на това, което рисува Петра – въ-
преки че той рисува разни недохранени славяни, а Петра...

ЖЕНАТА: А Петра – прозрачни крокодили, на които им си виждат червата и 
цялата анатомия, с триъгълни очи и часовници Патек-Филип по задните крака.

МЪЖЪТ: Не са крокодили, а динозаври.
ЖЕНАТА: Динозаври да са. И какво значат тъпите картини на Петра?
МЪЖЪТ: Понятие си нямам. Сигурно, че динозаврите имат добро храносми-

лане.
ЖЕНАТА: Ти нали не вярваш в тия глупости, дето ги наговори Петра?
МЪЖЪТ: Кои?
ЖЕНАТА: За динозаврите. Че въобще не били изчезвали.
МЪЖЪТ: Изчезнали са. Преди 60 милиона години на Земята паднала комета 

и ги изтребила до крак.
ЖЕНАТА: Мислиш ли?
МЪЖЪТ: Така казаха по „Дискавъри“.
ЖЕНАТА: Значи е сигурно. А как ги е уцелила всичките наведнъж? Не може 

някой да не се е скрил. Да е бил в някаква пещера. От другата страна на Земята...
МЪЖЪТ: Кометата се взривила. Огромен взрив. Колкото хиляди ядрени бом-

би. Опустошителен. Ударната вълна обиколила два пъти Земята. Вдигнали се цу-
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нами, огромни облаци прах във въздуха. Закрили цялото небе. На Земята настъ-
пила нощ. Ядрена зима. Унищожила всичко живо. Цялата растителност. Минали 
години, докато се покаже слънцето. Динозаврите нямало какво да ядат и измрели 
от глад и студ. 

ЖЕНАТА: Защо не са се скрили?
МЪЖЪТ: Били много големи. Нямало къде. При такива катаклизми оцеляват 

само разни пълзящи твари, дето могат да си изкопаят дупки под земята. Дето се 
хранят с червеи или с мърша. Къртици, не знам какви още. 

ЖЕНАТА: А хората? Как оцелели хората?
МЪЖЪТ: Тогава още нямало хора.
ЖЕНАТА: Искаш да кажеш, че сме произлезли от някакви къртици, дето се 

хранят с мърша? Гадост. Ами птиците?
МЪЖЪТ: Тогава нямало птици.
ЖЕНАТА: Така си и знаех. И това го казаха по „Дискавъри“?
МЪЖЪТ: По „Дискавъри“.
ЖЕНАТА: Значи не лъжат.
МЪЖЪТ: Защо да лъжат?
ЖЕНАТА: Не лъжат, разбира си. Петра лъже. Лъжкиня. 
МЪЖЪТ: Защо?
ЖЕНАТА: Измисля разни дивотии. Разправя врели-некипели. Може дори да 

не ги измисля. Откъде толкоз акъл да ги измисли. Чула-недочула, по нейните сноб-
ски купони... А след това разправя наляво и надясно. Все едно, че тя си ги е измис-
лила.

МЪЖЪТ: Какво е измислила Петра?
ЖЕНАТА: Че динозаврите въобще не били изчезвали.
МЪЖЪТ: Как не били изчезвали?
ЖЕНАТА: Ти не чу ли, когато Петра разправяше, че динозаврите не са изчез-

нали? 
МЪЖЪТ: (Неуверено.) Н-н… не помня… Сигурно не съм...
ЖЕНАТА: И как ще чуеш? Нали постоянно тичаше до кухнята, да ѝ правиш 

коктейли!
МЪЖЪТ: Пак аз! Нали ти ме прати в кухнята, да можете да си шушукате – кой, 

какво, защо, ама как, ама къде!
ЖЕНАТА: Как не, щеше да си счупиш краката да ѝ угаждаш!
МЪЖЪТ: Да ѝ угаждам? И какво общо има това с динозаврите?
ЖЕНАТА: Нищо общо няма. И какво съм седнала да ти обяснявам – пълни 

глупости! Според твоята Петра динозаврите изобщо не са изчезнали. Били тук. На 
Земята.

МЪЖЪТ: Глупости. Ти виждала ли си някога динозаври?
ЖЕНАТА: Виждала съм, разбира се. Да не съм толкова проста.
МЪЖЪТ: Къде си виждала?
ЖЕНАТА: По телевизията. На кино съм виждала. 
МЪЖЪТ: Това не са истински динозаври. Динозаврите са изчезнали. Те са 

мъртви.
ЖЕНАТА: Искаш да кажеш, че по телевизията не могат да покажат динозаври, 

ако са мъртви? Чърчил не е ли мъртъв? Него как го показват?
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МЪЖЪТ: Динозаврите са изчезнали още когато нямало телевизия. 
ЖЕНАТА: Значи все пак твърдиш, че са изчезнали.
МЪЖЪТ: Нали това ти разправям.
ЖЕНАТА: Значи Петра лъже.
МЪЖЪТ: Какво разправя Петра?
ЖЕНАТА: Нали ти казах! Че динозаврите въобще не били изчезвали.
МЪЖЪТ: А къде са тогава проклетите динозаври? В телевизора?
ЖЕНАТА: В птиците. Петра разправя, че динозаврите се превърнали в птици. 

За да оцелеят. 
МЪЖЪТ: Тоест как? Превърнали се в птици и преживели зимата? Отлетели 

над облаците, при слънцето? Много поетично. Това Петра ли го каза?
ЖЕНАТА: Да, представи си. Твоята Петра ми го каза. Не че са отлетели при 

слънцето, просто са се превърнали в птици. Оцелели са.
МЪЖЪТ: Петра едва ли е имала предвид, че буквално са се превърнали в пти-

ци. Било е метафора. И как се превърнали в птици?
ЖЕНАТА: Не знам как. Но динозаврите се превърнали в птици. Преди 60 ми-

лиона години. И сега са между нас. Само че не ги виждаме. Мислим си, че са птици. 
А те са динозаври. Хищници. Очите им са отпред. Нали веднъж разправяше, че на 
хищниците очите им били отпред?

МЪЖЪТ: Така определят по-точно разстоянието до плячката. Стереоскопич-
но зрение. А на тревопасните очите им са от двете страни на главата, за да виждат 
във всички посоки. Дали не се задава опасност.

ЖЕНАТА: Значи на хищниците очите им са разположени отпред?
МЪЖЪТ: Точно така.
ЖЕНАТА: Е, на птиците къде им са очите? 
МЪЖЪТ: Не знам.
ЖЕНАТА: И какво? Да не би да са отзад?
МЪЖЪТ: Писна ми от твоя сарказъм. Отпред са, разбира се. Просто не помня 

дали са фронтално или странично разположени.
ЖЕНАТА: А бе ти не си ли виждал кокошка? Къде са ѝ очите? Отпред или 

отзад?
МЪЖЪТ: Отпред.
ЖЕНАТА: Значи кокошката е хищник.
МЪЖЪТ: Хищна кокошка?
ЖЕНАТА: Според теб така излиза. 
МЪЖЪТ: Динозавърът е хищна кокошка?
ЖЕНАТА: Петра е хищната кокошка! Щом те е примамила в леглото си. Пла-

щаш ли ѝ? А? Колко ѝ плащаш? Колкото на обикновена проститутка? Като на тия, 
дето седят по ъглите? Или като на луксозна?

МЪЖЪТ: Остави ме на мира. Откъде накъде ще ѝ плащам. На Петра въобще 
не ѝ трябват пари. 

ЖЕНАТА: О, значи тя ти плаща! Или спиш с нея без пари! Видя ли! Значи е 
най-обикновена курва! 

МЪЖЪТ: Не спя с нея, как да ти обясня?
ЖЕНАТА: Спиш! С тая кокошка. И кълките ѝ са като на кокошка. Като на 

динозавър. Нали си виждал динозавър по телевизията? Ходи като кокошка. Най-
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обикновена кокошка, само че със зъби. Това е Петра. Зъбата кокошка. Динозавър. 
Затова рисува динозаври. Защото е самовлюбена патка.

МЪЖЪТ: Рисува ги, защото има поетично въображение.
ЖЕНАТА: Ама моля ти се, какво поетично въображение у тая юрдечка! Че им 

е нарисувала червата? Поезия! Петра не е художничка. Дилетантка е тя. Въобще не 
е учила за художник. Няма ценз, нито образование.

МЪЖЪТ: Имаш предвид, че няма академично образование. Но докато е била 
в Щатите, е посещавала курсове. След това е специализирала при онзи, българина, 
как беше – Кристо.

ЖЕНАТА: Дето запали на немците Райхстага?
МЪЖЪТ: Райхстага го е запали друг българин. Някой си Ван дер Любе. Кристо 

го опакова.
ЖЕНАТА: Опаковал е Райхстага?
МЪЖЪТ: Да. 
ЖЕНАТА: За пръв път чувам такава глупост.
МЪЖЪТ: Някои смятат, че е гениално.
ЖЕНАТА: И защо го е опаковал?
МЪЖЪТ: Не знам. Да не разберат германците, че българите са го подпалили. 

Но Петра е специализирала при тоя Кристо. Нали той я покани да направи излож-
бата си в Гугенхайм-център. Има диплом.

ЖЕНАТА: Купила си го е. Колко му е да си купиш диплом. По Интернет ги 
продават. Ти как си купи диплом за Мъж на годината?

МЪЖЪТ: Не съм го купувал. Винаги омаловажаваш това, което постигам в 
живота си. Номинираха ме за Мъж на годината. От Международния хуманитарен 
институт за човешки ресурси. 

ЖЕНАТА: Да, ама им плати. Десет хиляди. Не на мене тия. Аз ли не те знам 
какъв мъж на годината си. Тия можеш да ги разправяш само на Петра.

МЪЖЪТ: Не съм им плащал. Направих дарение. Такава била традицията. До-
броволно дарение в полза на Международния хуманитарен институт.

ЖЕНАТА: Ама разбира се. Как не се сетих. Петра и тя е направила дарение. 
Доброволно. На тоя, кой беше, Кристо. В натура. Тя сигурно и диплом по биохимия 
така си е купила. Никакъв биохимик не е тя.

МЪЖЪТ: Защитила е докторат в Боулдър, Колорадо. 
ЖЕНАТА: Ето, виждаш ли! Признаваш, че не е художник!
МЪЖЪТ: Това, че е биохимик, не ѝ пречи да бъде отличен художник. Затова се 

раздели с Василий. Двама интелигенти, с една и съща професия, обаче съвсем раз-
лични по стил… По колорит, по светоусещане. Всъщност имаха много основания 
да се разделят. Обаче продължават да са в прекрасни отношения.

ЖЕНАТА: Разбира се. Те, курвите, с всички поддържат прекрасни отношения.
МЪЖЪТ: Престани да я наричаш курва.
ЖЕНАТА: Защо, срам те е, че спиш с курви?
МЪЖЪТ: Въобще не спя с Петра.
ЖЕНАТА: Аха, не спиш. Нали си призна преди малко… Българска теро-

ристка.
МЪЖЪТ: Защо да е терористка!? 
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ЖЕНАТА: Щом спи с терорист, значи е терористка. Нали те нападнаха Светов-
ния търговски център. Камък върху камък не оставиха.

МЪЖЪТ: Българите!?!
ЖЕНАТА: Арабите. Пък и тя. Щом спи с арабин, не може да няма пръст в ця-

лата работа. Те и българите, да не са стока. Бомбардирали са Дрезден през войната. 
Със земята са го изравнили.

МЪЖЪТ: Глупости, не са бомбардирали Дрезден. Българите са бомбардирали 
Одрин. 

ЖЕНАТА: О, така ли? Значи и Одрин са бомбардирали? И кога?
МЪЖЪТ: През Кримската война.
ЖЕНАТА: Лъжеш! Тогава не е имало самолети!
МЪЖЪТ: Те са го бомбардирали с балон. С дирижабъл.
ЖЕНАТА: Дрън-дрън. Това сега си го измисли. Още малко ще кажеш, че са из-

обретили дирижабъла. Само и само да се отклониш от темата. Да скриеш, че спиш 
с Петра. Къде е тоя Одрин?

МЪЖЪТ: В Гърция. 
ЖЕНАТА: Ето, нали ти казах, че са терористи. Унищожили са класическите 

исторически и културни ценности на гърците. Древната им култура. Варвари. Си-
гурно ядат сурово месо.

МЪЖЪТ: Татарите ядат сурово месо.
ЖЕНАТА: Че те българите не са ли татари?
МЪЖЪТ: Руснаци са.
ЖЕНАТА: Те и татарите са руснаци. Ако искаш, погледни на картата. 
МЪЖЪТ: Каква карта, каква карта! Татарите живеят в Татарстан!
ЖЕНАТА: Все едно. Българите са варвари. Едно време сигурно са били човеко-

ядци. Хищници. Щом ядат сурово месо.
МЪЖЪТ: Защо пък да са хищници?
ЖЕНАТА: Че да не са тревопасни. Очите им са отпред. На тревопасните очите 

им са встрани, за да виждат всичко наоколо. Ако ги нападнат. А на хищниците 
очите им са отпред, за да преценяват по-добре разстоянието до жертвата. Имат 
стереоскопично зрение.

МЪЖЪТ: И на нас очите ни са отпред.
ЖЕНАТА: Да, ама ние не сме българи.
МЪЖЪТ: Много логично!
ЖЕНАТА: Да не би ние да бомбардирахме Дрезден?
МЪЖЪТ: Не сме го бомбардирали.
ЖЕНАТА: Ето, значи са българите.
МЪЖЪТ: Българите не се бомбардирали Дрезден.
ЖЕНАТА: Като не са българите, кой го е бомбардирал тогава? 
МЪЖЪТ: Руснаците са го бомбардирали.
ЖЕНАТА: Ето, виждаш ли? Сам си противоречиш. Нали каза, че българите са 

руснаци. От западните покрайнини на Северен Китай.
МЪЖЪТ: Но не се бомбардирали Дрезден. Това са били други руснаци. Има 

най-различни руснаци. Татари има. 
ЖЕНАТА: Че те българите са татари. Нали са живели в Китай. Сигурно са из-

обретили барута.
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МЪЖЪТ: Не са изобретили барута. Барута са го изобретили китайците. Бъл-
гарите са изобретили компютъра.

ЖЕНАТА: Брей, много знаеш! Компютъра го е изобретил Бил Гейтс. Той е аме-
риканец.

МЪЖЪТ: Натурализиран. Няма живи американци. В Америка отдавна не жи-
веят американци.

ЖЕНАТА: Че кой живее тогава в Америка?
МЪЖЪТ: Най-различни живеят. Разни латиноси. Мексиканци. Африканци 

живеят. Натурализирани европейци. Всички са натурализирани. 
ЖЕНАТА: А къде са американците?
МЪЖЪТ: Изтребили са ги.
ЖЕНАТА: Кой ги е изтребил?
МЪЖЪТ: Правителството им, кой. 
ЖЕНАТА: И защо?
МЪЖЪТ: За да има земя за европейците.
ЖЕНАТА: За пръв път чувам. И как са ги изтребили?
МЪЖЪТ: Ами, как... Воювали против тях...
ЖЕНАТА: Против американците?
МЪЖЪТ: Против американците.
ЖЕНАТА: Никой не може да победи американците. Армията им е много сил-

на. Ти телевизия не гледаш ли? Имат съвременно въоръжение...
МЪЖЪТ: Обаче ги победили. Чрез измама.
ЖЕНАТА: Как чрез измама?
МЪЖЪТ: През зимата. Дали им одеяла, заразени с едра шарка. И те измрели. 

Много малко останали. А които останали, не могли да преживеят зимата. Измрели 
от глад и студ.

ЖЕНАТА: Като не могат да се превърнат в птици. 
МЪЖЪТ: Може да са се превърнали. А ние така и да не знаем. Както не знаем 

за динозаврите. Но не съм чувал американците да се превръщат в птици. Но се 
превръщали във вълци. Шаманите им го можели. 

ЖЕНАТА: Те не са ли християни?
МЪЖЪТ: Кои?
ЖЕНАТА: Американците.
МЪЖЪТ: Християни са. На парите им пише „IN GOD WE TRUST“.
ЖЕНАТА: Какво значи това?
МЪЖЪТ: На Бог се уповаваме.
ЖЕНАТА: Ти сигурен ли си, че става дума за християнския бог?
МЪЖЪТ: Разбира се. Щом са християни.
ЖЕНАТА: След като са християни, защо имат шамани?
МЪЖЪТ: Те са били други американци. Но християните така или иначе им 

видели сметката. Или са останали съвсем малко – в резервати. Сигурно съвсем са 
изчезнали. Ако не са се превърнали в птици. 

ЖЕНАТА: Резервати за птици? Или за диви животни?
МЪЖЪТ: За американци. Резервати за американци.
ЖЕНАТА: За пръв път чувам, че има резервати за американци.
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МЪЖЪТ: Ти знаеш ли, че Петра може да е американка! Нали е работила в Бо-
улдър. Това е в Колорадо. Колорадо е в Америка. 

ЖЕНАТА: Колорадо не е в Америка, това е река. Или полуостров. Не помня 
вече. Америка е континент. Колорадо е на друго място. Там растат банани. На ли 
съм гледала по телевизията. Портокали растат. Колорадо е бананова република. 

МЪЖЪТ: Портокалите растат в Калифорния. 
ЖЕНАТА: А бананите – в Колорадо.
МЪЖЪТ: Обаче Боулдър е в Америка. 
ЖЕНАТА: Значи не е в Колорадо.
МЪЖЪТ: И къде е тогава?
ЖЕНАТА: Ама аз няма да споря с тебе. Откъде да знам къде е твоят Боулдър? 

И въобще какво е правила Петра в Америка?
МЪЖЪТ: Изследвания. Защитила е докторат. По биохимия. Нещо за рака. Как 

се разпространява. Ракът бил нещо като компютърен вирус. Изкривено предаване 
на информацията. Някаква злокачествена, неправилна информация за структура-
та на белтъка се предава от него към гените и там се записва. Обратна транскри-
пция. Една-единствена клетка в организма се разболява. Белтъкът в нея се про-
меня. Никой не знае защо. Мутира. От радиацията. От експериментите с ядрено 
оръжие. От онзи там Чернобил. Или от химическото въоръжение, всичките там 
нервнопаралитични, Ви-газове, иприти и прочее. Може да е само от една цигара 
или от дима, дето го бълват във въздуха разните му там химически заводи. И тази 
изкривена информация от клетката се записва обратно в гените, а те тутакси я раз-
пространяват из целия организъм. Образуват се метастази. Рак. И умираш. Про-
цес, който заема място. Така го наричат. Обратна транскрипция. Петра е доктор по 
биохимия.

ЖЕНАТА: Личи си, че нещо не ѝ е наред. Като ти се напълни главата с такива 
глупости и транскрипции, как да не започнеш да рисуваш прозрачни крокодили. 
Откачена българка. Терористка. Това, с транскрипциите, може да е само параван. А 
те да са били в центъра на конспирацията, с нейния Халед. Взривили са Световния 
търговски център. 

МЪЖЪТ: Глупости. Те не се познаваха тогава. Петра по това време беше тук. 
И Халед. Той дори не е ходил в Америка. Тук е роден. Родителите му са натурали-
зирани. Дори не е обрязан.

ЖЕНАТА: Обрязан е!
МЪЖЪТ: Ти пък откъде знаеш?
ЖЕНАТА: Ами…Знам!.. Една приятелка ми каза... Не може да не е терорист. 

Щом е свързан с българите. Нали стреляха по папата. С чадър.
МЪЖЪТ: По папата стреля някой си Агджа.
ЖЕНАТА: Агджа е българско име. 
МЪЖЪТ: Агджа е турчин.
ЖЕНАТА: Те и българите са турци. Повечето. Всички политически решения 

ги взимат с одобрението на Турция. Управлява ги някаква турска партия. 
МЪЖЪТ: Че какво лошо има. Турция е модерна страна. Още през миналия 

век Кемал Ататюрк прави гражданска реформа. Отделя държавата от религията. 
Създава граждански климат в страната. Жените им не носят фереджета. Мъжете 
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се обличат като европейци. От времето на Ататюрк до наши дни управлението се 
осъществява по действащата швейцарска конституция.

ЖЕНАТА: Как, ама и в България ли управлението се осъществява по действа-
щата швейцарска конституция?

МЪЖЪТ: Не, нали ти разправям – в България управлението се осъществява 
по руската конституция. Те може да си имат и някаква тяхна конституция, ама 
никой не знае. 

ЖЕНАТА: Аз си мислех, че България е в Турция.
МЪЖЪТ: Това е било отдавна. Преди Кримската война. Тогава е била в Тур-

ция. Къде ли не е била. Първо е била в Китай. След това около Волга някъде, в 
някакъв Онгъл е била. При славяните е била. След това двеста години е била във 
Византия. Петстотин години е била в Турция. След това руснаците си я взимат об-
ратно, но в суматохата англичаните им скрояват номер. Дават я за временно полз-
ване на някаква гладна германска династия. После руснаците пак си я взимат. Бъл-
гарите стават задунайска губерния. После комунистите. Всичко им взимат. После 
някакви крадливи демократи, те взимат, каквото е останало. Накрая пък идва на 
власт някакъв испански цар. Взима им най-високия връх. България е единствената 
държава на света, в която няма най-висок връх. Куриозна държава. Нищо си няма. 
Най-куриозното е, че няма българи. Изчезнали са. Как няма да изчезнат. Като са им 
взели всичко. Падежите са им взели, един именителен падеж им е останал и малко 
звателен падеж. Ако въобще има българи, са пръснати някъде по света. Но не си 
признават, че са българи. За да не ги изтребят окончателно.

ЖЕНАТА: В България няма ли българи?
МЪЖЪТ: Почти не са останали. 
ЖЕНАТА: Защо?
МЪЖЪТ: Ами защо... Нали ти обясних... Защо са изчезнали американците? 

Правителството им ги е изтребило. 
ЖЕНАТА: Американците правителството им ли ги е изтребило?
МЪЖЪТ: Че кой друг?
ЖЕНАТА: И сега няма американци?
МЪЖЪТ: Е, останал е някой друг, из резерватите.
ЖЕНАТА: А кой живее в Америка?
МЪЖЪТ: Разни латиноси... Африканци. Но предимно европейци.
ЖЕНАТА: Защо пък европейци?
МЪЖЪТ: Отишли в Америка по времето на Колумб. За да се спасят.
ЖЕНАТА: От какво?
МЪЖЪТ: Да не ги изтребват правителствата им. 
ЖЕНАТА: А правителствата им, те защо са ги изтребвали?
МЪЖЪТ: За да им вземат земите.
ЖЕНАТА: А българите? И тях ли затова ги изтребва правителството им?
МЪЖЪТ: Не знам. Но им взимат земята. Дават я на американците.
ЖЕНАТА: И за какво им е на американците тая земя? 
МЪЖЪТ: Ами, дават им я. Що да не я вземат. Правят там военни бази. Да 

защитават демокрацията. Изпитват разни нови оръжия. Каквото си искат, това си 
правят.

Илиян Троянски • Относно Петра или...

алманах • Ϛвета гора • 2008 195



ЖЕНАТА: В тая България дали няма някакви резервати? За българи. След като 
в Америка има резервати за американци...

МЪЖЪТ: Не съм чувал.
ЖЕНАТА: Но в България живеят някакви хора, нали? Това нали не е в пусти-

нята? В Близкия изток имало много пустини.
МЪЖЪТ: Живеят, разбира се. Турци живеят. Цигани. Власи, гагаузи живеят. 

Също и македонци… Румънци, сърби… Те са многонационална държава. Като Съ-
единените щати. Но българите са изчезнали. 

ЖЕНАТА: Ти тия ми ги разправяш, за да ти повярвам, че не спиш с Петра. 
Внушаваш ми някакъв тъп силогизъм. След като няма живи българи, следователно 
ти не спиш с българка.

МЪЖЪТ: Петра не е българка. И аз не спя с Петра. Българите са изчезнали.
ЖЕНАТА: Изобщо не са изчезнали дори. Крият се. От срам. Като тая никакви-

ца Петра. Те българите са по целия свят. Масони. Кой мислиш, че започна Първата 
световна война? Знаеш ли кой? Българите! Убили са някакъв ерцхерцог, в тяхното 
Сараево. И ще ми разправяш, че Петра не била терористка. И Втората световна 
война я започнаха българите. Нападнаха Германия. Запалиха им Райхстага.

МЪЖЪТ: Дори да е така, било е отдавна. Петра още не е била родена. Не мо-
жем да я обвиняваме за нещо, което се е случило, преди да се роди. 

ЖЕНАТА: Да, разбира се – как ли не! Защо да я обвиняваме, тя нали не е била 
курва, преди да се роди! Майка ѝ е била! На теб нали ти е добре с нея. Сектан-
ти и фанатици – ето какви са твоите българи! Крадци! Нали затова са измислили 
компютъра. Да крадат коли. Разкодират ключалките, изключат алармата и оставят 
честните хора без кола. Толкова години, дето са пестили, да си я купят. Ето каква е 
твоята Петра. 

МЪЖЪТ: Ама защо Петра! И кой краде коли по този начин? Кола може да от-
ключи някой гимназист. Да отиде с приятели в съседния град. Там не ги познават, 
ще ги пуснат в нощния клуб. Или да изведе вечер някое момиче край града. Да се 
понатискат на задната седалка. Честните хора крадат по друг начин. 

ЖЕНАТА: И как крадат според теб честните хора?
МЪЖЪТ: Честните хора крадат без много труд. Отива един честен човек при 

друг – също честен човек, дето оня ден си е купил кола, с честен труд. Не някаква 
си корейска трошка. Скъпа кола. Германска. Единият честен човек, дето си е купил 
колата, дава на другия честен човек дубликат от ключовете и кода на алармата. 
Дава му документите. Той пък му дава тридесет на сто от стойността на автомо-
била. Стискат си ръцете и честният човек с колата отпрашва към границата. Там 
плаща на трети честен човек още десет процента, за да мине без формалности. 
И идва тук, където го чака четвърти честен човек. Светът е пълен с честни хора. 
Четвъртият честен човек брои на втория честен човек половината от стойността 
на автомобила, вдига цената с десет процента и го продава на пети честен човек, 
който по този начин си купува нов автомобил с четиридесет процента отстъпка. 
Всички печелят. За един ден – кой десет, кой двадесет, кой тридесет процента. А 
после първият честен човек изведнъж открива, че колата му е открадната заедно 
с документите, които са били в нея. Останали са му само едни ключове. И клю-
чодържателят, от алармата. Честният човек подава оплакване. Полицията прави 
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оглед. Съставя протокол. Застрахователят плаща. Полицията образува дело срещу 
неизвестен извършител. След три месеца го праща в архива. 

ЖЕНАТА: Я виж ти! И всички са доволни? 
МЪЖЪТ: Само честните хора. Застрахователят никак не е доволен. Но кой ги 

жали застрахователите. Алчни капиталисти са те, също като адвокатите. 
ЖЕНАТА: И после се чудиш откъде Петра има порше.
МЪЖЪТ: Никога не съм се чудил. Петра си купи порше, след като направи 

изложбата в Гугенхайм-център. Дотогава караше някаква хонда, на старо.
ЖЕНАТА: Така ти е казала в леглото. И ти си повярвал като първия балама. 

Лицемерна българка! Сигурно не си плаща данъците. 
МЪЖЪТ: Ти да не си ги плащаш?
ЖЕНАТА: Да, ама не съм българка! Петра е българка! Това искам да разбе-

реш.
МЪЖЪТ: Само ако баща ѝ е българин. Българите не са евреи, те се водят по 

бащина линия. Кой ти каза, че баща ѝ е българин? Ти разправяше, че Петра е гер-
манка. Петра било немско име. 

ЖЕНАТА: Ако беше германка, щеше да говори немски. Ти чувал ли си Петра 
да говори на немски?

МЪЖЪТ: Че кой у нас говори на немски. Тя не говори ли немски?
ЖЕНАТА: Не знам. Името нищо не значи. Така са я нарекли родителите ѝ. 

Може майка ѝ да е била германка.
МЪЖЪТ: Как не, а баща ѝ може да е бил албанец. От Тирана. 
ЖЕНАТА: Откъде да знам кой е бил баща ѝ.
МЪЖЪТ: Точно така, обаче тя е курва. Защото не знаеш кой е баща ѝ. А след 

като не знаеш, сигурно и майка ѝ не знае. Щом майка ѝ е германка, значи и тя е 
германка.

ЖЕНАТА: Не съм казала, че е германка. Казах, че може да е германка. Това са 
две големи разлики, както казват в Одеса.

МЪЖЪТ: Ти пък откъде знаеш как казват в Одеса?
ЖЕНАТА: В Одеса са евреи. Евреите се водят по майчина линия. Ако майката 

на Петра беше еврейка, и Петра щеше да е еврейка. А ако майка ѝ е германка...
МЪЖЪТ: А ако майка ѝ беше германка, Петра щеше да бъде дрън-дрън! Гер-

манците да не са евреи! Само при евреите родословието се води по майчина линия. 
Ако майка ѝ беше германка, Петра щеше да се води по баща. Нали не знаеш кой е 
баща ѝ. Да ти имам логиката. Нали каза, че майка ѝ не е германка.

ЖЕНАТА: Като не е германка, защо един албанец ще нарече дъщеря си Петра? 
Нали каза, че бил албанец? От Тирана.

МЪЖЪТ: Може да е българин. 
ЖЕНАТА: Защо да е българин? Ти въобще познаваш ли бащата на Петра?
МЪЖЪТ: Никой не познава бащата на Петра. Петра няма баща.
ЖЕНАТА: Всеки има баща.
МЪЖЪТ: А ако баща ѝ е евреин? Каква ще бъде Петра, ако баща ѝ беше евре-

ин? Няма да е еврейка. Евреите се водят по майка. Но след като майка ѝ не е еврей-
ка, и Петра не е еврейка. Нали всички други се водят по баща. А Петра не се води 
по баща. Той е евреин. А по майка не се води, защото всички останали се водят по 
баща. И значи тогава…
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ЖЕНАТА: Курва е твоята Петра! Българска курва.
МЪЖЪТ: Защо пък българска?
ЖЕНАТА: Нали каза, че баща ѝ бил българин.
МЪЖЪТ: Не съм казал, просто предположих.
ЖЕНАТА: Откъде накъде?
МЪЖЪТ: След като не е албанец, трябва да е българин. Нали и те говорят нем-

ски. С конете си.
ЖЕНАТА: Така ли? Аз мислех, че въобще говорят немски. 
МЪЖЪТ: Българите са от ортодоксално вероизповедание. Помежду си гово-

рят латински. 
ЖЕНАТА: Не говорят ли български?
МЪЖЪТ: Няма такъв език. Както няма австрийски език. Затова и австрийци-

те говорят немски. Само че тиролски диалект. Пеят йодлери.
ЖЕНАТА: Българите да не са австрийци?
МЪЖЪТ: Не са австрийци. Руснаци са. Някаква си там задунайска губерния. 

Говорят руски. Обаче диалект. Нямат падежи.
ЖЕНАТА: Какво е това падежи?
МЪЖЪТ: Има такова свойство на думите. Да променят смисъла си. По същия 

начин, по който думите имат мъжки и женски род. Петра е в женски род. А в мъж-
ки род е Петър.

ЖЕНАТА: Това гръцко име ли беше?.
МЪЖЪТ: Гръцко. Като Свети Петър.
ЖЕНАТА: Свети Петър е евреин. Истинското му име е Симмон. Христос го е 

нарекъл Петър.
МЪЖЪТ: И според теб Петра е гъркиня?
ЖЕНАТА: Не е гъркиня.
МЪЖЪТ: Ти пък откъде знаеш?
ЖЕНАТА: Питах я.
МЪЖЪТ: И тя? Какво ти каза? 
ЖЕНАТА: Засмя се. 
МЪЖЪТ: Попита откъде може да ти е хрумнало, че е гъркиня? Каза, че никога 

не е ходила в Гърция, нали?
ЖЕНАТА: Ти пък откъде знаеш? Да не си подслушвал? Спиш с нея, затова. Раз-

правя ти разни врели-некипели в кревата. Как българите са бомбардирали Одрин. 
С дирижабъл. Че динозаврите не са изчезнали ти разправя. Че са се превърнали в 
птици. И ти ѝ вярваш.

МЪЖЪТ: Уморих се вече. Изключих. Все едно, че ми говориш на български, 
но с падежи.

ЖЕНАТА: Пак тия падежи. Само за падежи ли си говорите в кревата? Какви 
са тия падежи?

МЪЖЪТ: Отмрели форми на думите. Кон – коньо. Свети Петър – Свети Петре 
– при Свети Петра. Българите ги употребявали някога, но след това престанали. 
Просто българите изчезнали. Само някои от падежите в езика им останали.

ЖЕНАТА: Въобще не можеш да лъжеш! Нали каза, че българите говорят ла-
тински?
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МЪЖЪТ: Не точно класически латински… Някакъв техен си, богослужебен 
латински. Иначе говорят староруски. Черковнославянски. Те са си руснаци. Ня-
какви старообрядници. С такива, издължени физиономии, каквито ги рисува Ва-
силий.

ЖЕНАТА: Василий нали беше украинец?
МЪЖЪТ: Те и украинците са руснаци. Западни. Бръснат си главите. Само по 

един кичур коса си оставят. Вярват, че като умрат, Бог ще ги вземе за този кичур на 
небето. Също като българите. 

ЖЕНАТА: Съвсем се оплете в лъжите си! Българите да не са езичници?
МЪЖЪТ: Имат някакъв езически бог... Нарича се Кан. Или Хан. Хан Тенгри. 

Хан Тангра. Тангри. По цял ден повтарят някакви тантри. Мантри някакви повта-
рят... Не помня как беше. По дух са езичници. Идват от Изтока.

ЖЕНАТА: Сам каза, че са ортодоксални.
МЪЖЪТ: По принцип са ортодоксални. Признават Светото Писание. Но вяр-

ват в още куп глупости. Вярват, че Бог слиза на земята само като се събере парла-
мента им. Наричат го Собрание. Велик Вселенски Синод някакъв. Не помня вече. 
Само там слизал Бог и низпосилал своите заповеди. Вярват в колективната мъд-
рост.

ЖЕНАТА: Да не искаш да кажеш, че са комунисти?
МЪЖЪТ: Вече не са. Но всички решения ги взимат колективно. Живеят в ко-

мунални квартири. В кибуц.
ЖЕНАТА: Нали каза, че в кибуц живеят евреите? Българите не са евреи. 
МЪЖЪТ: То май и при тях всичко е общо. Жените, децата, общественият 

транспорт…
ЖЕНАТА: Сигурен ли си? Там не е ли посткомунизъм? Общественият транс-

порт може да е останал. Поне жените и децата трябва да са си приватизирали.
МЪЖЪТ: Не знам. Ти била ли си в България?
ЖЕНАТА: Опази Боже!
МЪЖЪТ: Красива страна била...
ЖЕНАТА: Само така разправят. Екзотика. Планини и камънаци. Цялата им 

природа е унищожена. Морето им цялото е черно. Така се и нарича – Черно море. 
Няма живот в него. Пълно е със сероводород. Или серовъглерод. Някакъв отровен 
мазут. Затова са толкова богати. Огромни залежи от нефт. Петрол. Извира направо 
от морето. Целият Близък изток е така – прелива от петрол.

МЪЖЪТ: Те, българите, не са в Близкия изток. Те са в Далечния изток. Отсам 
китайската стена. Китайците тая стена на времето я построили, защото българите 
преминавали границата да крадат кокошки. 

ЖЕНАТА: Знам. Учихме го в курса по политология. Китайците построили сте-
ната, за да запазят стабилен обменен курс между черния и белия юан. 

МЪЖЪТ: И как. Щели съвсем да останат без кокошки хората. А българите по-
степенно изгубили своя естествен източник на препитание. 

ЖЕНАТА: И какво станало с тях?
МЪЖЪТ: Започнали масово преселение. За да не измрат от глад. Така карали 

с години. Сума ти империи надживели. Джунг-Го, Великата Поднебесна – Китай-
ската империя. Византийската империя. Османската империя надживели. Руската 
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империя, Съветската. Разни гладни германски династии. Комунистите надживели. 
Демократите. Но правителството им ги довършило. Като американците. Не са ос-
танали много българи. Вече са на изчезване. Ако не са и изчезнали.

ЖЕНАТА: И вече няма българи в Китай?
МЪЖЪТ: Само монголците са останали. 
ЖЕНАТА: Ама монголците българи ли са?
МЪЖЪТ: Ами. Монголци са си. Нали ти казах, че българите са руснаци. От 

западните покрайнини на Северен Китай. 
ЖЕНАТА: А защо не са с дръпнати очи?
МЪЖЪТ: Ти откъде знаеш, че не са с дръпнати очи? Петра да не е с дръпнати 

очи?
ЖЕНАТА: Ама Петра българка ли е?
МЪЖЪТ: Откъде да знам дали е българка… Колко стана часа?
ЖЕНАТА: Ами погледни си часовника! 
МЪЖЪТ: Няма го. Даже не знам къде остана… 
ЖЕНАТА: Ами пусни телевизора! Заради теб ще си изтърва сериала! Заради 

някакви си българи!
МЪЖЪТ: Пусни си го сама. И какво ти пука за българите! Те са изчезнали. 
ЖЕНАТА: Ама наистина, какво толкова ми пука за българите! Нали са изчез-

нали. Изчезнали се още преди 60 милиона години. Какво ми пука за Петра.
Жената излиза, мъжът отваря вестника си и се зачита в него. Завеса.
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Владимир Игнатовски*

Из ВРЕМЕПРОСТРАНСТВО ИЛИ ХРОНОТОПЪТ 

В РАННАТА ФИЛМОВА ТЕОРИЯ
  

Време на промяна

Времето е измислица на хората.
Пространството е обиталище на 
боговете.

Макс Бекман

Времето и пространството могат да бъдат оценявани от различни гледни точки: 
технически, културни, философски. Веднага искам да кажа, че нямам намерение да из-
следвам нито философските им измерения, нито техническите им параметри. Подобен 
анализ би бил извън сферата на онова, с което се занимавам от години. Ще пристъпвам 
предпазливо в територията на философията и на природните науки само когато това 
е необходимо и доколкото е неизбежно за изясняването на онова, което ме занимава, 
а то е: как ранната филмова теория разбира времето и пространството и как обяснява 
тяхното присъствие и използване на екрана в годините на нямото кино. 

Кинематографът се ражда в края на ХІХ век, а киноизкуството окончателно се оф-
ормя през първата четвърт на миналия, ХХ век. Това събитие е само част от вълната 
научни и технически открития, предизвикала сериозни размествания в практически 
всички области на обществения и културния живот. На границата между столетията 
се извършва истинска революция: променят се науката, производството, социалните 
взаимодействия, културата и изкуството. Чертите на новото са ясно забележими на 
всички равнища в живота на хората. Научните открития създават нови представи за 
строежа на материята, за устройството на света и за закономерностите, които упра-
вляват законите в него. Индустриализацията и стремителният темп на урбанизиране 
променят облика на градовете и стила на живот. Очертават се белезите на новото ма-
сово общество. В сферите на производството се въвеждат нови методи за организация 
и ръководене, в икономиката разширяват своето влияние нови, непознати до вчера 
области, свързани с услугите, развлеченията и свободното време. Променят се не само 
социалните взаимодействия, модифицират се и представите за същността на култура-
та и предназначението на изкуството – първата четвърт на ХХ век е и епоха на аван-
гарда и модернизма.

В тази атмосфера на тотална промяна и на настъпление на новата технологич-
на цивилизация появата на киното изглежда естествена и логична. Природата на но-
вото зрелище е съзвучна с духа на новото време и то бързо ще се превърне в един 
от най-значимите агенти на динамичните културни процеси. Създанията на екрана 
привличат тълпи от хора в кинотеатрите по цял свят. Решаващи фактори за популяр-
ността на неговите създания са не само любопитството към нещо ново и сензацион-
но, но преди всичко тяхната пределна достъпност1. Публичността на киното е негова 
органична същност и естествен атрибут на агресивно разширяващата по онова време 

* Пълният текст вж. в едноименната книга – „Фабер“, В. Търново, 2008.
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своя периметър масова култура. Но кинематографът не е само техническо средство 
за комуникация. Още през първите години след раждането му в неговия организъм 
протичат процеси, които ще оставят сериозен отпечатък върху живота на изкуството 
в съвременния свят. Няма да изминат и две десетилетия след първите прожекции на 
„синематографа“ на Люмиер и ще стане ясно, че се е появил нов художествен феномен 
– филмовото изкуство, чието активно присъствие в културното пространство ще пре-
нареди йерархията в света на музите и ще наложи преразглеждане на съществуващите 
от векове естетически теории и техните системи за класифициране на отделните из-
куства. От този момент нататък новите художествени форми ще се раждат със задъл-
жителното участие на непрекъснато усъвършенстващите се технологии и средства за 
масова комуникация.

Функционирането на кинематографа провокира раждането на нов клон в науката 
за изкуството – филмовата теория. Опитите за осмисляне на новото зрелище са естест-
вена реакция на рязко променилата се културна ситуация. То няма да се случи веднага 
– ще е необходима известна дистанция във времето, преди да се появят първите се-
риозни теоретични изследвания на новия зрелищен феномен през второто десетиле-
тие на миналия век. Но в рамките на сравнително неголям период от време се оформя 
цялостно теоретично направление, непосредствено свързано с практиката на кинема-
тографа и преди всичко с търсенията и постиженията на игралното кино: теорията 
на нямото кино, която е явление самостоятелно и донякъде уникално в историята на 
естетиката. Пионерите на тази теория са изправени пред сериозно предизвикателство. 
Те са очевидци на нещо, което не се е случвало от хилядолетия. В Антична Гърция не 
само философите, но и обикновените граждани са били свидетели на раждането на 
ново изкуство – театралното. Поколението, което живее в началото на ХХ век, също е 
дарено с тази необикновена възможност: да наблюдава непосредствено перипетиите 
на възникване и оформяне на друго изкуство – филмовото. „Киното възниква пред 
очите ни, неговият живот е животът на нашето поколение, ние можем да го проследим 
стъпка по стъпка“ – пише Виктор Шкловски, сам активен участник в процесите на 
формиране на ранната филмова теория2.

Изграждането на всяка теория притежава собствена логика, то преминава през 
уточняване на обекта за изследване, формулиране на закономерностите, на които той 
се подчинява, анализ на неговата природа и специфични особености, на взаимодейст-
вията със сродни феномени и накрая: определяне на мястото на новата теоретична 
дисциплина сред другите, предшестващи я. Кинотеорията не се вписва изцяло в този 
модел. Преди да се опитат да формулират същността на кинематографа, да анализират 
природата му и да опишат изразните средства на новия естетически феномен, който 
се заражда в недрата му – филмовото изкуство, пионерите на киното са принудени да 
решават други проблеми. Те изглеждат преди всичко заети да изясняват отношенията 
на новия зрелищен феномен с неговите културни и художествени предшественици, да 
търсят мястото му в общата културна картина на съвременното им общество. Трябва 
да отстояват правото на новото зрелище да съществува, да го защитават от непрестан-
ни нападки, стремят се да му извоюват авторитет и признание, каквито той не при-
тежава в онези ранни години. Шумни дискусии предизвиква особената „механична“ 
природа на новото зрелище. Докато едни отричат правото на кинематографа да бъде 
значимо културно явление и следователно да създава произведения на изкуството, тъй 
като е рожба на техниката, други възвеличават присъщите му качества и настояват, че 
киното е „Изкуство“, изписано неизменно с главна буква3.
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И противниците, и привържениците признават, че кинематографът активно се 
намесва в културните взаимодействия, а неговата особена техническа същност поз-
волява да се усъвършенстват начините за максимално достоверно възпроизвеждане 
на облика на действителността – процес, зародил се в практиката на изобразителните 
изкуства и добил много силни импулси с появата на фотографията. През ХХ век ра-
дикално се променят условията за създаване на произведения на изкуството. Появата 
на кинематографа и раждането на игралния филм са категоричното доказателство за 
този процес. За първи път въплъщението на творческия замисъл се оказва зависимо 
не само от вдъхновението или майсторството на художника, но и от задължителното 
функциониране на определена апаратура. „Човекът на изкуството е сведен до това да 
натиска една пружинка“ – пише Жан Епщайн4. Напълно нови са и възможностите за 
тиражиране и разпространение на неговите творби, които боравят предимно с изо-
бражения. Като „средство за размножаване на образи“ кинематографът изглежда про-
дължение на радикалната реформа на Йохан Гутенберг. „Изкуството създава високи 
образци – пише в 1913 г. Владимир Маяковски, – докато кинематографът ги размно-
жава, както типографската преса книгата и ги разхвърля в най-глухите и отдалечени 
кътчета на света“5. 

Технологичната същност на кинематографа позволява максимално достоверно, в 
сравнение с всички предходни зрелища, да се възпроизведе динамиката на света око-
ло нас. Показателни са реакциите на зрителите при първите срещи със „синематогра-
фа“ – съвременниците се възхищават от гледката на листата на дърветата, подухвани 
от вятъра, от влака, който пристига на гарата, от идилията на щастливите родители, 
които хранят бебето си, от това, че хора и предмети се движат на екрана… Има още 
едно допълнително условие, което прави филмовите създания пределно достъпни за 
аудиторията: липсата на звук, отсъствието на произнасяно от екрана слово, обективна 
последица от тогавашната степен на развитие на кинематографичната техника. „Без-
мълвието“ на екрана, на пръв поглед негов недостатък, всъщност създава несъмнени 
предимства, като снижава прага на възприемането и прави особено популярни съз-
данията на киното. Тази особеност на ранното кино ще добие тежест при опитите за 
формулиране на спецификата на новото зрелище и ще превърне за изследователите 
визуалността в негова основна, доминираща черта. Вейчъл Линдзи, един от първите 
теоретици в историята, определя киното като „време и пространство без звук“. Дълго 
време привържениците на новия феномен ще твърдят, че той дължи спецификата си 
именно на отсъствието на звука, ще аргументират особеностите на неговите създания 
и принадлежността им към изкуството с техническите му недостатъци. Черно-бялото 
изображение, плоскостта на екрана, липсата на произнасяно слово се превръщат в пре-
димства, когато теоретиците на нямото кино се опитват да докажат, че неговите съз-
дания са художествени произведения. Появата на звука ще им изиграе лоша шега, ще 
ги принуди да преработят теоретичните си позиции, а някои от тях дълго време след 
това ще настояват, че новата технология е „унищожила“ немия филм и с него – едно 
истинско и уникално изкуство.

Не е чудно, че ранната филмова теория отделя особено внимание на визуалната 
природа на кинематографа. Бела Балаж дори говори за възникването на нова „визуал-
на“ култура, която да отмени господството на съществуващата словесна – типограф-
ска или ръкописна – система за общуване между хората6. Изображенията винаги са 
участвали в комуникационните процеси, като неизменно са играли активна, но второ-
степенна роля в осъществяването на социалните и индивидуални контакти. Като учас-
тници в процесите на общуването, те притежават важни предимства: изображенията 
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са достоверни, убедителни и, което е особено важно, пределно достъпни. В същото 
време имат недостатъци, които силно затрудняват използването им при съхраняване-
то и пренасянето на информация в комуникационния обмен. Преди всичко изображе-
нията са „изоморфни“, т.е. те са винаги конкретни и свързани с обекта, който обозна-
чават. Освен това са статични, в състояние са да представят само единствен изо лиран 
момент от дадено действие или процес. Накрая, изображенията трудно се създават – за 
достоверна и убедителна картина се изискват умения и дори талант. Още по-сложен се 
оказва проблемът с тяхното тиражиране и разпространение. За да бъде решен, е задъл-
жителна определена степен на развитие на технологиите. Поради всичко това, въпреки 
че изображенията винаги са присъствали в процесите на комуникацията, преди поява-
та на фотографията и на киното те неизменно са имали подчинена роля в сравнение с 
другите системи за съхраняване и предаване на информацията, като естествения език 
и писмеността.

Техническата природа на кинематографа, която създава илюзията за „движещо-
то се изображение“ (именно на нея филмовите произведения дължат своята популяр-
ност), осъществява изключително важна промяна: тя преодолява статичността, която 
е определяща за характера на създанията и на изобразителното изкуство (живописта 
и скулптурата), и на фотографията. Няма съмнение, че изображенията са в състояние 
удачно да представят (и да пресъздават) пространствените форми на обектите в при-
родата, но се натъкват на сериозни проблеми, когато с тяхна помощ следва да се изо-
бразят процеси, които се разгръщат във времето. Именно динамиката на екранните об-
рази, която преодолява този недостатък, създава условия да се свържат в единна струк-
тура времето и пространството, в този смисъл за киното се оказват валидни думите на 
Гастон Башлар, който пише: „в хилядите си кутийки пространството съдържа сгъстено 
време“7. На екрана статичните до вчера изображения се разгръщат последователно във 
времето. Тази нова, непозната дотогава динамика създава възможност да се разказва и 
с помощта на изображенията, да се градят на екрана завършени повествования и това 
е основната предпоставка да се случи нещо, което далеч не е влизало в намеренията на 
създателите на кинематографа и което никой от тях не е предвидил при изобретяване-
то на новия феномен: ражда се игралният филм, а с него и киноизкуството. С постепен-
ното кристализиране и овладяване на изразните му възможности игралното кино се 
обособява сред по-общата структура на кинематографа като самостоятелна територия, 
а фактът, че възниква феномен с несъмнени художествени наклонности, налага да се 
изследват наново границите на изкуството, да се променят възгледите за същността и 
функционирането на неговите произведения.

Ефектът на „движещото се изображение“ налага да се преосмислят представите 
за времето и пространството – на екрана те встъпват в нови, непознати дотогава, а 
често и невъзможни взаимодействия. Онова, което Айнщайн доказва с математиче-
ски формули: че времето е само другото, четвърто измерение на пространството, че 
характеристиките им не са константни, а имат относителен характер, в зависимост от 
действието на определени фактори, киното успява да потвърди нагледно и убедител-
но, разбира се, на друго ниво и без претенции за научна прецизност8. Юри Лотман 
твърди, че киното заема особено място в културата на ХХ век, „тъй като само то съумя 
да съчетае органически трите аспекта“: на митологичното мислене, на метаезиците 
на изкуството и на езиците на науката9, но това е разсъждение, формирано в края 
на столетието. През първите години на ХХ век пионерите на филмовата теория не се 
интересуват особено от модните тогава научни хипотези. Но дори онези, които не са 
в състояние да се ориентират във високите материи на модерната физика, на висшата 
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математика и на метакултурните проблеми, са наясно, че се извършва революционна 
промяна, която изисква ново разбиране за възможностите на изкуството и за при-
родата на неговите създания. И първото, което следва да сторят, е да преразгледат 
съществуващата йерархия на изкуствата. Традиционните системи за класифициране 
често прокарват границата, която отделя различните изкуства, в зависимост от спо-
собността им да боравят било с времето, било с пространството (единствено театърът 
е в състояние да обедини техните форми в спектаклите си – разбира се, с известни 
ограничения). Игралното кино, „първото и единствено изкуство, изцяло основано 
на динамизъм и скорост и в същото време увековечено като събор или храм“10, за-
дължително налага преосмисляне на този принцип на изграждане на естетическите 
системи.

Филмовото изкуство, родило се в недрата на кинематографа, в сравнително кратък 
срок изгражда собствена естетика, оформя специфични изразни средства и си спечел-
ва признанието и симпатиите на масовата аудитория, но в същото време доста трудно 
си пробива път сред ценителите на традиционните изкуства и авторитетите на теоре-
тичната мисъл. Затова първите трудове, посветени на теорията на кинематографа, са 
принудени да отделят особено място на борбата за утвърждаване на новия феномен 
и настояването той да бъде признат за пълноправен член на семейството на музите. 
На втори план остава изследването на неговата природа, времето за формулиране на 
специфичните му изразни средства и техния конкретен анализ ще настъпи доста по-
късно. Теоретиците от ранните години на киното са принудени да решават напълно 
нови естетически проблеми, породени от особеностите на техническата природа на 
кинематографа. Случило се е нещо ново: за първи път в историята произведения, ко-
ито имат претенциите да бъдат част от изкуството, се създават (и размножават) не от 
ръката на човека или с помощта на не особено сложни инструменти (перо, четка, дле-
то), а благодарение на функционирането на сложна апаратура. Пред естетическата те-
ория възникват нови проблемни области – в центъра на дискусиите по онова време се 
оказва въпросът възможно ли е съществуването на изкуство, чиито творби се създават 
„механично“, „технически“, процес, в който решаваща роля имат филмовата камера и 
фотохимическите процеси. Редом с класическата възниква нова терминология: „мон-
таж“, „фотогения“… Но за да се появят и използват термините, явленията, които те 
обозначават, следва да съществуват реално в кинематографичната практика. По онова 
време, както пише Ивайло Знеполски, „Все още няма диференцираност на филмовите 
дисциплини, тъй като все още няма дисциплина“11.

Активното присъствие на кинематографа и особено на игралния филм налага за-
дължително преосмисляне на утвърдени с времето представи: за йерархията на изку-
ствата, за това докъде се простират границите на „изящното“ и за принадлежността 
към художествения свят. Посветил съм на ранната филмова теория друго изследва-
не12, а тук ще се опитам да анализирам как представителите на теорията от епохата 
на нямото кино, докато изследват природата на кинематографа, са заставени да фор-
мулират наново представите за времето и пространството. На екрана изображенията 
губят своята статика, образите, съществували до този момент единствено в рамките 
на живописното, затворено и неподвижно пространство, се превръщат в „движещи 
се картини“, добиват измерения във времето – създателите на филми следва да усвоят 
разкриващите се пред тях нови възможности и да ги използват пълноценно, зрителите 
трябва да се научат да ползват конвенциите за общуване със създанията на екрана, да 
станат „годни – по думите на Кристиан Мец – да консумират филмите“, а теоретиците 
да осмислят извън всичко останало и „новото“ филмово време и „новото“ филмово 
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пространство. Процес постепенен, бавен, нелесен и… особено интересен. Убеден съм, 
че всичко, случило се преди един век, е актуално и поучително и в наши дни, когато 
бурното развитие на комуникационните технологии предвещава сериозни сътресения 
и промени не само в рамките на художествените процеси и в разбирането за това що е 
изкуство, а въобще във функционирането на културата в съвременното общество. По-
уките от миналото могат да бъдат полезни днес, когато хората се опитват да си обяснят 
случващото се с тях и със света, в който те живеят, да прогнозират възможните вари-
анти на бъдещото развитие и да предвидят техните последици.
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От небесните сфери до Айнщайн

Пространството е средството за съвместно 
съществуване: ако различни неща 
съществуват в едно и също време, това се 
дължи на пространството.

Ортега-и-Гасет

Всеки път, попаднали в различен контекст, категориите „пространство“ и „време“ 
придобиват ново съдържание. В зависимост от това дали става дума за битов разговор, 
или за научно изследване те биват своеобразно коментирани и интерпретирани. За 
природни феномени като времето и пространството съществуват широко разпростра-
нени, често срещани представи, които се основават предимно на опита от всекидне-
вието на хората, доколкото те имат възможност непосредствено да се убедят в реал-
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ното им съществуване. Сетивните възприятия предоставят предостатъчно данни на 
всеки индивид, за да определи собственото си положение в пространството, редом с 
други хора и предмети. Получените впечатления потвърждават заключението, което 
направил още Аристотел: „понеже всяко тяло има дълбочина, т.е. трето измерение, 
невъзможно е две тела, между които се намира трето тяло, взаимно да се докосват“1. 
Сравнително очевидни изглеждат нещата и с времето: всеки, родил се някога, рано или 
по-късно бива наясно с ограниченията на своето пребиваване на този свят и има въз-
можност нагледно да се убеди в неумолимия и еднопосочен ход на времето. Тези факти 
са били осъзнати още в древността, те са родили сентенцията за невъзможността да се 
изкъпеш два пъти в една и съща река. Времето „тече“ и неговото течение има само една 
посока – от миналото към бъдещето. Както формулира пак Аристотел: „една част от 
него е била и вече я няма, а друга – ще бъде и още я няма“2. Това е основната характе-
ристика на времето: събитията в него са неповторими. Лесли Уайт пише по този повод: 
„В дадена последователност или процес, които са времеви (и само времеви), всяко яв-
ление е уникално – то се случва само веднъж“3.

Образът на света, създаден от нашите сетива, науката нарича „феноменален“, а съ-
ответно представите за времето и пространството, оформени в процеса на тяхното се-
тивно възприемане, „перцептуални“4. Тези представи възникват спонтанно на битово 
равнище, в хода на всекидневното общуване и извършване на нормалните житейски 
дейности. Своето съответствие те намират в класическата теория на Исаак Нютон, за 
която пространството е единно, а времето абсолютно: ако това е вярно, то часовниците 
във всички краища на Вселената би следвало да отмерват едно и също време. Науката 
се стреми към обективни обобщения, докато отделните индивиди възприемат субек-
тивно иначе реално съществуващите пространство и време. Светът, описан от един 
учен, силно се различава от света на субективните възприятия. Не само защото сетив-
ните усещания често представят деформиран и изкривен облика на действителността. 
„Доколкото светът, който възприемаме, до голяма степен се различава от физическия 
свят, може да се предположи, че възприеманият свят е резултат от процеси, които про-
тичат в нервната система, и в този смисъл се явява определена конструкция“5. „При 
формирането на перцептуалното време – твърдят учените – решаваща роля играят не 
външни фактори, а вътрешните биологични ритми на организма“6. И привеждат като 
доказателство онези смущения, които изпитват повечето от нас при смяната на зим-
ното време с лятно или доброволците, които, изолирани от контакти с външния свят, 
например в пещера или в специална херметична камера, бързо губят представа за ре-
алния ход на времето. Всичко това позволява на учените да говорят за съществуването 
на „психологическо“ време, различно от „физическото“ (реално) време. При анализа 
на произведенията на изкуството тази ситуация се възпроизвежда в опозицията на 
„реалното“ (физическо) и „условното“ (художествено) време. Защото и пространство-
то, и времето, създадени по волята и от фантазията на твореца, също така не съвпадат 
с координатите на природните, обективно съществуващи пространство и време, или 
както пише Башлар: „пространството, което улавяме с въображението си, не е безраз-
личното пространство, с което се разпореждат мерките и разсъдъкът на геодезиста“7.

Светът на възприятието е индивидуален и субективен, но като социални същества 
хората са принудени да изработят общоприети правила, които подреждат всекидневи-
ето им, и те следва да им се подчиняват. Установяването на свързаните с тях унифици-
рани системи за измерване на времето и на пространството е продължителен процес: 
трябва да мине немалко време от използването на стъпката или лакътя до въвеждане-
то на стандартния метър като общоприета единица мярка. Независимо от различията 
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стремежът към унифициране е очевиден и бавно, но постепенно той се налага. И хората 
се съобразяват с възприетите мерки като ориентири в бита, често дори без да се замис-
лят. Човек поглежда от време на време часовника си, планира деня или отпуската си, 
чертае маршрутите на бъдещо пътуване, знае, че Земята се върти около Слънцето, а не 
обратно, че Вселената има безброй слънца и планети – но рядко прави от това кой знае 
колко задълбочени изводи. А и те едва ли са жизнено необходими, когато човек е зает 
единствено с нормалните си житейски дела.

В науката категориите „време“ и „пространство“ присъстват на друго равнище – 
сетивните възприятия, научните експерименти и изводите от тях са повод за хипотези 
и изводи, които оформят т.нар. „концептуални“ представи. В тях времето и простран-
ството се формулират „на нивото на определени понятия (концепти), които да имат 
еднакъв смисъл за всички хора“8. Или казано иначе: „реалното време и пространство 
определят съвместното съществуване и смяна на състоянията на реално съществува-
щи обекти и процеси, докато концептуалното пространство и време са определен аб-
страктен хроногеометричен модел, който служи за систематизиране на идеални съби-
тия“9. Такива концептуални модели са неевклидовата геометрия или разнообразните 
философски интерпретации на категориите време и пространство.

Оформянето на концептуалните представи започва още в древността. Лесли Уайт 
пише по този повод: „Първи възникват и най-бързо съзряват науките в областите, 
където детерминантите на човешкото поведение са най-слаби и най-отдалечени; об-
ратното, една наука се появява последна и най-бавно съзрява в онези области на опи-
та, където се намират най-непосредствените и най-мощните детерминанти на нашето 
поведение“10. Което обяснява защо лингвистиката няма дългогодишната история на 
някоя от „точните“ науки. Въпросът що е пространство и що е време е занимавал умо-
вете в миналото, през вековете са възниквали различни обяснения, водели са се раз-
горещени научни дискусии. Днес те са известни на сравнително тесен кръг от учени, 
подробностите за тях се срещат в дисертации или в книги, които пълнят рафтовете на 
специализираните библиотеки. Естествено, повечето хора не се интересуват от науч-
ните хипотези, особено ако те не ги засягат конкретно. Казва си думата и специфично-
то отношение към отминалите епохи, в което са ясно оформени две противоположни, 
но иначе психологически свързани помежду си тенденции. Едната идеализира до из-
вестна степен картината на миналото, вследствие на което от погледа се губят подроб-
ностите и съществените различия. Другата предлага също така обобщено отношение 
към хората и събитията преди нас, но някак надменно и дори пренебрежително. То се 
проявява при оценката на нравите, когато се описва нивото на използваните техно-
логии и свързаните с тях научни открития, или когато се обяснява как хората преди 
нас са се ориентирали в устройството на света и какви представи са имали за времето 
и пространството. Твърди се наистина, че в научните среди „на границата между ХІХ 
и ХХ век се забелязва преодоляване на надменното отношение към средновековната 
култура от страна на просветителите от ХVІІІ столетие“11, но едва ли става дума за ма-
сово възприета и широко разпространена позиция. Рудолф Арнхайм напомня, че дори 
в началото на миналия век Шпенглер твърди: „гърците дори не са притежавали дума, 
за да обозначат понятието „пространство“. Те говорели само за разстояние, местополо-
жение, продължителност и обем“12.

Не е трудно да се открият в различни текстове, и повърхностно публицистични, 
и задълбочено научни, белезите на подобно „високомерно“ отношение спрямо хората 
на отминали епохи и резултатите от тяхната мисловна дейност. В често използвано 
клише се е превърнала фразата за „тъмното Средновековие“; звучи несъмнено впечат-
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ляващо, но създава невярна и деформирана представа за пъстрия и далеч не моното-
нен живот по времето, предшествало Ренесанса и също родило велики мислители13. 
Друга изтъркана от употреба формулировка представя античната епоха като „детство 
на човечеството“. Това време може да е „прекрасно“, „весело“, дори „героично“, но си 
остава детство, а както е известно, към децата се отнасяме най-малкото снизходител-
но. На инфантилен стадий на развитие се намират, според широко разпространена-
та преценка, малкото останали народи, които все още живеят далеч от центровете на 
съвременната цивилизация – нейде из джунглите на Амазонка, и не познават благата 
на модерния свят. Е. Тейлър, авторът на „Първобитната култура“, пише буквално след-
ното: „Смятам, че можем да използваме за нравственото, а също така и за умственото 
им развитие често използваното сравнение с деца“14. Все пак той е принуден да при-
знае, че „материалната и умствена култура не се развиват еднообразно“15, но негова-
та мисловна нагласа, моделирана от постиженията на индустриалната цивилизация, 
го заставя да твърди, че основни критерии за „степента на културност“ са единствено 
„отсъствието или наличието на промишленост, високата или ниска степен на развитие 
на различните ѝ отрасли“16. Ако следваме тази логика, Антична Гърция не би следвало 
да е притежавала „културност“, доколкото гръцките градове-държави не са познавали 
нито съвременната промишленост, нито различните ѝ отрасли, твърдение, което из-
глежда най-малкото парадоксално.

Научният прогрес и технологичното развитие, без съмнение, са направили живота 
на съвременника много по-удобен и в известен смисъл по-безопасен, което не означа-
ва, че днешните хора са по-умни или по-чувствителни от гражданите на древна Атина 
или от обитателите на средновековните градове само защото притежават автомобил, 
камера, телевизор, хладилник или компютър на бюрото си. В бита съвременникът не 
се ориентира по-добре във времето и пространството от своите далечни предшестве-
ници. Напротив, като се предоверява на възможностите, които предлага технологията, 
се е лишил от някои умения, които те са притежавали. Маршал Маклуън твърди, че мо-
дерният човек е изгубил остротата на зрението, присъща на хората от преди няколко 
века. Според него преди изобретяването на компаса и модерните уреди за навигация 
моряците в открития океан можели да се ориентират по Полярната звезда... през деня. 
А всеки, усвоил писмеността, вече няма нужда да помни всичко, което е трябвало да 
съхранява в паметта си човекът, живял в условията на оралната култура, преди да се 
появят графичните системи, служещи за фиксиране на информацията. Във „Федър“ 
на Платон Сократ разказва легендата за египетския бог Тевт, който подобно на пове-
чето културни герои изобретил много полезни за хората неща: числата, геометрията, 
астрономията, играта на зарове, а заедно с тях и азбуката. Той предложил на фараона 
Тамуз своите изобретения, „а когато стигнали до писмената, Тевт казал: „Това знание, 
царю, ще направи египтяните по-учени и по-паметливи. С него е открит лек за памет и 
образованост“. А царят рекъл: „Преизкусни ми Тевт, един е способен да създава изку-
ства, а друг да преценява какъв ще бъде делът вреда и полза за онези, които си служат 
с тях /…/ Това знание ще доведе до занемаряване на паметта и ще причини забрава в 
душите на учещите, понеже, уповани на писането, те ще престанат да си припомнят 
отвътре със собствени сили, а ще го правят отвън със знаци, които са им чужди. Тъй 
че си открил не лек за памет, а за припомняне“17. Наистина, днес изглежда непосилно 
да запомним целия текст на „Илиадата“. Човек, притежаващ подобни способности, би 
бил неизменен гост на телевизионни програми и претендент за вписване в „Книгата на 
Гинес“, но в античността някой рецитиращ на площада стиховете на Омир представля-
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вал обичайна гледка. „Избавени“ от необходимостта да помним, ние, ако е необходимо, 
посягаме към томчето в библиотеката или още по-добре – правим справка в интернет.

Няма съмнение, и в миналото хората са се интересували от устройството на света 
и са притежавали познания за съществуването на реалното време и реалното прос-
транство. Как иначе може да бъде обяснено, че още в дълбока древност са изработвали 
прецизни календари, издигали са съоръжения, смайващо точно ориентирани по дви-
жението на небесните тела? А знанията, които следва да са притежавали строители-
те на пирамидите, Стоунхендж, Акропола, Колизеума, Кьолнската катедрала, „Свети 
Петър“ в Рим? По какво все пак техните представи за времето и пространството се 
отличават от нашите? На пръв поглед не би следвало да съществуват основания да се 
говори за някакви драстични промени, настъпили в исторически обозримото време, 
т.нар. перцептуални представи не би следвало да са претърпели кой знае какви моди-
фикации, доколкото физиологията на хората не се е променила съществено в един не 
особено продължителен период – едно-две или три хилядолетия са нищожна величина 
в хода на еволюцията. За хората и в древността, и през средните векове, както и за нас 
в ХХІ век, денонощието е все така поделено между деня и нощта, изгревът на слънцето 
обозначава неговото начало, а залезът – приближаване на времето за отдих. 

И все пак отлики съществуват. Изминалите години налагат своя отпечатък върху 
външните форми за обозначаване на едно или друго явление. Не е нужно да се връщаме 
далеч назад в миналото: ако младите днес посегнат към „Записките“ на Захарий Сто-
янов, едва ли биха разбрали без допълнителен коментар какво точно означава „седем 
часа по турски“… С годините и с ускоряващия се темп на социално развитие се проме-
ня ритъмът на живот и в трудовото всекидневие, и в бита. „През големи исторически 
периоди заедно с целия начин на съществуване на човешките колективи се променя 
и начинът на тяхното сетивно възприемане“ – твърди Валтер Бенямин18. И наистина 
хората, които живеят в общества с различна степен на социално развитие, възприемат 
различно както „реалното“, „физическо“ време, така и формите на пространството19. 

Може с основание да се твърди, че появата на първия градски часовник в Артоа 
през 1355 година, който отмервал ритмично интервалите на отминаващото време, 
прокарва границата между Средновековието и настъпващата нова епоха, която жи-
вее в напълно различно темпо20. „Индустриалните общества – пише Олвин Тофлър в 
„Третата вълна“ – се нуждаеха от изключително точни единици, като часа, минутата и 
секундата, които да заместят мъглявите представи за времето“21. Различна е ситуаци-
ята в районите с преобладаваща аграрна цивилизация – прецизни „в измерването на 
продължителните периоди от време“, свързани със земеделските дейности – засяване, 
прибиране на реколтата и т.н.22 „Хората на село рядко използвали точни единици за из-
мерване на кратките периоди от време. Обикновено делели времето не на точно фикси-
рани единици като часове и минути, а на свободни, непрецизни отрязъци, които изра-
зявали продължителността на времето, необходимо за извършване на някоя домашна 
работа. За фермера можел да съществува например интервалът „време за издояване 
на една крава“. В Мадагаскар била възприета единица за време, наречена „приготвяне 
на ориз“, познат бил моментът „изпържване на един скакалец“. Англичаните говорели 
за един „Отче наш“ – времето необходимо за една молитва – или, нещо по земно, го-
ворели за една „пикня време“23. Робърт Ливайн, автор на книгата „Географската карта 
на времето“, добавя, че жителите на Бурунди определят интервалите на времето в съ-
ответствие с поведението на домашните животни: „ще се видим утре рано сутринта, 
когато кравите излизат на полето“, или „на обяд, когато кравите отиват на водопой 
на реката…“24. А К. Мегрелидзе привежда свидетелството на известен изследовател, 
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според когото „някои негърски племена твърде забавно разграничавали времето на 
„щастливо“ и „нещастно“25.

Още по-отчетливо се проявяват съществените различия в концептуалната сфера, 
в разбирането за хода на историческите процеси, за мястото на хората в тях и най-вече 
във философското осмисляне на категориите време и пространство. За тях всяка епоха 
има свои представи. Прав е Ричард Гуардини, когато пише в „Края на новото време“: „и 
средновековният, и античният човек не са притежавали привичната за нас представа 
за безкраен временно-пространствен континуум“26. А медиевистът А. Гуревич добавя, 
че през Средните векове „по всяка вероятност не е съществувала представа за човеш-
ката личност, развиваща се във времето“27. За древните историческото време било ци-
клично, като възпроизвеждало естествения природен кръговрат. По този повод Ясперс 
различава „кръгово“ и „линейно“ време“. В единия случай то е „вечно в повторението“, 
при другия – „носи на всичко съществуващо във времето окончателен край“28. Има 
красиво определение как древните са възприемали „кръговото“ време и свързаното 
с него устройство на света: „те чували мелодията на сферите“. За древните гърци и 
космосът, и светът, обитаван от хората, са имали различни измерения от нашите. „За 
Аристотел пространството и времето – пише А. Лосев – не са абсолютни и далеч не са 
равномерни, а са относителни и изцяло зависят от функционирането на космоса или, 
по-точно казано, от стремителното въртеливо движение на прекрасното и живо кос-
мическо тяло“29. И добавя: „Няма нищо в представата на Аристотел за небето, което да 
напомня за нашето небе“30.

Според Олвин Тофлър: „схващането, че времето прилича на права линия, е толкова 
дълбоко заложено в нашето съзнание, че онези от нас, които са израснали в обществата 
на Втората вълна, е трудно да си представят каквато и да е друга алтернатива. Само че 
много доиндустриални общества, както и някои общества от Първата вълна, дори днес 
виждат времето като кръг, а не като права линия“31. И продължава: „за маи, будисти и 
индуисти времето се върти многократно в кръг, историята повтаря безкрайно себе си, 
възниква отново и отново чрез прераждане“. В Древна Гърция идеята за „цикличното 
време“ съществува още у Платон и Аристотел32. Касирер определя китайското религи-
озно разбиране за времето като „непрекъснато повторение на едни и същи неща“. И в 
Средните векове не е била позната представата за линейния ход на историческото вре-
ме, липсвала е идеята, наречена „прогрес“, или по-точно, както пише Дж. Дж. Уитроу: 
„през целия средновековен период цикличната и линейната представа за времето били 
в конфликт“33. Християнският религиозен модел на света ограничава битието не само 
на хората, но и на всичко съществуващо в строго фиксирани времеви предели – от 
Сътворението до Апокалипсиса и Съдния ден. Модерната епоха, която заменя вярата в 
задгробния живот с ценностите на практическата реализация, с индивидуалния успех, 
започва да измерва (така е и до днес) преуспяването на едно общество с непрекъснато 
увеличаващото се производство и нарастващо потребление. Идеята за прогреса, като 
стремително ускоряващо се движение напред и нарастващо потребление, не е възмож-
на без представата за необратимото движение на времето, движение, от което се ражда 
перспективата на бъдещето, докато „абсолютната повторимост и обратимост (на вре-
мето) лишават миналото, сегашното и бъдещето от реалните им отлики“34.

Всяка епоха изработва собствени интерпретации на характеристиките на времето 
и пространството. И в древността, и в съвремието са ясно очертани онези граници, 
които отделят битовото съзнание от философските или религиозните концепции. В 
съвремието т. нар. „средностатистически“ човек едва ли има по-отчетлива представа 
за модерните научни конструкции, отколкото древните гърци са били наясно с уче-
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нието на Аристотел или Платон. Трябва да бъдем особено предпазливи, когато гово-
рим за „примитивността“, присъща на хората от една или друга отминала епоха. Клод 
Леви-Строс убедително опровергава възгледите за „примитивността“ на мисленето в 
т.нар. първобитни култури35. „От наша гледна точка – добавят по този повод Ю. Лот-
ман и Б. Успенски – митологичното мислене може да се разглежда като парадоксално, 
но съвсем не като примитивно…“36. От най-дълбока древност датират опитите да се 
осмисли човешкото съществуване и да се определи мястото на хората в заобикалящия 
ги огромен и често враждебен свят. А те включват и осъзнаване на човешкото битие 
като пласирано в пространството и протичащо във времето.

Материалът, който предоставя митологията, също така убедително говори за съ-
ществуването на достатъчно ясно определена ориентация в пространството и време-
то още в древността. Тя намира израз в постоянно действащи опозиции, като „небе“ 
– „земя“ или „горно“ – „долно“. Е. Мелетински припомня, че: „Вотан пирува със за-
гиналите воини в небесната Валхала, противопоставена на подземното обиталище на 
мъртвите Хел, но подобни примери ще открием в практически всяка оформена систе-
ма от митове чак до Дантевия „Ад“37. А според Б. Хелвиг и в епохата на Омир същест-
вуват две различни пространствено-временни измерения: „едно за хората и друго за 
боговете“38. Подобни представи се материализират и в образа на „световното дърво“, 
което символично свързва сферите на земното и небесното. Съвременната наука го 
разглежда „като идеален модел на динамичните процеси (по вертикала) и едновремен-
но като устойчива структура (по хоризонтала), като главен и организиращ останалите 
елементи на космическите представи за цяла една епоха в мировъзрението на чове-
чеството“39.

Е. Мелетински обяснява особеностите на митологичното мислене с „необикно-
вено слабо развити абстрактни понятия, вследствие на което класификацията и логи-
ческият анализ се извършва по доста сложен начин с помощта на конкретни предмет-
ни представи“40. Спецификата на подобно мислене намира израз при опита да бъде 
разбрана същността на природните феномени. „Митологичната концепция за време-
то зависи от факта, че митът винаги го разбира като генезис, възникване на живота, 
действие, повествование. Миналото в мита, според израза на Касирер, е причината за 
нещата, тяхното „защо“ /…/ По такъв начин времето е първата оригинална форма на 
духовно оправдание…“41. Но „митологичното минало – продължава Мелетински – не 
е предшестващото време, а особена епоха на творението, митично време, пра-време 
(Ur-zeit), „начално“ време, предшестващо началото на отчитане на емпиричното време. 
В дихотомията на началното сакрално време и емпирическото време именно първото е 
белязано като особено „време“ – трудно е да го разберем, защото ние се съобразяваме 
с реалното, т.е. текущото и историческо време и за нас митичното време, изпълнено 
със събития, но нямащо вътрешна продължителност, е „изключване“, излизане извън 
пределите на потока на времето …“42.

Проследяването на перипетиите, през които преминават знанието за времето и 
пространството, философското им осмисляне, би могло да заеме много страници. На-
вярно то би следвало да се започне с възгледите на античните философи, да премине 
през идеите на средновековните схоластици и мислителите от ранния Ренесанс, на-
пример Марсилио Фичино, който още през ХV век бил убеден, че „телата се движат не 
мигновено, а във времето и едно тяло не може да проникне в друго, без да му нанесе 
вреда...“. Следва да се спомене повратът в представите за строежа на Вселената и мяс-
тото на нашата планета, а с това и на човека в нея, осъществен от Никола Кузански, Га-
лилей, Джордано Бруно и Коперник. А споменавайки трудовете на десетки мислители, 
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задължително ще стигнем до философските концепции на модерната епоха. За Кант 
например времето и пространството са не друго, а „сетивна реализация на априорно 
съществуващи идеи“43. Не е възможно да бъде пропуснато името на Анри Бергсон, с 
неговата концепция за т.нар. „психологическо време“, категорично противопоставено 
на пространството, с въведената от него и различно превеждана ту като „траене“, ту 
като „продължителност“ нова категория „duree“. И накрая – онези революционни про-
мени в модерната наука, които представят в напълно нова светлина взаимодействията 
на времето и пространството и същността на материята. Херман Минковски в доклад, 
прочетен през 1908 г. в Берлин, заявява, като се позовава на създателя на теорията на от-
носителността: „Възгледите за пространството и времето, които искам да изложа пред 
вас, са възникнали на почвата на експерименталната физика и в това е тяхната сила. 
Те са основни. Отсега нататък пространството само по себе си и времето само по себе 
си са обречени да се превърнат в сенки и само особен вид единство на двете ще запази 
тяхната независима реалност“44. В наши дни философи и физици като Веселин Петков 
от университета Конкордия в Монреал и Саймън Сандърс от Оксфорд предлагат хи-
потеза, според която „съществуването на времето е само една илюзия“45. Предпочитам 
да оставя за други тази екскурзия в историята на философията, тъй като не се чувствам 
особено уверено в тази област, а и най-вече, защото повече ме интересува друг сред 
възможните аспекти на проблема „време-пространство“ и по-точно формирането на 
възгледите за тяхното битуване на екрана през първите години от съществуването на 
кинематографа. Във филмовите произведения и в теоретичните съчинения от онова 
време измеренията на тези две категории се различават и от битовото им възприемане, 
и от концепциите на точните науки. Най-малкото защото ранната филмова теория се 
сблъсква с проблеми, далечни на възвишения свят на умозрителните философски кон-
струкции. Кинематографът следва да си пробива път и да се бори за признание в една 
конкретна и в началото не особено благоприятна за него среда.
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Боян Лалов

АБВ Академия Българско Възраждане

НОВОГЛАГОЛИЦА

Аз, Бог, Вечност, Гордост, Дух, Енергия, Живот, Знак, Истина, Кръговрат, 
Любов, Майчинство, Нация, Обич, Памет, Род, Святост, Труд, Ум, Фантазия, 
Хубост, Цвят, Чувство, Широта, Щедрост, Юначество, Ясновидство.

Аз: 
Аз човекът, аз съм усмивката на Бога.
Бог: 
Вечността на порядъка.
Вечност: 
Гордостта на вселената.
Гордост: 
Отровният елексир на духа.
Духът: 
Най-загадъчното проявление на енергията.
Енергия: 
Животът на пространството.
Живот: 
Знак и код на битието, осмислящо себе си.
Знак: 
Цивилизация, съхраняване на истината.
Истина: 
Печеливша в кръговрата на времето.
Кръговрат: 
Любовта на природните стихии.
Любов: 
Илюзия прекланяща се пред Майчинството.
Майчинство: 
Саможертва и праобраз на нацията.
Нация: 
Духовно обединение и обич между хората.
Обич: 
Дете на доверието и паметта.
Памет: 
Основа на родословието.
Род: 
Не може да съществува без святост.
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Святост: 
Нито с труд нито със злато се купува. 
Труд: 
Пътят на ума от пещерите към звездите.
Ум: 
Магическа сплав от фантазия и постоянство.
Фантазия: 
Майка на хубостта и очарованието.
Хубост: 
Цветовете не кокетират, а побеждават с блясъка си. 
Цветовете: 
Музика за очите, както музиката е 
разбираемият цвят на чувствата.
Чувството: 
Широк полет на духа, магия на изкуството.
Широта: 
Широта на духа – щедрост към твоите съперници.
Щедрост: 
Юначество в защите на истината и доброто. 
Юначество: 
Това не е безумие, а мъдрост и ясновидство.
Ясновидството: 
Подготвя твоето „Аз“ за бъдното.
    

Худ. Георги Чапкънов-Чап • Жена с котка

Галерия „Възраждане“

Боян Лалов • Новоглаголица

алманах • Ϛвета гора • 2008 217



Гатя Симеонова

ПИСАТЕЛЯТ – ТОЗИ НЕПРОНИЦАЕМ УСПОРЕДЕН СВЯТ*

      На Рашко Сугарев

В края на студентството, струва ми се, че дори бях абсолвентка, влязох в излож-
бената зала на „Раковска“, за да видя изложба на Дечко Узунов. Помня точно пред коя 
картина се появи в ума ми словосъчетанието „прахосница на време“ и как още тогава 
нещо у мене знаеше, че с тези думи зачевам книга. Все още нямах нито един текст, но, 
водена от това предчувствие, наскоро след това написах разказа „Прахосница на вре-
ме“. А след доста години писане го избрах за заглавие на първата си книга. Някъде по 
онова време, когато идеята за „творба“ с подобно заглавие (все още много далече от 
момента, когато ще съм събрала разкази за един малък сборник) ме е обсебила вече и 
аз се мъча да я изразя върху съвсем празния бял лист, се виждам как във влака, на път 
за Русе, разлиствам случайно купеното на гарата списание „Тракия“. От там за пръв път 
разбирам, че в Пловдив, именно чрез това списание, се организира конкурс за разкази. 
Възприемам информацията някак между другото, без ни най-малкото подозрение, че 
някой ден и аз бих могла да участвам. Засега изпитвам негласно възхищение от онези, 
които са се оказали достатъчно смели да изпратят нещо.

Завършвам следването. Започвам работа в Русе като екскурзовод в музей и съ-
щевременно се готвя за аспирантски изпити. Току-що навлизащите в литературата 
автори остават встрани от интересите ми. Прописвам неща, подходящи за пресата. С 
което крачвам встрани от литературата. Изживявам се без особена гордост като автор 
от културната страница на местния вестник. Там на няколко пъти пускат мои стихове 
и даже един разказ. „Литературен“ и „журналистически“ авторитет съм единствено за 
нашата съседка (баба Свобода, Бог да я прости!), която не пропуска да ми съобщи как-
во е прочела от мене. Зная, че това са само опити. Продължавам да пиша без ясно осъз-
нати намерения, без литературна цел – просто заради потребността от писане. Върви 
трудно. Напредвам бавно. С месеци работя върху текста на кратък разказ. 

Сменям си работата. Отивам в русенското телевизионно студио. Първата ми 
„творческа“ задача е да събера материал за сценарий. Трябва да бъде направен теле-
визионен очерк за много известен местен герой от близкото минало, загинал млад в 
борбата. В търсене на истината за това близко спрямо моето време „героично минало“ 
поемам по нестандартни пътеки, водя се от невидяни в официалните писания следи. 
Попадам на майката, на сестрата. Откривам жива, истинска, неизживяна мъка, много 
различна от парадната „истина“ на официалните празници. Завършила съм „разслед-
ването“ си. Започвам да пиша. Текстът звучи нестандартно, встрани от шаблона. Аз все 
още не се замислям дали това ще мине през редколегията. Просто съм любопитна и 
искрена в „откритията“ си. 

Внезапно преживявам професионален обрат. Резултатът от един конкурс, на кой-
то се бях явила още преди да се преместя в телевизията, се оказа благоприятен за мене. 
Класирана съм. Напускам телевизията, напускам града. Заминавам за столицата. И тук 
отново попадам на обява за литературен конкурс и изпращам в Пловдив (за сп. „Тра-

* Текстът е част от ръкописа „В мълчанието има заровена известна доза драматизъм“, по-
светен на писателя Рашко Сугарев.
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кия“) преработения като разказ пръв мой телевизионен сценарий. Изглежда в услови-
ята на конкурса е имало изискване текстът да се изпрати в запечатан плик със снимка 
и кратка биографична справка. Нямах никаква снимка под ръка при това поредно пре-
местване от Русе в София, където съм завършила и гимназия, и висше образование. 
Хлътнах в първото фотостудио...

Имах толкова неприятности в началото на аспирантурата (служебни и битови), че 
бях забравила за конкурса. А и нямах очаквания. Предстоеше ми истинска изненада. В 
конкурската документация бях посочила адреса на института поради липса на посто-
янен адрес в София. И през един мрачен ден на късната есен на 1974 г. Татяна Колева, 
по-възрастна колежка и приятелка, която се бе самообявила и за моя духовна майка и 
ме бе приютила временно у дома си, ме спря на вътрешното стълбище на института и 
ми каза, че мой разказ е спечелил награда. Писмото било подписано от някой си Рашко 
Сугарев. 

Сега, след толкова години, когато се опитвам да си спомня подробности, осъз-
навам, че тя е отворила адресирано до мене писмо. Таня не знаеше за този мой опит 
да се включа в „литературния живот“. И за нея е било изненада. Но защо аз не съм се 
огорчила от това надничане в личната ми кореспонденция? Може би поради искрено-
то ѝ съпреживяване на моя успех! А служебното съобщение за спечеления конкурс, 
подписано от неизвестния ми до този момент Рашко Сугарев, което също пропадна 
някъде в многотията на личния ми архив, съдържаше съвсем кратък осведомителен 
текст. И без „честито!“.

***

Приех наградата не толкова като поощрение, колкото като задължение, което си 
вменявам сама. Трябваше да пиша, трябваше да се самодоказвам в литературата. Това 
беше последицата от „включването“ ми в литературния живот с посредничеството на 
конкурса. Трябваше също, и то съвсем категорично, тъй като гонех срокове, да напред-
вам и в писането на дисертацията си.

И все пак наградата ми даде нещо. Тя ме осмели да търся сродни хора. Колегата 
Григор Рашов от института ме заведе на сбирката на литературен кабинет „Девети сеп-
тември“. Това е голяма София. Селата в полите на Витоша и останалите планини може 
би. Посрещнаха ме много сърдечно, видя ми се интересно и не чак толкова страшно да 
общувам с хора, изкушени от литературата. Започнах да се появявам на сбирките им, а 
те включиха някои мои стихове и разкази в поредицата „Светлинен пръстен“ – литера-
турен сборник на споменатия кабинет. 

***

Междувременно Рашко Сугарев вече не беше само едно звучно име за мене. Пър-
во се запознах с него като автор. Потърсих книгите му. Прочетох ги. Бях очарована 
от нещо си, както бе се изразил той. Странно, непонятно, подмамващо – това беше 
впечатлението ми от неговото писане. При поредното си завръщане в Русе, където съ-
четавах командировките си с гостуване на нашите, прочетох във в. „Дунавска правда“, 
че в групата на русенските писатели се е включил Рашко Сугарев. От интервюто се раз-
бираше, че станал писател случайно. Прописал на ранна възраст, когато бил със счупен 
крак и не можел да рита топка. Баща му го подсетил, че може да убива скуката, като 
пише. Там се споменаваше нещо за произхода на рода му. Оттогава съм отнесла впе-
чатлението, че родът на баща му бил от Свищов, преселен преди доста време в Южна 
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България. И още една подробност. В интервюто, дадено за русенските читатели, Рашко 
Сугарев си признаваше, че е лекар, и то психиатър. 

Не съм правила опит да го търся в Русе и да му се представя. Не бих се осмелила. 
За мене той вече беше нашумяло име, авторитет. А аз – авторка на един-два публикува-
ни разказа, пришпорена от научните си задачи, притеснена и неуверена. Чудя се къде 
ли са се събирали русенските писатели? В някое кафене, кръчма или може би в Дома 
на културните дейци? Там беше прекалено достолепно. Немислимо беше да се сдобия с 
карта и да ходя на кафе в онази аристократична обстановка, с единствената цел да видя 
Рашко Сугарев. Не съм си и помисляла за подобна крачка. Аз бях най-голяма дивачка, 
продукт на социалната джунгла.

Вече не си спомням колко време престоя Сугарев в Русе. Не си спомням и защо той 
беше избрал именно Русе. По онова време почти едновременно бяха създадени групи 
от писатели във всички окръжни градове. В Пловдив писатели дал Бог, но освен Русе 
и други градове са изпитвали потребност от млади таланти. По-късно навярно съм 
разговаряла с Рашко по този въпрос, но не си спомням какво ми е отговорил. Обясних 
си избора му с дунавската връзка на неговия корен. Дали от тамошния престой не се 
роди „Дунавско хоро“? Сугарев май не беше много очарован от хората в Русе. Русенци, 
като жителите на всички големи градове, бяха една смесица, да не кажа сбирщина. Не 
зная например колко души в групата на русенските писатели бяха жители на града. И 
да е имало някакви литературни традиции (писане, публикуване, четения, все неща, 
свързани с повече или по-малко утвърдени имена), те първо са били отречени и за-
трити, а сега се поставяше ново начало, с нови и очевидно външни хора, които нямат 
намерение да се вкореняват в русенската почва.

***

Общуването в литературния кабинет с колеги, които предлагаха за обсъждане 
свои творби, ме подтикна и аз да поискам обсъждане на разказите си. Още повече, че 
при едно неофициално представяне на поредния сборник „Светлинен пръстен“ моите 
разкази бяха внимателно анализирани от поканения литературен критик. Междувре-
менно на сбирките на литературния кабинет и най-вече на неформалните събирания 
на чашка след обсъжданията, които ставаха в съседния ресторант „Ерма“ от време на 
време по повод на някакъв друг литературен кабинет в Младежкия дом, който тогава 
се казваше „Лиляна Димитрова“, се споменаваше името Рашко Сугарев. Така всъщ-
ност научих за поредната спирка на неговото скиталчество – София. Беше тук, наоко-
ло, в столицата, но страхът от неговия авторитет беше потискащ и аз никога, дори в 
помислите си, не си преддставях, че го издирвам.

И така, реших се на обсъждане. Дадох всички разкази. Кабинетът покани един 
нашумял млад писател, Николай Стоянов. Дойде придружен от хубаво момиче. Беше 
много критичен. Колегите от кабинета бяха видимо притеснени, но никой не се реши 
да оспорва мнението на младия, официално признат талант. Аз обаче не приех крити-
ката на доверие и отговорих нещо остро в своя защита. Нямам спомен какво точно съм 
казала. Сбирката на кабинета не завърши с отбиване до ресторант „Ерма“... 

Бях сразена, но не убита. Не трябваше да се защитавам, а да потърся друго мнение, 
друга оценка. Дни наред страдах, водех вътрешен диалог „за“ и „против“ решението си 
да потърся още някой за мнение. Много бегло си спомням, че на обсъждането Николай 
Стоянов беше дал да се разбере, че ако тези неща се покажат на Рашко Сугарев, той ще 
бъде безкомпромисен. Явно по това време самият мой критик е минал през Сугаревата 
критика.
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След много дни на несподелено отчаяние реших, че, вместо да проверявам мне-
нието на Сугарев за собствената си проза, най-добре е да се подложа на истинската и 
окончателна преценка на професионалната литературна критика, като занеса ръкопи-
са си направо в издателство „Народна младеж“, където се отпечатват книги на начина-
ещи автори. Мина доста време между решението и неговото осъществяване. Не знаех 
къде е издателството, нямах нито един близък или що-годе познат човек от тези среди, 
с когото да поговоря как точно трябва да постъпя. Очаквах чудо. Очаквах да се появи 
такъв състрадателен и отзивчив човек, който да проумее цялата ми обърканост и да ме 
насърчи. Нищо такова не се случи. Набрах смелост, взех ръкописа и отидох на „Калоян“, 
където беше младежкото издателство. Не знаех нито едно име. Нямах представа към 
кого точно трябва да се обърна. Доста притеснена влязох в счетоводството. Оттам, след 
като ме изслушаха, ме насочиха към някаква стая на последния етаж, която се оказа ар-
хив за постъпващи ръкописи. Отново не бях попаднала в подходящя момент на иначе 
подходящото място. От тук ме изпратиха на друг етаж, където редакторът трябвало 
да прецени дали ръкописът да бъде приет в архива (деловодството) на издателството, 
или не. Слязох по стълбите, открих стаята, влязох, обърнах се към един белокос мъж и 
казах за какво съм дошла. Той ми отговори: „С начинаещи автори се занимава ето този 
млад човек“. Младият човек с трудно прикривано любопиство каза: „Другарю Овадия, 
аз познавам авторката“. Аз веднага възразих. Той каза: „Тя е публикувала в сп. „Тракия“. 
И тогава аз не толкова разпознах, колкото осъзнах, че това е Рашко Сугарев. Изобщо не 
знаех, че е редактор в „Народна младеж“. И по-добре. Защото, ако предварително знаех, 
че ще налетя на него, при тази слава за неговата строгост и безкомпромисност, не бих 
се осмелила да припаря. Макар да не виждах много добре, зашеметена от противоречи-
ви чуства, имах усещането за някаква съпричастност. Онзи Рашко Сугарев зад бюрото 
се усмихваше сдържано и разбиращо, защото видът ми беше смутен и съвсем учениче-
ски. Бях отишла облечена в черна пола и бяла блуза, спортен тип наистина, но все пак 
ученически цветове. Без да се представям по-подробно, побързах да занеса ръкописа в 
архива. Разбрах, че най-краткият срок за отговор е 6 месеца.

***

Повече от половин година се притеснявах да се обадя издателството, мислейки 
си, че отговорът ще бъде отрицателен. Поболях се от притеснение. Дори прекарах из-
вестно време в санаториум. Когато най-сетне се престраших и почуках на онази врата, 
Давид Овадия ме посрещна с думите: „О, откога Ви чакаме!“. Не бях оставила нито 
адрес, нито телефон за връзка. Изживях поредното смайване. Ръкописът ми е приет, 
но трябва да се допълни, тъй като е под обичайния обем.

При това щастливо посещение не видях Рашко Сугарев в стаята на Давид Овадия, 
не се и осмелих да попитам за него. Разбрах, че ръкописът ми е предаден на Весела 
Люцканова. Тя е редакторът, който издателството ми е определило. Взех служебния ѝ 
телефон и бързо се прибрах с мисълта, че трябва да напиша още няколко разказа.

***

Нека да спомена за странното усещане, което имах в годините от предаването на 
ръкописа в „Народна младеж“ до излизането на книгата. А то бе, че срещам по улиците 
на София едно лице, което с нещо (изражение, поглед) ми е познато, но като в кошма-
рен сън не мога да се сетя и да го разпозная навреме. След много години, когато разго-
ворите ми с Рашко станаха по-спокойни, споделих, че именно него съм виждала. Той 
нищо не каза. Беше пуснал брада. Тя покриваше онова негово изражение от първата ни 
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среща в „Народна младеж“, което дълго помнех и възпроизвеждах чрез вътрешното си 
зрение и по което еднозначно бях го разпознала. 

***

Така и не разбрах каква е била истинската заслуга на Рашко за одобряването на моя 
ръкопис и за неговото препоръчване да се отпечета. Той беше вече в друго издателство. 
Доста по-късно научих от Давид Овадия в кое, но не съм правила опит да го търся, да 
се осведомявам какви са му впечатленията от моите текстове, какво той харесва, какво 
не, трябва ли нещо да поправям, как би ме посъветвал да пиша... Действах изключител-
но на своя глава. Допълних книгата, пишейки разкази цяло лято. Беше време, изпълне-
но с труд, но и с удовлетворение. Нямам спомен да съм подписвала някакъв договор. 
Добавих новонаписаните разкази към старите, след което започна голямото чакане. 
Имаше някакъв издателски срок, но междувременно във вестниците започна дискусия 
за новата българска литература. Вестник „Пулс“ доста безмилостно се нахвърли върху 
Рашко Сугарев, Георги Величков, Любен Петков и още няколко все млади тогава авто-
ри. Не мога да кажа, че много внимателно следях дискусията, още повече че не подози-
рах никаква лична съпричастност. Оказа се, че такава има. Извика ме Давид Овадия и 
ме попита, споменавайки много бегло за дискусията, дали не мога да променя отчасти 
съдържанието на книгата, като заменя някои разкази с нови. Казах му, без все още да 
осъзнавам дълбокия идеологически подтест на конфликта „нова литература – стара 
критика“, че нямам други неща и че точно това са разказите, които искам да представя 
за печат. Не мога, а и нямам време, нито намерение да пиша нищо ново. Оставям на 
издателството да реши дали да публикува ръкописа, или да се откаже от него. Останах 
с убеждението, че Давид Овадия вътрешно въздъхна с облегчение. Не ми даде никакво 
обяснение, но и не ми върна ръкописа. Впоследствие поддържах връзка с редакторката 
си, която ме убеждаваше, че нещата вървят към издаване.

Малко преди първата ми книга „Прахосница на време“ да бъде внесена в печат-
ницата, се оказа, че трябва да бъде изпълнено още едно условие – да бъда представена 
чрез предговор от утвърден вече автор. Такава беше обичайната практика на издател-
ство „Народна младеж“. По този повод Давид Овадия, шеф на редакцията „Първа кни-
га“, ме попита кой би могъл да ме представи. Аз много откровено си признах, че не 
зная към кого да се обърна, тъй като нямам познанства в писателските среди. Тогава 
той каза, че ще потърси Рашко Сугарев, а когато аз изразих гласно съмнение дали се 
сеща коя съм, Давид Овадия каза: „Той Ви знае и много Ви обича!“. Запомнила съм тези 
негови думи като странни и същевременно очаквани. Не се осмелих да възразя или да 
попитам Давид Овадия откъде има такива впечатления. Оставих го да наприви онова, 
което обеща. Той се обърна за съдействие към Рашко, който в кратък предговор пред-
стави първата ми книга, като не пропусна с няколко думи да опише и мене (без да ме 
познава лично, само по впечатления от моя ръкопис) като същество, на което тепърва 
предстои да получава удари и да си ближе раните. Откъде Рашко знаше всичко това? 
Как го беше предвидил така пророчески?

В последния етап от отпечатването на книгата отново имаше някакви усложне-
ния. Не бях посветена в тях. То беше нещо от задкулисието на издателската дейност. Аз 
се обадих на Рашко до Военното издателство, за да попитам какво ще стане с книгата 
ми. Той ми каза, че Георги Величков, който бил поканен да изкаже мнението си (нещо 
като суперрецензент ли е бил?), харесал книгата и я препоръчал. 

Най-после, след повече от 4 години престой в издателството и печатницата, „Пра-
хосница на време“ излезе през 1982 г. Нямаше обичайното индивидуално представяне, 
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но издателството ме включи в литературния празник „Южна пролет“ в Хасково, къде-
то се организираше среща с автори на първи книги, публикувани през изтеклата годи-
на. Тази одисея около публичното приемане на моята книга приключи с една рецензия 
на критика Александър Панов във в. „Пулс“, за която предполагам, че се е появила не 
без намесата на Рашко Сугарев.

***

Междувременно Рашко беше неоткриваем във Военното издателство, така че се 
наложи да си уговарям среща с него по служебен път, чрез познат, който работеше във 
Военното министерство. Исках да предам по-материализиран израз на благодарността 
си и според тогавашната мода му занесох коняк и шоколадови бонбони. Разговорът 
беше много общ, срещата – израз на протоколна любезност. Дори не помня дали тогава 
или при друго мое отиване във Военното издателство Рашко ме покани в „Лясковска 
среща“, където ме запозна с Любен Петков. Последният беше забелязъл излизането на 
моята книга, но беше истински впечатлен от Златомир Златанов, автор, с който де-
бютирахме в една и съща година. Срещата премина на бутилка вино. В един момент 
Рашко каза, че трябва да ни остави, за да отиде на сбирката на литературния кабинет. 
Тръгнахме всички. Аз повървях с Рашко по вечерните улици на София до университе-
та, където се разделихме. Насаме разговорът с него беше много труден. Беше истинско 
изпитание. 

Впрочем толкова недоизказано, напрегнато от някакво очакване (от моя страна) 
за доверчивост беше общуването ми с Рашко Сугарев през всичките следващи години. 
Общуване, сведено до случайни срещи на улицата или уговорени такива в издателство-
то, на които нямаше кой знае какво за казване. Не знам защо Рашко минаваше за много 
сърдечен и непосредствен човек. Той наистина беше в състояние по един трогателен 
начин да премине на „ти“, с което да го почувствам като близък. Но след тези повърх-
ностни знаци на близост аз се изправях пред нещо неразгадаемо, трудно податливо на 
описване с думи и поради това плашещо. Признавам, че при нашето бегло познанство, 
продължило с години, Рашко успя „да ми вземе страха“. Той направи нелюдимостта ми 
още по-очевидна, а общуването ми с хората – непоносимо.

***

През 20-годишното ни познанство Рашко Сугарев ми е гостувал два пъти вкъщи. 
Първото гостуване беше наскоро, след като се бях сдобила със собствен дом. То съв-
падна със Славистичния конгрес, който се проведе в София. Сред полските участници 
беше и Войчех Галонзка, мой колега българист от Ягелонския университет, с когото 
се познавах още от студентските години. Той преведе „Прахосница на време“ на пол-
ски език, като промени името на книгата. В полския вариант то стана „Ще те накажа с 
мълчание“ – всъщност дословно пренесено заглавие на мой разказ. Та по всички тези 
поводи, взети накуп, беше редно да поканя Войчех поне на кафе. В Полша една само-
уважаваща се жена кани скъп гост вкъщи не насаме, а в подходяща компания. Аз не 
виждах по-подходящ човек от Рашко и самата съдба ми помогна да го среща в удобно 
време на улица „Раковски“ и да го поканя. Той прие. Оказа се, че бегло се познава с 
Войчех, което пък съвсем ме улесни като домакиня.

В уговорения ден и час първо се появи Рашко. Аз вече бях приготвила една скром-
на почерпка. Рашко със сядането посегна към гроздето. Мисля, че с този жест на непо-
средственост се опита да разчупи ненужната скованост, каквато явно беше започнала 
да витае с влизането му. Рашко огледа обстановката и похвали бюрото: голямо е и има 
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простор за разхвърляне на много книжа. Не издържа дълго седнал. Стана, отиде до 
бюрото, отвори пишещата ми машина, видя, че ръчката за превъртане на валяка се 
държеше само на един винт, попита дали не ми пречи на работата, и каза, че трябва да 
се поправи. И като че ли беше готов да се заеме, но в този момент позвъни Войчех.

Получи се много непринуден разговор за писането и литературата изобщо. Гово-
реха си гостите ми, а аз по-скоро слушах и само от време на време се вмъквах с някой 
въпрос. Времето, както се казва, измина неусетно. Започваше да се свечерява и аз, като 
съобразих, че за Войчех е трудно да търси нещо за вечеря оттук нататък, поканих и 
двамата на вечеря. Чак след това съобразих, че нямам кой знае какво в хладилника. На-
правих сирене в гювече, намерих и бутилка червено вино. Преместихме се в кухнята. 
Като видя бялата покривка и подредената маса, Рашко възропта, че нещо много съм 
се престаравала. Разговорът продължи, стигайки до откровения за предателствата на 
българите... 

В един момент видях Рашко да ми се усмихва заговорнически, после го чух да 
казва: „Гатя, я ми донеси цигарите“. И още докато изричаше тази съвсем нормална за 
българския мъж молба (да не забравяме тона и усмивката), се забеляза леко смущение 
в погледа му. Войчех ме изгледа с едва прикрита вътрешна втрещеност. Рашко разбра, 
че е сгафил. Аз съобразявам, че му е трудно да се измъкне от мястото си, поради тесно-
тията на кухнята, и едновременно с това ми става неловко. Че българинът не е кавалер, 
всеки го знае, но да се демонстрира ориенталско поведение пред гост от страна с кул-
тово отношение към жените наистина бе повече от неподходящо. Спаси ме ролята ми 
на домакиня. Отидох до хола, където двамата мъже бяха оставили цигарите си, а когато 
се върнах, им ги връчих с думите: „Донесох всичките цигари“... Разговорът продължи 
почти до полунощ. Едва след като ги изпратих, осъзнах, че съм оцеляла по чудо сред 
толкова тютюнев дим.

***

Едно-две денонощия след това гостуване сънувах Рашко. Той се беше проснал на 
леглото ми облечен, с ботуши. От целия сън най-ярък беше споменът за ботушите – на 
плоска подметка, с много широки кончови, стигащи почти до коленете. Тъмнолилави 
или нещо средно между кафяво и лилаво. И друго помнех добре при събуждането – яр-
остта ми от това, че си е позволил да се тръшне в леглото ми с ботуши, при това ниски. 
Защо подметката на ботушите ме дразнеше, така и не разбрах. 

***

Последваха дни, месеци, години, през които или случайно срещах Рашко на улица-
та, или се отбивах в издателството на кратък разговор, винаги по конкретен повод, след 
като съм му се обадила предварително. По искане на списание „Български фолклор“, 
и по-точно на Тодор Иванов Живков, вече професор, но и творец, който на младини е 
имал литературни изяви (сам ми бе признал), направих един разговор с Рашко, който 
по-късно беше публикуван в списанието с малки съкращения. Да открия писателя за 
по-дълъг разговор, не беше лесна работа. Все пак успях да уточня деня и часа. Носех 
касетофон, несъвсем малък. Чаках го в най-представителното помещение на моя ин-
ститут (ЕИМ при БАН, помещава се в бившия царски дворец), зала № 19, но той не 
дойде. Почти бясна, пак го потърсих в издателството. Обеща да се яви. Уговорихме нов 
ден. Отивам пак в института, натоварена с техниката. Него го няма. И не е идвал. Търся 
го пак по телефона, почти се скарваме. Казвам му, че го чакам. Обяснявам му къде да 
ме намери. Излизам от сградата и в пълна безнадеждност заставам под едно от веков-
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ните дървета в градината. По някое време го виждам в сянката на алеята. Приближава, 
изпуска една къса извинителна усмивка и ми казва, че бил идвал до двореца, но не 
разбрал откъде се влиза, затова се върнал. Ядът ми минава. Каня го да влезе в двореца 
през задния (служебен) вход. Този път разговорът може да се проведе в обикновена 
стая – на моето работно място. Бляскавата зала № 19 е заета. Вече е късен следобед. Аз 
съм седнала до прозореца, който гледа към олистената корона на едно вековно дърво, 
а Рашко е по-навътре, в полумрака на помещението. Разговорът трябва да изглежда 
спонтанен, макар че от моя страна не е. Дълго се готвих, четох книгите му, измислях 
въпроси. Не му ги дадох предварително, за да не си нагоди отговорите... Зададох му 
много въпроси, споделих с него какво мисля за писането му. Той имаше необикновено 
пъргав и находчив ум. Отговорите му, поне за мен, в онзи момент, бяха блестящи. Ис-
крено се възхищавах от него, но не му го казах. Когато привършихме, малко преди да 
излезем от стаята, почти в рамката на вратата той спря и каза, че разговорът бил рав-
ностоен. В началото не го разбрах. После се досетих, че съм се представила като много 
„учена“ и може би се е чудел как да ми отговаря. И точно когато разговорът беше на път 
да се превърне в живо непосредствено общуване, всичко свърши – касетата, въпросите 
ми, предвиденото от него време. Свърши на най-интересното място и никога повече 
не продължи. 

На излизане от двореца минахме през музейната експозиция. Рашко веднага спря 
поглед на най-интересните неща – овчарски геги, които завършват с резбовани ми-
тични същества. Излязохме през парадния вход на площада, огрян от късното слънце. 
Рашко ме целуна леко по бузата и каза: „Обаждай се!“. Тръгна си, оставяйки ме сама в 
средата на опустелия площад.

***

Стремях се към общуване с Рашко, не мога да си кривя душата. Разговорите в 
издателството обаче не можеха да стигнат до никаква дълбочина, прекъсвани от теле-
фонни обаждания, влизане и излизане на редактори и автори. Така че след поздрава 
и обичайните въпроси и след още някоя размяна на стандартни изрази на любезност 
аз си тръгвах. Рашко винаги ме изпращаше до стълбището, където имаше навика да 
се разделя по френски образец с авторките, целувайки ги по бузата. И това винаги се 
случваше пред очите на неговите колеги. Предполагам, че по този начин Рашко Суга-
рев поддържане в очите на другите оня свой образ, който сам си беше създал и който 
обясняваше с думите „мене жените ме обичат“. Така постъпваше и на улицата, пред 
погледите на минувачите, но никога, поне в моя случай, насаме, при гостуване у дома 
например.

***

Мислех, че от разговорите с Рашко, от общуването с него мога да науча много, а 
освен това, ако спечеля доверието му, бих могла понякога да се измъквам от плътната 
си изолация. Тя стана почти болестно състояние, след като напуснах Студентски град. 
Затова се опитах още веднъж да се направя на домакиня. Използвах като предтекст 
ръчката към валяка на пишещата ми машина. Позвъних на Рашко и го попитах дали 
наистина може да поправи пишещата ми машината, както бе обещал. Отговори с „да“. 
За да не му преча на работата, го попитах дали може да дойде в неделен ден, когато не 
пътува до Пловдив. Съгласи се. Поканих го на обяд. Прие. През следващите няколко 
дена се чудех какво да сготвя, защото знаех, че кухнята не е силната ми страна. Във 
всеки случай мисълта за гостуването му ми бе приятна. В събота, докато миех пода, 
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от пощата ми донесоха телеграма. Рашко ме известяваше, че е в провинцията, което 
значеше, че уговорката ни отпада. Приех факта като знак на съдбата. Не го потърсих 
повече за машината. Тя и до днес стои неремонтирана. При следващите ни случайни 
срещи не поднових поканата. Все едно, че разговор не е имало. Рашко все пак не издър-
жа и след доста време попита дали съм получила телеграмата. Казах, че съм я получила. 
Разговорът забоксува в друга посока... 

***

На моята потребност от общуване с някого (най-подходящ за ролята ми се струва-
ше Рашко, защото беше самотен, бездомен, уморен, неразбран, недостатъчно признат 
за усилията, които влага в писането) съдбата ми отговаряше с неуместни ходове, воде-
щи до разминаване. С голямо огорчение си спомням как веднъж в деня на бащината 
си смърт, която всяка година се опитвам да не забравя, по не знам какво стечение на 
обстоятелствата се бях уговорила с Рашко да се видим надвечер в кафенето на писате-
лите. В края на март (29) при свечеряване някои пролети са много студени. Та в една 
такава привечер отидох до кафенето на „Ангел Кънчев“, където никой не ме чакаше. 
Огледах се навън, около заведението, надникнах вътре, дори се престраших да попитам 
портиера. Рашко го нямаше. По онова време в писателското кафене се влизаше само 
с членска карта на съюза. Тръгнах си съвсем осиротяла. Докато пътувах към къщи в 
тъмното, за пръв път допуснах, че баща ми от небето се е намесил и е осуетил тази 
среща. Бях обаче много огорчена и много потисната от мисълта за самотата не само 
като моментно състояние, а и като перспектива. Всеки подобен „опит“ ме отказваше от 
общуване с Рашко задълго.

***

Междувременно той замина заедно с Георги Величков и Любен Петков за Малко 
Търново. Беше споменавал в предишни разговори, че не му харесва да се задържа на 
едно място. Програмата „Странджа-Сакар“ му даде възможност да се включи в поред-
ната официална инициатива с лични подбуди – да обнови потребността си от движе-
ние, от обогатяване на впечатленията, при това без да си губи работата във Военното 
издателство. Нещо като дългосрочна командировка. Разбрах за заминаването му от 
вестниците. Пак от тях научих и за завръщането му. Това „отиване сред народа“, смята-
но за задължително преди написването на творба по каноните на „социалистическия 
реализъм“, поне при Рашко не даде „литературен плод“. Във в. „Литературен фронт“ 
се появи нещо като очерк за престоя му в Странджа-Сакар, от който се разбра, че се 
е сприятелил на чашка (в домашни условия) с някакъв селски свещеник. И още нещо. 
В една от обхожданите селски кръчми възрастна жена с увреден разсъдък (не помня 
дали Рашко като дипломиран психиатър ѝ беше поставил кратката диагноза „луда“, 
или се беше изразил по друг начин за състоянието ѝ) се вторачила в него, посочила го 
и рекла: „Дядо Радославов“. Рашко, чията брада наистина беше започнала да побелява, 
бе добавил: „Е, чак пък старец не съм!“. 

В навечерието на юбилейната годишнина на Рашко реших, че мога да подготвя 
биографична книга. Трябваше да му пиша писмо. Но нямах адреса му, затова изпратих 
писмото до Градския съвет за изкуство и култура в Малко Търново, защото допусках, 
че трябва да имат нещо общо с програмата „Странджа-Сакар“. Не получих отговор 
отникъде.

***
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Що се отнася до непрякото общуване, освен в случая с разминаването в писател-
ското кафене в деня на бащината ми смърт, имах още един много загадъчен случай с 
„отвъдното“, този път свързан с майката на Рашко, също покойница. Бях на гости на 
една приятелка в Трявна и именно там сънувах странен сън. Видях лице на жена, коя-
то приличаше на Рашко, и чух много ясен глас, който казваше: „Майката на писателя 
Рашко Сугарев иска да пусне съобщение за изгубено куче“.

Това беше през лятото. Когато се прибрах в София през есента, потърсих Рашко. 
Попитах го първо дали прилича на майка си и той потвърди. После го попитах дали 
са имали куче, и той отговори с „да“. След това ми разказа как майка му ходела с него 
до месарницата, как кучето се навъртало около месото, а месарят питал на кого е, как 
майка му се свивала от неудобство, но не си признавала, че кучето е нейно. Докато 
ми разказваше, показа как е вдигала рамене и главата ѝ хлътвала. Усмихваше се някак 
мечтателно, все едно, че се е върнал в детството. Признах по каква причина го разпит-
вам. Разказах му съня си, а той каза нещо в смисъл, че сънят ми е много важен. Но в 
какво се състоеше важността, не поясни. Останах с впечатлението, че очаква аз да го 
изтълкувам. Бях безкрайно изненадана, че майка му ми се е явила насън. Нямам пред-
става защо се случи точно на мен. Но осъзнавах, че нещо трябва да му предам. Смятах, 
че това е „съдържанието“ на съня. Рашко не каза нищо, а у мене се нагнети едно на-
прежение от неизвестността, както предишна, така и предстояща. Мислех, че той като 
психиатър ще се опита да навлезе в посланието. Може би го е направил за себе си, но 
не ме посвети в собствените си прозрения. 

***

Животът извън нас започна да си играе на „промяна“ и на поредния „преход“. Това 
доведе до видимо раздвижване. Най-вече физическо. Усети се по улицата и по „съби-
тията“ в една софийска градинка. Истинско движение на мисълта не съм сигурна, че 
е имало, въпреки по-късните напъни да се докаже обратното. Имаше обаче взрив от 
чувства. Не зная дали те са убивали, но че накърниха доста лични връзки, стана очевид-
но. Създадоха се нови групи на интереси, прокъсаха се доста приятелства, довчерашни 
съмишленици се оказаха в различни лагери, на различни барикади. Националният въ-
прос, неформу лиран от никого, но обговарян с предпазна цел като възможно израж-
дане в шовинизъм или фашизъм на принципа „страх лозе пази“, беше камъкът, който 
се превърна в граничен и поне на първо време очерта различия в поведенчес кия релеф 
на българските интелектуалци. Рашко беше мислещ, отговорен пред народа си, честен 
човек. Той се вълнуваше от новостите, но не забравяше, че те са повод за обостряне на 
апетити, невинаги етноутвърждаващи, а напротив – пряко или завоалирано разруши-
телни. Предполагам, че затова подписа някаква декларация на писатели и други пише-
щи в защита на българщината. Една дума, която наскоро след това започна да дразни 
и „демократите“, като десетилетия преди това беше подривана в самата си същност от 
„тоталитаристите“. 

Водила съм много кратки разговори с Рашко – не за политика, а за съдбата на бъл-
гарина в променящите се условия. Ставаше дума за несигурността, която започваше да 
измества очакванията за „още по-пълно удовлетворяване на човешките потребности“ 
– предимство и постижение на социализма, което не успя да удовлетвори социалните 
ламтежи за материални блага. Рашко се питаше как ще си изкарва хляба след съкраще-
нията в издателствата. Беше искрено угнетен от задаващата се старост, но си личеше, 
че и сега живее недохранен. Това е един от малкото сърдечни разговори, които съм 
водила с Рашко. Той си призна тревогите по изхранването. Все още живееше в хотела 
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на армията и си даваше сметка, че не може да си позволи покрив на свободен наем. 
Призна си още, че не е подготвен, а и не може да се издържа с физическа работа. Имал 
слаби ръце и крака. И след като наговори всички тези тревожни неща, се засмя. 

Аз пък имах проблеми с издателство „Наука и изкуство“ и се реших да ги споде-
ля. В края на 90-те ставаха шест години, откак отлежаваше ръкописът ми „Денят на 
Кирил и Методий“. Започнах да се питам дали не е редно да потърся друго издател-
ство. Военното също печаташе историческа книжнина. Самият Рашко като редактор 
беше направил много за преиздаването на Вера Мутафчиева. Затова му занесох един 
екземпляр от ръкописа, с молба да го види и да прецени дали неговото издателство би 
проявило интерес към подобен текст. Когато прочете ръкописа, Рашко каза, че ако той 
е редактор, не би пипнал почти нищо. Може би само някоя дума тук-там. Разбра се, че 
като текст написаното е удовлетворително, но издателството в момента има финансови 
затруднения. Рашко беше разговарял със счетоводителката. И без това нямах никакви 
предварителни очаквания. Стигаше ми оценката му за книгата. Прибрах си ръкописа 
и продължих да се надявам, че издателството, с което имах договор, в един момент все 
пак ще си изпълни задълженията.

***

При едно от обичайните си кратки посещения (трябва да е било около Гергьовден, 
защото майка ми беше донесла агнешко), разтърсена от безпризорния вид на Рашко, 
го поканих на обед. Той прие, но заяви, че ще дойде на вечеря, защото на обед издател-
ството, което отскоро носеше името „Св. Георги Победоносец“, ще представя своя кни-
га, а след това „господа офицерите“ (Рашков израз) са поканени на обед. Не можех да 
оттегля поканата. Нямах и аргументи да не го приема на вечеря, така че се разбрахме да 
го чакам вкъщи около 7 часа вечерта. В късния следобед на уречения ден бях подредила 
кръглата маса в кухнята и тъкмо се канех да влизам в банята. На вратата се позвъни. 
Един час преди уговореното време. Беше Рашко. Подпираше се на един велосипед и ми 
се усмихваше извинително. Възкликнах, при това не много любезно, че поканата е за 
след час, но Рашко не каза: „Е, добре, ще покарам малко в покрайнините на твоя блок“, 
а с нетърпеливо движение подсказа, че очаква да влезе. Дръпнах се от вратата, за да му 
направя място. Сърцето ми се сви при вида на следите от гуми върху наскоро измития 
теракот. Признах пред Рашко, че не съм го очаквала толкова рано, но след като вече 
е дошъл, ще ме гледа на масата в този вид. Не исках да влизам в банята в негово при-
съствие, а и самото ми желание да се докарам се изпари. Смених единствено пеньоара 
с по-подходящо домашно облекло.

Влязохме в кухнята. При вида на бялата покривка, салфетките, приборите и ча-
шите, съдовете във фурната и върху печката Рашко се спря за малко до вратата и каза: 
„Голямо съм лайно!“. Тези думи, толкова неуместни и неприлични, ме попариха. Не 
знаех какво да предприема, какво да кажа, защо бяха изпуснати и дали заслужаваха 
какъвто и да било отговор. Може би трябваше да му посоча вратата. Вместо това го 
поканих да седне на масата.

Помня, че в менюто имаше хайвер (към предястието), бульон от зеленчуци. Рашко 
си призна, че обича хайвер. Това ме зарадва. Хареса и бульона. Поиска (а не помоли) 
втора чаша. Говорехме си за храненето. Той каза, че яде по веднъж на ден. Така и не 
разбрах къде се храни – на стол, на ресторант или си приготвя нещо. Както и да се е 
справял с храненето в София, Рашко явно имаше представа от добра домашна кухня. 
Когато поднесох агнешкото със зеленчуци, той се съсредоточи върху чинията си, по 
някое време вдигна глава (беше с очила и те леко проблясваха от насрещното слънце) и 
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каза, че гювечът е добър. Аз пък не знам защо се почувствах малко засегната, че нарича 
яденето гювеч. Вместо да се зарадвам, че са оценили готварските ми умения, се заех да 
обяснявам какво е блюдото... 

Всъщност и при тази среща, независимо от домашната обстановка и храна, пре-
обладаващо в общуването ни беше мълчанието, нарушавано от внезапно подхващани 
теми. Стана дума и за здравето. Рашко си призна, че е прояден от отрови (имаше пред-
вид тютюневи и алкохолни) и че няма да издържи още дълго. После заговорихме кой 
колко е ранобуден, кога заспива, кога се става. Някак без връзка с предишния разговор 
Рашко спомена, че ще издаде „Денят на Кирил и Методий“. Не разбрах защо го напра-
ви, но не казах нищо. Дори не попитах какво се е променило в издателството.

Изведнъж Рашко стана от масата, взе бутилката бяло вино и каза: „Ще си допием 
оттатък“. Показах, че се дразня от неуважението му към домакинята. Все още не бях 
довършила вечерята. Той обаче се запъти сам към другото помещение. Останах сама 
в кухнята. Прибрах масата и отидох да видя с какво се занимава. Не се чуваше шум от 
телевизор. Заварих го полегнал на лявата си страна върху леглото ми, положил една 
ръка под главата си, с очила на очите и естествено с обувки. Похъркваше леко. Много 
притеснена, да не кажа изумена, се приближих, коленичих на пода близо до главата му 
и тихо, за да не го стресна при събуждането (докато коленичех, забелязах, че миглите 
му потрепват зад очилата), му казах: „Рашко, сега се убедих, че ти наистина заспиваш 
рано. Не е ли по-добре да се прибереш и да се наспиш вкъщи?“. Не ми отговори. След 
малко попита къде му е сакото. Дадох му го и той се покри с него. Не се осмели да ми 
поиска възглавница. Разбрах, че няма намерение да си тръгва. 

Изненадана от поведението на госта си, се върнах в кухнята. Рашко продължа-
ваше да „спи“. Влязох отново в стаята, запалих лампата, взех една книга и седнах да 
убивам времето в четене. Но не виждах буквите. При тази липса на уважение просто 
изключих. Не можех нищо да правя. Не можех да измисля нищо любезно и разумно. 
Ядосвах се най-вече на себе си – че поканих Рашко у дома. Очаквах той да се появи 
с цветя, а не с велосипед; навреме, а не предварително; да сподели с мен вечерята, да 
прекараме една приятна вечер. Нищо подобно... Изненадите започнаха още с появява-
нето му. Най-тягостното беше, че не знаех какво да направя, за да изляза от неловкото 
положение. Не ми идваше наум никакво решение – нито с дума, нито чрез жест. Бях 
скована до неподвижност и отвратена от собствената си неспособност да се справя. 
Бях убедена, че друга жена на мое място би направила така, щото гостът ѝ да не заспи... 
Разкъсвах се от собствената си безпомощност (за Рашковите мотиви не ми достигаха 
сили и присъствие на духа да помисля). Осъзнавах, че преживявам истинска драма 
на абсурда, че съм част от едно действо, което друг е задвижил и чийто ход не мога 
да спра. Единствената ми възможност беше да го изтърпя. Така и направих. Вече не 
следях времето, очаквах само края и се чувствах приклещена в обстановката както в 
онова представление от Театъра на нациите по пиесата на Бекет „Ах, тези щастливи 
дни“, в което двамата герои (съпружеска двойка) престояха повече от два часа под едно 
платнище, всеки застопорен на мястото си. Не им беше отнета обаче възможността да 
говорят и да жестикулират. В моя случай, в моя вариант на драмата, липсваха каквито 
и да било изразни средства. Престоях часове с подвити крака на фотьойла, вгледана в 
„спящия“ Рашко. Никога не съм се чувствала по-нещастна, по-безлична и по-бездейна, 
почти умряла приживе, и то съвсем заслужено, след като бях допуснала такова отноше-
ние към себе си в собствения си дом. 

По едно време Рашко „се събуди“. Аз също започнах да излизам от вцепенението 
си. Не се гледахме. Имам спомен, че си казахме нещо, но не си спомням какво. На изли-
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зане Рашко каза: „Е, хайде“, и тръгна надолу по стълбите, прегърнал колелото си. След 
като излязах от вцепенението, всичко се стовари върху ми като болест...

***

Не помня да съм мигвала нея нощ. Говорех със себе си на ум, но нито въпросите 
бяха правилно зададени, нито отговорите – удовлетворителни. Изведнъж се сетих за 
съня. Ако, докато Рашко беше тук, си бях спомнила онова съновидение и се бях опита-
ла да го разгадая с негова помощ, вечерта нямаше да приключи така. Но не се сетих... 
Тотална пустота! Сънят, в който видях Рашко легнал с ботуши в леглото ми, беше от 
преди седем години. Как така почти „дословно“ се беше материализирал? Дали липсата 
на ботуши (единственото различие) не беше ключът? Това ли беше детайлът, който 
„отключва“ и „заключва“ споменатата кутия? Открих общото между преживяното „на-
сън“ и „наяве“ чрез смесица от нередност, безпомощност и ярост. Същото, което ме 
владееше след събуждането тогава... 

Но когато паметта ми се върна и аз направих връзката, започнах да се притеснявам. 
Макар Рашко да предизвика тази безмълвна „драма на абсурда“ с нестандартното си 
поведение, мисля, че нестандартността на моето „гостоприемство“ също има принос, 
защото го шокира. И той изпадна в неловко положение. Явно в хода на „общуването“ 
никой от двамата не е бил в състояние да го преодолее и да помогне на другия. Не се раз-
игра дори конфликт. Беше едно истинско „тайнство“ на невъзможната човешка близост, 
на несъстоялото се общуване. 

***

Не се решавах да се обадя на Рашко, но обмислях варианта да му пиша. Да му 
разкажа в писмо, че всъщност неговото поведение е било предопределено и ми е било 
показано насън още преди седем години. Имах по-скоро мечта, отколкото очакване 
Рашко да се окаже по-силният. Той да ме потърси и да се опита да обясни „случката“. 
Нали все пак беше дипломиран психиатър?! Но бях почти убедена, че нещото, нарича-
но „мъжка гордост“, му пречи да се издигне над преживяното. 

Междувременно наистина се поболях от напрежение. Една приятелка, която в 
момента посещаваше някаква нашумяла екстрасенска, ми предложи да ме заведе при 
нея. „Лечителката“ установи, че съм пълна с „лоша“ енергия и трябва да се „изчистя“. 
Обясни ми как да стане това – с вдигане на ръце, като наказана. Допитах се до нея дали 
е редно да изпратя едно писмо (то вече беше написано). Тя ме „накара“ да се вслушам 
и сама да чуя отговора. Нищо не чух. Лечителката установи, че вече съм взела решение 
и то било „да“. Изпратих писмото на служебния адрес, до издателството. Зачаках отго-
вор. Ставаше все по-изнервящо. Междувременно започна да се загатва (в разговори 
с познати) за някакви проблеми около здравето на Рашко. Бях в Русе, когато от една 
специално посветена на него страница на в. „Литературен фронт“ по-скоро усетих, от-
колкото разбрах, че става нещо сериозно. Обадих му се по телефона. Както винаги се 
получи кратък, накъсан и повърхностен разговор. Изглежда съм попитала дали е вяр-
но това, че се е запътил нанякъде, защото той отговори нещо в смисъл: „Защо, зле ли 
ще ми бъде да си седя до Бога и да си приказваме?“. Само преди ден на една от оживе-
ните търговски улици в Русе едва не ме прегази лека кола. Искам да кажа, че усещането 
ми за допир със смъртта стана още по-отчетливо. В него, поне за мен, нямаше нищо 
друго, освен страх. Когато се връщам към онзи разговор, си давам сметка, че Рашко 
по онова време не е бил нито като мисъл и чувство, нито физически толкова близо до 
смъртта, затова с лекота ръсеше черен хумор. А аз бях все още на една педя разстояние 
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от вчерашната си среща с нея и не ми беше до шеги. А на Рашко не му липсваше само-
чувствие. С една вътрешна напетост той се изживяваше приживе като високопоставен 
гражданин на отвъдното. 

Нямах усещането, че е болен. Съжалявам, че не му го казах в телефонния разговор 
от Русе. А и когато през есента се срещнах с него в издателството, човъркана най-вече 
от мисълта дали е получил писмото ми и защо не е отговорил, пак не посмях да му 
кажа, че се прави на болен, за да привлече вниманието на околните.

Рашко каза, че не е получавал никакво писмо. Не му повярвах, може би подведена 
от собствените си съновидения. Носех копието на прословутото писмо. Подадох му 
го с плика. Явно съм била обсебена от мисълта за отговор. Сега съжалявам, че не съм 
запазила този текст. Може би щях да науча повече за онова негово, а и свое състояние, 
което се опитвам да възстановя по памет.

***

Нещата продължиха да се усложняват. От общи приятели разбрах, че бил в Плов-
див, че в София го оперирал д-р Чирков. На обажданията ми в издателството отгова-
ряха, че се възстановява. После като че ли нещо се усложни. Във вестниците се появи 
съобщение, че се събират пари за поредна негова операция в Германия. След едно общо 
събрание в института поисках думата и помолих онези, които имат възможност, да от-
делят някой лев. Колегите от странджанския колектив го познаваха. Те, а и много други 
спонтанно откликнаха. Събрах една сума, която веднага внесох по сметка в посочената 
банка, а бележката приложих към личните си документи в народописния архив на ин-
ститута. Дни след това, още докато течеше кампанията за набиране на средства, се раз-
бра, че Рашко е бил и се е върнал от Германия след успешна операция. Дали парите от 
сметката са му били предадени за възстановяване през този следоперационен период, 
нямаше как и от кого да узная?

Мислех през цялото време, че Рашко е в Пловдив. Не знаех нито телефона, нито 
адреса му. Не знах и какво да му кажа (пиша?), освен че му пожелавам оздравяване. 
Правех опити, но не можех да се добера до информация за него. Тогава ще да е започна-
ло по-активното ми общуване с Рашко чрез сънища. Едно от най-оптимистичните мои 
съновидения през годините на боледуването показва Рашко в старинна (тип пловдив-
ска градска възрожденска) къща, в салон, чийто дъсчен под е на две нива. В средата на 
издигната част зад маса, непокрита с покривка, седи Рашко и пише нещо. Той е млад, 
с черна коса, без брада. Облечен е с бяла риза. Яката ѝ е разкопчана и леко разтворена 
встрани. Рашко е съсредоточен в писането. Гледката създава усещане за радост у мене. 
Аз съм също в съновидението, седнала в подножието на дъсчения подиум, покрит с 
черга (на ярки цветни черти), където са масата и столът, а и самият Рашко, потънал в 
писането. Образът му е някак откроен като при ясновидство, а и гласът, който изрича: 
„Писателят Рашко Сугарев“, е също с необикновена яснота и отеква около мене.

5–15 октомври 2004 
София

Из: „Образи на безизходицата като елемент от действото „преход“
16 март 1995, София
В късните новини показаха снимката на Рашко и веднага съобщиха, че е починал. 

След този кадър и тъжния не, но сериозен тон на съобщението последва кадър с ус-
михнатото лице на говорителя. Бях включила телевизора, за да гледам сериала „Новият 
политик“, а всъщност видях образа на Новия мъченик. Така и не разбрах дали е бил 
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болен от рак, или не. Във всеки случай тази лекарска намеса го уби. След съобщени-
ето във вестниците, че са му направили операция в Германия, реших, че ще живее до 
дълбоки старини. Интересното е, че откакто писаха за него по вестниците, много често 
започнах да повтарям наум името му. Казвах му: „Не бой се, няма да умреш, аз те дър-
жа в паметта си!“. Ето, че моята мисъл се оказа немощна, че моите гадания се оказаха 
неверни. Имам предвид това с мисълта за татко и фаталното число 13.

През последните три дена сънувах много потискащи сънища. Един пожар (на об-
ществена сграда като че ли), който свързах със смърт. Следващата нощ едно мъчително 
бродене из подземия. А тази нощ черна жена на сцената, която се насочи към мен, а аз 
цялата се сгуших под подметките ѝ. Нима душата ми е усещала насън истинските неща, 
докато през деня измислях разговори с Рашко. Съжалявам, че между нас не се състоя 
нито един истински разговор. Изпитвам по-особени чувства към него. Каквото и да 
направеше, все намирах начин да го оправдая. Само сега, когато вече няма надежда 
за никакъв разговор, съм колкото скръбна, толкова и яростна. Вече нищо не го боли. 
Спомням си колко чисто и изящно, колко голямо и детинско беше челото му. Той беше 
голямо дете. Дали вече е при майка си?

Веднага, щом видях снимката на телевизионния екран, запалих свещ под иконата, 
а когато свърших да гладя (значи съм гладела?), имах усещането, че в коридора мири-
ше на тамян. Благодаря ти, Боже, че ме срещна с толкова интересно Създание. Аз се 
примирих с неговото мълчание, с тайната. И това, че се докоснах до нещо много по-
различно, не е малко. Той беше нестандартен, непредвидим, артистичен и стеснителен. 
Той беше героят на всичките си творби. Мисля, че допирът с отвъдното беше допир до 
Рашко... Не искам да го виждам мъртъв! Спомням си го как ме целуваше на ъгъла на 
„Раковска“ и „Ив. Вазов“ по едната буза, после по другата. Едно леко, нежно, детинско 
и мимолетно докосване.

17 март 1995, София
В централните новини „По света и у нас“ на 17 март не съобщиха за поклонени-

ето. Но отделиха доста минути на някакъв сръбски актьор. Много се съмнявам, че за 
погребението на Рашко ще бъде споменато и в късните новини. А за съобщение по 
сръбската телевизия и дума не може да става.

Реших да си записвам сънищата с него. Снощи се помолих на Бога и на татко, ако 
може да видя Рашко насън. Наистина го сънувах. Той дойде в къщата ни на „Панагю-
рище“ в Русе. Макар да сънувах, осъзнавах, че сме се изнесли оттам, че е разрушена. 
И така Рашко влезе и легна на нещо като спалня (широко легло) в една почти празна 
стая. Познах или по някакъв начин знаех, че това е моята стаята. Не си спомням какво 
говорихме, но си казахме нещо. След това някак напористо на вратата се появиха жена 
в бяла престилка и мъже във военни униформи. Жената каза: „Време е!“. Рашко мълча-
ливо стана. Прегърнахме се. Плачех и го молех: „Моля те, не умирай!“. Бях обвила ръце 
около врата му. Бях неутешима, а той като че ли примирен.

1 април 1995, София
Ра днес би бил на 54 години. Записвам впечатленията си от днешния ден, докато 

чакам да свърши последното четериминутно центруфугиране на пералнята. Никога не 
съм била на твоя рожден ден. Днес произнесох няколко пъти името ти. Това е всичко. 
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15 април 1995, София
Лазаровден. Запалих една свещичка пред иконата малко преди обед. Мисля, че 

някъде има Лазарова Задушница. И освен това Господ отпуска душите от Лазаровден 
до Спасовден, когато пак ги прибира. Но какво става с тези души, които още не са стиг-
нали до него, като Ра? Мисля, че до 40-я ден той не е тръгнал към Бога. Тези души също 
ли излизат свободно, или стоят някак изолирани и несмесени с останалите? В кален-
дарчето ми пише, че от Лазаровден до Томина неделя не се правят помени за умрелите. 
Сигурно защото са сред нас.

25 април 1995, София
Вторник след Великден, което ще рече вторник от Светлата седмица. Нощес броих 

на пръсти дните от смъртта на Ра. Излизаше така, че 24 е 40-ият ден. Вече не го съну-
вам. Според джобното ми календарче също излиза, че вчера (24 април) е бил 40-ият 
ден от смъртта му. Пропуснала ли съм нещо? Някой ден? Очаквах събития поне насън, 
а като че ли всичко прекъсна безвъзвратно и вече само когато си поиска той или друг, 
който решава вместо него, ще го виждам насън. С това отпада самообречеността ми да 
пиша всеки ден. Не можех и не мога да накарам мисълта си да стигне до онези дълбини, 
които мимоходом усещам. Впрочем не зная какво исках да кажа с това свое усилие. 40 
дена ми бяха достатъчни, за да потъна в други грижи. Ра остана някъде в мълчанието.

27 април 1995, София
Нощес доста дълго сънувах неща, които имаха връзка с кончината на Рашко. Имах 

дори чувството, че са два съня. Някой разказваше как е станало. Поне такова е сега впе-
чатлението ми. Ставаше дума и за работата му в Пловдив. В по-ранни години. Насън 
се изненадах, че майка му била висока, а той – нисичък. Но жената, която минаваше за 
негова майка, беше на средна възраст, черна. Дали това не беше другият образ на смър-
тта? Не беше жената, която сънувах преди години. После видях Ра на нещо като сним-
ка, по-млад, с гащеризон и шапка; с два пръстена, доста широки, на дясната му ръка. 
Една широка халка и друг пръстен. Нещо необичайно за него. Помислих си, че така е 
изглеждал като млад и че се е накичил с украшения, които никога не съм виждала по 
ръцете му. И че прилича на сгоден циганин. Имаше и нещо, свързано с книга, с войната 
в Югославия, с някакъв черен път, който почти не си личеше по брега на морето и по 
който тръгнах. Дали това, че го видях по-млад, не е знак, че е отишъл там, където тряб-
ва – на мястото на вечната младост?

Из: „Живот след живота“
1 юни 1995, София
През нощта срещу 1 юни сънувах някакъв град, за който се досетих, че е Пловдив. 

Вървях с О. С-в и други мъже по едни тесни улички, които се оказаха без изход. А една 
от тях беше с иззидана стена покрай някаква мрежа. Казах, че ще се върна, макар в по-
следния момент да видях, че няма пътека. След това излязохме на широк, но черен път 
(улица) с дупки и се намерихме около гробището. Видях гроб, леко хлътнал, с нахвър-
лени върху него венци и цветя. Изглеждаха изсъхнали, но цветовете им още личаха. 
Попитах О.: „Това ли е гробът на Рашко?“. Отговори ми: „Не знам“. Много добре видях 
тоя хлътнал гроб с натрупани и изпопадали цветя и венци. И като че ли с дървен кръст. 
Какво ли значи това? В съновника на Анатол не открих тълкуване.
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Коментар към текста от 7 март 1996: На 6 септември посетих гроба на Ра със сес-
тра му. Разказах ѝ съня. Тя каза, че наистина е бил отрупан с венци. Гробът не беше 
хлътнал, но и не беше озеленен.

26 септември 1995, София
В телевизионното предаване „Писма до Надежда“ излъчиха запис с Рашко. Беше 

като на снимката във вестника, на която не го познах. С вратовръзка. Нещо необи-
чайно за него. Отслабнал, но и някак плах... Видя ми се различен. Нещо от неговата 
„вътрешна напетост“ липсваше. Внимаваше как ще се изрази. Забеляза собственото 
си колебание. Наблюдавах го някак безчувствено. Не е връщане от оня свят, а от тоя, 
предишния – останалия в миналото. Това прави техниката. Пази образа. Пази го вечно 
жив. Всъщност вижда се, че докато е бил още жив, нещо у него си е било отишло. Не 
мога да определя точно какво. Това е първата ми „среща“ с Рашко след смъртта...

10 август 1996, София
Макавей. Има такъв празник. Вчера, докато чаках касиерката, обиколих книжния 

пазар на пл. „Славейков“. Видях книгата на Любен Станев за Ра – „Обреченият“. И си 
я купих. Едва от нея разбрах какво точно е изтърпял Ра с тези операции. Горкичкият! 
И защо се е поддал на тази лекарска намеса? Нали без друго се бе запътил вече към 
другия свят, защо му трябваше да го прави по толкова болезнен начин? Дали това ще 
ми е за урок, ако попадна в същата ситуация? Боже, дай ми ум и дръж пред очите ми 
примера на Ра, за да не се поддам на страха от смъртта.

30 май 1998, София
През нощта, в първите часове на денонощието. Чета от седмица последната книга 

на Ра. Очаквах да се казва „Довиждане без сбогом“, както ми беше казала сестра му. 
Може би Георги Величков е решил да я прекръсти на „Свободен до неправдоподоб-
ност“. От прочетеното до тук не разбрах дали са Рашкови думите, използувани от със-
тавителите, или са тяхна приумица. Езикът е съвсем рашковски и той е, който очарова 
и разсмива. Нощес се смях с глас и сълзи на дядото Пезевенк Бизнесменски. От една 
дума Рашко умее да направи история. Има много такива миниатюри.

Опитах се да гадая, като отварях три пъти книгата и гледах най-горната дума на 
лявата страница. Нищо знаменателно. Търсех думата „шумове“, както в съня. Открих я 
след няколко дена под формата „шумчета“. Пак ще се опитам да гадая. Да видим какво 
ще излезе тази нощ! Какво иска Ра да ми каже от отвъдното? Падна се „единствено в 
условията на победилата демокрация“. Това явно не е разговор с мене. Интересуват ме 
лични и съкровени неща. При втория опит се получи: „Той, лекарят, няма работно вре-
ме“. А третият опит е „румънската престолнина“. Поразително е обаче, че последната 
дума на последното му недовършено изречение е „...до гроба“. Отдолу стои датата на 
смъртта. Не мирясвам. Проследих до три пъти най-крайната дума в десния ъгъл. Ето 
какво се получи: век, момент, същите. В това вече има нещо многозначително. Не мога 
да го назова...

31 май 1998, София
За пореден път изчитам „Довиждане без сбогом“. Започнах да чета тая книга от 

края. След това се прехвърлих на началото, после погледнах нещо в средата. Чета я без-
разборно, като се опитвам да открия в подтекста нещо, което да ми проговори лично. И 
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така, днес, в събота, в деня за помен на мъртвите, отново отворих на 178–179 страници 
и препрочетох написаното. Какво иска да каже Ра с това „Животът оживя“? /.../

Ако правилно проумявам Ра, смъртта е друг вид оживяване. Толкова силно, че 
още приживе потиска и приглушава усещанията за онова, което се смята като доказа-
телство за земен живот. Изразявам се твърде многословно, а нещата са къде-къде по-
прости като усещане. Струва ми се, че ако започнеш да усещаш в себе си другата форма 
на живот, връщане назад, към земното, няма. И Ра го е усетил. /.../

19 ноември 1998, София
Вчера с много голямо закъснение, докато преглеждах стари броеве на в. „Култура“, 

открих, че вече има фондация „Рашко Сугарев“. Новината е от средата на април (17 
април 1998), а самото учредяване и връчването на наградите явно е доста по-ранно. 
Тъй като сред членовете на журито беше посочен и Георги Величков, аз се опитах да се 
свържа с него по телефона и да науча подробности. На този телефон обаче отговарят на 
английски. Не зная къде се е дянал самият Величков. След два неуспешни опита с теле-
фона се реших да звънна в Пловдив на сестра му. Даваше заето и се разубедих. Какво 
можех да я попитам? Кога са създали фондацията? Роднини, приятели, сп. „Страница“, 
както и лекари (дали тези, които го лекуваха?) били основателите. Това е вид помен... 
И все пак някак странно ми звучи името му като име на фондация. Най-после Ра е 
вкаран в някакъв моден калъп, застопорен, отличен според всеобщите разбирания за 
отличие. Не смятам, че той беше безразличен към успеха и славата. Може би това е 
една посмъртна компенсация за онова, което не получи приживе. Нещо обаче в цялата 
тази история ме смущава. Прекалено е стандартна. Освен това името му е в кавички. 
Напомня ми, че не е жив...

Днес зърнах във витрината на Военно издателство рекламни материали. Преиз-
дават Ра. „Дунавско хоро“ и още нещо. Две работи. Две заглавия, а над тях – снимката 
на Ра. Изражението му е толкова живо и дори, при цялата бледност на фотографския 
образ, някак особено, излъчващо сила. Тревожи с нещо! С някакво послание, което е 
в очите и което приживе не правеше впечатление, не се забелязваше. Рашко нямаше 
силен поглед. Сега (може би си внушавам?) той гледа устойчиво, упорито и с цялото 
си изражение иска да ни каже нещо. На нас или само на мене? Задържа погледа ми. 
Изглежда и издателите са усетили „нещо“-то, защото няма негово посмъртно издание, 
в което да не сложат снимката му...

/.../

13 януари 2000
Отново нещо за Ра, което забелязах случайно, и то с голямо закъснение. Още през 

август 1999 г. в. „Култура“ съобщава за романа му „Лице на угодник“, издаден от изда-
телство „Отечество“. Дали това не беше издателството на Любен Петков? И още един 
въпрос с дали. Дали това не беше романът на абсурда, за който Рашко ми спомена в 
един разговор? Това ли беше ръкописът, който толкова много искаше да види отпе-
чатан? И откъде да намеря романа му? Може би трябва да се обадя в издателството. 
Много съм любопитна дали Ра е написал романа така, както пише разказите си, или е 
възприел друг език, друга образност, други внушения.

31 януари 2000
Днес най-сетне се обадих на Любен Петков в „Отечество“, за да си купя романа. 

Изнамерих телефона от услуги. Оказа се, че издателството вече се е разделило на „Оте-
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чество“ и „Отечество – София“. Последното се оглавява от Любен Петков. Във все-
ки случай жена от старото издателство не можа нищо да ми каже. Дочух разговор с 
някакъв мъж, който казваше, че май му се било мярнало такова заглавие. Жената не 
знаеше нищо за заглавието и май не беше чувала името на Рашко. Покани ме да отида 
да погледна техните списъци. Облякох се и хукнах към площад „Славейков“. В стаята 
на „Отечество“ някакъв мъж, който бил шеф на сдружение „Българска старина“, каза, 
че Рашко бил сериозен писател. Разговорът се пренесе върху нещо друго. В списъка им 
не видях името на Ра. Накрая се оказа, че издават детска литература. Предположиха, че 
романът е издаден от Любен Петков, който се помещавал в съседната стая. На излизане 
го потърсих, но го нямаше.

Тръгнах по „Славейков“ от сергия на сергия. Едно момче ме упъти да потърся кни-
гата вътре в библиотеката, където имало щанд за български книги. Така и направих. И, 
о чудо! Романът на Ра беше там и ме чакаше. На щанда имаше и още една книга с негова 
снимка на цялата корица. Сложих си очилата и видях, че са преиздали „Дунавско хоро“ 
и още нещо. Междувременно продавачката ми каза, че имало нещо за него, и се наведе 
да го изрови. Показа ми книгата на Любен Станев и каза, че я е чела и е потресена от 
нещата, които е трябвало да преживее този писател. Може би съм гледала безразлично. 
Явно искаше да ме приобщи към впечатленията си и да изтръгне съчувствие за Рашко 
от мене. Просто думи! За някакъв човек, когото някога познавах! Единствената ми уте-
ха е, че него вече не го боли, а и аз обръгнах на болестотворните думи.

Веднага започнах да чета. Винаги е бил труден за читателя. От първите страници 
ме заболя главата. Сега имам нужда от нещо, което да се лее и да ми отнеме вътрешното 
напражение заедно с главоболието. А Ра го изостря, защото всъщност няма разказва-
не, което да успокои. Текстът му е колаж от варианти на едни и същи образи. Някои от 
тях, като Ласка Попова, вече ги знам от други книги. Ще я дочета, ще си направя труда 
да я осмисля тази книга, но ще ми струва усилия.

Ра е сериозен автор, но труден. Той е за читатели, които искат да се главоблъскат. 
В момента това ме травматизира. Ра не може да бъде разбран по традиционния начин. 
Той е безсюжетен или с много условен сюжет. Навързването на образите е по някакав 
си негов синтаксис. И вече си мисля, че не семантичният анализ, който се опитах да 
приложа при разговора си с него, е този, който може да разчете творбите му. Да, бях 
чувала за антиромана му от самия него. Но това ли беше нещото, на което той най-
много държеше? Междувременно от думите на Петър Манолов върху задната корица 
разбрах, че жената на Рашко е починала. Точно тя занесла ръкописа в издателството. 
Много хубав портрет на Ра в профил е сложен над Петър-Маноловия текст. Дали е 
портрет, или обработена по специален начин снимка? Има нещо затрогващо в образа 
му. Петър Манолов нарича книгата „единственият сполучлив опит за български ан-
тироман“. Книгата излиза на четвъртата година след смъртта на Ра. Издателят казва 
и нещо много важно. За него Рашко е убит, а в скоби е вписано: „кой знае защо и с 
Вангина помощ“. Възприема го като утвърден балкански и чистокаратов световен пи-
сател. Денят на неговата смърт е наречена „Успение Рашково“, а мястото на самия Ра 
в отвъдното е срещу св. Петър. Много са верни и думите, че Ра ни „гледа отвисоко по 
навик и дарба“.

/.../

27 октомври 2002, София
Искам вече да приключа с тази седемгодишна обвързаност с Ра. Изпитание, на 

което сама се подложих, без да мога да си дам смислен отговор защо го правя. Взирам 
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се в себе си, в мислите си, в сънищата си, в думите на околните, все по-рядко изпускани 
по повод на Ра, като търся някакви отговори. Може би за общуването между световете, 
което ще рече между различните форми на съществуването, когато те в един момент 
някъде са се оказали свързани. Не мисля, че научих нещо. Или че проумях света на 
покойниците и тяхното поведение по отношение на отсамното. И там има някакви за-
висимости. Съдя по това, че те не могат да идват в сънищата ни, когато ги викаме и 
може би не дори когато те искат. Някой ни ги изпраща като неразгадано послание. Като 
че ли се уморих да играя на криеница с играчи, които също не определят правилата на 
играта. Още през пролетта, когато се срещнах с Людмила, сестрата на Ра, ме осени про-
зрението, че седем години вглеждане в Рашковото отсъствие стигат. Този символичен 
край на траура обвързвах с едно посещение на гроба му.

Людмила отдавна ме беше поканила да участвам в нейно предаване в радио „Плов-
див“. В дома ѝ, който съм посещавала само веднъж, на шестте месеца след смъртта 
на Ра, се почувствувах като на познато място, без онова вътрешно напрежение, което 
ме обсебва на чужди и несъвместими с нещо мое места. Домът ѝ е много артистично 
подреден, вратите на помещенията са отворени, така че се получава общо обитавано 
пространство, което включва хола, стаята на Рашко (точно срещу входната врата на 
хола), стаята на Люси и тази на нейната малка внучка Мина. Още с влизането погледът 
се спира на две Рашкови снимки, поставени на стената над тясно легло. Това поме-
щение, преди да бъде стая на Ра, където и досега на една от стените от пода до тавана 
има лавици с негови книги, е било тяхната детска стая. Людмила си спомни как брат ѝ 
вечер, преди за заспят, ѝ четял. Тогава се увличал по ранния Горки. И Людмила много 
артистично очерта с жест как се отпуска, думите я омайват и заспива. Тази стая, която 
е нещо като параклис, където се поддържа паметта за Ра, много ме умили. На стената 
над леглото, както вече споменах, Люси беше сложила две снимки на брат си в черни 
рамки. Те са на един млад човек, Алекси, музикант, който сега се занимава с правене на 
артистични мебели, интериори и пластики. Алекси прочел малките неща на Ра, които 
излязоха след смъртта му. Проявил огромен интерес към творчеството му. Помогнал 
и за оформянето на гроба му... В ъгъла се вижда масивна пластика от дърво, която ми 
заприлича на птица. Много стилна, впечатляваща. Оказа се, че е кандило от орехово 
дърво, направено от Алекси. Имало само още две такива – едното подарил на църквата, 
а другото оставил за себе си. Преди да ги изработи, постил, за да се доведе до вдъхно-
вение. Бях попаднала в единствения все още действащ домашен олтар. На снимките 
Той изглежда някак внушителен. На едната е с яке, застанал до мотора си. (Обичаше 
бързото каране и моторите.) На другата бе с пепитеното си сако. И с чанта, преметната 
през рамо. Снимката го е уловила от коленете нагоре... Разбира се, и на двете снимки 
погледът е привлечен от лицето. Когато човекът го няма вече, откриваме много неща 
за него в изражението му. Рашко имаше изразително лице, но едва сега, застопорено на 
снимката, то прави впечатление с дълбоката си интелигентност. Очите му продължа-
ват да казват нещо, което аз не мога да проумея. Но има напрежение между образа на 
снимката и гледащия, което по някакъв начин винаги ще прави Ра присъстващ. Имаше 
и още една снимка, във вълнообразна стъклена поставка, която Люси държи в кухнята 
си. Там Ра е с очила. Това е може би една от последните му снимки. Очите му надничат 
зад очилата с въпрос, в който има знание за нещо – може би страх, увереност, че трябва 
да се гледа право в живота...

Като се изключат разговорите ни около предаването, което мина в събота преди 
обед и може би не беше чак толкова лошо, колкото аз го възприемам, всичко се въртеше 
все пак около Ра. Веднага след предаването отидохме до гробищата. По алеята до гроба 
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свещичката се пречупи на две. По-късно си дадох сметка, че така е трябвало. Рашко 
беше погребан в гроба на майка си, тази жена ми се яви насън и може би беше редно 
да уважа и нейната памет. Стана несъзнателно, защото запалих (вече край самия гроб) 
двата края на пречупената свещичка, а двете сдвоени пламъчета залепих на поставката 
зад стъклото – декоративна украса на мозаечен кръст, направен от Алекси. /.../

16 март 2003, София
След 7 ч. вечерта, когато вече се беше стъмнило, запалих свещичка за Ра пред до-

машните си икони и се обадих на сестра му. Тя ми каза, че е правила предаване за него 
с помощта на някаква негова съученичка (явно вчера), а днес друга негова позната била 
у тях от сутринта. Това все по повод на годишнината от смъртта му. Вечерта Людмила 
очакваше гости. Докато тя е жива, този ден ще се отбелязва. /.../

Мисля си, че няма оттърване от Ра. Аз ще го забравям и ще си припомням за него 
да края на живота си!

2 октомври 2004, София
Будувам. Мисленето определено предизвиква безсъние. А доста обърканите ми 

мисли са за Рашко. Не че не се сещам за него, но освен някакъв бегъл мимолетен спо-
мен, който проблясва наум, няма нищо интересно, което да бъде записано. Преди ня-
колко седмици бях на Витоша с Л. М-ва. Качихме се на платото. В мъглата ни настигна 
семейство (мъж, жена и момче на около 10 години). Поздравиха. Заприказвахме и се 
разбра, че са от Пловдив. За по-голяма сигурност се движехме като туристически група. 
Оказа се, че те са много запалени планинари и от българските планини не са посещава-
ли само Странджа. Понеже е ниска, смятат, че там няма нищо интересно. Спомних си 
какво беше казал Рашко за Странджа и Сакар. Че ако трябва да избира между Париж и 
този край, би избрал Странджа-Сакар. /.../

От няколко дена най-необяснимо се втурнах да препрочитам бележките, които 
вече толкова години водя за Рашко. Необяснимо, спонтанно и като че ли в известен 
смисъл водена от някаква неумолима чужда воля. Подчинявам се на този свой порив, 
макар да имам друга важна работа. Опитвам се да я върша, като отделям време и за Ра, 
но става все по-сложно. Много ме мъчи главоболие и болки в очите. А и това съпрежи-
вяване на нещата, които при всеки пореден прочит ме омъчняват. По някое време, ко-
гато датата 16 март ми се наби в очите, започнах да проумявам, че този порив не ще да е 
без връзка с предстоящата десетгодшнина от смъртта на Ра. Трябва ли да направя нещо 
по повод на годишнината? Говорих с Л. М-ва. Да съм напишела нещо за творчеството 
му. Не съм литературовед, не се чувствам уверена в тази област, а и не е моя работа 
да правя анализ на творбите му. Да съм напишела нещо за самия него. Но аз съм най-
непознатата или най-малко познатата сред всичките му познати. Какво мога да кажа 
за него на читателите? Това, което настина правя от години, е много откровен опит да 
го проумея, при това не толкова чрез земните му постъпки, а по явление Рашково от 
отвъдното. Създават се отношения насън, които по нищо не приличат на отношения-
та ни приживе. Отношения на близост и на доверие! Този негов живот след живота е 
факт, недоказуем само за невярващи. Изучавам го. Преживявам го. Толкова е лично, че 
ми се струва неуместно за споделяне. Но дали Ра мисли така? Как да разбера?

И така, ако аз трябва да участвувам в отбелязването на подобен „юбилей“, какво 
бих направила? Не си се представям на публично място, сред много хора, които гово-
рят някакви неща за Ра и накрая си пийват за „Бог да прости“. Някой някъде сигурно 
ще организира нещо такова, но аз няма да бъда там. Дано да не пропусна деня, до който 
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остава само половин година, защото живея в нещо като безвремие. Какво да направя? 
Да отворя прозореца. Да погледна към небето. Да повикам с поглед някоя птица. Да 
напоя една троха в червено вино и да оставя птицата да я доближи. Да гледам как, 
погълнала „причастието ми“, тя раздвижва крила и поема към небето. Да я следя с по-
глед, докато се загуби. Този „сценарий“ е прекалено възвишен и същевременно скучен. 
Рашко обича изненадите и не държи много на официалността. Затова се опитвам да 
измисля „юбилей“ не с „причастие“, а с „угощение“, което означава не троха и капка 
вино, а доста добре напоени във вино залъци. Долита птица. Гълъб. И още. Събира се 
почти ято. Первазът ми се оказва тесен. Птиците се блъскат, правят опити да се избутат 
взаимно. Два гълъба се вкопчват с човките си. Това борба за залъка ли е, или целувка? 
Трохите бързо свършват. Последни почуквания на човки по ламарината на перваза. 
И ето, че птиците започват да отлитат някак разочаровани. Накацват върху плоския 
покрив на съседния блок и се оглеждат като просяци. Впрочем не всички успяват да 
се „извисят“ до покрива. Една-две политат към земята, лъкатушейки? Напиха ли се? 
Тази случка с пиянството на птиците май по би задържала вниманието на Ра. Докато 
„разсъждавам глупости“, имам усещането, че и двата „сценария“ трябва да завършат 
по един и същ начин – с малко бяло перце, почти пухче, отронено от птица, което аз 
задържам като доказателство за нечие присъствие.

Худ. Георги Чапкънов-Чап • Лов

Галерия „Възраждане“
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Лидия Анискович

Лидия Анискович е родена на 15.01.1956 г. в Москва. 
Майка ѝ е руска жена, воювала на фронта през цялата 
Втора световна война. Завърнала се в Москва, работи и 
отглежда с много любов двете си дъщери. Баща ѝ е поляк, 
починал рано. Поет, бард, белетрист, Анискович е автор 
на няколко стихотворни сборника, сред които особено мяс-
то заемат „Размисли“, „Стихове и нищо повече…“, бълга-
ро-руският „Небесен пчелин“ и „Изгоря Троя, рухна Рим“. 
Нейно дело е поетическата летопис за Москва „Сказание 
за великия престолен град“, както и серията стихотворни 
книги портрети, посветени на Ломоносов, Пушкин, Лев Толстой, Висоцки и др. Сред 
белетристичните ѝ изяви се открояват философско-есеистичните творби „Вретено“ 
и „Руските зими“. Неин крупен труд, влог в руската култура, е поредицата от биогра-
фични изследвания, свързани с живота и творчеството на фамилия Цветаеви.

Завършва две висши образования – педагогическо (учител по математика) и тех-
ническо (инженер механик). Като учител работи едва пет години, а професията инже-
нер механик така и не практикува. Находчива, съобразителна, твърда и постоянна 
в начинанията си, тя успява да създаде и в продължение на редица години до днес да 
ръководи учебно-производствената фирма „Дейл“ в родния си град. Живее на легендар-
ната улица „Арбат“, вслушана в миналото и настоящето на Русия. През 2007 година 
завършва работата си над книгата „Храм на милосърдието. Руските жени“. Всеки мо-
мент ще излезе от печат и книгата ѝ за Варлаам Шаламов и руската проза, създавана 
в лагерите на смъртта. Винаги е готова да откликне на чуждата болка и практически 
да помогне всекиму според силите си, при нужда. Тази нейна житейска позиция катего-
рично се откроява и в стиховете ѝ: „Думи? Не повярвах в думите, // а във вопъла тъй 
тих.“ („Вретено“). Особено интересна е и още една сфера на творческите ѝ занимания. 
Лидия Анискович е автор на 16 компактдиска с авторски песни – „Живеем в свещен 
храм“, „Между севера и юга“, „Земен човек“, „, „Не трябва да страдаш“ „Танго на живота“, 
„Атанде“ и т.н. Не скривам, че за мен бе истинско предизвикателство да участвам в 
създаването на съвместните ни песенни дискове „Славянски венец“ и „Душа душе“, кои-
то са плод на творческата ни дружба и националното ни самосъзнание – нейното руско 
и моето българско. Винаги съм смятал обаче, че там, където свършват думите, започ-
ва песента. Така че, преценете сами – има ли място за песните на Лидия Анискович във 
вашия духовен свят. Лично аз съм убеден, че някои от тях се включват в златния фонд 
на руската авторска песен. За повече информация – http://lida.deil.ru

В. Ст.
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ПОЖАР
на С. Есенин

Развилня се пожар над степта

и житата запали златисти.

В тази дива стихия нима

сме без брод и Русия е нищо?

И нима никой в тез небеса

ориста ни не ще да оплаче.

Огнен стълб разярен на мига

всичко живо на смърт ще изпрати.

Ще умре и селцето в степта,

ще обръгнат душите човешки.

Чезнат кръстове в път и мъгла

и Русия се носи зловещо.

Боже мой, ти не ни се гневи.

Ние също не страдахме малко.

Колко жито с любов наспори,

а на нас не ни стигаше. Жалко?!

PERIPHERIA
на Л.Л

Романтично-прагматичен,

с трансцедентно потекло,

питам своята китара:

– Накъде отвя ни Бог?

Накъде ли ни примами

пак житейската съдба?

Туй, което беше мило,

изгоря и отмиля.

И не трябва да се спираш,

чул въздишка зад гърба.

Със роса да се измиеш,

да се хвърлиш във снега.

Да се смееш и да плачеш

в ъгъла, край огън спрял

и със жабите да квакаш,

поста си за миг презрял.
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Романтично-прагматичен

все един железен век.

Вярвам в своята китара,

измени ли се човек?

Нито по-добър, ни по-лош,

пак от нещо заболял,

блатото обхожда още

вече малко остарял.

Втренчил поглед в небесата,

чакащ чудеса от тях,

той отива и се връща,

срещнал тебе кръговрат.

Срещнал теб и много други,

срещнал заник мълчалив...

Думи? Не повярвах в думите,

а във вопъла тъй тих.

ВРЕТЕНО

Вретено мое, пак се завърти

и нишката вълшебна изпреди.

Съдба на откривател ли кажи,

Америка открил, ми предстои?

Или дистанцията да скъся

със нечия душа прекрасна

и сам недъга си да победя,

създал в колиба рай ангелогласен.

Вретено мое, пак се завърти,

ръката ми щом още не отпада,

щом светлина в прозореца гори

и вой годините не разпилява.

Завършека на нишката ще забода

с карфицата на своето сърце,

началото ѝ като стръв ще разгоря –

кандило звездно в тъмното небе.

Вретено мое, пак се завърти,

земята ни тъй както се върти.

Призвание едно си имаш ти –

не само за забава да трептиш,
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а да разбулиш тъмните ъгли

на нашата помръкнала земя

и пак надежда волно да цъфти

в градините висящи на духа.

Вретено мое, пак се завърти...

ДВЕ КАФЯВИ ОЧИ

Стрелката магнитна бе тъй своенрава –

подскочи наляво, надясно и спря.

Стрелката магнитна съвсем не бе права –

аз само поисках, но не умрях.

Компасът се счупи... Бог с него, момчета,

отгоре щом гледат две кафеви звезди,

щом с ивица залез в зелени полета

гласът на пушач нежно гали треви.

Щом още не можем във миг да замръзнем

без капка надежда до пролетта.

Щом щрайхове нежни с цигулки, валдхорни,

запалват в душите ни пак любовта.

КАСТАЛСКИ ИЗВОР

Касталски извор – ключ на вдъхновение,

дошлият тук, загинал е навек.

С каквото звание да е човек,

не би избегнал скръбното мъчение.

Той скача върху стремената

на своя укротен Пегас.

Звезда едничка е Парнас,

зовяща го сред пустотата.
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И ще пресъхнат устните без думи,

и мъртво уморен ще е Пегас.

И не за първи път един от нас

митическия извор ще погуби.

Но пак като безумни пеперуди

към извора оттласкваме души.

Изригналия конски зов дочули,

във огъня изгаряме сами.

СЪПРИЧАСТНОСТ

Отрекла себе си, на времето във плен,

едва вървя, не съм виновна в нищо.

Снегът се спуска вяло като мен

по дворове и къщи, слиза ниско

и без да пита, влиза бос,

подобно вятър, непознал съмнение.

На този свят съм само гост –

частица от великото движение.

Худ. Димитър Рашков • Кавалер

Галерия „Възраждане“
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Калин Илиев  

ГОЛЯМАТА МАМА

вечна драма между двама

МЪЖА
Привечер.
Мъжа е неподвижен, седнал на стол, вперил поглед в една точка. Напълно непод-

вижен. Изглежда като заспал, но с отворени очи. Или като умрял, макар това да звучи 
банално.

На вратата се чука.
Той не помръдва.
Чука се отново.
Той все така не помръдва.
Чукането се усилва. Хлопа се. Вратата се тресе.
Шумът неочаквано спира.
Тишина.
Отдалеч долитат няколко самотни китарни акорда. 

ЖЕНАТА
1.
Вратата рязко и шумно се отваря.
Влиза Жената. Не поглежда неподвижния мъж.
Отваря близкия прозорец.
ЖЕНАТА. Ще се задушиш, миличък!… Зная, сега ще ми цитираш Бърнард Шоу: 

„В пиесите на Ибсен не се случва нищо, докато някой не отвори прозорец, а друг не 
простине и умре“. (показва се на прозореца, дълбоко си поема въздух) Помислих, че си 
заключил. Взех ключове, цяла връзка. Даже и шперц взех, от новата ни съседка. Някои 
хора са родени с късмет. Мъжът ѝ влезе в затвора. Не знаеш ли? Откога не си вкъщи 
– наближава половин година… (отваря другия прозорец)

Обаче, като погледнах тази врата, само като я погледнах… Тази врата, прииска ми 
се да я строша! На ей такива парченца да я строша!… Но после се отказах. Не зная защо 
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се отказах. Може би ми стана мъчно. Все пак толкова години. В края на краищата… В 
края на краищата и аз имам достойнство. (дълбоко си поема въздух)

Питаш се как те открих?… По-консервативни от мъжа са само навиците му, ми-
личък. Проследих момчето от пицария „Ла скала“. Но се появи проблем. То винаги но-
сеше в тази сграда по две поръчки – една на втория и една на четвъртия етаж. Откъде 
да зная коя точно е твоята противна, люта пица!… Какъв ужасен шум вдигат навън! 
(затваря втория прозорец)

Забелязал ли си? Всеки мъж през живота си сменя една жена с друга, подобна на 
нея. Случва се и подмяна на чернокоса с русокоса, но това са изключения. А що се 
отнася до родните представители на така наречения силен пол, те спазват и още един 
принцип. Като забогатеят, първо сменят колата си. После жената. Кола нисък клас – с 
кола висок клас. Брюнетка висока възраст – с брюнетка ниска възраст. (затваря и пър-
вия прозорец)

Когато проследих моята, извинявай – твоята, по-точно – Другата, реших да не 
бързам. Преди да ѝ видя сметката, казах си, нека я поразгледам. Само че през твоя 
поглед, все едно съм „ти“. И какво мислиш видях? Нищо. Даже, честно ти казвам, се 
позачудих. Как би ни различил в тъмното, особено ако си на няколко водки… Когато, 
в края на краищата, се срещнахме очи в очи на площадката пред асансьора на чет-
въртия етаж, изведнъж промених решението си. Разминахме се и сега въобще не ми 
пука. Разбрах защо си с нея. За да не си с мен и за да не си сам. И освен това…. (рязко 
отива до вратата, поглежда навън, връща се) Не мога и не мога да си обясня. Защо 
вие, момчетата, толкова се страхувате да останете сами. И при майките си сте готови 
да се върнете, само да не сте сами… Бившият мъж на моя приятелка се върна да живее 
при майка си. Тя е с отвратителен характер и тежка атеросклероза. Командва го като 
гестаповец и което е по-лошото – обърква възрастта му. И сега, представяш ли си? 
Нещастникът – пълен гном! С брада, очила, а носи памперси, лази на четири крака 
и вместо бира смуче биберон, дори и гласчето му изтъня и стана бебешко. Но не си 
тръгва, стои и стиска полата на мама!… (обръща се към него) Ако я бях убила, ако ме 
бяха вкарали при съседа, в затвора, ти… Ти какво щеше да направиш? Щеше ли да се 
грижиш за нашия син?… 

(изпищява) 
Ей, ей!.. Какво ти е?… Жив ли си? (бавно се доближава до него) Това… това ли си 

измислил в този ден? Вместо юбилей… (започва да се смее) Дишаш!… Жив си! Госпо-
ди!… (смее се неудържимо) 

МЪЖА. Ужас! Спри да се смееш!
ЖЕНАТА. Изкара ми ангелите.
МЪЖА. Чу ли? Спри да се смееш!
ЖЕНАТА. (прегръща го) Миличък! В такива моменти започвам да изпитвам към 

теб…
МЪЖА. Пищи, вий, ругай, удряй ме, но…!
ЖЕНАТА. Ти си луд!
МЪЖА. Само не се смей! Това непоносимо нещо – женският смях…
ЖЕНАТА. Съвсем си откачил. Знаеш ли?
МЪЖА. За един мъж той е по-страшен от всичко, дори от неговото пенсиониране.
ЖЕНАТА. (отдръпва се от него) Помислих, че точно в този ден си решил… да ни 

подготвиш … изненада.
МЪЖА. Страхливецът не изненадва. Той говори, дрънка, бръщолеви.
ЖЕНАТА. Именно затова мълчанието му е толкова опасно.
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МЪЖА. „Идва ми да се обеся, но ме е страх да не се удуша“. Класическа реплика 
на страхливец.

ЖЕНАТА. Само заради това ли не можеш, защото те е страх?
МЪЖА. Не.
ЖЕНАТА. Заради какво друго? Аз например не бих го направила заради…
МЪЖА. Може би и аз.
ЖЕНАТА. Заради сина ни?
МЪЖА. Представи си – да.
ЖЕНАТА. Бъзикаш ли ме?
МЪЖА. Не… Този път – не.
ЖЕНАТА. (отново го прегръща) Знаех си! Ти си истински баща! Въпреки че на-

последък не ти личи. Наистина започвам да изпитвам към теб… Купила съм ти…
МЪЖА. О, не! (тихо) Моля те, не се смей, не ми честити рождения ден, не ми 

подарявай …!
ЖЕНАТА. Добре, добре… Друго?
МЪЖА. И престани да споменаваш майките ни!
ЖЕНАТА. Ще се опитам. А ти не ме гледай така!
МЪЖА. Как?
ЖЕНАТА. Знаеш как.
МЪЖА. Ще се опитам.
ЖЕНАТА. Благодаря ти!
МЪЖА. И аз на теб!
(Жената се притиска до мъжа. Той я погалва.) 
П а у з а.
МЪЖА. Я, какъв симпатичен мазол! Не е от лопата, нали? Нито от кухненски нож, 

и от белачка на картофи не е… От какво е този мазол на пръста ти?
(Мълчание.)

2.
ЖЕНАТА. Не обичам мълчанието. А от твоето понякога ме е страх.
МЪЖА. Ти беше права – нашият син се отрови от вечните ни разправии. Отдавна 

трябваше да се разделим. Е, реших да те облекча и го направих първи. И както виждаш 
– справям се…. Справям се, нали?

ЖЕНАТА. Изглежда, че нищо не си забравил?
МЪЖА. Както и ти.
ЖЕНАТА. Нито един от всекидневните ни скандали не си забравил.
МЪЖА. Какъв глупав стих: „И защото гласът е продължение на тялото, обичам 

те, когато ми говориш!“… Ето, постоянно разни цитати са ми в устата. И ти, още като 
влезе, започна със същото. Заразила си се от мен. Разбираш ли какво значи това, раз-
бираш ли?

ЖЕНАТА. Пак започна.
МЪЖА. Изговорили сме се, изхабили сме се. Това не те ли побърква?
ЖЕНАТА. Не обръщай всичко с главата надолу.
МЪЖА. И колкото по няма какво да си кажем, толкова повече дърдорим. Но тези 

думи не са наши. Ние само ги изстрелваме, като отровни стрели.
ЖЕНАТА. Последното ни скарване наистина беше тъпо – да не забележиш да-

финовия лист, лавровото дърво, високо цял метър, което от три години отглеждаме 
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в дома си. Освен това – ти забрави рождения ден на сина ни, миличък! Да беше само 
това, но… Всъщност… Извинявай! Ако знаеш как искам да забравя всичко!

МЪЖА. (пее)
Зная, зная аз, далече ще замина.
Далече, далече от тук…
ЖЕНАТА. Намекваш ли нещо?
МЪЖА. Тази песен е на нашия син. Не си ли спомняш?
ЖЕНАТА. Забравила съм я.
МЪЖА. Няма да ти натяквам.
ЖЕНАТА. Благодаря!
МЪЖА. Беше на осем, когато я пееше. Преди десетина години. И звучеше доста 

странно.
ЖЕНАТА. Най-странното е, че той… съвсем скоро… наистина ще замине.
П а у з а.
ЖЕНАТА. Как ще живеем тогава?
МЪЖА. Ще живеем с онова, което е поникнало…
ЖЕНАТА. Дали омразата ни е изгребала докрай?
МЪЖА. С онова, което сме отгледали в душите си.
ЖЕНАТА. Мразиш ли ме?
МЪЖА. Не. Особено когато си до мен. Както сега…
ЖЕНАТА. Защо тогава ни напусна? Защо избяга от нас?
МЪЖА. Много добре знаеш.
ЖЕНАТА. Не е заради…?
МЪЖА. Заради кое?
ЖЕНАТА. Заради нея, заради която и да е. До този момент никога не са ме интере-

сували твоите любовници! 
МЪЖА. Защото никога не си ме обичала истински! Любовниците са жалка ком-

пенсация, те не носят… Не разбираш ли, че вие просто ме изоставихте? Ти и нашият 
син. Станахте си самодостатъчни! Когато осъзнах това, бяха минали години. Треперех 
от студ, бях вкочанен. Тогава… Грабнах сърцето си от фризера и побягнах – накъдето 
ми видят очите!

ЖЕНАТА. Е? Сега… по-топло ли ти е?
МЪЖА. Любовниците не носят любов, както и дъждовниците – дъжд…
ЖЕНАТА. Ти наистина си откачил. 
П а у з а.
ЖЕНАТА. Спомняш ли си? Бяхме се разбрали, когато има нещо лошо между нас, 

да се докоснем. Ето, така… А сега правиш това с Другата.
МЪЖА. Ревнуваш ли?
ЖЕНАТА. На тези години?… Всъщност не зная. Никога не съм те ревнувала.
МЪЖА. Защото не си ме обичала. Ти дори себе си не обичаш. Само него… Но 

сега…
ЖЕНАТА. Как беше тази песничка? 
МЪЖА. (пее, тя се присъединява)
Зная, зная аз, далече ще замина.
Далече, далече от тук.
(Притискат се.)
ЖЕНАТА. Липсваш ни.
МЪЖА. И вие на мен.
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ЖЕНАТА. И аз ли?… Наистина ли?…
МЪЖА. Свикнал съм с теб. Ти сама каза – аз съм консервативен.
ЖЕНАТА. А Другата?
МЪЖА. Тя е… Тя е Другата. В живота винаги има нещо друго.
ЖЕНАТА. Докога ще караме така? 
МЪЖА. Наистина ли ти липсвам? Или просто те е страх, че той скоро ще те напус-

не и ще останеш сама?
ЖЕНАТА. Не ни ли е хубаво…? Сега – заедно?
МЪЖА. Рано или късно идва този миг. Детето отлита. 
ЖЕНАТА. Нека постоим така. Двамата.
МЪЖА. Обектът на твоята любов си отива и те забравя. А ти продължаваш да 

копнееш за него, за малкото момче.
ЖЕНАТА. Говорили сме достатъчно за това.
МЪЖА. Само че чувствата ти остават несподелени. Първо това дразни. После из-

нервя, опустошава, убива.
ЖЕНАТА. Помолих те да спреш! Освен това… Да, спри да ровиш в душата ми! 

Спри!… Моля те!
П а у з а.
МЪЖА. Извинявай!… Поиска да сме само двамата. Забравил съм какво значи 

това.
ЖЕНАТА. Можем да си го припомним.
МЪЖА. Да опитаме. (Тя го целува) Поздравления! Моята жена е сменила парфюма 

си?
ЖЕНАТА. О, не! Не мога да повярвам!
МЪЖА. Ароматът е все така свеж и ненатрапчив.
ЖЕНАТА. Ти забеляза нещо в мен! Това е невероятно!… Ето, в такива моменти те 

обичам!
МЪЖА. И дори е по-възбуждащ.
ЖЕНАТА. А ти…?
МЪЖА. А аз…?
ЖЕНАТА. Обичаш ли ме все още?
МЪЖА. От години не сме говорили за това.
ЖЕНАТА. Все още, макар и малко?… Отговори ми.
МЪЖА. И искаш отговорът да е „да“, нали?
ЖЕНАТА. Не… Тоест – да.
МЪЖА. Думите нямат значение.
ЖЕНАТА. Покажи ми го тогава.
(Той я целува.)

3.
(Тя се отдръпва от него.)
ЖЕНАТА. Да се махаме оттук!
МЪЖА. И къде…?
ЖЕНАТА. Отиваме вкъщи. Приготвила съм ти кулинарна изненада. Познай  

каква!
МЪЖА. Любимата ми украинска водка с мед и люта чушка.
ЖЕНАТА. Това се подразбира. Друго?
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МЪЖА. „Учените от сътворението на света мислят и нищо по-умно от киселата 
краставичка не са измислили“ – Антон Павлович Чехов… Мамка му! Тези гадни цита-
ти са се вмъкнали между нас и дълбаят, дълбаят…! 

ЖЕНАТА. Не съм забравила киселите краставички, но… Предаваш ли се?
МЪЖА. Миш-маш.
ЖЕНАТА. Съжалявам.
МЪЖА. Добре. Предавам се.
ЖЕНАТА. Охлюви.
МЪЖА. Моля?… Та ти не можеше да ги гледаш! 
ЖЕНАТА. И сега не мога.
МЪЖА. Ако има нещо, което не можеш да понасяш повече от майка ми, това са 

именно охлювите!
ЖЕНАТА. Нищо не се е променило.
МЪЖА. Кой ти даде рецептата?
ЖЕНАТА. Преди малко ме помоли да не споменавам името ѝ.
МЪЖА. Говорила си с майка ми?…О, не! Не може да бъде! Говорила си майка ми, 

за първи път от шест години?
ЖЕНАТА. Пет години и седем месеца.
МЪЖА. И то по твоя инициатива? И си ми направила любимите охлюви… Това е 

потресаващо!
ЖЕНАТА. Прав си. Потресаващо беше.
МЪЖА. И си направила всичко това…? Просто една сутрин си се събудила, плам-

нала от любов?… Как ги сготви?
ЖЕНАТА. С ориз и девесил.
МЪЖА. Колко дена ги държа да се изцвъкат?
ЖЕНАТА. Два.
МЪЖА. Трябваше три…
ЖЕНАТА. На третия си излязоха сами. Не зная как. Бяха плъзнали навсякъде. 

Олигавиха цялата къща… Хайде да тръгваме, че отново ми прилоша!
(Тя става.Той не помръдва.)
ЖЕНАТА. Няма ли кой да ти почисти – складирал си цяла камара боклуци в ъгъ-

ла?… Защо стоиш? Тръгваме за вкъщи. 
МЪЖА. Всъщност…
ЖЕНАТА. Нали се разбрахме? Хайде!
МЪЖА. Не сме се разбирали.
ЖЕНАТА. Ето – сега се разбираме. 
МЪЖА. Но тя ще дойде…
ЖЕНАТА. Добре. Да я изчакаме и да я поканим с нас.
МЪЖА. У дома? А синът ни?
ЖЕНАТА. Той и без това всичко знае. Нека го види с очите си.
МЪЖА. Абсурд! Ти луда ли си?
ЖЕНАТА. Пошегувах се, просто се пошегувах… И какво да правим тогава?
МЪЖА. Най-добре – нищо.
ЖЕНАТА. Какво значи това?
МЪЖА. Каквото и да значи.
ЖЕНАТА. Длъжен си да вземеш решение!
МЪЖА. Моля?
ЖЕНАТА. Длъжен си да можеш да вземеш решение! Иначе…
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МЪЖА. Иначе?
ЖЕНАТА. Иначе ще се сърдиш на себе си. Освен това…
МЪЖА. Какво само ми повтаряш: „Освен това“!? Нищо не съм длъжен! На нико-

го и за нищо! Не и на тези години! И никога не съм понасял този тон, този тон и тези 
думи! Разбра ли?

П а у з а.
ЖЕНАТА. Значи няма…? Няма да дойдеш с мен? Няма да се върнеш при семей-

ството си? В къщата, която сме строили с двете си ръце? В градинката – при цъфналите 
дръвчета, които заедно сме засаждали?… (той не отговаря) Само че този път грешиш. 
Не хленча и не те моля. Изпълнена съм със сила и решителност… За последен път те 
питам. Това ли е твоето последно решение? (той не отговаря) Добре. Имахме за теб 
изненада. Искахме да те зарадваме, но… Синът ти е приет да учи в престижен универ-
ситет.

МЪЖА. Чудесно! Значи, освен жестокия си език към мен, е взел и някои от добри-
те ми качества.

ЖЕНАТА. Да не искаш да те благослови, че ни изостави?
МЪЖА. Не съм ви изоставил. Облекчих ви. Нали се грижа за вас… Даже не раз-

бирам защо ме викаш да се върна.
ЖЕНАТА. Необходимо е да се направи първата вноска за учението. Осем хиляди 

долара.
МЪЖА. Толкова много!?
ЖЕНАТА. Колко мислиш, че струва таксата в престижен университет в Съедине-

ните американски щати?
МЪЖА. Къде? 
ЖЕНАТА. Щатите. Не чу ли?
МЪЖА. Но…
ЖЕНАТА. Зная, че нямаме толкова пари накуп. Имаме къща, двор. Ще ипотеки-

раме всичко.
МЪЖА. Аха, аха!… И кой ще изплаща ипотеката?
ЖЕНАТА. Ние с теб. Срокът на погасяване е приемлив, лихвата – ниска, има и 

добър гратисен период за главницата... Защо ме гледаш така враждебно?
МЪЖА. Това било значи…. Празнична трапеза, изненада, а охлювите взели, че 

изпълзели. Направо да се побъркаш! 
ЖЕНАТА. Истинските родители не се спират пред нищо, за да изучат детето си. 

Така ли е?
МЪЖА. Така е. Но…
ЖЕНАТА. Исках да поговорим за това вкъщи. Тримата. Да поздравиш сина ми… 

сина ни… Още не е късно да промениш решението си. Тръгни с мен! Хайде!
МЪЖА. Чакай!… Ти наистина ли искаш да пратиш нашия син там?
ЖЕНАТА. Не го пращам аз, а той отива сам. При това не къде да е, а в Съединените 

американски щати!
МЪЖА. Голям праз! Съединените американски щати – дъвки, мормони и терори-

сти!
ЖЕНАТА. И милионери, на всеки метър – милионери! Страна на неограничените 

възможности!
МЪЖА. На изперкалите глобалисти!
ЖЕНАТА. Изперкал си ти!… Господи! Дърлим се като че ли сме в детската градина.
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МЪЖА. Спомняш ли си онзи дебелак? Постоянно набиваше сандвичи, плюеше и 
фъфлеше с пълни уста: „Не може милиони мухи да се лъжат! По-добре да ядем говна, 
отколкото тези скапани американски сандвичи!“… Мамка му! Бях забравил всички ци-
тати. И като се появи ти – край…

ЖЕНАТА. Представи си, че синът ми, че нашият син не иска да яде твоите „говна“ 
и да бъде провинциалист като…

МЪЖА. Като мен, нали?
ЖЕНАТА. Не, за съжаление. Като нас.
МЪЖА. Ето защо сте крили от мен.
ЖЕНАТА. Нищо не сме крили. Ти отдавна не се интересуваш от семейството си. 
МЪЖА. Защото то не се интересува от мен!
ЖЕНАТА. Сега те няма, а преди, докато живееше вкъщи, беше зает с изпращането 

на любовни есемеси… 
МЪЖА. Защото сърцето ми беше вкочанено, фризерът работеше на пълни обо-

роти!
МЪЖА. Моят син, нашият син ще стане гражданин на света!
МЪЖА. Може…
ЖЕНАТА. Ще стане и край!
МЪЖА. Може… 
ЖЕНАТА. Какво? Какво „може“?… 
П а у з а.
МЪЖА. Няма да платя студентска такса в чужд университет. Докато съм жив, 

няма да позволя къщата да се ипотекира заради това.
ЖЕНАТА. Докато си жив, значи… Добре.
МЪЖА. Не мога да те разбера. Няма ли да ти е мъчно? Детето ни ще бъде на хиля-

ди километри от нас!?
ЖЕНАТА. Важно е неговото развитие.
МЪЖА. Не мога да повярвам! Ти не искаш синът ни да живее край нас, да се виж-

даме с него, да се радваме на децата му!?
ЖЕНАТА. Ах, колко си се разтревожил!
МЪЖА. Така ние с теб ще изгубим детето си! Нима не разбираш това?
ЖЕНАТА. Ще го изгубим тук. Какво постигнахме тук? Ти, миличък, кажи ми ти, 

какво толкова си постигнал? Мъж на средна възраст с любовница. При това – мой 
двойник. Пълна деградация!… 

МЪЖА. Доволен съм от това, което имам. Семейство, къща, приятели, спокой-
ствие…

ЖЕНАТА. Не пропускаш ли нещо? А Другата?
МЪЖА. Американците нямат ли любовници? Мормоните например, знаеш ли по 

колко жени имат?… Нека не се караме! Нашият син трябва да учи тук. При своите ко-
рени, при родителите и приятелите си. Да диша своя въздух, да общува на своя език. 

ЖЕНАТА. Моето момче няма какво да прави тук, запомни това! Моето момче ще 
стане част от елита на този свят, да – на този гаден свят! Ще се смеси с онези хора, ще 
си говори на малко име с тях, ще разполага с техните възможности… Моето момче ще 
се реализира като истински бял човек! Освен това…

МЪЖА. Аха! Започвам да разбирам… Сега започвам да разбирам. Проектът е 
ясен – петата колона на майката. Синът прави кариера, контакти, пари. Окопава се. То-
гава майката отива при него и доживява мечтата си. Да остарее в империята на злото. 
А аз…
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ЖЕНАТА. Зная колко много ти се иска той да остане тук, да бъде край теб, ако 
може – да работи с теб. И знаеш ли? Дори свикнах с тази мисъл. Ние – баба и дядо, а до 
нас – децата му. Идилия! Е, казах си, такъв ми е късметът… Но ти пропиля своя шанс, 
миличък! Твоят син не го показваше, напротив – говореше остро, ядосваше те. Но през 
последните няколко години ти беше започнал да ставаш пример за подражание – ба-
щата, който може всичко. Само че ти предпочете Другата и не забеляза промяната в 
собственото си дете. Вече не си пример за подражание. Това ми го върна. Синът ми е 
повече мой от всякога. Не твой, не наш, а мой!… Моят син иска да избяга далеч от теб, 
да бъде свободен и независим, а не твое копие. И аз ще направя всичко за да се случи 
това!

МЪЖА. Звучиш ми…
ЖЕНАТА. Как?
МЪЖА. Особено… В един момент ме побиха тръпки.
ЖЕНАТА. И правилно. Защото освен това…
МЪЖА. Стига с това „освен това“!
ЖЕНАТА. Освен това няма време. До два месеца трябва да платим таксата…. Слу-

шай, нищо бащинско ли не е останало в теб?
МЪЖА. Готов съм да ипотекирам къщата, да заложа всичко, дори и простатата си. 

Готов съм да платя такса за който и да е университет. Но у нас, не в чужбина. В проти-
вен случай… Оправяйте се сами. 

(Мъжа тръгва заплашително към нея. Тя не помръдва.)
МЪЖА. (спира) Нямам какво повече да кажа. А ти? Или отново ще започнеш с 

твоето „освен това“? Кажи? Какво има, „освен това“? Остана ли нещо друго, а? 
П а у з а.

4.
(Жената изважда пистолет и го насочва към него. Той отскача като ужилен.)
ЖЕНАТА. Ето – това… Откакто в живота на нашето семейство нахлу Другата, 

нашият син, не – моят син, се срина. Разболя се. Започна да се облива в пот, да бълну-
ва и крещи насън. След това да се буди нощем, да гледа уплашено и да мълчи. После 
започна да избягва приятелите си. Спря да излиза, затвори се вкъщи. Дори и компю-
търът му опротивя. Надявах се всичко да отмине, като дребната шарка. Стиснах зъби 
и зачаках… 

МЪЖА. Истински ли е този пистолет?
ЖЕНАТА. Знаеш ли, не ме подразниха дори злобните му намеци, сякаш аз съм 

виновна, че си избягал от къщи. Но когато обяви, че отказва да учи, че не иска да ходи 
никъде, че ще гние тук… Щях да полудея! Тогава му казах, че Другата е твоят последен 
санитар. Че си тежко болен, изпълнен с мрачни мисли и чувство на безнадеждност…

МЪЖА. Чувал съм, че жената може да се доближи от бога до дявола, без да напра-
ви и крачка.

ЖЕНАТА. Той вече свикна с идеята, че биологичният му баща е на път. Към цар-
ството небесно искам да кажа. Когато чуе, че си се самоубил, навярно ще страда. Но ще 
му мине. Това е единственият начин той да оздравее – като го откъсна от теб докрай… 
После, миличък, когато вече те няма, сам разбираш. Двамата със сина ми ще ипотеки-
раме къщата и той ще отиде да учи.

МЪЖА. Слушай, тази шегичка не ми харесва!
ЖЕНАТА. Знаеш, че нямам чувство за хумор.
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(Тя отива до вратата, отваря я и проверява дали има някой отвън. Затваря. Връща 
се.)

МЪЖА. Мамка му!… Да не би да искаш да кажеш, че пистолетът е истински? За-
реден?… Внимавай с него, моля те!

ЖЕНАТА. Каква ирония, а? „Соната на призраците“, „Мъртвешки танц“… Стрин-
дберг, Стриндберг е твоята прокоба.

МЪЖА. Ще ме гръмнеш и няма да ти е мъчно за мен?… Мислила ли си как ще се 
чувстваш след всичко това?

ЖЕНАТА. Не зная, никога не съм го правила… Но за теб отдавна не ми е мъчно. 
Дори от самото начало. Трябваше да имам дете от някой и избрах теб. Търпях те заради 
сина ми. 

МЪЖА. От Другата ли те заболя толкова?
ЖЕНАТА. Глупости! Нито сегашната, нито предните ти метреси са ме засегнали 

лично. И не си мисли, че аз съм стояла с девствен пояс.
МЪЖА. Какво искаш да кажеш?
ЖЕНАТА. Това, че съм ти изневерявала сто пъти повече, отколкото ти на мен!
МЪЖА. Не, това не може да бъде! Лъжеш! Лъжеш, нали?
ЖЕНАТА. Защо трябва да лъжа един покойник.
МЪЖА. Но кога? Кога си имала време за това?
ЖЕНАТА. Вечер. След като захъркаш с глупавия си фалцет… От години аз живея 

паралелни животи, миличък. Чувал ли си за сайта за запознанства „Елмаз“ – световен 
сайт, панацея за самотни души?

МЪЖА. Значи затова си купи портативен компютър?
ЖЕНАТА. Представях се с имената на всичките жени, които познаваш. С които 

се срещаш, чукаш или мислиш за тях. Най обичах да сърфирам с името на майка ти и 
сестра ти, а напоследък с нейното име, на Другата. Бях с мъже, жени, поединично, гру-
пово. Бях изобретателна и ненаситна, най-голямата кучка в света на виртуалния секс! 
И беше толкова неповторимо готино, толкова истинско!… Понякога дори се страхувах 
да не забременея.

МЪЖА. Не мога да повярвам! Това… това е невероятно!
ЖЕНАТА. Време е да свършваме, миличък! (спуска предпазителя) По дяволите! 

Като си спомня как вонеше онова гадно стрелбище – на барут и мъжка пот! И как ме 
зяпаха мъжете до мен. До един се досещаха какво правя там. Кого виждам, когато се 
целя в мишената отсреща… (въздъхва) Надрасквах всеки патрон с пиличката за нокти 
– имена, дати, спомени, илюзии. Стисках устни и стрелях. Стрелях, стрелях, стрелях… 
С всеки изстрел убивах по нещо, което ни свързва. А после сядах на една пейка в парка 
и плачех. За теб, за нас, за младостта, за нашата… за нашата… Не, това е ужасно! И този 
мазол от спусъка на пистолета – вече месеци… Дали ще ми остане завинаги, а?

МЪЖА. Ама…Чакай! Нека… 
ЖЕНАТА. Свърши се. Изстрелях всичко, което можеше да ме спре.
МЪЖА. Не си. Чуй ме! Ти ме убеди. Съгласен съм… Ще ипотекирам къщата.
ЖЕНАТА. Свърши, миличък! Защото освен това аз вече те мразя.
П а у з а.
МЪЖА. Не мога да разбера – откъде идва тази омраза? Връхлита като невидим 

облак – сгъстява се и се спуска, покрива всичко, отнема ми светлината, въздуха… И ме 
полазва хлад. Хлад и тъга. Тъга и недоумение… Защо ти…? Защо вие…? Откъде е тази 
омраза към нас – мъжете?
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ЖЕНАТА. Не зная… Ти също… Вие също ни мразите, но прикривате това с мус-
кули, изневери и глупаво самочувствие. Когато обаче се провалите, когато не владеете 
положението, тогава… Тогава омразата ви се превръща в страх. Сега ти се страхуваш, 
миличък! 

МЪЖА. Мъжът е мъж, когато се страхува! Да, в момента умирам от страх!… Но те 
обичам! Въпреки твоята омраза. До днес си мислех, че всички жени са еднакви, гюлета, 
изстреляни от една и съща гаубица. Но ти, ти си толкова необикновена, силна! Напра-
во ме преобърна! Сега, в този миг! Изпълни ме с нови чувства. Целият горя, като бесен 
съм! Разбираш ли?… Какво е това? Не е ли това любов?

ЖЕНАТА. Любов, омраза… Става дума за едно и също.
МЪЖА. Обичам те! Обичай ме и ти!
П а у з а.
ЖЕНАТА. И аз те обичам!… Ако само знаеш… Ако само знаеш как те мразя! Сбо-

гом! 
Жената натиска спусъка. Чува се изщракване. Натиска спусъка отново. Отново 

се чува изщракване. 
Изстрел не последва.
Жената изкрещява и побягва навън.
Тишина.
Долитат познатите китарни акорди.

МЪЖА ІІ
По-късно.
Той пее песничка от своето детство. 
„Имаме си пушки – от папура дръжки,
имаме си пушки – от папура дръжки.
Леви – десни, леви – десни, 
да вървим напред!…“

ДРУГАТА
1.
(Влиза, пее и марширува в кръг около Мъжа.)
ДРУГАТА. Ще ме разплачеш! Ама ти съвсем си се вдетинил, татенце!
МЪЖА. Помолил съм те да не ми викаш така! Разликата ни е някакви си там… 

петнадесетина години.
ДРУГАТА. Седемнайсет, цели седемнайсет, татен… Хайде, от мен да мине! 

(притиска го като малко дете към себе си)
Моята приятелка от съседното ателие – и тя. Заминала. Представяш ли си? На 

околосветско пътешествие. От мен научи, а ме изпревари. Обаче акварелите ѝ за нищо 
не стават, нали?

МЪЖА. Не познавам друга художничка като теб!
ДРУГАТА. Браво бе! Та ти доскоро не познаваше нито една.
МЪЖА. Познавах. Онази снажна…
ДРУГАТА. Не снажна, а кобилеста. И при това рускиня. Художничка, а пък руски-

ня. Знаеш ли, че тя си замина? Рускинята. Замина си. За Испания.
МЪЖА. „Рускинята си замина за Испания“. Звучи смешно, пък е тъжно.
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ДРУГАТА. (отива до вратата, рязко я отваря, оглежда навън, връща се и заключ-
ва) Наоколо бродят вещици, върколачки и други такива, татен… Така де. Пред съсед-
ното бистро например видях една стоматоложка. Смучеше бира. Ега ти вкуса!

МЪЖА. Сестра ми?
ДРУГАТА. А икономистката – кво искаше от теб? Изхвръкна като тапа от входа, 

сякаш люта чушка…
МЪЖА. Хайде, не бъди гадна! Жена ми и сестра ми нищо не са ти направили. 
ДРУГАТА. Не съм ли аз жена ти? Не съм ли аз дамата на твоето сърце? 
МЪЖА. Така е… Но по документи… Всъщност, знаеш…
ДРУГАТА. Зная. Сега ще кажеш, че си приличаме. Че освен това приличаме на 

майка ти… Хайде, баста! Няма заради твоите фобии да си развалям околосветското 
пътешествие. 

МЪЖА. Тя носеше ли нещо?
ДРУГАТА. Ходих до агенцията. Шест хиляди и осемстотин евро за двамата. Круи-

зът трае двадесет дни. До една седмица трябва да се плати… Носеше пистолет.
МЪЖА. Шест хиляди и осемстотин? 
ДРУГАТА. Знаеш ли колко смешно бяга? Като патка. Пат-пат-пат! Скри се зад кон-

тейнера отсреща, щото си мислеше, че никой не я вижда. Хвърли пистолета и хайде 
отново – пат-пат-пат… Кво да я правиш – икономистка!

МЪЖА. Задушавам се.
ДРУГАТА. Добре, че не те е убила. Иначе с кого щях да отида на околосветско…!
МЪЖА. Шест хиляди и осемстотин… Те бродят край татенцето… Той иска да учи 

в Щатите… И този пистолет… Задушавам се!
ДРУГАТА. За първи път виждам толкова бясна жена. Такава може с поглед да спре 

топенето на ледовете в Арктика… За всеки случай взех пистолета. Ако не слушаш, ще 
те гръмна. Пааф-паф! Колко му е! 

Той се отпуска с ръце на гърдите.
П а у з а.
ДРУГАТА. И какво, пак ли ще мрем? Като ти дойде повечко, кръстосваш ръцете 

пред гърдите и чакаш възнесението. А то не идва. Защото животът продължава… Как-
во искаше тя от теб?

(той не отговаря)
Не искаш да кажеш на твоето момиче, криеш от него? Така ли? Така ли, татенце?… 

Ами ако твоето момиче вземе, че ти се разсърди? Или направо си отиде. Не, второто 
няма да се случи, поне докато не направим околосветското… Зная от какво най-много 
ти се сви сърцето. Шест хиляди и осемстотин евро за някакво си околосветско пъ-
тешествие. За шибания лукс – каюти, басейни, коктейли, шведски маси, разходки по 
пристанищата, масажи, възбудени моряци и палави сервитьорки, въздишки, стенания 
през нощта, които сякаш идват от дъното на океана. Но всичко това теб не те кефи! Ти 
си над тези приключения, защото си ги преживял, защото си на средна възраст. И сега 
– какво? Не искаш да опиташ, скъпо ти е, свиди ти, въобще… Затова си мислиш само 
за противната миризма на риба и сол, за досадния писък на чайките, огромните вълни, 
спарените каюти. И от всичко това ти се драйфа, така ти се драйфа, че си готов да го 
направиш още сега, веднага. Ами направи го, по-добре се издрайфай, та да ти олекне!… 
Защото на твоето момиче така му се живее, че направо ще те побърка! Жадна съм, 
умирам за приключения! Нали си луд по мен, нали така ми повтаряш, нали именно 
затова си луд – заради стръвта ми към живота? Е, тогава? Отпусни се! Довери ми се!… 
(пауза)
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Как си? По-добре ли ти е? (той кима)
Искаш ли вода?… Уиски? (Той кима. Тя налива уиски. Чукат се).
ДРУГАТА. Спомняш ли си онова парче? (пее)
Дръжте си очите, дръжте си очите
винаги на четири отворени.
Розите с бодлите, розите с бодлите
раснат на едни и същи корени.
(приближава се към него, глези му се) Закон. Щом искаш млада любовница в лег-

лото, ще си плащаш. Не зная дали това е диалектика или аритметика. Но и на мен на-
пример не ми е приятно да ми мъркаш, да хленчиш… Ще ми кажеш ли какво искаше 
тя от теб?

МЪЖА. Пари. Да заложим всичко. За да отиде сина ни да учи в Щатите. 
ДРУГАТА. Аха-аха! Щото тук е скапано, нали? Щото тук образованието ни е ки-

лийно и безперспективно. Както е тръгнало, тази държава ще се превърне в чакалня, 
без жители, само пътници. Едните идват, другите си отиват. Тъпа история! 

МЪЖА. Не мога да се разбера се нея.
ДРУГАТА. Не трябва с нея, а с него.
МЪЖА. И с него – също.
ДРУГАТА. Не трябва ти. Аз ще се разбера с него.
МЪЖА. Стига си ми казвала какво трябва и какво не!… Как ти ще се разбереш 

със сина ми?
ДРУГАТА. Просто. 
МЪЖА. Как?
ДРУГАТА. Сети се от първия път. 
МЪЖА. Не мога… 
ДРУГАТА. Нали си лекар. И то – гинеколог. Гинекологът е бог, нали, той е един-

ственият мъж, който може да превземе света със средния си пръст. Сети се!… Сещаш 
ли се?

МЪЖА. Ти да не би да искаш да кажеш, че ще се разбереш с него… като жена с 
мъж?

ДРУГАТА. Малка подробност. Като опитна жена с неопитен мъж. 
МЪЖА. Ти сериозно ли…!?
ДРУГАТА. За три дена ще го накарам да разбере преимуществата на родното об-

разование и ползите от живота тук, в родното лайно, искам да кажа в шибаната ни 
татковина.

МЪЖА. За три дена ли казваш?
ДРУГАТА. И три нощи.
МЪЖА. Ама ти какво… какво си въобразяваш!?
ДРУГАТА. Би било прекрасно! Класическо, класицистично!… Той в ролята на 

Едип, а аз – на майката. Но напълно съвременен прочит – в реално време. Инцести и 
еротика, еротика и инцести, премесени тук-там с модерната сега социална тема за еми-
грацията. Само трябва да определим жанра. Кой жанр си избираш, а?

МЪЖА. Спри да ме дразниш! 
ДРУГАТА. Ето! Вече си здрав!… Слава – богу!
МЪЖА. Не само съм здрав, нещо повече…!
(Той скача отгоре ѝ. Борят се. Тя се отскубва.)
ДРУГАТА. И все пак… Признай, че предложението ми е повече от изкусител-

но!
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МЪЖА. Зависи от гледната точка.
ДРУГАТА. От всички гледни точки. Той ще получи, каквото му трябва, ти ще спес-

тиш, каквото е нужно, а аз…
МЪЖА. Не мога да разбера само едно.
ДРУГАТА. И то е…?
МЪЖА. Всичко това … ти … сериозно ли…?
П а у з а.
ДРУГАТА. Чуй сега, татенце? Честно казано, не си падам по стегнатите дупета на 

спасителите и други млади атлети – бързоебци. Защото те самите са просто едни дупе-
та. Но знаеш ли? Понякога си мисля, какво ли би било, ако се бяхме срещнали седем-
найсет години по рано. А синът ти, не е ли той една твоя по-млада версия? Тогава? След 
като сме едно семейство, за какво да ревнуваш, а? Кажи ми?

МЪЖА. Ти какво? Искаш да ме довършиш ли? Защо ми говориш тези… тези…?
ДРУГАТА. Шегичка! Край!… Но да знаеш, не мога да си представя, че нещо ще 

обърка плановите ни. На колежката от съседното ателие не може да не ѝ се признае 
ефективността. Занесе на един благотворителен бал два от скапаните си акварела и 
хоп. Месец по-късно ми се фука, че някакъв местен продавач на яйца и кокошки, с 
когото се запознала на същия този бал, вече е ангажирал каюта за двама. И то в един от 
най-модерните лайнери… С какво аз съм по-долу, а? Нали ме обичаш, нали уж правим 
планове за семейство? Така ли е, кажи?

МЪЖА. Така е. Но…
ДРУГАТА. Ей това „но“, това е най-курвенският съюз в граматиката! (разплаква 

се)
МЪЖА. Моля те! Всичко ще се оправи… Ще измислим нещо.
ДРУГАТА. Кога?… Твоите вечни оправдания, протакания, отлагания. Знаеш ли, че 

онзи ден си извадих зъб?
МЪЖА. Случва се.
ДРУГАТА. Да, случва се…Това е само началото…
МЪЖА. Хайде, моето момиче! Не плачи!… Все пак имам юбилей, с теб съм… Обе-

щал съм ти – ще се оженим. Нека да мине малко време.
ДРУГАТА. (спира да плаче) Или още утре плащаш околосветското… Или…
МЪЖА. Знаеш – не обичам ултиматумите
ДРУГАТА. Нервна съм. Трябва да направя нещо, да ми мине. Какво да направя, а, 

татенце?
МЪЖА. Ами…
ДРУГАТА. Сетих се! Ще взема да подредя тази кочина. Ще я направя като японско 

жилище. Ще изхвърля всичко. Ще почна с камарата в ъгъла и ще завърша с гинеколо-
гичния стол в съседната стая.

МЪЖА. Не се приема.
ДРУГАТА. Тогава?… Ще троша!
МЪЖА. Няма какво. Всичко изпотроши.
ДРУГАТА. Значи… Само викането ми остана, така ли?
МЪЖА. На твоите години и това нямах.
ДРУГАТА. Ами добре, щом е така… Викам! (крещи)Ааааааа!… Не е достатъчно! 

(крещи)Аааааааа!…Ааааааа!… Ааааааа!
П а у з а.
МЪЖА. Господи!… В един момент си помислих, че жените сте различни.
ДРУГАТА. И кога беше това? Кога си го помисли?
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МЪЖА. Няма значение. Но вие си приличате като две капки вода. Всички до 
една.

ДРУГАТА. Защото нямаш въображение. Сега ще видиш, че нямам нищо общо с 
останалите.

МЪЖА. Как?
ДРУГАТА. Обърни се.
МЪЖА. Моля?
ДРУГАТА. С главата надолу.
(Мъжа застава с главата надолу.)
ДРУГАТА. Е…?
МЪЖА. Страхотно е – неочаквано, впечатляващо…! И защо не съм се сетил за 

това?
ДРУГАТА. Защото си мъж. Вие се сещате за очевидното. Затова зяпате порно. (за-

почва елегантно да се разсъблича) Не си гледал такъв стриптийз, нали?
МЪЖА. Ти ще ме побъркаш!… 
ДРУГАТА. И за какво си мислиш сега?
МЪЖА. Хрумна ми един афоризъм…
ДРУГАТА. Афористичен стриптийз значи… 
МЪЖА. Дори когато са в краката ни, не преставаме да гледаме жените отдолу на-

горе.
ДРУГАТА. В афоризмите те бива!… Дали си така и в другите работи? А, татенце?
МЪЖА. Стига с това „татенце“! Ела при… татенцето!
(Тя сяда отгоре му и масажира тялото му. Той ръмжи от удоволствие. Притискат 

се един към друг. Неочаквано тя отскача и крещи.)
ДРУГАТА. Ааааааа!…. Каква е тази воня?… Отвратителна воня на скапан, старо-

моден парфюм!… Онази вещица те е яхала! Трябваше да се сетя, че ще се опита. Естест-
вено, че ще се опита… Защо ме гледаш така?

МЪЖА. Как?
ДРУГАТА. Знаеш как. Не ме гледай така!
МЪЖА. Ама как те гледам!…Нищо не сме правили с нея, повярвай ми!
ДРУГАТА. То какво ли може да се прави с нея! Но сте опитвали. Признай си!
П а у з а.
МЪЖА. Не сме… Честно. Просто я погалих. Ей, така, приятелски. Заради общото 

ни минало… или… нещо такова. 
П а у з а.
ДРУГАТА. Обичаш ли ме?
МЪЖА. Обичам те.
ДРУГАТА. Сигурен ли си? Само мене ли обичаш?
МЪЖА. Само теб.
ДРУГАТА. Значи и аз те обичам! 
Прегръща го. Целуват се.
П а у з а.

2.
(Тя изважда от чантата си папка с документи.)
МЪЖА. Сега пък какво?
ДРУГАТА. Договорът с агенцията. 
МЪЖА. Не може ли да почака?
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ДРУГАТА. Например?
МЪЖА. Ден – два… седмица – две… да речем.
ДРУГАТА. Не може. Следващият такъв круиз е след четири месеца. А дотогава…
МЪЖА. Дотогава…?
ДРУГАТА. За кой път отлагаме? Не ме интересуват никакви причини! Никакви! 

Или – или!
МЪЖА. Или – или… Какво?
ДРУГАТА. Слушай! Ти обеща ли?
МЪЖА. Да. По принцип.
ДРУГАТА. Хайде, подписвай договора!
П а у з а.
МЪЖА. Моля те! Знаеш, че не съм съвсем добре.
ДРУГАТА. Я стига! Тия не ми минават! Не ми се прави на разстроен, сърдечно бо-

лен и прочие! Вече те познавам добре! Всяка сделка си има две страни. Не може да има 
сделка, ако само едната страна печели, нали? 

МЪЖА. Нашите отношения – това ли наричаш сделка?
ДРУГАТА. Всичко е сделка. Дори отношенията на майката с онова нещастно съз-

дание, което още е в корема ѝ? Рано или късно сделката лъсва, както в случая с твоя 
син и неговата майка. При нас с теб всичко си е ясно от самото начало. Да ти освежа ли 
паметта? Да ти припомня ли защо сме заедно?

МЪЖА. Не, не… Но точно сега… Не мога, разбираш ли?
ДРУГАТА. И защо? Имаш добра лекарска практика. Банката, която е свързана с 

агенцията, е готова веднага да финансира нашата авантюра… „Нашата авантюра“ – ти 
го нарече така. 

МЪЖА. Остави ме малко да помисля.
ДРУГАТА. Шест хиляди и осемстотин евро. Ще ги изплатиш за няколко години.
ДРУГАТА. Трябва ми време. Трябва ми време да помисля.
ДРУГАТА. Досега все това чувам. Имаше достатъчно време… Добре ще ти дам 

още. Три минути.
МЪЖА. Не издевателствай с мен!
ДРУГАТА. Не. Край! Подписваш или…
МЪЖА. Или… Какво? Ще ме застреляш ли?
ДРУГАТА. Да те застрелям ли? 
МЪЖА. Така си помислих. Че днес всички ще ме застрелвате.
ДРУГАТА. И как ти хрумна?
МЪЖА. Нали нейният пистолет е в теб?
П а у з а.
ДРУГАТА. Я виж ти!… Бях забравила. Ами да…Защо да не те застрелям. Ако не 

подпишеш…
МЪЖА. Значи или подписвам… или ме застрелваш?
ДРУГАТА. Говориш така, сякаш си го просиш.
МЪЖА. Не. Просто така се получава. Някои го наричат съдба. Други – карма. Тре-

ти… Всички си приличате. Всички казвате, че ме обичате, а искате от мен само едно 
– пари. Не ви ги давам. И тогава? Застрелвате ме. С един и същ пистолет. Дори Стрин-
дберг не се е сетил за това.

ДРУГАТА. Ето ти писалка, татенце!
МЪЖА. Не ме наричай така, никога не ме наричай така!
ДРУГАТА. Ту ти харесва, ту – не… Хайде, подпиши, докато съм добра с теб!
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МЪЖА. Ето… Не мога да различа любовта и омразата в теб. 
ДРУГАТА. Любовта и омразата – това е праисторическа дъвка. Днес просто е по-

ароматизирана. В началото дъвката е вкусна и сочна, дъвчеш я лакомо, с упование. 
Правиш балончета, те се пукат, следите им остават по лицето ти, забавляваш се. Посте-
пенно ароматът и сладостта изчезват, но ти продължаваш да дъвчеш, остава ти само 
дъвкането. Дъвчеш, дъвчеш, жилите ти се издуват, но ти дъвчеш. Докато започне да ти 
горчи. Заболяват те зъбите, подуват ти се венците. Защото вече дъвчеш омразата. Ако 
искаш отново любов – какво?… Какво трябва да направиш, а, татенце?

МЪЖА. Карай докрай. 
ДРУГАТА. Отговорът е прост – купуваш си нова дъвка.
МЪЖА. Интересно ми е да разговарям с теб. 
ДРУГАТА. Чудесно! Ще имаме какво да правим три седмици… Защо още не си 

подписал договора?
МЪЖА. Какво…? Какъв договор?
ДРУГАТА. Баста! Ако на жена ти тези номера са минавали, на мене – не!
МЪЖА. Не си ли много груба с мен?
П а у з а.
ДРУГАТА. Такива като теб са ме научили на това. Първият беше приятел на баща 

ми. Срещнах го на шестнайсет. След три години, когато източи пари от някаква банка 
и емигрира незнайно къде, ме подхвана ченгето, което ме разпитваше по случая… От 
първия научих, че илюзиите са примамливи, но черно-бели и остават далечни. От вто-
рия – че не всяка илюзия е недостижима. За да я достигнеш, трябва да направиш сдел-
ка, нещо да продадеш, нещо да купиш. И когато се доближиш към нея, илюзията става 
реалност. Припламва и се оцветява. Заблестява с такава сила, че ако не си подготвен, 
може да ослепееш. Някои слагат тъмни очила. 

МЪЖА. А ти овладя силата на цветовете. 
ДРУГАТА. Случайно. Просто един от следващите всезнайковци в живота ми беше 

професор в академията… Слушай! Продължаваш да протакаш. Ще ти помогна. Ще 
изрека това, което ти не смееш. Аз зная защо те е страх да подпишеш договора.

МЪЖА. Защо?
ДРУГАТА. Заради сина ти. Пазиш парите си за него. Няма да можеш да изплащаш 

кредита за околосветското и ипотеката по неговото учене едновременно. Така ли е?
МЪЖА. Така е. Благодаря ти за разбирането!
ДРУГАТА. Не ми благодари!… Разбирам те, да. Но няма да приема да бъда на вто-

ро място. Да си мислил навреме, татенце. Няма да оставя тези две години зад гърба си 
пропилени. Нито ме топлят обещанията ти за женитба. И за какво ми е твоята женит-
ба? За да изплащаме заедно учението на твоя син?… 

П а у з а.
Искам веднага да подпишеш договора!
МЪЖА. Не мога… Няма да подпиша! 
Другата изважда пистолета от чантата си. Разглежда го уплашена. 
МЪЖА. Паф-паф! Колко му е?… Нали?… Паф-паф-паф!
Другата насочва пистолета с трепереща ръка към Мъжа и натиска спусъка. 
Изстрел.
Тя изкрещява и изтърва пистолета. Побягва навън.
Тишина.
Отнякъде долита звук на тромпет.
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МЪЖА ІІІ
По-късно.
Вратата е отворена.
Пистолетът е на земята.
Мъжа гледа касета с видеозаписи на семейни тържества.

СЕСТРАТА
Сестрата влиза устремно. Затваря вратата. Заглежда се в екрана.
Известно време гледат заедно.
Той изключва уредбата.
П а у з а.

СЕСТРАТА. Добър ден!
МЪЖА. Идваш тъкмо навреме. 
СЕСТРАТА. За какво?
МЪЖА. Просто така. Като си тръгне някой, трябва да дойде друг. 
СЕСТРАТА. Олеле!… Какво прави този пистолет на земята?
МЪЖА. Откога пиеш бира?
СЕСТРАТА. Първо – зная, че не обичаш рождения си ден, не съм дошла…
МЪЖА. Второ…? (мълчание) Какво е второто?
СЕСТРАТА. Защо ме гледаш така?
МЪЖА. Как те гледам?
СЕСТРАТА. Знаеш как. Както винаги си ме гледал. Както си ме погледнал още ко-

гато съм се появила. С ревност и омраза.
МЪЖА. Хайде – пак.
СЕСТРАТА. Няма пак.
МЪЖА. Искам да кажа, че днес за трети път ще си говоря за омразата. Или за 

любовта. Все едно.
СЕСТРАТА. Не е все едно. Любовта беше за теб – наследника, „на мама момчето, 

на тате мъжът“. А за мен, изтърсачката…
МЪЖА. Това го зная. Какво беше второто?
СЕСТРАТА. Не ме прекъсвай, не ме иронизирай! Не само ти си лекар! И аз станах 

лекар, въпреки че всички ми се присмивахте.
МЪЖА. Напротив – радвахме ти се. А аз дори ти помагах да се подготвиш за из-

питите. Не си ли спомняш? 
СЕСТРАТА. Спомням си. Но ме иронизирахте, гледахте ме снизходително…
МЪЖА. И да си стоматолог, не е зле.
СЕСТРАТА. Не стоматолог, а стоматоложка. Време е…
МЪЖА. Ще ми кажеш ли – кое е второто?
СЕСТРАТА. Време е да престанеш с вечното си подценяване. „И да си стоматолог, 

не е зле“. Какво е това? Това отношение на брат към сестра ли е?… Защо се държиш 
така, защо вечно…?

П а у з а.
МЪЖА. Прости ми! Права си. Заяждам се с теб… Навярно защото зная, че се хва-

щаш… Изпитвам явно… явно изпитвам влечение към този вид садизъм – да те подраз-
ня… Аз те обичам! Ти си ми сестра и аз те обичам! А ти?

СЕСТРАТА. Нямам избор.
МЪЖА. Няма да те прегърна, докато не кажеш, че ме обичаш!
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СЕСТРАТА. Естествено, че те обичам, леке такова!
(Той отива до нея. Прегръщат се.)
СЕСТРАТА. Защо не дойдеш да те прегледам?
МЪЖА. Какво искаш да кажеш?
СЕСТРАТА. Долавям лош дъх – абсцес.
МЪЖА. (разглежда очилата ѝ) А ти, както гледам, си увеличила диоптъра. Носи 

лещи, по-секси е.
СЕСТРАТА. Гадняр!… Имаш ли бира?
МЪЖА. Мога да ти налея уиски. (налива)
СЕСТРАТА. Може ли да си го върна, за да не съм капо?
МЪЖА. Естествено – както някога.
СЕСТРАТА. Зъби имат всички хора, при това по трийсет и два. А пички – само 

жените, при това по една.
МЪЖА. Супер! Наздраве!
СЕСТРАТА. Наздраве!
(Чукат се.)
СЕСТРАТА. Натрих ти носа, нали?
МЪЖА. Абсолютно! Въобще не мога да се сравнявам с теб в условията на пазарен 

механизъм… Как си?
СЕСТРАТА. Добре. С някои изключения… Забравила съм – откъде бяха тези ка-

дри?
МЪЖА. От твоя рожден ден. Тъкмо бях купил първата си камера? Тогава ти ста-

ваше на… 
СЕСТРАТА. Не ми припомняй! И без това на нищо не приличам… А ти, като из-

ключим някой друг кариес, си все такъв – с пламъчета в очите, че и ново гадже… Ви-
дях я. На идване – горда сърна, на връщане – уплашена котка. Тя ти каза, че пия бира, 
нали?… Опитвам се да спра концентратите.

МЪЖА. Ново гадже… Да ме питаш – за какво са тези упражнения? Тези млади 
момичета?

СЕСТРАТА. Ти си знаеш. Аз като съм сама…
МЪЖА. И това си има преимущества. Когато си сам, няма кой да те застреля.
СЕСТРАТА. Тогава ти идва да се гръмнеш сам.
МЪЖА. Днес всички ме стрелят. Може и ти да опиташ. Обещавам да стоя непод-

вижен.
СЕСТРАТА. Я стига!… Освен това ме е страх от оръжия.
МЪЖА. Всички ги е страх, ама… Наздраве! 
СЕСТРАТА. Наздраве!…
(Пият.)
П а у з а.
СЕСТРАТА. През целия си живот си бил заобиколен само с жени. Че и дъщеря 

искаше да имаш. И сега – не спираш, продължаваш да търсиш. На какво се надяваш?
МЪЖА. Не може да няма равновесие. Не може някъде мъжът и жената да не могат 

да живеят спокойно.
СЕСТРАТА. Сам си ми казвал, че мъжете навсякъде са едни и същи.
МЪЖА. Да. Но жените…
СЕСТРАТА. Същото е. И те, приличат си като две капки вода. И зъбите им си при-

личат. Дори и когато имат зъб на някого, става дума за един и същи зъб.
МЪЖА. Ако имах дъщеря, тя щеше да бъде различна.
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СЕСТРАТА. Майка ни беше ли различна? Аз различна ли съм? Новата ти приятел-
ка – че тя ти е почти дъщеря. Не е ли тя като всички останали?

МЪЖА. Напълно. Но тя не произлиза от мен. Жените, които не произлизат от нас, 
са наши илюзии и произвеждат в нас само илюзии.

СЕСТРАТА. А тези, които произлизат от нас – те са най-големите илюзии.
МЪЖА. Ако имах дъщеря, щях да я възпитам така, че да бъде част от мен. 
СЕСТРАТА. Въобразяваш си.
МЪЖА. Както аз съм част от вас? От майка ми, от тебе, от жена ми, от останали-

те…
СЕСТРАТА. (обикаля из стаята, спира до камарата в ъгъла) На какво мирише 

тук?
МЪЖА. На майка.
СЕСТРАТА. Откога пиеш? (не получава отговор) Говориш странно, съвсем като 

откачен… Но не е от пиенето. Да не е от секса? Чувала съм, че прекаленият секс изто-
щава и води до дълбоки умствени разстройства. А тази – твоята, като я гледам… (не 
получава отговор) Време е да си починеш. Ще те оставя, но първо…

МЪЖА. Първо кажи кое е второто, което отдавна ти е на езика?
П а у з а.
СЕСТРАТА. Ами да ти кажа.
МЪЖА. Че защо да не ми кажеш. Нали затова си дошла.
СЕСТРАТА. Спомняш ли си, когато продадохме апартамента на родителите ни? 

Тогава ти взе всичките пари?
МЪЖА. Искаш си дела ли?
СЕСТРАТА. Услужих ти, за да си построите къщата. Разбрахме се, когато имам 

нужда… 
МЪЖА. И за какво са ти точно сега пари?
СЕСТРАТА. За обзавеждането на нов стоматологичен кабинет. Знаеш колко е скъ-

па подобна инвестиция, почти всичко е вносно…
МЪЖА. Няма защо да ми обясняваш. Парите са си твои.
СЕСТРАТА. Ти ме попита.
МЪЖА. Така е… Не можеш ли да почакаш?
СЕСТРАТА. Боя се, че не. Правим съдружие с един колега и сме поръчали оборуд-

ването. Той заплати авансово половината. До месец доставката ще бъде тук и трябва да 
се заплати останалата част.

МЪЖА. Колега значи? Стоматолог? Мъж?… Според мен той иска да те изиграе.
СЕСТРАТА. Моля!? 
МЪЖА. Трябва да си внимателна. Днес всеки втори стоматолог е фалшив. Или е 

прост зъботехник, или има фалшива диплома, или намеренията му не са искрени.
СЕСТРАТА. Какви ги дрънкаш!?
МЪЖА. Искам да кажа, че трябва да си отваряме очите на четири!
СЕСТРАТА. Това не е твоя работа! 
МЪЖА. Моя работа е. Длъжен съм да се грижа за по-малката си сестра, да я пред-

пазвам и закрилям…
СЕСТРАТА. Майната ти!
МЪЖА. Я не ми отвръщай така! За подобно държание на времето… Спомняш ли 

си?
СЕСТРАТА. Наказваше ме, биеше ме, заплашваше да ме изнасилиш. Защо не го 

направи?
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МЪЖА. Сърце не ми даде.
СЕСТРАТА. Не го направи, защото не ти харесвах. Защото ти се струвах… Откъде 

да зная каква съм ти се струвала!
МЪЖА. Ти упрекваш ли ме?
СЕСТРАТА. Да.
МЪЖА. За това, че си девствена заради мен?
СЕСТРАТА. Гадно, подло копеле! Знаеш ли какво заслужаваш?
МЪЖА. За какво? Кажи за какво?
СЕСТРАТА. Заради всичко! Затова че си мъж и пикаеш прав! Че си ми брат и ро-

дителите ни те харесваха повече! Че чукаше приятелките ми, а на мен се подиграваше 
и ме измъчваше! Че сега извърташ и не искаш да ми върнеш парите!…Че всеки път ме 
разплакваш!

(Сестрата се разплаква.)
П а у з а.
МЪЖА. Извинявай!… Просто… Просто исках да ти кажа, че сега не мога да дам 

парите. Това е.
СЕСТРАТА (спира да плаче) Защо?
МЪЖА. Дай ми време и всичко ще се оправи!
СЕСТРАТА. Имам само един месец.
МЪЖА. Но аз нямам толкова пари накуп.
СЕСТРАТА. Имаш къща, практика, ще вземеш кредит. А заможните ти приятели, 

дето постоянно кюртираш любовниците им? Нека ти се отблагодарят веднъж в края 
на краищата. 

МЪЖА. Помоли твоя колега да почака. Моля те! Направи го! Ти си ми сестра!
СЕСТРАТА. Не се опитвай да ме манипулираш! Времето ти тече, братко.
Той се хваща с две ръце за главата. Тя се доближава до него и се опитва да му на-

прави масаж, но той я отблъсква.
Сестрата отива до единия от прозорците и го отваря.
Отвън нахлува силен уличен шум.
Той се втурва и силно хлопва прозореца.
Тя пуска видеото.
На екрана продължава тържеството от нейния рожден ден.
Той изключва апаратурата от кабела.
МЪЖА. (притиска ръце до главата си, крещи) Престани! Не си у дома си!… Вър-

ви си!
СЕСТРАТА. Защо ме гониш?
МЪЖА. Същата си като баща си!
СЕСТРАТА. Баща ни…
МЪЖА. Той, той така ме дразнеше, когато… когато…! Остави ме на мира!
СЕСТРАТА. Разбираме се и тръгвам. 
МЪЖА. Мамка му!…
СЕСТРАТА. Кога да дойда за парите?
МЪЖА. Нямам пари, нямам!… И сестра нямам!
П а у з а.
СЕСТРАТА. Какво каза?
МЪЖА. Наобиколили сте ме като общинска крава. И всеки гледа да…. 
СЕСТРАТА. Никой не ти е виновен.
МЪЖА. Доите кръвта ми, душата ми доите!
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СЕСТРАТА. Защото си мислиш, че светът е твой. А ние – в канала!
МЪЖА. Млъкни! 
СЕСТРАТА. Нещастник! Пълен нещастник си ти, братко! Жалко, че не са живи 

родителите ни, за да видят как се размениха ролите.
МЪЖА. Кучка!… Кучки! 
СЕСТРАТА. Кога ще ми върнеш онова, което ми принадлежи?
МЪЖА. Махай се!… Махай се или…!
СЕСТРАТА. Аха – война значи?
Двамата едновременно се спускат към пистолета, сблъскват се, очилата на же-

ната падат на пода.
Сестрата грабва първа пистолета и стреля продължително в Мъжа.
Хвърля пистолета. Изкрещява и побягва навън.
Тишина.
Някъде отдалеч се чува сватбарска музика, над всички се извисяват кларнет и 

тъпан.

МЪЖА ІV
По-късно.
Той си подсвирква и се гласи да излезе. Запътва се към вратата. Минава край пис-

толета, побутва го с крак. Отскача уплашен.
Пистолетът не гръмва.
Мъжа се усмихва, продължава, стига до вратата. Спъва се на прага и пада. Не 

помръдва.
Тишина.

ГОЛЯМАТА МАМА.
По-късно.
Стъмнява се. Сумрак.
Мъжа изважда от камарата в ъгъла чували и измъква от тях дунапрен, парцали 

и конци. Мери, реже, крои, шие и лепи. Изглежда като свещенодействащо лице в цар-
ството на сенките.

МЪЖА. Обичам спокойствието, мамо, сигурността и тишината. Даваш ми ги само 
ти... Не мога да повярвам, че този проклет ден свърши. За мен не е важно как свършва 
нещо. Единственото, което ме интересува в този… В този живот ли да кажа или в онзи? 
Няма значение. Важното е, че свърши. Само главата малко ме боли…

ГОЛЯМАТА МАМА. Ммм! 
МЪЖА. Искаш си устата, знам… Позабавих я малко, не исках да я претупвам. За 

повечето жени основното са задникът или гърдите. Но за теб – устата. Устата, устните, 
усмивката, говоренето – това си ти…. Ето – дебел червен конец. „Ще остана само по 
червило“, спомняш ли си тази глупава песен?… Устните ти са готови. Моля, мамо! 

ГОЛЯМАТА МАМА. Обидена съм ти!
МЪЖА. Това ли е първото, което имаш да ми кажеш? 
ГОЛЯМАТА МАМА. Спомни си какво си приказвал?
МЪЖА. На кого…?
ГОЛЯМАТА МАМА. Сети се сам…. Внимавай, отрежи малко от този миризлив 

дунапрен! Не ми прави крака като на слон!… Кога най-после ще мога да се движа? 
Трябва да отида до огледалото.

МЪЖА. Не мога да разбера за какво говориш?
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ГОЛЯМАТА МАМА. Ще се сетиш… Свий, свий талията. Жена без талия – къща 
без прозорци.

МЪЖА. Ето, така харесва ли ти?
ГОЛЯМАТА МАМА. По-добре е. Кога ще мога да отида до огледалото?
МЪЖА. Ще ми говорят те! Не можело да има различна жена, всички си били при-

личали… Ние с теб ще постигнем хармонията, нали, мамо? Ти ще бъдеш различна, 
уникална. И моя, само моя! Днешният мъж трябва да има една жена, която да се грижи 
само за него, да му бъде предана…

ГОЛЯМАТА МАМА. Не приказвай, когато имаш такава важна работа! Не виждаш 
ли, че опирам в тавана!?

МЪЖА. Кръц… и край! Сега вече не опираш… 
ГОЛЯМАТА МАМА. Толкова голяма – как ще изляза през вратата?
МЪЖА. Защо да излизаш, да се шляеш по улиците? Работата на майките е да си 

стоят при момчетата, да ги пазят и да се грижат за тях.
ГОЛЯМАТА МАМА. За какво са ми тези изкуствени нокти? При това със зелен 

маникюр?
МЪЖА. Такива намерих… Спомняш ли си колко обичам да ме чешеш по гърба? 
ГОЛЯМАТА МАМА. Не станаха ли прекалено дебели дланите на ръцете ми?
МЪЖА. За да ме притискаш, ето… Притисни ме още по-силно! 
П а у з а.
Главоболието ми отмина. 
ГОЛЯМАТА МАМА. Скоро ли ще мога да се видя?
МЪЖА. Скоро, скоро… Така се вълнувам! Израждал съм стотици жени, но сега 

е съвсем друго… Имах една непостижима мечта в този – онзи живот. Да си направя 
дъщеря, да си я родя сам и сам да си я възпитам! 

ГОЛЯМАТА МАМА. Сети ли се за какво съм ти обидена?
П а у з а.
МЪЖА. Не мога. Подсети ме.
ГОЛЯМАТА МАМА. Защо си бил станал гинеколог… Падна ми ръката.
МЪЖА. Новите лепила са като новите момичета, мамо. Траят, докато ги разопако-

ваш. Ето, готово… Защо съм станал гинеколог ли?
ГОЛЯМАТА МАМА. Защо си бил станал гинеколог, да.
МЪЖА. Не си спомням… Мамо, аз умрял ли съм? Или сънувам? 
ГОЛЯМАТА МАМА. Точно затова става дума. Ще го разбереш, когато се сетиш 

какво те питам.
МЪЖА. Не е ли невероятно? Те не можаха, и трите не можаха да ме застрелят? А 

после…
ГОЛЯМАТА МАМА. Не всички умират от куршум. Някои просто се спъват на 

прага и си удрят главата. Ако питаш мен, така е дори по-оригинално.
МЪЖА. Значи съм умрял?
ГОЛЯМАТА МАМА. Това зависи от теб. Искаш ли да си умрял? Или искаш да 

сънуваш?
МЪЖА. Не зная… В момента се чувствам прекрасно!
ГОЛЯМАТА МАМА. Извинявай, неудобно ми е, но искам нещо да те помоля!
МЪЖА. Разбира се, мамо.
ГОЛЯМАТА МАМА. Гърдите ми са малко накриво. Не те ли дразнят?
МЪЖА. Съжалявам! Сега… Така добре ли е?
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ГОЛЯМАТА МАМА. Благодаря ти! Може би би предпочел да си направиш дъщеря 
– голямата ти мечта?

МЪЖА. Не те давам за нищо на света! 
ГОЛЯМАТА МАМА. Макар и дунапрен, все пак – гърдите, дупето... Младото си е 

младо. Признай си, не ме лъжи! 
МЪЖА. Казах! Мечтата си е мечта, майката – майка. Един познат обича да казва: 

„От много мечти сме на тоз хал – постоянно ни ебават мамата!“. 
ГОЛЯМАТА МАМА. Знаеш ли какво, синко?
МЪЖА. Да, мамо.
ГОЛЯМАТА МАМА. От днес го заобикаляй.
МЪЖА. Не те разбирам.
ГОЛЯМАТА МАМА. Този – твоя познат. И забранявам да използваш такъв език 

пред мен!
МЪЖА. Извинявай, мамо! 
ГОЛЯМАТА МАМА. Кога най-после ще отида до огледалото? Жената е жена, ко-

гато е пред огледалото.
МЪЖА. Сега, сега… На моменти ми се струва, че сънувам, а после – че съм ум-

рял.
ГОЛЯМАТА МАМА. Днес ти беше тежък ден. 
МЪЖА. Само ти се грижиш истински за мен.
ГОЛЯМАТА МАМА. То от тази грижа до там я докарахме. Треперим над вас, гле-

зим ви. Като ви срещне бъдещата ви жена, още наивна, къде от страх да не остане сама, 
къде се влюби и хайде – ожените се. И си вземете, че си родите дете момче. После тя 
превръща това момче във ваше подобие. Ето, така се получава омагьосаният кръг на 
мамините момчета… Затова сте постоянно болни и говорите такива глупости!

МЪЖА. Хайде, изплюй камъчето! Какво толкова съм казал?
ГОЛЯМАТА МАМА. Че си станал гинеколог, за да се върнеш там, откъдето си до-

шъл на този свят. 
(Мълчание.)
МЪЖА. Така ли съм казал? Че съм станал гинеколог, за да се върна там, откъдето 

съм дошъл на този свят?
ГОЛЯМАТА МАМА. С две думи – аз съм просто една родилка, която не е могла да 

те подготви за живота. Справедливо ли е, кажи?
МЪЖА. Но ти не си виновна, мамо! Животът е гаден и подъл! Той е просто… нео-

чаквана бременност. Винаги съм се чудил – защо въобще си ме родила?
П а у з а.
ГОЛЯМАТА МАМА. Истината ли да ти кажа?
МЪЖА. Да. 
П а у з а.
ГОЛЯМАТА МАМА. Заради себе си, синко... Е, дойде ли този неповторим момент 

– да направя първата крачка?
МЪЖА. Толкова си хубава, мамо! Голяма, силна, неповторима! И моя, моя, моя!
ГОЛЯМАТА МАМА. Най-после! Момент! Я ми сложи очилата, които са на пода до 

краката ти… Благодаря! Добре ли ми стоят?
МЪЖА. Удивително! Даже диоптрите не личат!
(Голямата мама прави първата си крачка. Мъжа ръкопляска, аплодира. Голямата 

мама се придвижва до огледалото и застава пред него. Върти се, оглежда се.)
П а у з а.
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ГОЛЯМАТА МАМА. Благодаря ти, моето момче! Това изкупва всичките ти грехо-
ве! Гинекологът си е гинеколог!… Остава само да решиш. 

МЪЖА. Да реша – какво? 
ГОЛЯМАТА МАМА. Умрял ли си, сънуваш ли… В края на краищата като твоя 

майка искам да знам по кой път ще поемеш? 
П а у з а.
МЪЖА. Има време… 
ГОЛЯМАТА МАМА. Няма, няма никакво време.
МЪЖА. Не можеш ли да ми помогнеш?
ГОЛЯМАТА МАМА. О, скъпо мое момче! Отдавна мина времето, когато решавах 

вместо теб.
П а у з а.
МЪЖА. Не зная какво да ти кажа. 
ГОЛЯМАТА МАМА. Просто трябва да решиш… Ще останеш при хората или ще 

се върнеш обратно там, откъдето си дошъл – в света на дунапрена.
П а у з а.
МЪЖА. Не мога да реша сам. Помогни ми! Аз съм просто… Просто един обикно-

вен мъж. Не… Аз съм твоето малко момче…. А ти…! Ти си Моята Мама! Моята Голяма 
Мама!

ГОЛЯМАТА МАМА. Няма.
П а у з а.
МЪЖА. Какво няма?
П а у з а.
ГОЛЯМАТА МАМА. Няма Голяма мама! Чу ли?
П а у з а.
Няма!
П а у з а.
Няма! Няма! Няма! 
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Младен Вескович

СЪВРЕМЕННАТА ПОЕЗИЯ – 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ВРЕМЕТО

Поезията е най-старата, но и най-елитната форма в изкуството на словото, кон-
дензирана симбиоза на речта и на смисъла, който тя носи, така че тя дава израз на всич-
ки естетични и социални промени и ги транспонира в стих много преди останалите 
литературни родове. Тъкмо заради това проникването в съвременната поезия, както и 
в поезията, която се е появила през целия ХХ век, е от съществено значение за разбира-
нето на цялата съвременна литература – както на нейните най-значими произведения, 
тъй и на треторазрядните ѝ реализации, които биват забравяни още в момента на съз-
даването им. Като става дума за съвременната сръбска поезия, почти непрестанният 
поток от поетики, които съжителстват в нея едновременно, е главният ѝ отличителен 
белег, както и парадоксът, че нейните високи качества са в изключителна диспропор-
ция, като тя си пробива път до обществено признание с трудност и равнодушие. Изя-
сняването на всички тези взаимоотношения ще ни доведе поне на крачка по-близо до 
опознаването на съвременната поезия, както и на съвременната литература въобще.

Понеже през първата третина от миналия век сръбската поезия успя да влезе в 
крак с европейските творчески тенденции от този период и да запази това и до днес, 
стане ли дума за сръбските поети, имам предвид, че говоря за автори от едно по-ши-
роко географско пространство, естествено при нужното уважаване на културно-ис-
торическите различия. Или използвайки езика на теорията на литературата, можем 
да констатираме, че и най-добрите сръбски поети от Владислав Петкович Дис насам, 
точно като своите европейски съвременници, описват света с негативни категории и 
в тяхното творчество неизменно присъстват дезориентацията, разпиляването на зло-
бодневното в обикновеното, изгубеният порядък, инкохерентността, гротеската, фра-
гментарността, каканиженето на тропи, бруталната неочакваност, депоетизираният 
поетичен израз, рефлексът на разорението, острите образи, дислокацията, доисторич-
ното виждане на нещата и отчуждението, т.е. техните теми и творчески техники могат 
да бъдат взети като представителни за епохата и върху един по-широк пространствен 
план, независимо от факта, че сръбският език е относително малък европейски език. И 
най-сетне не трябва да забравяме и ефектите на глобализацията, която обединява це-
лия свят с такава скорост и интензивност, каквито не са познавали предишните епохи. 

Младен Вескович е роден през 1971 г., завършил е Белград-
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Поради това размишленията за сръбската поезия можем да приемаме като размишле-
ния за съвременната поезия въобще.

На пръв поглед е парадоксален фактът, че поезията, която сега се създава на сръб-
ски език, в по-голямата си част е подчертано качествена (или просто поддържа едно 
по-високо от средното поетично равнище), но че никога в своята нова история не се е 
намирала в сърцевината на читателския интерес. От една страна, причина за това може 
би е току-що споменатото средно равнище, което все пак остава само средно, както и 
изобилието от поетични творби, които по всичко приличат на поезия и съвършено я 
имитират с много стихове, които са съвсем акуратно написани, но в края на краищата 
оставят читателя равнодушен и той ще ги забрави в момента, когато затвори корици-
те на книгата. Прекомерно голямата продукция без съмнение също отслабва интере-
са към четенето дори у най-любознателните духове, които сигурно се питат дали има 
поне една тема, за която поезията може да бъде истински свидетел. Четенето на поезия 
днес прилича почти на безнадеждно търсене на зрънце злато в отдавна изчерпан руд-
ник. А погледнато от друга страна, това би могло да е голямо предизвикателство. Но то 
е логично, защото стойностното винаги е било предназначено за елита: не бива да си 
въобразяваме например, че Бодлер във своето време е бил хвален и признат единстве-
но като голям поет – вниманието на широката публика и тогава е било насочено много 
повече към съдебната забрана върху „Цветя на злото“ и социалните изяви на Бодлер, а 
много по-малко към самите негови стихове. Тази конструкция в незначителни вариан-
ти се повтаря и когато става дума за Вийон, Милтон, Колдридж, Байрон и почти всички 
останали задължително споменавани имена в поезията. Просто едно голямо изкуство 
добива своите поклонници едва след като отмине време, и тогава се утвърждават трай-
ните достойнства на тяхното творчество, докато моментната слава (и това вероятно е 
форма на някаква висша правда) е оставена на пъстрия цирк и естрадата.

Макар да си мислим, че поезията е изтикана накрая както никога досега, струва ми 
се, че нейната някогашна популярност е повече продукт на самовнушение и стереотип 
при възприемане на миналото, отколкото реално състояние на нещата („Който е видял 
действителността, видял е всичко“, отдавна е казал Марк Аврелий). След Първата све-
товна война поезията у нас е била хвалена и популяризирана тогава, когато е ставала 
„държавна“ или „народна“, т.е. така е назовавана онази част от нея, когато с тези поня-
тия е било налагано и възприемано творчеството на Йован Дучич, Милан Ракич или 
Алекса Шантич. Също така поезията е ставала „известна“, когато са били отхвърляни 
нейните стойности, т.е. когато е изтъквана като негативен обществен пример, както е 
в случаите с Дис, Растко Петрович (самият сръбски патриарх остро е реагирал срещу 
неговите стихове) или Сима Пандурович.

След Втората световна война поезията от гледна точка на новата господстваща 
идеология бе станала важно хвалебствено слово за новосъздадената действителност 
или пък стоеше надалеч от нея и естетически се откъсваше, без да има каквито и да 
било обществено-критически реминисценции. Това даде възможност на следвоенната 
поезия относително бързо да стигне до високи естетически постижения, както и да по-
лучи привилегирован обществен статус („контролиран терен“), какъвто нямаше никое 
друго високо изкуство в страните с пазарна икономика. 

От 90-те години на миналия век поезията бе оставена сама на себе си и това е 
позиция, която на Запад тя доста по-рано си извоюва, а което много наши автори из-
глежда и до днес не могат да разберат.
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Също така в медиите се промени възприемането на поезията и статуса на четенето 
въобще, и то преди всичко поради факта, че давлението на икономиката бе заменено с 
давление на идеологията, или още по-точно – поради факта, че икономиката стана из-
ключителната идеология на нашата действителност. По този начин онова, което може да 
се комерсиализира, потъна в хоризонта на медиите, а поезията получи статус на етерич-
но умение, обърнато само към истински посветените и авторите. Колкото и да изглежда 
апокалиптично това състояние, мисля, че то донесе със себе си и известни придобивки 
и една от тях без съмнение е, че към поезията сега се подхожда предимно по безинте-
ресен начин, с предубеждението че, пишейки поезия, няма да станете славен или богат, 
а пишете само заради дълбоката си лична потребност. Мисля, че тъкмо заради това, 
обобщено погледнато, съвременната сръбска поезия е значително по-добра, тематично 
по-разнородна и езиково по-качествена от прозата, която се сблъсква с всеобщата ко-
мерсализация и все по-трудно успява да запази своя художествен интегритет.

На всички тези процеси обаче трябва да се гледа като на епохалната закономер-
ност при приливите и отливите и не бива да се мисли, че за поезията нашето време е 
по-лошо и по-трудно от предишните периоди. В манифестен смисъл то просто е само 
нещо по-различно, но и не се различава по същината си от близкото и по-далечно ми-
нало. А онова, което по същество го характеризира в изкуството, е голямото разноо-
бразие на теми, мотиви и творчески подходи, които за разлика от прозата, без да има 
големи противоборства и спорове, също носи своите достойнства. И тъкмо тази липса 
на единомислие и наличието на свобода са нещо, което при разговорите за съвремен-
ната поезия изобщо не трябва да се пренебрегва, понеже това е факт, който потвържда-
ва, че преди не сме били в състояние да видим всичко това или поне не по такъв начин 
и в такъв обем.

Нека сега да направим един бърз преглед на генезиса на сръбската поезия от но-
вото време, като посочим определен брой поети, за които ми се струва, че могат да 
представят най-високите постижения в нашата най-нова поезия (като при това ще на-
помня, че този списък може да бъде съставен и по друг начин), но едновременно те са 
и конкретни примери, показатели на проблемите, с които съвременната поезия се е 
сблъсквала и се сблъсква днес. Ще ми се да посоча и начините, по които отделни авто-
ри, според естеството на своите таланти, са решавали тези предизвикателства.

Най-напред трябва да кажа, че ние имаме две поетични традиции – средновеков-
ната ерудитна и устната, фолклорната, които са значими за формирането на сръбската 
поезия на новото време, респективно това са двата пътепоказателя, които и днес до из-
вестна степен насочват формата и тематичните ориентации на съвременните творци, а 
това са и пътищата, които авторите сами си избират. Голямата традиция на сръбската 
сакрална средновековна поезия е угасвала постепенно през ХVІ и ХVІІ в., но последни-
те представители на тази традиция – монасите от манастира Рача, са направили тъй, че 
творческата енергия и поетичният израз на канонизираната поезия през Късното сред-
новековие неусетно се вливат в поезията с нова, подчертано индивидуализирана насо-
ченост, заедно с елементите и поетичните характеристики на фолклорно-митичната 
поетична традиция, която (както това бе констатирал и Гьоте) в незаписаните облици 
на героичния епос при сърбите остава да живее по-дълго, отколкото при останали-
те европейски народи. Иначе рефлексът за това състояние е предизвикателство, което 
много съвременни поети използват или на което разчитат като форма от колективния 
спомен. Поезията от края на ХVІІІ в. и началото на ХІХ в. (Захарие Орфелин, Доситей 
Обрадович, Йован Пачич, Лукиян Мушицки, Павле Соларич, Сава Мъркал) постепен-
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но утвърждава поетичния индивидуализъм и търси своя израз в границите на още 
ненормирания сръбски литературен език, но и в европейския Барок и Просвещение. 
След това пък през Класицизма и чрез предромантичната реформа на езика от Вук Ка-
раджич те много силно импулсират създаването на новите основи на сръбската поезия 
от средата на ХІХ в. (преди всичко като условие в категорията индивидуален талант), 
а това е и времето, когато сръбската литература за пръв път след много столетия се 
сдобива с поети с европейско значение като Йован Стерия Попович и Петър Петрович 
Негош, чиито национални и космогонично-философски поеми превръщат своя автор 
в синоним на сръбския поетичен архетип. И той става негова ключова фигура. Сръб-
ският романтизъм, който закъснява от европейския и продължава относителното 
кратко време, въвежда в сръбската поезия личността на поета-лирик и едновременно 
укрепва неговото място в системата на националната култура. Така например почина-
лият рано Бранко Радичевич със своя поетичен мелос обединява влиянието на народ-
ната поезия, сръбската гражданска лирика и немския романтизъм, като става първият 
истински лиричен и фаталистичен мит в историята на сръбската поезия, докато трима 
поети-романтици, дошли след него, обогатяват тази епоха, всеки по свой начин: Йован 
Йованович Змай става символична фигура на популистки всезнаещ поет и предста-
влява цяла културна институция, Джура Якшич се помни като образец на прокълнат 
поет-бохем, докато европейски значимият Лаза Костич има пиетет към метафизиката 
и ексцентризма.

Краят на ХІХ век предвещава процеси, които могат да се сравнят с подобни тен-
денции в европейския модернизъм, а после – и с разграждането и детронирането на 
създадената от романтизма „аз“-инстанция, като централна категория в поезията на 
новото време. 

„Модерната“ от началото на ХХ в. най-напред се възприема като елитарност на 
поетичния израз, който се налага от символизма и в който мелодията, емоционалност-
та и верификацията на сръбския лиричен стих ще бъдат доведени до изящество, преди 
всичко в творчеството на Йован Дучич и Милан Ракич, а след това и като декадентски 
фатализъм, който обаче не се стреми към изящество на поетичния израз, а предимно 
към въздействие из глъбините на поетичните образи, както е при Дис или Сима Пан-
дурович. Още тогава могат да се забележат ранните белези на модернизма, експресио-
низма и авангардизма, както и малко познатия дотогава в сръбската поезия свободен 
стих и експериментално-лудешки подход при Тодор Манойлович, Милан Чурчин или 
Станислав Винавер. Онова, което през първото десетилетие на ХХ век е било само за-
гатнато, след Първата световна война става главно направление в сръбската поезия. 
По това време творческите потенциали на сръбската поезия стават напълно еднакви 
с европейския начин на поетичен изказ и мислене в поезията и свързаното с нея, тъй 
че сръбската поезия бива наводнена от множество –изми, които всъщност са първата 
сръбска вълна на модернизма, чиито върхове са достигнати в творчеството на Милош 
Църнянски, Растко Петрович и Момчило Настасиевич, успели да намерят истинската 
мярка между конвенционалния поетичен израз и неговата комуникативност и нова-
торския и експериментален подход към поезията. Заради това те биват четени и оста-
ват четени, защото просто не са прекъсвали езиковите връзки с читателите, каквото 
са правили радикалните експериментатори. Още тогава едновременно съществуват и 
други стойностни поетични стратегии (нещо, което като характеристика съществу-
ва и днес), имайки предвид например Десанка Макссдимович, която тогава създава 
изключителни произведения, продължили хода на традиционната лирика. В този 
междувоенен период почти едновременно със случващото се във френската поезия 
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в сръбската поезия се появява сюрреализмът (Душан Матич, Оскар Давичо, Милан 
Дединац) – литературно движение, което идеологизира своята творческа концепция, 
като нарочно се насочва към автономност и автоматизъм на поетичния израз, защо-
то иска по такъв начин да освободи поетичния израз от всякаква функционализация, 
която през новото време съпровожда сръбската поезия като естетски баласт от самото 
начало. Тази утилитаризация през ХVІІІ и ХІХ в. и през първата половина на ХХ в. е 
променяла своето лице и функция (от просветителство до национална еманципация, 
през идеологически или дори открити политически концепти), за да може през втората 
половина на ХХ в. – още през първите следвоенни години с поезията на „бойците и 
бригадирите“, с появяването на втория модернизъм (Васко Попа, Миодраг Павлович), 
както и с обновяването на автентичния традиционен лиризъм (Стеван Раичкович), 
поезията най-сетне да извоюва правото да говори сама за себе си.

Всъщност тази втора вълна на модернизма постави и споменатото по-горе разши-
ряване на творческото поле на сръбската поезия в едно безгранично пространство. В 
това пространство постиженията са повече от количествено, отколкото от качествено 
естество, като в него съществуват успоредно поетична непредвидимост и конвенци-
онална, интимистична изповедност, митотворчество и пълна деструкция на речта и 
смисъла, напълно различни поетични профили и матрици на стихосложението, както 
и множество имена, много голяма продукция и слаб отклик у читателите, т.е. равноду-
шие на обществеността към поезията, както и сериозно отслабване на влиянието на 
поетичното слово. Това е в парадоксална противоположност с нейните много високи 
постижения и издигане интерпретативното умение на критиката.

С други думи модерните времена на сръбската поезия се характеризират с непре-
къснато преплитане на противоположни творчески тенденции, които се движат от не-
оромантизма (Десимир Благоевич, Скендер Куленович) през неосимволизма (Бранко 
Милкович, Милован Данойлич, Борислав Радович, Иван В. Лалич, Йован Христич) до 
неоавангардизма (Воислав Деспотов), чак до изцяло самобитни поетични опуси (Бра-
нислав Петрович, Александър Ристович). Всички тези тенденции в постмодернизма, 
т.е. в сегашния момент на сръбската поезия, са доведени до пределни граници и по 
форма, и по съдържание. Оттук ние можем да проследяваме постоянната ревитали-
зация на традицията (Матия Бечкович, Райко Петров Ного, Мирослав Максимович, 
Милосав Тешич), както и диренето на нови изразни възможности на езика (Милутин 
Петрович, Раша Ливада, Йован Зивлак, Новица Тадич, Радмила Лазич, Иван Негри-
шорац, Живорад Неделкович, Воислав Каранович, Саша Радойчич и други, та чак до 
най-младите гласове). Заради всичко, което споменахме, ми се струва, че не може да се 
поставя под въпрос констатацията, че модерната сръбска поезия представлява синтез 
на историята и индивидуалността, традицията и новаторството, лексическата имаги-
нация и дълбоката психология, същностното и трансцедентното, съзнанието за колек-
тивна идентичност и предизвикателството, което носи на личността светът, в който 
живеем, понеже преди всичко друго тя естетически представлява най-доброто, което 
съществува в цялата култура на сръбския език, както и нейното присъствие в балкан-
ската и европейската орбита и контекст.

Всъщност една такава поезия отговаря и ще отговаря на предизвикателствата на 
времето с пълното съзнание за миналите епохи, но и със съвсем ясното разбиране за мо-
мента, в който се създава. Тъй например Воислав Деспотов в стихотворението си „Жи-
вот“ прибягва до хуморна инверсия: действителността вече не произвежда поезия, но 
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поезията ражда илюзия за действителност; действителността вече дори не съществува, 
защото съществуват само нейните телевизионно-поетични илюзионистични прояви. 
Новица Тадич, поет, потънал в безнадеждност, вижда (все пак!) в слабото припламване 
на една мъждукаща светлинка надеждата за възраждане на този свят и пъклеността на 
модерната цивилизация на града като неин ключов символ. Васа Павкович пък пише 
стихове, които понякога са едновременно поезия и проза, което е крайно следствие на 
неговия творчески начин на мислене или плъзгане на езика от прозаичната поезия към 
поетизираната проза и назад, а всичко това е опит да се покаже, че все още има какво 
да се каже и че за това има съответните поетични средства. Макар че преди всяка нова 
книга изглежда, че то е невъзможно.

Сблъскал се с епохалния опит от първата половина на ХХ век, Васко Попа тръгва 
някак си назад, към интензитета на началото, към зората на раждането на езика, към 
момента на интегралността. Стеван Раичкович за същото това време и за идващото 
след него говори със своя език на „сложната простота“, тълкувайки едновременно и 
ежедневието, и универсалните явления. От друга страна, Иван В. Лалич в своята пое-
зия ни се представя с изключителната широта на културните и времевите кръгозори и 
с дълбочината на поетичната си имагинация, която гледа на всичко съществуващо през 
призмата на вечността и Бога у човека и на човека в Бога, което според собствените му 
думи става „чрез формулиране на някои афирмативни отговори на въпроси, на които е 
най-лесно да се отговори с отрицание или отхвърляне“. Йован Христич в своята поезия 
бе верен последовател на Елиот и на неговото гледище, че един поет, колкото и да е ве-
лик, сам за себе си няма почти никаква стойност. Затова поезията на Христич смятаме 
за резонатор на културната памет, която винаги говори с адрес към съвременността – с 
акцент върху очертаването на митическите рамки, в които после много лесно могат да 
се вместят всички злободневни основи на универсалните феномени. Бранислав Петро-
вич със своята поезия възнамеряваше да върне свежестта и простотата и да я освободи 
от наносите на перверзното мисловно остроумничене, зад което се криеше липсата на 
дарба за живот (както това бе констатирал Мухарем Первич). Милован Мартич със 
своите стихове се обръща към веризма, докато Милан Джорджевич се връща лирично 
към корените и детството. Миодраг Раичевич пише прекрасни пародии, като отговор 
на света, в който живее. Никола Вуичич пише песните си, които са редуцирани сюжет-
ни текстове, в които блестят отсетите зрънца на ежедневието. Мирослав Михаилович 
търпеливо пише по собствен сатиричен модел, изразен чрез диалекта от Вранье. Во-
ислав Каранович отстранява от своя поетичен кръгозор запъхтяната сценография на 
модерния свят и връщайки се към една мотивационна и езикова елементарност, въз-
обновява романтичната, а след това и символистичната наситеност на песента, в чийто 
център отново е привилегированото поетово „аз“, което е достигнало зрялост, но това 
сега не разтърсва, а примирява. По този начин конфликтът е преодолян и поезията е 
пред нас отново в своя най-чист вид.

И докато бъде така, и докато съществуват толкова много необикновено инвен-
тивни и впечатляващи подходи към изкуството на поезията, тя ще намира мястото си 
като опит да фиксира в текст нашето време в този свят, който ежечасно и неповратимо 
ни се изплъзва, и онова, което остава, ще бъде завещано за поетите, които ще дойдат 
след нас.
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Санин Сорел 

Доц. Санин Сорел (р. 1970) е автор на книги с поезия, проза, есеистика, научни сту-
дии и др. Преподава хърватска литература в университета в гр. Риека. В края на 2007 г. 
води първата делегация хърватски писатели от 65 години насам, която гостува и на Ве-
ликотърновския университет. С. Сорел е съставител на голям представителен цикъл на 
днешната хърватска поезия, предназначен за публикуване в България, част от който по-
местваме на нашите страници. Кратките бележки за авторите са извадки от неговия 
обширен анализ.

СЪВРЕМЕННА ХЪРВАТСКА ПОЕЗИЯ

Хърватската поезия на двадесетия век преживя няколко прелома, които бяха най-
често в зависимост от обществените процеси в историята ни. През последните шестде-
сетина години два обществени опорни преломни пункта преобърнаха историята, 
функцията, рецепцията и стойностите на поезията с цялото ѝ своеобразие. Първият е 
свързан с Втората световна война, непосредствено след която за кратко време преоб-
ладаваше социалистическият дискурс, докато вторият прелом стана съвсем в начало-
то на деветдесетте години на ХХ век, като този път бе свързан с нашата Отечествена 
война. В течение на тези години множество и различни поетики конструираха онова, 
което разбираме под понятието съвременна хърватска поезия. На всички тях – в по-
голяма или по-малка степен – общото название е плурализъм, тъй че тя едновременно 
екзистира в диапазона от (нео)авангардните до ретроградните тенденции.

И докато, от една страна, сега имаме съвсем ясно поетично очертание на поколе-
нието от деветдесетте, от друга страна, писателите от по-старите поколения продължа-
ват да бъдат активни и актуални, като независимо от всичко развиват своята лирика 
заедно с тях или пък заради споменатите причини правят определени поетични или 
някакви други ходове. Впрочем можем да установим как хърватската поезия се раз-
вива вътре в три поетични концепта или образеца, които са относително стари, макар 
че преломната 1971 г. поетът, литературният критик, преводач и антологист Звонимир 
Мърконич нарече „опит за пространство, екзистенция и език“. С няколко думи, поети-
те от опита на пространството не са само предметно определени от пейзажа, а напро-
тив, те издигат пространството до неговите исторически или антропологични мащаби, 
докато поезията релизира своя опит за екзистенция върху територията на хуманността 
– всред негостоприемния пейзаж на света, „отхвърлеността“ на субекта в „долината 
на сълзите“, като регистрира неговата фрагментарност и неговата децентрираност. От 
трета страна, поезията на опита в езика според Мърконич е насочена към осъзнаване-
то на писането според написаното, материалността на знака, на самия код, за който е 
съществен експериментът, а традицията е авангардна. Съвсем разбираемо е, че вътре 
в тези три опита се случват престроявания и преплитания, поради което във всеки от 
тях се интегрират различни исторически стилове. Едва оттам нататък, благодарение на 
скриптуализма, интер/метатекстуалността и интермедиалността на израза, опитът на 
езика в хърватската поезия се отваря към постмодернистичната епоха или заблуда – с 
особен акцент върху понятията за логоцентризъм, корени, семиотика и други подоб-
ни. Постмодернизмът в хърватската литература навлезе чрез Иван Рогич Нехаев, Бра-
нимир Бошняк и особено чрез Дарко Колибаш и списание „Питаня“ (Въпроси), като 
акцентът бе поставен в първия период (1969–1974 г.) и в техния прочит на френската 
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мисъл на Тел Квел, особено на Дерида и Лацан, а, разбира се, и на Хайдегер. След това 
постмодернизмът във всички свои варианти и дискусии ще намерим на страниците на 
списание „Кворум“ от средата на осемдесетте години на ХХ столетие. В този контекст 
„Практиката на лъжата“, стихосбирка на Бранко Малеш, ще заема неизбежно рефе-
рентно място.

През последните петнайсетина години станаха значими обществени промени, 
които пък повлияха в различна степен и върху насоките на развитието в цялата ни 
литература. Прекъсването, респективно историческият дисконуитет е свързан с дър-
жавно-правния суверенитет, промените в стопанско-икономическите парадигми, из-
местването на културния фокус, свързан с отношението към националното: емоци-
ите, съзнанието, езика, културата и идентичността. Войната върху харватската земя 
бе само логично продължение на онези процеси, на които хърватската независимост 
беше самият връх, но продължението им за хърватската култура, респективно за пое-
зията, беше изключително съдбовно. Напълно разбираемо е, че през първите години 
музите замлъкнаха пред оръдията, но като своеобразен идеологичен монумент от това 
време остана антологията на родолюбивата поезия на Анте Стамач и Иво Санадер „В 
този страшен час“ (преведена и у нас – бел. прев.), както и редица панорами, подборки 
и пр. с подобна тематика. Първата „последица“ от това прекъсване беше конституира-
нето на новото поетично поколение, което по-интензивно започна да се изявява след 
1993 година. Основните характеристики на поезията от деветдесетте, т.е. на най-младо-
то поколение, се изразиха във възобновяването на екзистенциалното пространство, а 
също така в стремежа му да се организира около флуидното разбиране за категорията 
на субекта, тъй че в съвременната хърватска критика често се говори за радикална 
субективност. Също така критиката установи по какъв начин доминира относителната 
разнопосочност в поезията, а оттам иде и трудният анализ на системите, което пък 
значително усложнява тяхното разкриване и самото им описване. Към тази отчасти 
вярна теза трябва да добавим и онази, която говори за поезията на деветдесетте с ней-
ните ретроградни практики и опит. От всички тези характеристики може да се извлече 
заключение за постмодернистичната природа на съвременната хърватска панорама, 
което обаче би било далеч от истината. Онова, което ни се струва относително сигур-
но, е интересът към поетичния дискурс, който е обратно пропорционален на обществ-
ния интерес към нея. При своеобразната си гетоизираност с неотдавна създаденото 
списание „Поезия“ тя се стреми да създаде собствено свободно пространство, което 
трябва да мисли за редица проблеми: хибридизация на културата, сдружения за спек-
такли, разпадане на хуманизма, пазарно стопанство, бедност, собствено теоретично и 
историческо утвърждаване, отношение към другия; то трябва да има позиция за иден-
тичността и преди всичко за идеологиите, които не желае да пропагандира, но тях не 
може да ги загърби. И все пак същността на хърватската поезия е изключително жива, 
разнообразна, макар и с един недостатък, който всъщност не е и такъв – прокобата на 
малкия език, който обаче като нещо добро има възможност за самостойно развитие, 
докато, от друга страна, е константно неизвестен факт в света на глобализацията.

2007 
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Весна Парун (1922)

Доскоро най-значимите поети на Хърватия бяха трима. Бардът Драгутин Тадиянович 

почина през юни 2007 г. на 102 години, а няколко месеца преди него си отиде и Славко Михалич. 

Тъй че от тях остана само ВЕСНА ПАРУН.

Тя е родена през 1922 г. на адриатическия остров Зларин. Филолог по образование, тя 

посвещава целия си живот на литературата. Освен поезия тя пише есеистика, пиеси, лите-

ратура за деца, сатира, художствена публицистика и пр. Основна тема в нейното лирично 

творчство е любовта – символ на диренето, на хармонията, на осъзнаване на висшата въ-

трешна красота.

В. Парун живее около три години в България, но и отпреди това я свързва голямо прия-

телство с Блага Димитрова и Радой Ралин. Тук създава стихосбирката си „Вятър от Тракия“, 

пътеписната книга „На другото море“, цикъл есета за България и още много творби. В писмо 

до мен пише: „Къде ли не съм била във вашата страна?.. След като я обикалях цялата, защо 

ли все още неспокойно я диря? Всяка стъпка ме сближава с нейната истина и ми донася нова 

радост и вдъхновение...“

Ганчо Савов

УТРИННО СТЪБЛО

Любов: тръпчивият вкус на далечни познати води

се вдига из покосения здрач.

Геранът ни превръща в билки, гледащи към мрака

на своята жажда. Оттатък устните

утрото е мочурище, а ароматът на цветята – нечист.

Оттатък устните всяка дума

е едно горчиво слънце, което ни вика.

Любов. Все слушаш една и съща брадва как сече

свода на топлата гора, в която сме израснали.

Дайте кураж на зората, нейните ръце вече отслабват.

Те са пламъците на птиците, които отлитат.

Небето е тревога на създателя.

Колко безгрижно се е изправила светлината!

Плодни наноси на болката, бъдете търпеливи.

Сиянието е все по-далеч от устието, а сянката – все по-близко до извора,

където случайният вятър спира лятото.

Любовта неизползвана си отива. Пустият огън

отнася нейния роден заключен водоскок.

Роза на челото. Любовта – благодатен дъжд, дъхава градина на живота.

Безпомощен корен. Съновидение. Скала.
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Така нашите кости

се договарят със звездите.

ЧОВЕК

Ти си Никой и Нищо. Нула, която нараства

и се превръща в Слънчев стожер, в Млечен път.

Крилете ти ангелски са твоите болки и страсти,

само твоите барабани в нощта на безкрая отекват.

Черна дупка сред звездите пробожда твоя ум –

във впряга пространство време – Бог: последен 

континуум.

Всяка човешка съдба е тънка космическа нишка.

По нея е изписан от двата края твоят маршрут.

Пространството – безкрайно огънато платнище – 

ни смита като мухи. Махалото на времето ни люшка

и със сянката ни влече към своя Илюзорен скут.

Твоят мозък, както и всемирът шуплест, е изкривен.

Само един тежък неутрон в жилите ти е оживен,

а кръвта на живите по Божия образ се стича

като водите на Ниагара. Нарочно. Въпреки всичко.

В Универсума никъде няма дори за лек права линия,

Но ти искаш хаоса на света с инстинкта си да оправиш.

Само от едно мрачно умение се срамиш,

усъвършенствано страстно от твоя възвишен род: 

войната.

И сега остриетата вехти в угаснал блясък топиш.

Махни, земна твар, от небесните мечти своите пръсти,

склопи празни очи. Дошъл е часът ти

за математически сън. Време е, Звяр, да заспиш!
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МИГНОВЕНИЕ

Ръката, която дълго от влака

ти маха – призрачна, бяла,

може ли да ти върне от мрака

времето със себе си отвяла?

Може ли някога ръката

с докосване да познаеш,

или така ще изчезне с дъгата

във вечерната позлата?

Тогава небето ще опустее.

Само брезовите листа ще стенат

в клоните: още един изстрадан

миг ефимерен на среща-разлъка

като трепване на стрелка тънка,

като порив за целувка жаден.

БОЖЕ НА ПОЕЗИЯТА

Боже на Поезията, ако те има

на земята, на небето или по средата,

със свредела на своята рима,

помогни ми да срина междата,

която разделя видимия свят

от невидимия на Слънцесве£та. 

И тогава мога спокойно да умра,

ако Ти пожелаеш. В чашката на цвете

сърцето ми нека се разпукне

от своята песен рукнала,

като щурец в тревите

зад скалата на глухия склон,

където се е скрил Посейдон

от рева на вълните.
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АНТИБАСНЯ

Добър трябва да е всеки,

иде прадядото на Мраз.

Носът му от шампанско свети,

скреж обвива го в тоз час.

А след него бавно крачи

Дядо Коледа, той гледа,

на плета чевръсто скача, 

със снежни топки го замерва.

Догодина, сине татков,

Дядо Коледа ще съм.

От гората със сонди нафтови

две ели ще донеса.

ОСТРОВ ПОД ДЪЖДА

Щом на моя остров дъжд завали,

Червената шапчица в гората остава.

Западният вятър вдига нейните поли,

а хълмът Хлепац от срам поруменява.

Но когато Зларин вятър луд връхлита,

„Добре дошъл“ той мърмори и се клати.

Наоколо стада скитат ли, скитат,

пеят мъжка песен с думи непознати.

Щом на моя остров дъжд вали,

той прилича на печурка

под чадъра бял.

Не дай бог, градушка да го завали,

до голо го свлича

на брега опустял.
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Славко Михалич 
(1928–2007)

Със своя екзистенциален израз той постига обръщане към субекта, към неговата „адхе-

зираност“, както и към неговия обществен статус... Пишейки за кризите през двайсетия век, 

Сл. Михалич е своеобразен духовен, както и социален хронист на последните петдесетина 

години. 

ЗВУКЪТ НА ПРОСТОРА

Диша едва, на вълни, драскотините не брои,

прескача годините. Извън историята е, усмихва се

бледо на времето, на безсилния вятър, камъкът

маркира само окото прелитащо, следата пенлива.

Черна точка бялата следи. Разперва се,

с крилата бие силно, стрелва се нагоре, избледнява

в скока си до нивото на слънчевия прилив. Насекомо

с прилепнали крачета. Свидлива мисъл

на нощта. Отписва излишните предмети. Невидима

змия пясъка раздвижва, тревички никнат, изчезват

в крехка пръст. Нахълтва крачка стегната.

Камбани дълги, неми, минувачи. За час

прахта се сляга, но не успява. Безчувствен е просторът,

занича към обзора. Привидно. Пристига с черна

птица, разсипва думите. А мястото му не може никой да

намери, та се завръща в прикътаната си градина. Тогава

целият простор внезапно се разпуска, самия себе си

във синьо озарява, замрачава и небето. Очите се смиряват,

гледат, а не виждат, отвръщат с огън сив.

ХОРАТА, КОИТО ПЕЯТ

Хората, които пеят,

дойдоха от подземия, небостъргачи, изпод мостовете.

Спряха се на прага земен,

приветливо устата им се очертават,

изникват гласовете им от цялото им тяло.

Озарени обелиски, които растат вдъхновено,

зад границите допустими виждат и пеят.

Без да знаят, че живеят, с отворени очи сънуват,

усещат се изтръгнати от болнични постели,
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от залите съдебни, от тъмниците, от стените

на разорени класни стаи.

Които бягат по улиците стръмни,

стоят зад щандовете във цветарски магазини,

водят пълнички деца из райски лабиринти.

Които бият мъже жестоки и жени озлобени.

На връх планината на човечеството стоят

свирки хиляди, които се превръщат в разоряващо съзвучие,

в славеева песен, която ключ е към битие човешко.

Тази, която залита, кълне, докато след нея деца се раждат,

повдига се над върха, поглежда и отваря небесните врати.

Сади гори, които още не са източник на свобода.

Плаче над мъртвата река и връща извора зелен.

Пише стихове, играе на площада, рисува под бурята на слънцето.

Песента, която не престава дори когато изчезнат певците,

непрестанно се чува ясно над златните пустини.

И се виждат устата – само не се знае кому принадлежат.

СКРИТИ В КОРОНАТА

Светът какво ли е, ако не листо в корона на дърво –

скрито от твоето око, за себе си невидимо –

различно от това, което на птичаря струва се еднакво,

листо, което съвсем загадъчно във вековете се повтаря,

листо, което непрестанно те следи като свят знак,

а после отново е листо от тази влюбена корона,

което съвсем спокойно пада, понеже знае,

че други ще се грижат за неговото връщане 

тъй дълго, докато те искат да бъде всичко съвършено.

ВРЕМЕ

Времето, което поразява ни с илюзията, 

че съществуваме. Че продължаваме като

сладка върволица мравки. Не виждаме

кой на наше място идва, той също

бърза, ръце размахва, пада във вълшебната кутия

на самотата черна. Времето върви измамно

с барабан, преметнат през врата, и вика: аз съм 

вашата единствена утеха, без мен на прах ще станете,

във моя скут всеки е красив, мъдрец и силен.

Все едно дали е хубаво, или лошо времето,
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то насила ни върти само за да не

се събуди разумът, който очите ще разтърка,

кафеза от себе си ще хвърли и ще извади меча.

Не е ли вече миг нас някой да ни защити

от змея, който бълва секунди, минути, часове.

Даниел Драгоевич (1934)

Той е поет на Средиземноморието, на вплитането между поезията и прозата, приро-

дата и съзнанието. Дискурсът му се характеризира с „поетиката на погледа“. Погледът му 

е насочн към пространството, както и към субекта. Категорията време много не го инте-

ресува.

ФАКТИЧЕСКИ

Дъната се активираха. И големите, и малките. И океанските, и на добре 

познатите ни съдинки. Онези, за които никога не сме мислили, и онези, които винаги 

са ни под ръка. Всички дъна. Те напират от всички страни около нас, в самите нас, 

из нас. Идват, отиват си, стоят, не помръдват. Използват своето итъйнататък. 

Повече не можеш да паднеш, по-ниско няма накъде. Нали сме сигурни, че не може нито 

времето, нито животът, нито светът да бъдат само дъно? Но може! Свят, който 

може да се провре под вратата, сякаш е прегазен от валяк... Ето ги, те дойдоха, 

идват дъната. Голямото дъно на спането и съня, дъното, което се е вмъкнало във 

всяко дъно, дъното на дъното е на дъното с дъно. О, ти, дъно. Все някой е дъно на 

някого, всеки е дъно на всеки, това не е нито късмет, нито злополука. Как е вашето 

дъно? А ние си казваме: Остави тая работа, зарежи всичко, което е над него, до него, 

каквото и да е, където и да е, по всички посоки. То влиза в лексиконите, подлага се под 

всяка дума. То е магията, след като паднеш. Няма вече преди, няма връщане после, 

там вече е дъното, музика на един тон. Може ли да се каже дъно на Бога, дъно на 

небето? Може и трябва. Както трябва да казваме дъно на гласа, дъно на тялото, 

дъно на земята, дъно на книгата, дъно на картината, дъно на тварите, дъно на 

животното, дъно на лудостта, дъно на дъжда, дъно на паметта, дъно на улицата, 

дъно на желанието, дъно на сиромашията, дъно на заминаването, дъно на огъня, 

дъно на ругатнята, дъно на каквото и да е, дъно на всичко, дъно на нищото, дъно на 

абсолютния край.
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Звонимир Мърконич (1938)

При Мърконич медитативността, като характеристика на поетичния говор, може да 

свърже различни времена, поетики, моди, трансценденции.

БЕЗ МЕТАФОРИ

Пробуждам се сутрин в свят без метафори,

всичко се смъква от мен.

Гол съм, ярка светлина навсякъде

поставя ред между предметите,

намира ме между предметите.

Опипвам се за пръв път без срам и патетика –

отдавна си представях как ще стане това.

Дали обаче това е същото?

Ставам, кракът намира под, мога да ходя

но въпросът е мога ли да говоря,

как ще се развива мисловната ми дейност,

ще мога ли да оцелея,

просто какво ще ям утре и с кои зъби.

Ако това стане и с онези, които газят по метафори

от горе към лошото и най-лошата 

революция от само себе си,

ще мога наказан и отмъстен

без голямо съжаление да се скапя.

Никица Петрак (1939)

Поетичният му път върви от абстрактното към конкретното. Дори неговите последни 

книги са потопени в конкретна обществена ралност. 

ЛИПСВАТ МИ
  На г-жа Ясна Башич

1.

Липсват ми чистите хора, онези дълбоки жени,

онези, които са писали живота си с вътрешната си светлина

и са оставяли след себе си следи от жарава,

на която ние, другите, дълго ще се греем.

2.

Отдавна вече ги няма, превърнали са се 

в някакви лоши фотографии,

в овехтяла хартия, която не докосваме.
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3.

А те имаха такива очи! Вълнуваха се 

от дух и страсти, техният човешки срам

запламтяваше едва когато стигаха до края,

когато при своето празно съществуване

можеха да преведат разбираемия език на търпението

чрез някакъв жест или цвят, глътка или притворени очи,

усмивка в ъгъла на устните си, задълго задържана ръка

и само с по някоя дума; такива са предишните хора.

4.

Сега светът е безимен и чудесен! Формите са съвършени.

Младата радост е нахална и настъпателна.

Всичко ми се струва красиво, пълно.

Пак безумен и наивен бързам по улицата,

все виждам нещо, което не съм виждал,

всичко постоянно се променя, ново и блестящо,

насмешливо и весело – в света вече няма

себеотрицание и оскъдица.

5.

И разговорите са вече подготвени: говори се по рецепти,

значенията са недвусмислени, няма какво да гадаеш,

всички образи предварително са измислени: though this be madness,

yet there is method in it; понякога спирам,

така удобно се чувствам, не съм нещастен –

сега заедно с кафето ти поднасят тиха музика

и информация – нима някой ще устои на това.

6.

И все пак: липсват ми... и т.н.

Иван Рогич Нехаев (1943)

Поетът издигна поезията до Мистерия. Без неговата енергичност, реализирана експан-

зивност чрез фрагментарност, мисъл, хумор, ирония, ерос и пр. хърватската поезия щеше да 

се развива по друг начин.

Из „8 ХИБРИДНИ КОМЕНТАРИ ПРЕДИ ВИДЯНОТО“

Две жени на масата повече ли са от една? Надали някой си спомня дневниците на оня 
любовник от неолита, който ни кара да се замислим. Надали някой си спомня и за любов-
ните изцепки на един мистик. Дълго недоумявах защо мюсюлманите обичат по четири 
жени заедно. Да речем: четири са страните на света – за всяка по една. Но в пустинята, 
къдeто се е зародила алгебрата, всичко има една страна – към висинето. Останалите три 
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жени очевидно стават излишни. Понякога и празното трябва да се подели, като се разтяга 
и удължава, но пък по-хубаво не става. Дали във всичко това е коренът на квадратурата 
на любовта?

Не знам дали съм бил навсякъде, където е трябвало да бъда. Но дори на границата 
между различните тръпчиви светлинки ясно се вижда едно: синьото разчита само на една 
посока. Дали другите неизвестни, свързани със знака за равенство, са само жертви, упо-
требени по план от режисурата за първото? Или пък с гордост са успели в надпреварата, 
при която всички са имали добри шансове? Дали са само премълчани паметници на иден-
тичност? Ако съм доловил вярно, все пак някой е спечелил.

Ако съм бог, щях да махна с ръка, ако изобщо имам с какво да махна, особено с ръка, 
но на бог това му приляга. Между двете жени не може да има равенство. Въпреки лятото, 
огряно от синьото. Впрочем имаме една двойна самотност и поделен смях, две водорав-
ни осмици. Любовниците ще дойдат после и ще се размножат с всяка една.

*** 

Малко са жените, които успешно се справят през лятото. Те са рядкост, но лесно мо-
жете да ги познаете. Където могат, те крадат парчета от знамена на известни и неизвест-
ни държави и от събраните парцалчета си шият летни биографии, които си създават под 
слънцето. Новите държави ги чакат обикновено по плажовете на океания и по гребените 
на азиатските вулкани, другаде вече няма място. Само забравят да се преброят колко са 
под полъха на озона, и необезпокоявани се реят, обуздавайки с токчетата си гравитаци-
онните закони. Само не си мислете, че имат малко успехи. Те имат тен, макар и само върху 
кожата. Имат знамена и стягове, макар че те приличат на долното им бельо. Имат цели, 
но само ведри. Имат отбранителни части, които са изненадващо много. Имат и блясък, 
какъвто се признава само на успелите. И винаги имат под ръка в резерва за телата си ра-
йета, квадрати и звезди. Затова те са и различни, и привилегировани.

За мен, който не обича царствата, те имат още едно непостижимо достойнство: не се 
обединяват.

Бранимир Бошняк (1943)

Той заема висока етична позиция. И докато лириката му в миналото бе насочена към ези-
ка, днес тя се определя за социалния контекст.

ЗА ТЯЛОТО НА ДУШАТА

Душата непрекъснато е готова, дори когато е изразходвана и натикана
в някакъв ъгъл на силното тяло, на което наглед не му трябва нищо.

Но внезапно душата изпълва тялото с някаква метална мекота, която 
обръща гръб на света,

сякаш иска изцяло да го опознае: Къде съм! Как се движа!
А тези въпроси са удоволствие за душата, защото се поставят някак си заедно

с онези, които не изискват отговори. А тя като че ги знае и не
чака да се изпълнят всички условия: заедно трябва да им се отговори,

та трепетът на съзнанието да обхване
целия развиващ се свят в разширено единство,

където всичко и без друго ще се раздвои.
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Звонко Макович (1947)

Зв. Макович неутрализира субекта на лириката си, превръщайки го в пространство на 

прелома на езиковата мощ и на антропологичната константа на човека. 

СЯНКАТА ПОКРИВА СЯНКА

Няма вече връщане.
Дори и спомените са само нещо,
което може да съществува известно време.
И след това – нищо. Нищо.
И думите са неразбираеми.
Неизползваеми и безполезни.
Наоколо само реалност. Мечтите, които
имах, вече ги няма. Цялата мъдрост
е в прах, в руини и
изсъхнала кръв пред входната врата.
Останалите ми книги нямат
никаква стойност. Може би ще станат
хербарии, нещо като клетка,
предмети с неизвестна тяжест.
На бялата покривка бяла
човешка кожа. Тежки клепачи,
прозрачни скули и остра сянка
от минали времена. Сухи
разговори накъсват думите и
правят от тях фойерверки.
Толкова неща ми се случиха,
че мога само да мълча.
Да опиша, да събера, на кажа на някого –
не прави това. Шепа пепел покрива
масата ми, когато затворя очи.
Тогава ръцете я преместват от единия
край на другия и така преминава
цяла вечност. Блясък на прозореца,
шум, в който се стопява мелодията,
любов, за която някога мечтаех –
къде се струпа всичко това?
Във вените ми пука онова, което
все още е останало, понеже другаде
вече не намира място.
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Соня Манойлович (1948)

Тя е една от редките поетеси на съвремемната хърватска поетична сцена, която прис-

тъпва към песента от позицията на ирационалното.

КАК ЛИ СЕ КАЗВАШЕ

Как ли се казваше римската мръсница,

която на рисунката, в леката си рокля

под лятното небе се качва, откривайки глезена си

на отровителка, прелъстителка с развети коси, вдигнати

вежди,

и гледа заледеното езеро 

пред мен.

Тя впрочем се катери и спуска през ръба и пада,

а той се прилепва към всяка

от хилядите иглички на нейното премръзнало тяло.

Ще дойде от ледовете, ще я хване за крилатата пета.

Тогава дъното на гледката се счупва,

всичко пада

в моята прегръдка.

И тук излиза, тук плува –

как ли се казваше тя – през ручилото на злото

ручилото на равнодушието.

ГЪЛТАЧКАТА НА ВРЕМЕ

Мисля, че тъкмо аз ще те опитомя

с пръстите си

все по-далеч

през прозрачния шепот на козината

и през твоето съвършено око

ще видя

озарената стая,

и през твоето съвършено ухо

ще чуя

обичайното напътствие,

с което започва всичко.
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ОГЛЕДАЛА

От къщата, от дърветата, та до гората

да ме засипват

до последен дъх

огледалца, мъниста, звънчета

скрити в листата,

и да не мога повече, да не мога по-нататък,

и да не ми казват къде е тате, къде е мама,

къде е пролетната супа.

Защото ги държиш отвън, а те се клатят в мрака

и в лицето се навират.

Пред огледалото

се взират,

приближават и отстъпват

части от тялото

с приказното „Недей!“,

с чародейното „Само дай!“.

В огледалото всичко е ясно –

или се навеждам по-близо, или затварям очи!

ДУМИ

Те се въртят упорито

в същата посока,

ако не им кажа

в белия си сън, че съм съгласна на всичко,

изскача многооката галактика

сукалче из кипналото мляко,

души и дъвче.

В този сляп допир понякога ме има,

а все пак с онзи, с когото съм,

ще направя онова, което съм си наумила

Милорад Стоевич (1948)

При М. Стоевич може да се говори за своеобразен маниеризъм. Поетът се стреми да обхва-

не всичко в своя хоризонт: история, жанрови структури, езикови и конструктивни модели. 

Оперира и със сатирата, иронията, гротеската и хумора.

ХИМН НА МЪРТВИЯ МАНДАРИН

Моят салон е чист.

Нито капка вино

Соня Манойлович • Поезия
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не е пролята. Мойто вино е добро,
а и Дикцията ми гарантира за него.
Диваците, които
каня, ги уча на галантност.
Моят вуйчо
Адолф умееше да направи от себе си Бог,
когато в мен създаваше настроение, което
превръщам в бърз капитал.

Когато фасадите са ледени, у мен
гори камина, в която изчезва най-обикновената
човешка суета.
По-добре огън, отколкото
месечина.
Тя не поглъща нищо освен себе си.

Най-обичам, когато пророците ми седят
на коленете и аз плюя върху им пепел.

Така завладявам поезията с нейното
оръжие за всяко време на четене. 

Обичам
и екзорцизмите.
Те чистят дори и препи-
нателните знаци.
Те могат да си държат сметка
за началото и края.
В Елада те 
ни казват,
от бъдещето ни викат
в миналото, прескачах всичко онова, което
спъваше моя митологичен животопис.
След
всичко това ми се иска в мен да се строши
тази чаша вино, но тя се опъва
на криволиците около моето изсушено
сърце. 
А то се перчи, защото аз съм
класик още от малък.
Ковач съм.
Всичко ще тръгне на зле, стаена надеждо,
докато душите се преселват от клон
на клон.
Затова и рекох на градинаря, че
стъблата не бива да се виждат
от прозореца на Южния салон.
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Нито пък
да пуши лоши цигари, което говори повече
от който и да е стих, написан под
Платаните или в някоя бъдеща
магистрала в Хърватия.

Мандарините в Китай се наричат още и
Кван.
Ето, от мен това е всичко.
От моята страна на улицата.

Бранко Малеш (1948)

Бр. Малеш реализира последователно на равнището на практичното мислене концепту-

ална постмодернистична поезия, която дава отговор на въпросите за матрицата, репро-

дукцията и за масовата култура въобще.

ГЪЛТАМ ВЕЛИКАНИ!

Три великана!

Те са творци!

Аз съм диско!

Гълтам хора

и най-новото –

пея!

Ако има нещо

на три части,

това е изкуството!

Великанът няма слух,

затова е длъжен

добре, добре

да вижда!

Той е над земята

и никога не съм го

виждал

без глъчка!

Стар шумен празник

е изкуството,

защото го виждам дребно,

дребно!

Рядко някой великан

се отбива при мен,

а аз пея,

пея

само най-нови парчета.
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Делимир Решицки (1960)

Поетът използва множество традиционни поетични виждания, създавайки лирични при-

мери на експресионизъм. Творчеството му е връзката между поетите на осемдесетте и де-

ветдесетте години.

ЗАМЪКЪТ

На Мария Чудина

Само защото не е

навалял достатъчно сняг,

Лацан никога не успя

да намери пътя до Замъка.

Само две неща, без въпроси,

в съвършено правилни интервали

даряват живот:

бог и забравата.

Така пишеше на школската дъска.

Замъкът за миг се присъни на спящия.

Това утро

той се пробуди пръв

и сънено загледа белите, безкрайни полета.

Пукат се от студ

стеблата в горичката

като мъртви кости

в найлонови торбички.

Още не е време за ставане,

макар че, ако заспи отново,

няма да върне видението със Замъка.

Плитки следи в снега, невидими

драскотини по езика. Тишина.

В гостилницата пробърнати столове,

спящи по масите и

по сините, карирани покривки.

алманах • Ϛвета гора • 2008 293



Портрет на човек с наведена глава. В обора е топло.

Заскрежени клонки

от полуразкъсаното гнездо на прелетна птичка

е като сърце на познание.

Ангелът на смъртта – казва легендата,

която съм измислил само за теб –

има глас, който напомня звънчета

на самотна шейна в нощта,

когато се спуска мостът на Замъка.

Отдавна не си питала кой съм.

В зимния сън

прилепите, скрити в порутената кула на църквата,

висят по небето като свещени слова,

които никой не може да прочете.

Когато отново полетят, няма

да знаеш, че там е писало

има ли, или няма

път до Замъка.

НИЩО

Нищо не опложда земята

тъй, както страхът и пепелта.

Нищо не лети

така леко като оловото.

Нищо не е така свято

както онова, което е напразно.

Сибила Петлевски (1964)

Нейната подчертано културоложка поезия метатекстуално оперира с александрийски-

те епиграми и сонети, все в сферата на високата култура, изразявайки по този начин несъг-

ласието си с постмодернистичния стойностен релативизъм.

ЛУНЕН СОНЕТ

Колумб открил е нишката на меланхолията в розовия мрамор

от гърдите на Изабела, на пясъка седяща, от студ по-бяла и от рибя кост.

И си помислил: Я виж ти, вече не мога да се удивлявам дори на мрамора 

на морските сирени. Ловейки нимфи, набодох аз на копието си моруна.
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Горди останки диви на континента нов. Обръчи край тях се ширят.

И гори изкоренени. По тази земя още се разменят кожи боброви.

В замяна получавате червени чизми от собствната кожа за пътя до 

родината.

А с разранените крака недостижими ви изглеждат чадърите на будоарите.

Замътен споменът е за басейна във парка, който се пореше от рибените 

перки,

с които кралицата го поздравяваше, а сега като подводна канара 

напразно чака връщането на моряка си. Тежки времена настъпиха.

Принцът-птица във изсушеното корито хвърля въдица. Брезите изсушиха се.

Със всеки кратер нов тази земя все повече прилича на Луната.

Тактика на изгорената земя. Внос на пръчки за бичуване. Стратегия военна.

Ервин Яхич (1970)

В поезията си Ервин Яхич все повече се свързва с идеите на хуманността, която много те-

ории искат да представят като нещо остаряло. 

ПЕПЕРУДИ

В мойта стая нощем си почиват пеперуди.

Не разбирам защо го правят, кога започват

този залашителен обряд, тя казва, че правят това,

защото им е празно, заради дупка във душата.

И казва още, че с години си търсят къща

и че самотата е себичен срив у тях,

понеже не понасят друг някой вид. Питам: 

Кой е той, тя знае, но не иска за това да разговаря.

КРИСТАЛИТЕ НА АФГАНИСТАН

Както и всяка утопия, която оплакваме, когато времето

й умори мечтите, от чието име се е появила,

въпросът на Часлав къде изгрява слънцето и къде залязва,

ни се струва сериозен, но съвсем неразбираем и лишен от

търсене на смисъл, който сигурно ще се реализира въпреки

съмнителните географски граматики.

Източните опомняния са важни, ако и западните сривове

на мащабите са взаимни, твърденията – точни, самосъзнателни

Сибила Петлевски • Поезия

алманах • Ϛвета гора • 2008 295



и донякъде излишни.

Както се говори за светлината, с която се храни душата

на неидеологичния Изток или Запад.

Ако сънува времето, което не наранява убийците,

ако иска да стигне до белите минарета на сърцата,

ако детето умива въпросите с кристали,

които по хладния пясък на всемирната пустиня

и с някакъв потаен смисъл

шумят във светли пещери,

където паяци тъкат мистерии.

И никой не е уплашен от живота,

който може да те предаде,

защото и ти не си го предал.

А там нощта е честа,

тя е по-стара от мойте прадеди.

Лимфата ѝ е кристална,

друг смисълът.

Калифорния не може да ни утеши, че

Слънцето ще спре

и ще огрее кристалите,

които като сняг валят по лозите на душата.

В някакво морно време,

все по-рядко за нас –

някакви си хора.

Ервин Яхич • Поезия
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Кики Димула

Кики Димула е родена в Атина. От 1949 до 1973 работи в Tράπεζα της Eλλάδος (Банка на Гър-

ция). В продължение на осем години е член на редакцията на списание „Kύκλος“ („Кръг“), издава-

но от Банката. Списанието е с литературно и икономическо съдържание. Дебютира с поезия 

през 1952 с антологията „Стихове“. Издала е десет стихосбирки, сред които: „Стихове“ (1952), 

„Тъмнина“ (1956), „Задочно“ (1958), „По следите“, (1963), „Последното ми тяло“ (1981), „Стихове“ 

(сборно издание, 1998), „Звукът на отдалечаванията“ (2001). Превеждана е на английски, френ-

ски, немски, шведски, италиански и испански. Наградена с Отличие на Атинската академия 

(2001) и Златен кръст на Ордена на Честта.

ЛЕТНИ СТРАНИЦИ

Вече бях завила по улица Ипоту Ликариу. Същият път, пълен със залези – кой 
знае колко точно ми се падат на мен. Същата къща, огромно цвете, сред безкрайно 
малки познати гостоприемни лица, същият жасмин, който въздиша по цяла нощ и не 
те оставя на мира, и същото куче Негрос. Негрос, който миналата година отправяше 
срещу мен всичките си джафкания веднага щом прекрачех портата. Явно изобщо не 
ме харесваше. 

Приближавам тихо. Тази година дали ще ме познае, ще завърти ли опашката си, 
знак, че не ме е забравил? Как ли ме е запомнил? (Второто се различава от първото. 
По-вълнуващо е.)

Приемам първите джафкания. Забелязвам обаче, че Негрос се държи странно. В 
един момент се отърква в крака ми и веднага след това се дръпва назад и лае враждеб-
но. И отново така. Сякаш не разпознава нищо у мен. Като че ли в мен се крие чужденец. 
Кучето има право. Наистина има някой, който му е непознат. Цялата година, която 
отмина. Лаеше я ужасно. 

Изяж я, бе, Негрос, ако можеш, изяж я!
В къщата отвътре мирише на минало, на миналогодишното ми лято. Но щом отва-

рям северния прозорец, вътре нахлува оня щурав северняк и разпилява лятото.

Екранът на лятното кино „Елимнион“ е почти пред верандата на къщата, два двора 
по-натам, един поглед по-насам от морето. Всяка вечер можеш да гледаш всичко, което 
уж съществува на екрана, тази година особено още по-добре. Отрязали са най-накрая 
онзи ужасно висок клон на лимоновото дърво, който падаше в центъра на екрана и 
променяше почти изцяло сюжета на филма. Вмъкваше се във всяка сцена, във всяка 
ситуация и я разрязваше като едно извън замисъла на режисьора събитие. Всъщност 
– истинско събитие.

Харесва ми да гледам кино от верандата, но много рано сутрин, преди да съмне. 
Това бяло платно, това правоъгълно празно място е само по себе си цяло произведе-
ние. Понякога идва и чука по нея някое птиче. Но колко може да я изпълни нея – са-
мотата – едно пиле?

Вечер това платно се изпълваше с драми, с виновници, с незаконни деца, писто-
летни изстрели, любовни сцени.

В полунощ, щом свърши вечерното представление, този бял екран натежава. Про-
низала го е някаква влажна суета.

Тази вечер мина край къщи някакъв глас, който си пееше: „любовта ни е грешка...“ 
Тръгвам с него. И докъдето стигне. Онова бяло корабче, Лебедът, минава ден през ден 
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оттук. Веднага, щом чуя свирката му, тичам навън. Харесва ми да гледам цялото това 
пазарене с лодките, които превозват хората. Когато вълните ги блъскат с прегънатите 
си колене, хората, които са вътре, се страхуват, а на мен ми харесва да гледам хората как 
се страхуват. Хващам ги тогава, че обичат живота. 

Навсякъде, откъдето мине Лебедът, се чува от мегафона му една песен. Всеки път 
една и съща песен: „всичко е една лъжа, една въздишка, дъх...“

Харесва ми да слушам, че всичко е лъжа. Това се харесва много и на мечтите ми.
Напуснах обаче завинаги кораба. Привлече ме песента. Песните са устремени по-

тоци. Направете, каквото е направил Одисей. Тръгнете след тях. 
Докато Лебедът чака, капитан Григорис излиза на палубата и поглежда неподви-

жен през бинокъла си. Прави хората големи. Бинокълът е като някои чувства. И те 
същото правят. Състаряват хората. 

Всеки път, когато корабът отплава, капитанът вдига ръка за поздрав. Вдигам и аз 
моята ръка. Няма как, нещо ще си тръгне от мен. Тръгват си един по един дните.

От време на време небето се изпълва с облаци. Това го знам. Довява ги вятърът. 
Всеки път обаче, когато ги гледам, ме завладява страх. Стоя плахо, както стоеше една 
нощ, заслепен от фаровете на колата, един заек. Никога няма да забравя страха в очите 
му. Минавайки край кафенето на Янарос, хвърлям поглед, някак изпълнен със завист, 
към окачената неподвижна красота на една нарисувана жена. Много ми е симпатична, 
също като онази сбъркана луна, която опира като пурпурно гребенче разпиления ѝ 
кок. Влизам в тясната уличка, където се намира ковачницата на Давид. Наведен над 
шадраван от пламъци, той топи някакво желязо, преобразява го, кой знае на какво ще 
го направи това желязо. Парапет за балкон, затворническа решетка, меч, нож, не го 
питам. Давид, как мислиш, отива ли си лятото? – питам го. Гледа. Не издава нито звук, 
потвърждава. Успокоявам се. 

Тук идва Зоя, жената на Давид. Тя идва и си тръгва в терзанията си, безшумно, за да 
не ги разяри още повече, прави се, че не ги забелязва. Крие ги дори от самата себе си, с една 
полутъжна усмивка, понякога и с някоя сладка песен, която ги укротява. И тях, и мене. 

Казвам им „чао“ и отивам към Мимис. Подпрял се е на тежката порта като някак-
во тежко значение, което обаче сякаш още не е открило на чия вещ принадлежи. Нещо 
такова. Тази цигара, която виси непрекъснато от устата му и задушава в дим думите, 
които излизат, е там, сякаш за да намери изход в тази негова безизходица . Ти, Мимис, 
как мислиш, отива ли си лятото? – питам и него. Защо? Боиш ли се? – казва той. Боя се 
– потвърждавам аз. 

Усмихва се, наслаждава се на висящата от устата му цигара, раздухва, смеейки се, 
дима, смее се жегата, тъжният герой на площада, смее се една чепка грозде, която виси 
от нечия ръка, какво, да му се невиди, ги е прихванало всички, че се смеят, чак страхът 
ми се смее. Може би лятото не си отива. „Чао, Мимис...“

Лятото свършва много пъти. Безкрайно много и веднъж. Един път по отделно за 
всеки от нас и още веднъж за всички. Онзи отделен път за всеки е ужасен. То е като че 
ли някой да те блъсне от много високо, от „Свети Григорис“ да те блъсне 
в момента, когато ти, заслепена от гледката, си започнала да изричаш: 
„Невероятно!“, и да паднеш. 

Сега, когато пиша, изглежда, че лятото си е отишло всичките пъти. 
Още повече, щом вали. 

Възпява моята мъка китарата, песента ми е плач.
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IN MEMORIAM

Вътьо Раковски
(1925–2008)
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Вътьо Раковски е роден на 9 ноември 1925 г. в с. Го-
ляма Брестница, Ловешка област. Завършва славянска 
филология в Софийския университет през 1950 г. Работи 
като редактор в различни културни издания. През 1953 г. 
специализира в Прага и оттогава са трайните му зани-
мания с чешката литература. Първата му публикация със стихове е през 1942 г. в сп. 
„Българска реч“. Превежда активно от чешки и словашки език. От руски език превежда 
поезията на Пушкин, Блок, Есенин и др. Творби на В. Раковски са превеждани на ан-
глийски, белоруски, грузински, испански, руски, украински, унгарски, финландски и други 
езици.

В. Раковски е втория носител на Яворовата награда за поезия и на високите 
отличия на Чешкото министерство на културата и на Чешката република Artis Bo-
hemiae Amicis и Gracias agit.

Поклон пред светлата му памет!

Кирил Попов

ТЕТЕВЕНСКИЯТ ДОН КИХОТ

Вътьо Раковски е име, което принадлежи на живите художествени ценнос-
ти. Неговата юбилейна книга „Прозорец за птици и ангели“ (Избрано) – едно-
временно Opus Vitae и Opus Dei за осемдесетгодишния творец, показва несе-
кващата му дарба да осветлява поетично психологическите пластове на своите 
преживявания. И ни заставя да се замислим върху магията на перманентно 
защищаваната от него поезия като елитарна форма за духовно общуване, но и 
като неотхвърляща масовия читател с аксиомата на модернистите – „Бъди не-
ясен!“ Без да отрича „демодирания“ класически стил, в зависимост от тематич-
ната насоченост на своята изповед или медитация, този поет си служи еднакво 
успешно и с немерена реч.

Като ми подари книгата си „Дон Кихот от Ла Манча“, изтънченият в отно-
шенията си с другите поет стеснително, но съвсем разбираемо за затрудненията 
на сегашните пишещи да си намерят спонсор, ми обърна внимание върху това, 
което е отбелязано като посвещение на книгата: „На моя син и моята снаха – с 
чиято подкрепа излиза тази книга – с благодарност и обич“. А като изчетох 
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книгата, на корицата с Великия Идалго от художника Генчо Денчев, ме обхва-
на излъчваната от стихотворенията носталгия. Но колкото и мотивацията на 
миньорното чувство да има своите естествени за съдържанието основания, се 
почувствах в болестното състояние на автофобия и на душевна барофобия* 
– затежа ми незавидното състояние на българския писател днес. С такива ли 
есхатологични чувства трябва да живее и твори свободномислещият човек! По 
силата на какви закони тази посттоталитарна действителност може да тонира 
и новите стихове на Вътьо Раковски, чиято блестяща стилистика доказва, че 
модерната поезия не е мъртва. И формообразуването, и откриването на нови 
характеристики в утвърдената естетическа система на поета продължават да 
имат фундаментално значение и смисъл в усъвършенстването на неговата по-
етическа изразителност и изобразителност!

Преобладаващата част от стихотворенията на този поет са медитативно-
екстатична лирика от пастелна мекота и духовен уют. В стиховете, а не в реал-
ния живот и взаимоотношения с другите, рефлектират неговите духовни оза-
рения в опалова мекота и го окрилят, пазят го от лъжата, грубостта, съхраняват 
неговата духовна енергия. И пазят Монтеновата му философия за скептицизма 
– за света, населен повече със зло, отколкото с добро – „този свят / с неговите 
верни и неверни / черти... ни съвършен, ни свят“. Но ако в идентификацията на 
поета с реалния свят се долавят и асоциации с небесния творец, други стихове 
пък се определят като апотеоз на творчеството: „И взел материята от живота, / 
от битието, от света богат, / аз мога всеки къс да преработя, / да го превърна в 
звън. О, в този свят / аз чух звука, от никой недолавян, / дори на камъка гласа аз 
чух. / Аз всяка вещ така развеществявам, / че я превръщам в образ, в чувство, 
в дух“ („Черна магия“).

Сгъстеното изповедно начало в „Духче мое“ кара стихът да продължава 
да звучи като нравствено кредо, като философия, фидеизъм („Ако бяхме само 
тела“). Именно изповедното начало тонира емоционално и синтезира афорис-
тично стихотворенията на поета – „В мене смалено живее едва ли не целият 
свят“ („Заледеното езеро“). Природата е аналогичен на съвременния апокалип-
тичен живот вид хаос („Предчувствие за края на света“). Пластичният образ на 
майката е изваян като милосърден, но и обвеян в мистерия („Пуловер за света“, 
„Плачът на мама“, „Наследство“).

Изкуството на Вътьо Раковски е пропито от примирение със съдбата, със 
силите на природата, но и с мистичната вяра в задгробния живот: „Има време 
за бъдеще“. И това въпреки непримиримостта на човека с настъпващия край 
(„Възраст“), въпреки божествения характер на изкуството: „Минало е ненапи-
сано стихотворение тука / като видение, което аз съм проспал“ („Следи“); „... 
затова се завръщам в нощта, / както се завръщаме в родна къща / и на червена-
та лампичка на съвестта / проявявам дневните си негативи“ („Нощен човек“).

Всяка стихосбирка на Вътьо Раковски твори добро във всеки дом, който 
я има и чете. Там тя свети като иконостас, като съвест, за да постигне духовно 
просветление онзи, който е изгубил самочувствието си на човек...
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Вътьо Раковски

Поезия*

Аз не дойдох на този земен свят

за нищо на света. Дойдох да светя

с фенерчето на своята душа

на буквите, които нощем пиша,

да давам дъх на моя стих да диша

като в тревата цъфнали цветчета,

да страда, да се радва, да въздиша,

да живее

като човече земно,

като мен на този свят,

и като славейче в гора да пее

и нищо друго, нищо, нищо.

Аз не дойдох на този свят на гости, 

да погостувам, да го видя.

Дойдох, 

защото трябваше да дойда просто

да му оставя онова, което имам

и да си отида.

5% ЛЮБОВ

Животът ми беше 5% любов, 5% любов 

и 95% страдания, 95% страдания,

тези 5% любов, 5% любов бях готов

да изкупя някак с тези 95 % страдания.

О, любовта може да е само пръстен в света,

или само една едничка внезапна целувка,

може да дойде след чаша вино, без суета,

боса може да дойде и без златна обувка.

Загубиш ли пръстена, не ще пропадне света,

ако само любовта остава, само ако тя остава,

и без пръстен останал, остане ли любовта,

за пръстена недей съжалява, недей съжалява.

* Стихотворенията се публикуват за първи път
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Дай още 95% болки, всичко от себе си дай,

но съхрани любов колкото една светулка,

колкото пръстена на едни устни през май,

колкото пръстена на една гореща целувка.

И тогава ще бъдеш 95%, 95% щастлив

и само 5% ще съжаляваш. Ще съжаляваш,

че животът ти е бил някога толкова сив,

но кой ти е крив, кой ти е крив тогава?

О, УЖАС

На митницата

между омразата и любовта

отдавна вече няма митничари.

САМОДЪРЖАВИЕ

Законите

в държавата на моята душа

единствен аз ги съблюдавам

и никой друг, и никой друг.

И няма нищо по-велико.

СЛАВЕЯТ НА МОЯТА УТРИН

Пее само когато 

предчувства хубаво време.

Иначе хич го няма.

ЧОВЕШКА МЕНАЖЕРИЯ

О, колко гангстери и шарлатани

с глави на мечки и глигани

вървят по улиците нощем

все още, о, все още.
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БРЪЧКИТЕ НА ЖИВОТА

По бръчките на моето лице –

 дълбоки, черни коловози –

какво не мина?

Цял един живот

от раждането до смъртта,

от миналия свят до този.

ЖИВОТЪТ ЛИ?

Животът е чаша,

от която пием на глътки:

време, вятър, дъжд, любов,

омраза, болка, радост, 

тъга и всичко.

Докато все още живеем.

После?

Счупена чаша!

Изтекъл живот!

Нищо!

И пак: 

глътка време, глътка вятър,,

глътка слънце, глътка дъжд,

глътка любов, омраза, болка, тъга,

радост и всичко.

За тези обаче, 

които ще дойдат след нас.

ЗАВИСИМОСТ

Ако няма светлина,

няма да има

и сенки в този живот.
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ДОКОСВАНЕ 
ДО ДРУГИЯ СВЯТ

Само когато

вече не ми се живее,

разбирам какво е смъртта.

А и животът.

ФАТАЛНО

Ако не чуваш славея, 

който свири в гората

отвъд твоя прозорец,

ти си вече умрял.

ЛЮБОВТА Е НАЕМЕН УБИЕЦ

Ако има тайна врата сърцето

и почука на тази врата любовта,

ще сваля всички звезди от небето,

за да стане по-тъмна от ад нощта.

И не ще ѝ отворя, не ще ѝ отворя.

Не ѝ вярвам. Не я обичам. Не ща.

По-добре инфарктът да ме събори,

отколкото тя – любовта.

Любовта е наемен нощен убиец.

Нещо много по-лошо може би.

Има такава любов. Няма да крия.

Тази страшна любов – 

този наемен убиец –

всичко, всичко в мене уби.

ВЪЛНОЛОМ

Живях на вълнолома между две епохи.

Едната си отиваше,

а другата навлизаше в света със взлом.
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Дойдоха други времена. Различни хора

от предишните дойдоха

и ме заляха със вълните си,

залели и самия вълнолом.

КНИГАТА НА ЖИВОТА

Чета те, живот, от най-ранно детство до късна възраст.

Сричах те отначало. Учех те буква по буква, сричка по сричка,

дума по дума. Прелиствах те страница по страница, преписвах те

като евангелие, като библия, като катехизис. Учех те наизуст.

Ти си най-голямата, най-мъдрата книга в библиотеката на света,

която денонощно чета и която не зная как ще завърши.

Всяка книга на този свят свършва различно. Не зная кой е писал

книгата на моя живот. Ако аз бях авторът, сигурно нямаше да е такава,

каквато е сега. Казват, че всеки сам пише книгата на своя живот.

Моята я пишеше навярно някой ангел или Бог – аз я четях и преписвах

само като слаб ученик, преписал отнякъде своето класно.

Боже, учителю мой, не ми пиши двойка, моля те, не ми пиши слаб две.

Аз все пак изтърпях толкова изпитания, толкова изпити взех при тебе

По най-различни предмети. От не малко изпити бях освободен.

Изпита по живот, най-важният изпит, Господи, още не съм взел.

Всичко е записано в моята книга, в книгата на моя живот.

От идването ми на този свят до края. Препрочитам я често

в тези късни мои години. В часове на безсъния често роптая

срещу себе си. Допускал съм толкова грешки. Късно е да ги оправям.

По-хубавите грешки така и ще си останат. Мило ми е да се връщам 

към тях. Нали животът ни е толкова по-многобагрен колкото е по-богат

на грехове, колкото повече грешки има в него.

Как да се явя на изпит по този най-тежък предмет?

Мисля дали грешките в моя живот не го превърнаха просто в роман,

Дали романът на моя живот нямаше да изгуби от пъстротата си без тях. 

Сигурно, сигурно, Господи, затова прости ми ги, ако не всичките,

поне най-добрите от тях.

Благодаря ти, Господи, благодаря ти предварително за това.

А ти ми прости и това, ако романът на моя живот завърши с хепиенд.

2.Х.2007

София
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IN MEMORIAM

Богомил Райнов
19 юни 1919 – 8 юни 2007 г.

Борислав Гърдев

КРАЯТ НА ПЪТЯ
       
В може би най-личния си изповеден мемоарен роман „Третият път“ (1977) Бого-

мил Райнов описва непосредствено как в страшното и разломно време на 1943–44 г. е 
прикривал в своята стая портрета на любимия Сталин с този на Ван Гог...

Надали и самият писател е имал ясна представа за символичността и симптома-
тичността на посочения детайл.

Защото животът на Богомил Райнов, творческият му път, възходът и паденията 
му са белязани от печата на двойствеността и разкъсването между интелектуализма и 
догматизма, между духовния аристократизъм на средата, от която произхожда, и теж-
ките компромиси спрямо партията, към която се насочва с чистотата на младежките си 
увлечения още като 17-годишен гимназист.

В един по-глобален аспект това е противоречивото единство и противоборство 
между догмите на Изтока и творческия гений на Запада.

Съдбата на Богомил Райнов е христоматийна по своя драматизъм както за нашите 
балкански нрави, така и за поколението, към което принадлежи.

Може би, изяснявайки си тази конфликтна точка на пресичане между българските 
условия за творчество и перипетиите на поколението художници, утвърдило се в на-
вечерието и по време на Втората световна война, ще ни стане и по-ясна Голготата на 
Богомил Райнов.

1. В автобиографичната си проза той пише с горчива ирония и сарказъм за атмос-
ферата, в която се е оформил, за сблъсъците и конфликтите с баща си, за пиянските си 
оргии и мъките на едно тягостно съществуване.

Смятам, че малко прекалява с черните краски, че благодарение на семейната среда 
и столичната бохема тъкмо в края на 30-те години на миналия век той се утвържда-
ва като един от най-самобитните и оригинални млади поети у нас, брутално скъсали 
със селската ограниченост в литературата ни, лансирайки дръзка и ярка поезия, „една 
амалгама от руски и европейски авангард“, в която „диша нашата резигнация, нашите 
стремежи към далечното, нашата любов към странното, екзотичното и носи въобще 
резигнацията на епохата, отвратта, за която говори Жан-Пол Сартър, тя е един нете-
оретичен живян екзистенциализъм със самотата на индивида и още повече на интеле-
кта“ (Владимир Свинтила).

Наистина в нея се чувства и влиянието на Далчев, Рембо и Аполинер, но тя е преди 
всичко непосредствен, впечатляващ и искрен израз на млад и много талантлив автор, 
желаещ на всяка цена да сподели с нас своите пристрастия, желания и надежди.
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В „Стихове“ (1940) и „Стихотворения“ (1941) творби като „Ден“, „Родина“, „Пъ-
тешественик“, „Вечер“, „Майка“ отразяват стенограмата на една чувствителна душа, 
късаща оковите на еснафското живуркане, бягаща от убогото вегетиране и търсеща 
опора в приятелската компания, в спомена за майката и вярата в чувствата на люби-
мото момиче.

За мен бе истинска изненада четенето на „Любовен календар“ (1942).
След силното въздействие на не по младежки зрялата поема „Старата къща“ от 

1938 г., чийто финал директно отвежда към познати Далчеви внушения: „местото за 
постройка се продава“, следва запознаването с такива интимни бисери като „Дали ще 
дойде любовта при мен?“, „Сред този пуст курорт“, „Любимата от моите мечти“, „На-
къде ли ни води пътеката?“, „Отиде си“, „Ние с теб се не виждаме вече“, „Аз не умрях“, 
които звучат като откровение.

Те разкриват малко позната страна от творческата същност на Райнов, изпълнена 
с напрегнат и вибриращ емоционален плам, преминаващ в болка, тревога и резигна-
ция.

Тази чувствена гама ни е позната от „Поемата в палтото“ от 1944 г., представяща 
непосредствено и убедително преживяванията на творческата чувствителна мембрана 
в суровото военно време:

Твоята песен ще екне и ще стихне в празната стая.
След това ръкописът ще потъне в съдрания джоб.
Ако рано умра, ще умра по-щастлив, като зная,
че в палтото лежи песента на незнайния роб.

В тази поема, както и в някои други стихотворения от 1943–44 г. като „Тъй беше“, 
„Животе враг, да бъдем с тебе квит“, се чувства и металният звън на новата поети-
ка, на победно настъпващия соцреализъм, чиито първи плодове откриваме в кури-
озната му поема „Сталин“ (1944), глуповато-патетична възхвала на „вожда на цялото 
прогресивно човечество“ и на „непобедимата“ Червена армия, и в част от сбирката 
му „Стихотворения“ от 1949 г. – „Разговор с приятеля“, „Девойко непозната“, „Влакът 
на победата“, „Първи май“, „Празникът“, „Октомври“, „На Девети септември“, които 
сякаш не са писани от създателя на „Есен 1944“, „Драма“ и „Задушница“, поместени в 
същия сборник.

Именно от есента на 1944 г. е налице закономерната метаморфоза у младия Бого-
мил Райнов, която го отвежда към актуалната агитка и публицистиката – много слаби-
те и тенденциозни „Стихове за омразата“ от 1948–1951 г. и безкрайно ординерните и 
изпълнени с безжизнени щампи и стереотипи „Стихове за петилетката“ (1951).

Не са необходими допълнителни красноречиви доказателства за деградацията на 
този значим и самобитен талант от четенето на продукцията му, родена между 1944 и 
1951 г.

Тъжно, жалко и неизбежно...
Богомил Райнов е поредният фрапиращ пример–потвърждение на правилото за 

това, как изтъкнатият интелектуалец левичар се превръща в догматик, как майсторът 
на изповедната интимна лирика става глашатай на петилетния план в стил Маяковски, 
разтваряйки се в анонимната и полуграмотна комунистическа гаменария.

Богомил Райнов не е частен или уникален случай.
Така постъпва и Валери Петров, който, взел си поука след обругаването на бисер-

ните му „Стихотворения“ (1949), бърза да спечели дивиденти с „Дните, които живеем“ 
(1952). По този път върви и другият знаменит роден интелектуалец Димитър Димов, 
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който след „Поручик Бенц“ (1938) и „Осъдени души“ (1945) именно през 1949 г. с но-
велата „Задушна нощ в Севиля“ чрез съдбата на художника маестро Кинтана и знаме-
нитата танцьорка Мануела Торес алюзивно известява своето предаване на силните на 
деня, което ще бъде осребрено с Димитровска награда за романа му „Тютюн“ (1952).

Богомил Райнов е нямал големи възможности за маневриране.
В „Третият път“ той посочва, че е можел да избира между уличните бродяги и ка-

бинетното живуркане, само че е предпочел комунизма. Но ние знаем, че, ако не е бил 
приобщен към полулегалните марксически кръжоци и литературни общности („Хрис-
то Смирненски“, 1943), е трябвало или да емигрира като Петър Увалиев, или да поеме 
към концлагерите като Владимир Свинтила...

Тук е и разделителната поведенческа линия между „третото“ според Стефан По-
пов и „лявото“ – съгласно формулировката на Иван Мешеков – поколение, за което с 
умиление пише Максим Наимович.

Най-добрите представители на третото поколение изкупват своята вина заради 
службата и любовта си към България с гилотината на Народния съд или с емиграция, 
докато лявото поколение, странно забравило драмата около „кормиловския спор“, по-
ело властта заедно с нейните отговорности и привилегии, се превръща в образец на 
догматизъм, сектантско тесногръдие, непримиримост към другояче мислещите, съче-
тани с репресии и преследване на дисидентите, с обругаване и забрана на творческите 
достижения, излизащи извън рамките на марксистко-ленинските догми.

След като е прототип на един от централните герои – Бо, в прочутия роман на 
Павел Вежинов „Синият залез“ (1947), Богомил Райнов прави шеметна кариера като 
университетски преподавател в Художествената академия, където е доцент от 1951 г. 
и професор по естетика от 1954 до 1986 г. и академик от 1974 г., като подпредседател 
от 1967 и първи заместник председател на СБП от 1972 до 1989 г., като заместник-гла-
вен редактор на вестник „Стършел“ през 1947–1953 г., главен редактор на списание 
„Худож ник“ през 1949–1950 г., заместник-главен редактор на списание „Септември“ 
през 1950–1953 г., главен редактор на списание „Изкуство“ през 1952–1953 г., замест-
ник-главен редактор през 1960–1963 и главен редактор от 1966 до 1970 г. на в. „Литера-
турен фронт“.

Той е арбитър елеганциум по Червенково и Живково време като кандидат-член от 
1971 до 1976 и член на ЦК на БКП от 1976 до 1990 г. и за разлика от либерала Димитър 
Димов се престарава в преследването на инакомислещите.

Зачестяват непочтенните му ожесточени прояви, скрити зад прословутия псевдо-
ним Бойко Петров, свидетелстващи и за неговата деградация.

Той с еднакъв фанатизъм напада както баща си (1949), така и Жендов (в учебника 
си „Естетика“, 1951). През 1968 г. в „Литературен фронт“ едновременно „отстрелва“ Ге-
орги Караславов в „Бдителност и черногледство“ (18.І) и Радой Ралин с неговите „Люти 
чушки“ в „Сатирата – партийно оръжие“ (21.ХІ). А на 3 май 1983 г. на най-представи-
телния форум на Комитета за култура се нахвърля върху „аполитичния“ Атанас Дал-
чев.

Че е изключителен полемист, го разбира и Недялко Йорданов, с когото Райнов си 
разменя свирепи удари под кръста в зората на демокрацията на страниците на „Лите-
ратурен фронт“, където публикува знаменитите си опуси „И в дъжд и вятър всички на 
театър“ и „Отговор на отговора“ (1 и 29. ІІІ. 1990).

Вероятно така се ражда и легендата за чудовището Райнов, за хищника, преслед-
ващ жертвите си с хъс, който едва ли не се храни с тяхната кръв.
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Това е и обяснението защо никой друг, освен Недялко Йорданов, Михаил Недел-
чев и Владимир Свинтила, не конфликтува с него след 10 ноември 1989 г.

...Поезията на Богомил Райнов, писана от него в края на 40-те и през 50-те години, 
е свидетелство за неговия творчески крах.

Според Свинтила „той оплю собствената си поетика“, „отстъпи, защото нямаше 
грунд под краката си. Той бе възприел вечността на комунистическата глупост и прес-
тъпление и бе скъп на сталинистката пропаганда“, тъй като „бе покаяникът, който сам 
свидетелствуваше за непогрешимостта и мъдростта на партията“.

Опит за излизане от сковаващите рамки на нормативната естетика е цикълът „Да-
лечен свят“, писан между 1954 и 1958 г., отразяващ впечатленията от пребиваването му 
в Париж и Алжир, в които екзотиката на непознатите земи е фон за човешките драми 
– „Бидонвил“, „Край Сена“, „Хотел“, и в които – особено в „Живот“ – се чувства благот-
ворното влияние на шестващия по света екзистенциализъм.

Равносметката ще дойде през 1965 г. с цикъла „Стихове“, в който отчетливо се от-
кроява емблематичното стихотворение „Златотърсач“:

И все пак още крача край реката,
възлизам там, де минал е баща ми.
И радостен съм, че промивам злато,
макар че в шепата си стискам само рани.

и след още 23 години със стихосбирката „Краят на пътя“, в която илюзиите и компле-
ксите на младостта са преосмислени със средствата на горчивата ирония и всеопроща-
ващата мъдрост на страданието.

Лично аз високо ценя поемата „Пантеон“, тъй като е честна и безкомпромисна 
равносметка на един похабен живот, каквато може да поднесе на нашия съд само Бо-
гомил Райнов, оказал се впрочем и много добър преводач – той е от най-добрите ин-
терпретатори на Лермонтов и Пушкин, чиито „Избрани преводи“ виждат бял свят едва 
през 1985 година...

2. Твърде млад е Богомил Райнов, когато става официален ментор на културния 
живот в България.

Неговата дума тежи дълги години като истина от последна инстанция, оценките 
(легенди се носеха и за щастливците студенти, взели изпита при него със „среден“ или 
най-много „добър“) и критиките му към различни прояви в областта на литературата, 
киното, изобразителното изкуство, имат силата на Глас на съдбата.

Знае се как сурово се разправя с разказите на Йордан Вълчев от сборника „Боеве“ 
в „Против изкуството на империализма“, обвинявайки го едва ли не за апологет на 
фашизма, каква е съдбата на „Люти чушки“ след гръмовната му критика и на какви 
фини, но ефикасни инсинуации подлага структуралистите около Михаил Неделчев и 
Огнян Сапарев.

Като гимназист четох прословутото му изследване „Против изкуството на импе-
риализма“ (1953) и още тогава – през 1980 г. – в незрялото ми съзнание се породи един 
на пръв поглед банален въпрос – каква е връзката между експресионизма и империа-
лизма и толкова страшен ли е той като направление в изобразителното изкуство?

Признавам си, че това бе първото ми разочарование от оценките на един от люби-
мите ми писатели, обичан от широката читателска аудитория.

После го преоткрих в дебелия том на „Масовата култура“ (1974), събрал в едно 
прословутите му книги „Черният роман“ (1970) и „Ерос и танатос“ (1971), който и сега 
смятам за приносен за осмислянето на Дашиел Хамът и Реймънд Чандлър. Интересни 
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са и оценките за такива популярни киножанрове като уестърна и полицейския филм. 
Почти революционно за онези времена звучат суперлативите за днешната холивуд-
ска легенда Клинт Истууд – Райнов се изказва повече от ласкаво за „Мръсният Хари“ 
(1971) и „Скитникът от високите плата“ (1973).

Като студент през 1983 г. прочетох двукратно „Тримата самотници“, с великолеп-
ните очерци за Дега, Сезан и Ван Гог – „една от най-добрите наши книги върху модер-
ното изкуство“ според Владимир Свинтила, както и другото му прочуто двутомно из-
следване „Тайната“, появило се на следващата година, възхищавайки се тайно на стила 
и ерудицията му.

В тези творби отново се разкрива парадоксалната съдба на изкуствоведа Богомил 
Райнов, умеещ с еднаква вещина да бъде войн на догматичната естетика, да утвържда-
ва пренебрегнати стойности (като монографията за „нашия“ Паскин от 1986 г.), да съз-
дава приносни изследвания като художествен критик. Да не забравяме и изненадващо 
дръзката му гражданска позиция, когато през 2004 г. подписва писмото, изпратено до 
Владимир Путин в защита на Международния център на Рьорихови и музея „Н. К. 
Рьорих“ в Москва“.

Отново същият дуализъм, същата натрапчива двойственост, на които сме свиде-
тели и в обемното му белетристично творчество...

3. Дълбоко съм убеден, че престоят в Париж, където от 1953 до 1960 г. е културен 
аташе, ражда големият стойностен белетрист Богомил Райнов. Вярно е, че преди това 
има два сполучливи младежки опита с шпионския роман „Шпионите“ от 1942 г. и ре-
портажния роман „Пътуване в делника от 1945 г. И все пак не става дума за сензаци-
онно откритие в мисленето на Райнов. Интерпретирайки западната действителност, 
той прибягва до безотказно действащия инструментариум на критическия реализъм, 
до образците му във Франция – от Балзак, Мопасан, Флобер до Сименон, и в България 
– Светослав Минков, Николай Райнов и Георги Райчев, обогатен с изисканите инвен-
ции на Сартър.

Вярно е и другото – в тези майсторски разказани истории Богомил Райнов е по-
малко тезисен и предпоставено тенденциозен.

Така подобно на Димитър Димов и неговото испанско приключение, започнало 
с „Осъдени души“ (1945) и приключило с „Почивка в Арко Ирис“ (1964), се оказва, 
че още един изтъкнат български белетрист се формира в чужда среда, във Франция 
– Богомил Райнов.

При това на Франция той дължи не само прозаичните си успехи, достиженията 
си като културен аташе, срещите си с корифеи като Арагон, Сартър, Малро, Клод Отан 
– Лара, Жерар Филип, Франц Мазарел, но и колекционерската си страст към живопи-
стта и африканската скулптура, към осмисляне на писателското призвание, на което 
той ще се върне малко по-късно в интересния си и любопитен мемоарно-есеистичен 
роман „Този странен занаят“ (1976).

Новелите на Богомил Райнов са актуални особено днес, когато нашата действи-
телност с ускорен темп се приближава към модела на онзи непривлекателен, груб и 
задушен капитализъм, който Западът е преодолял и облагородил за повече от пет де-
сетилетия.

Неизбежни са съпоставките и сравненията, тъжните констатации и обобщения.
А това е още едно доказателство за качествата на жестокия реалист Богомил Рай-

нов, който и тук е лишен от всякакви илюзии и романтични мечти и който през стък-
лото на привилегирования хроникьор регистрира и бичува недъзите на консуматор-
ското общество, с които се сблъскваме у нас днес.
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Може би това е и едно от обясненията за неговото ретроградно поведение в кул-
турния ни живот, за грозните му постъпки в защита на статуквото.

Той безспорно стръвно е пазел привилегиите на жизнения си статус, защото се 
е чувствал много важна част от системата, от един свят, сякаш веднъж завинаги из-
граден, и не е желаел и у нас да се възродят порядки, които е наблюдавал в парижките 
предградия и бордеи.

Той сякаш е знаел какво ни предстои да преживеем в годините на прехода.
Вярно – не създаде нови, значими и силни новели, посветени на софийските дъж-

довни булеварди, но че е следял и анализирал внимателно процесите у нас, личи от 
метаморфозите на героя му Захарий от романа „Тихият кът“ (1999), оказал се член на 
мафиотска структура...

4. Белетристът Богомил Райнов, натрупал опит с новелите си из „западния живот“, 
се доутвърждава при завръщането си в България с поредица от повести и романи, ко-
ито условно може да разделим на три групи – криминално-шпионско-приключенски, 
мелодраматични и драматични и мемоарно-есеистични.

Първите той създава, за да спечели широката публика, като не забравяме, че про-
щъпалникът „Шпионите“ издава още 23-годишен под псевдоним, а другите, за да полу-
чи нужните му и толкова скъпи за всеки творец критически адмирации.

Заедно с Андрей Гуляшки и Павел Вежинов Богомил Райнов е сред родоначални-
ците на българското соцкриминале, но за разлика от тях той създава истински обра-
зци на бестселъра, които и досега се радват на изключителна популярност и които ни 
казваха истината за страната и света през призмата на изстрадания опит на главните 
герои Петър Антонов и Емил Боев.

Причината за успеха им е не само в таланта на създателя им, но и във владеенето 
на хватките за задържане на читателското внимание.

Обяснението е много елементарно – Райнов познава изворите, знаменитите предста-
вители на западната популярна литература, при това най-добрите и най-престижните.

Следите лесно могат да се открият – в трилогията за Петър Антонов „Инспекто-
рът и нощта“ (1964), „Един човек се връща от миналото“ (1965) и „Бразилска мелодия“ 
(1969) това са Хамът и Чейс, а в десетте романа за Емил Боев, излезли между 1967 и 
2000 г., влиянието на Йън Флеминг и Реймънд Чандлър е очевидно дотам, че още през 
80-те години на миналия век срещу Богомил Райнов зазвучаха приглушени критики и 
обвинения в плагиатство.

Аз не поддържам такова радикално становище, защото знам, че Райнов използва 
качествата им приложно и съзнателно – за създаване на благородни и обаятелни кон-
траобразци...

След излизането на „Господин Никой“ (1967) Райнов е обявен за персона нонграта 
във Франция. Усилието за разкриване манталитета и поведението на вражеския разуз-
навач Хенри Томас в „Един наивник на средна възраст“ (1973) е любопитно, доколкото 
той самият е типичен агресивен аутсайдер, търсещ в рамките на ЦРУ възможност за 
житейски реванш и явяващ се все пак блед двойник на Боев, изграден схематично и 
анализиран пренебрежително-иронично.

Безспорно най-значимите и трайни достижения откриваме в „Голямата скука“ 
(1971) и „Денят не си личи по заранта“ (1981) – най-вече защото в тях има равностойно 
съперничество на аргументи и характери между Емил Боев и Уйлям Сеймур. В тази 
своеобразна дилогия – втора след „Един наивник на средна възраст“ и „Реквием за една 
мръсница“ (1973) – шпионско-криминалният аксесоар отстъпва на човешките стълк-
новения, на завладяващите психологически дуели, довели в първия случай до пирова 
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победа за Боев, а във втория, до взаимното сътрудничество в частната борба на двама-
та топразузнавачи срещу общия им коварен враг Райън.

Всичко това е така, но аз не мога да забравя и не искам да простя на Райнов, че тези 
романи бяха едно активно мероприятие, че с тях се промиваха мозъците ни, че с по-
добни книги, дело на истински първокласен майстор, ни се внушаваха недвусмислено 
предимствата на системата.

Подкрепям мнението на Владимир Свинтила, че „Криминалните му романи биха 
останали, ако не беше комунистическият сюжет“, но това не оправдава писателя, на-
трупал големи авоари (тиражите на книгите му достигаха фантастичните днес 80 000 
екземпляра!) и тровил съзнанието ни с мита за благородния и непобедим суперразуз-
навач Боев.

И сякаш за изкупление писателят издава през 2000 г. „Ченге – втора употреба“, с 
който завършващ том прави горчивите си обобщения за криминалната ни демокрация 
и съзнателно ликвидира своя най-популярен герой...

5. Ако за гафовете в поведението си и оценките за възлови културни явления Бого-
мил Райнов демонстрира слабост на характера си – „Той беше беззащитен. Той почна 
с това, че се предаде. Тогава какво чудно има в това, че предаде всички?“ (Владимир 
Свинтила), то усилията му за създаване на български бестселър, на родна висококачест-
вена масова култура заслужава внимание – най-вече заради простия факт, че днес все-
ки наш писател е длъжен да държи сметка за читателския резонанс и за това, кой и как 
го чете.

Богомил Райнов превръща в бестселъри и камерната интимна трагикомедия меж-
ду фотографа Боян и Лина в „Не ме разсмивай“ (1983), и конфликтуващите светове 
на чичо Петър и Захари в „Тихият кът“ (1999), и дори такава изсмукана от пръстите 
мелодрама, каквато е „Само за мъже“ (1979), в която обаятелният журналист Антон 
Павлов – алтер-егото на самия Богомил Райнов, след поредица от недоразумения спе-
челва сърцето на неудачничката Елисавета, напуска столицата, заживява в родния ѝ 
град и дори става баща на многодетно семейство.

Ако с нещо този романов опит на Райнов е интересен за нас, то безспорно това е 
фарсово-патетично описаната смърт на Допотопния – Несторов, величие от сталинска-
та епоха, в чието лице писателят сякаш открива и черти от собствения си характер...

6. Двете най-представителни творби на Богомил Райнов в белетристиката без ни-
какво съмнение са повестите „Пътища за никъде“ (1966) и „Черните лебеди“ (1977).

Те са обстойно изследвани от меродавната ни критика, сътворени са на автобио-
графична основа, плод са на болезнени размисли и прозрения.

Не искам да повтарям известни изводи, но държа да посоча, че в неудовлетворе-
нието на Виолета, преживяла полууспеха на солоизявата си в „Лебедово езеро“, писа-
телят размишлява и за своята съдба, за бързопреходността и измамността на слава-
та, за това, че и неговото изкуство може да се окаже анахроничен неуспех, докато в 
„Пътища за никъде“ е по-краен („минаваше в дисидентството“, Владимир Свинтила), 
описва имагинерната си смърт, евентуаланата нерадостна съдба на своите деца сираци 
и безплодните си усилия за създаването на капиталния научен труд „Психология на 
чувствата“.

Всички изследвачи на „Пътища за никъде“ изтъкват успеха на Райнов с образа на 
Александров, но никой не си поставя за цел да лансира една хипотеза, витаеща в самата 
повест – че Богомил Райнов се разтваря не само в чертите на Александров, но и в тези 
на опонента му Стоев.

И не е възможно да бъде другояче – след като самият Богомил Райнов критикува 
през 1949 г. баща си за идейните прегрешения в неговите лекции, е повече от ясно, че 
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преживяното в реалната действителност е потопено в суровите краски на прозата, че 
отново е разпънат от добродетелите на Бога и изкушенията на Дявола, че в живота и 
творчеството си остава едновременно Александров и Стоев, тъй като в противен слу-
чай не би бил Б. Райнов.

7. Към най-ценното, създадено от Богомил Райнов, изследователите му Тончо Же-
чев, Кръстьо Куюмджиев, Светлозар Игов, Сабина Беляева, Иван Попиванов причис-
ляват освен „Пътища за никъде“ и т.нар. автобиографично-есеистичен цикъл, започ-
нал с „Този странен занаят“ (1976) и приключил посмъртно с „Лека ни пръст“ (2008).

Той е своеобразен синтез на повтаряща се съкровена „Латерна магика“ и безкраен 
глух монолог.

Сериозната критика с основание е респектирана от тази му проза.
Само Богомил Райнов в характерния си и неподражаем фрагментарно-кинемато-

графичен стил може да изнесе любопитна, увлекателна и проникновена беседа на тема 
„Как се става писател?“, с каквато ни изненадва в „Този странен занаят“ (1976), само 
личност от неговия мащаб, незабравила, че, преди да стане комунист, е син на баща си 
и дете на шумната и окаляна пловдивска и софийска улица, е в състояние да разкрие с 
вещина и респект сложния и противоречив образ на Николай Райнов в „Тютюневият 
човек“ (1976), да напише прекрасен предговор за приказките му през 1992 г., да сподели 
мъките на писателското поприще в „Пътят за Санта Крус“ (1974), да изпее „елегията 
за мъртвите“ в пиянство и скиталчество „дни“ (1976), да поднесе на подрастващите 
своята версия на „Моите университети“ и „Как се каляваше стоманата“ в „Третият път“ 
(1977), един като цяло ценен документ за оформянето на характера му и за неговото 
приобщаване към комунистическата доктрина, принос за което има и неговият прия-
тел Кольо Вапцаров.

Единствено автор от неговия калибър е в състояние така непосредствено и въз-
действено да разкрие драмата на рода си в „Боян“ (1994), „Диана“ (2001) и „В името 
на Отца“ (2002), проникновено да осмисли феномена Людмила Живкова в „Людмила“ 
(2003), имащ толкова горчиви съответствия с днешния ни ден както по отношение на 
управленските реформи и експерименти, така и спрямо усилията да се открои само-
битният път за духовното ни развитие, който за самия Райнов е свързан с теософията и 
„Тайното учение“ на Елена Блаватска, съобразно издадената от него книга през 1991 г.

И точно Богомил Райнов бе в състояние в края на дните си да преосмисли „слу-
чаят Жендов“ в „Лека ни пръст“ (2008), да експонира собствената си отговорност и 
да посочи прекия виновник за гибелта на художника – БКП и нейния вожд и учител 
Вълко Червенков.

Като цяло Райнов бяга от патетиката и евтиния героизъм в мемоарната си про-
за, той екстраполира непосредствено и ненатрапчиво своя път към комунистическия 
идеал.

За него няма никакво съмнение, че постъпва правилно, че това е единственият 
верен изход за буйния му характер, и сякаш сам не си дава сметка, че е логично от 
левичар да станеш комунист, но е повече от недопустимо да се формираш като такъв с 
помощта на ерзаци.

Едно е да изградиш мироглед с трудовете на Грамши, Плеханов и Ленин, а съвсем 
друго с „Азбуката на комунизма“, „Въпросите на ленинизма“ на Сталин, с кичозните 
агитки на Маяковски и фалшиволакировъчните съветски филми и романи от 30-те 
години на миналия век.

Затова ми звучи като лошо скалъпен етюд от третостепенен комикс вдъхновено 
експонираната с много настроение и хумор сцена от „Третият път“, в която той, скрит 
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зад каца с миризливо зеле, държи в ръката си неработещ колт, с който би трябвало да 
брани живота си от преследващите го стражари в началото на септември 1944 година...

Аз лично не вярвам в чудеса и магически метаморфози, но дочаках последната 
дума на Б. Райнов в „Лека ни пръст“, с която той посмъртно се раздели с юношеските си 
илюзии, прозирайки, че партията – БКП – „това са шепата хора, добрали се с юмруци 
и лакти до върха и преди всичко най-главният сред тях, независимо дали е Култ или се 
прави на „човек от народа“. Партията бе само инструмент – понякога удобен, друг път 
труден за манипулиране, но все пак инструмент. Нямаше диктатура на пролетариата, 
нито боен отряд на работническата класа, нито демократичен централизъм. Имаше 
само върховен сатрап, комуто принадлежеше последната дума“.

8. Като драматург Богомил Райнов е почти неизвестен на публиката, а е автор на 
две пиеси – „Амазонката“ (1965) и „Светът е пълен с тайни“ (1966), първата от които е 
играна в Народния театър.

Това е още един парадокс в творческото му развитие. Ако и да разработва актуал-
ни за 60-те години на миналия век проблеми, експонирани вещо и остроумно, пиесите 
му си остават актуални за онази епоха.

На днешната аудитория те не говорят нищо.
Райнов има и близо 35-годишно присъствие в киното. Започва като сценарист на 

късометражен документален филм – „Димитровска младеж“ (1952) и приключва като 
такъв на научнопопулярен тв опус – „В търсене на светлината“ (1986).

За разлика от театъра в киното и телевизията Богомил Райнов постига категорич-
ни успехи.

Той е сред родоначалниците на родния тв театър с екранизацията на прочутия 
си разказ „Юнгфрау“ (1961), осъществена от Неделчо Чернев. Рангел Вълчанов снима 
криминалната класика „Инспекторът и нощта“ (1963), налагайки за ролята на Петър 
Антонов Георги Калоянчев – ползотворен експеримент, донесъл на ІV-я варненски 
фестивал награди за сценарий, режисура и главна мъжка роля. През 1965 г. Методи 
Андонов екранизира в три части криминалето му „Един човек се връща от миналото“, 
с което създава вторият български тв сериал с Георги Калоянчев в познатото му амплоа 
на инспектор Петър Антонов.

След това Богомил Райнов съвестно създава драматургията за екранизациите и на 
другите свои романи, превърнали се в тв хитове – „Бразилска мелодия“ (1974), в който 
Петър Антонов се играе от Коста Цонев, „Един наивник на средна възраст“ и „Реквием 
за една мръсница“ (1976), първият роден филм, в който се повдига с грижа и внимание 
проблемът за българските наркомани. Следват „Умирай само в краен случай“ (1978), 
„Тайфуни с нежни имена“ (1979), „Денят не си личи по заранта“ (1986).

На телевизията той дължи и популярността си като водещ. Да си припомним кул-
турологичния сериал от четири части „Ерос и танатос“. Тук проникновено бяха пред-
ставени характеристиките на западната масова култура, за нас напълно неизвестни, а 
привлеченият доказателствено-илюстративен материал от популярни издания и фил-
ми звучеше зашеметяващо и като откровение.

Знак за обществената значимост и популярност на Райнов бе гостуването му в 
рубриката „Събеседник по желание“ на Кеворк Кеворкян (предаването „Всяка неделя“, 
декември 1979).

Накратко, на Богомил Райнов му върви на режисьори.
Той не работи със случайни постановчици още от времето на дебюта си в киното, 

когато 33-годишен пее дитирамби за младежкото ни комунистическо движение във 
филма „Димитровска младеж“ на Васил Бакърджиев. Последният е един от шестима-
та режисьори, работили еднократно с него. Другите петима са Рангел Вълчанов, Иван 
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Ничев, екранизирал с финес и разбиране през 1984 г. повестта му „Черните лебеди“, 
Христо Христов, Христо Ковачев, заснел официозния портрет на Людмила Живкова 
„Мислете за мен като за огън“ (1981), и Иван Терзиев, дръзнал да екранизира пръв 
роман от серията за Емил Боев – „Господин Никой“ през 1969 г.

Останалите постановчици, с които Райнов си сътрудничи, са Неделчо Чернев, Ме-
тоди Андонов и Милен Гетов.

С Чернев прави екранизациите на „Юнгфрау“ и „Денят не си личи по заранта“, 
обединена в тв варианта „Голямата скука“ с Петър Чернев и Наум Шопов като Боев и 
Сеймур. По-късно кани Н. Чернев за постановчик на „Ерос и танатос“ (1975).

С Милен Гетов Богомил Райнов работи първо върху „Бразилска мелодия“, а след 
това и по още четири екранизации от серията за Емил Боев – от „Един наивник на средна 
възраст“ до „Тайфуни с нежни имена“. Оттогава всъщност датира и практиката популяр-
ни тв екранизации първо да се пускат на голям екран, за да „подгряват“ зрителските оч-
аквания „за истинските серии“, както се казваше в една прочута вестникарска реклама.

Най-ползотворен, но и неравен е тандемът му с Методи Андонов.
След успеха на „Един човек се връща от миналото“ Методи Андонов дръзко пося-

га към екранизацията на „Пътища за никъде“ – дебют на голям екран.
Подкрепен от разбирането и съдействието на Райнов, филмът „Бялата стая“ (1968) 

се превръща в явление на българското киноизкуство с великолепната си модерна режи-
сура, дръзката операторска работа на Димо Коларов, прекрасната музика на Димитър 
Вълчев и изключителния актьорски дуел между Апостол Карамитев – Александров и 
Георги Черкелов – Стоев.

Филмът мъчително си пробива път сред публиката. Спасява го името на сцена-
риста, който е щитът за дисидентското му звучене, пред което дори Тодор Живков е 
респектиран.

Затова, след като заслужено спечелва „Златната роза“ и наградите за най-добра 
мъжка и женска роля на Апостол Карамитев – Александров и Доротея Тончева – Сашка 
на 7-ия кинофестивал във Варна, той обира и зрителските овации след премиерата си.

И същевременно изяжда кредита на допустими компромиси от страна на Живков, 
защото след това е забранен „Прокурорът“ на Любомир Шарланджиев – макар да е 
екранизация на Живковия любимец Георги Джагаров, по онова време председател на 
СБП. Независимо и от факта, че за автор на сценария умишлено е привлечен съветски-
ят драматург Будимир Металников...

Останалите две съвместни изяви на Райнов и Методи Андонов инкасират по-
скромни резултати.

„Няма нищо по-хубаво от лошото време“ (1971) е доста модернизирана и все така 
напрегната и увличаща екранизация на романа, която се запомня с привличането на 
Георги Георгиев – Гец за ролята на Боев, оказало се не съвсем продуктивно и с проме-
нения финал, в който агентката на ЩАЗИ Дорис Холт – Елена Райнова – е застреляна 
от наемния убиец Климент Денчев. Тя печели на Х-я варненски кинофестивал приза 
за музика – на Борис Карадимчев, и първа награда на МВР за сценарий, режисура и 
операторски принос на Димо Коларов.

Още по-проблематична се оказа версията на Андонов по романа „Голямата скука“ 
(1973).

В своя пръв и последен цветен филм създателят на „Козият рог“ посяга към най-
хубавата книга на Райнов, обръща я с хастара навън и я превръща в един безкраен 
словесен диспут между Боев – Антон Горчев и Сеймур – Коста Цонев, който е обилно 
гарниран с атрактивни ретроспекции, самоцелно пришити към повествованието, без 
да го обогатяват по никакъв начин.
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Да не забравяме, че изборът на Антон Горчев за ролята на Боев е несполучлив, а и 
хрумването той да обикаля из анонимния западен град, маскиран като хипи, издава не 
толкова оригиналност на постановъчното мислене, колкото лош вкус.

С изненада научих, че правата върху настоящите и бъдещи екранизации по Бого-
мил Райнов се държат от руска фирма.

Доживях и да гледам Емил Боев да говори на руски, а и няма да се учудя, ако по-
следният неекранизиран роман от поредицата „Ченге – втора употреба“ излезе на руски 
и съм принуден да го проследя, теглейки го от „Замунда.нет“, тъй като вероятно няма 
да се намери българска разпространителска фирма, която да се нагърби с неговото вна-
сяне и показване у нас...

9. В края на жизнения си път Богомил Райнов доживя не само сравнително обек-
тивно и адекватно осмисляне на своето творчество, но и престижните награди, които 
не че му убягваха – той все пак е лауреат на Димитровска премия през 1952 и 1969 г., но 
и които той дочака за приноса си към българската литература и култура.

През 2006 г. става носител на националната награда „Паисий Хилендарски“, а на 
следващата година посмъртно е удостоен с наградата на НДК „Свети свети Кирил и 
Методий“.

Аз се абстрахирам от злобните коментари, че тези отличия са му дадени, защото 
Сергей Станишев е премиер и тъй като неговият приятел и издател Иван Гранитски е 
от президентската свита на Георги Първанов.

Ще ми се да вярвам, че е бил коректно почетен, при това не само от своите прияте-
ли и не само за демонстрираните през годините политически възгледи.

Защото Богомил Райнов – този голям и известен политически грешник, платил 
и с това, че е изгонен след съдебно решение от разкошния си дом на бул. „Руски“ №10 
– заслужава обективна оценка за приноса си към родната поезия, белетристика, кино-
драматургия, критика, изкуствознание и мемоаристика.

Затова ми беше интересно да прочета мненията на редовите читатели във фору-
мите, както и коментарите им след неговата смърт.

Установих с удовлетворение, че те не робуват на евтини конюнктурни сметки, а оце-
няват по достойнство мястото и значението на Богомил Райнов за българската култура.

Открих дори признания, че той е голям творец, чието място след смъртта му ос-
тава празно завинаги.

И въздъхнах успокоен – значи все пак и у нас е възможно адекватното възприема-
не на такъв сложен и противоречив писател като Богомил Райнов.

Защото той го заслужава – с всичките си увлечения, прегрешения и предателства.
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Христина Христова

ОТ ДРУГАТА СТРАНА
разказ

Преди десетина години живеех в света на полуистините. Мислех, че позна-
вам безупречно себе си, и не подозирах, че някъде дълбоко в мен съществува 
граница, пред която ще се изправя. Не знаех, че ще се озова там – от другата 
страна, при моето скрито Аз. Не знаех, докато не го срещнах – човека от двете 
измерения. 

*

Стъпките ни се спускат по пътеката, а сенките ни се сливат в един силу-
ет. Двамата с Мануел в един силует на пълнолуние. Нашето време, времето на 
чудесата, когато се сбъдват поверия. „Върви с мен – шепне Мануел – и аз ще 
направя чудо, ще ти разкажа едно поверие и ще го превърна в истина“. „Върви 
с мен“ – нарежда гласът, „с мен“ – говорят стъпките, „с мен“ – повтаря силуетът 
и се плъзга напред.

Зад нас е останал заспалият дом, прегърнал в тишината си баща ми – дос-
толепният, майка ми – грижовната, сестрите ми – послушните. Аз – бегълката, 
вървя тайно през нощта с Мануел, за да видя как се сбъдва едно поверие. 

Силуетът се плъзга към мястото на чудесата. Ето я реката, която ни вика и 
чака, реката, готова да ни обгърне в сиянието на лунното отражение. Силуетът 
се отскубва от брега и… сиянието изчезва. Няма я реката. Няма го Мануел. 

*

Не познавам никакъв Мануел. С никого не съм бродила нощем на пълно-
луние. Никога не съм напускала тайно дома си. Нямам сестри, а на родителите 
си не съм създавала грижи с бохемски приумици и своеволия. С една дума, 
израсла съм като послушна дъщеря, която не е прекрачвала границата на поз-
воленото. Прагматичният ми разум се отнася с еднакво безразличие както към 
поверията, така и към различните версии за влиянието на пълнолунието върху 
психическото битие на човека. 

В прозаичната атмосфера на утрото сънят ми прилича на блудкав сериал. 
Подобни сюжети за романтични нощни приключения киноиндустрията под-
нася на най-непретенциозната публика. А може би сънуваното през изтеклата 
нощ да ми отправя някакво послание, закодирано в символи. Сега нямам вре-
ме да разсъждавам за това. Тривиалният ритъм на делника ме повлича към 
неизменните ангажименти. 

Бързам за работа с мисълта за проекта, който трябва да завърша в кратък 
срок. Съдбата на този проект ще предреши професионалното ми развитие. Го-
това съм на всичко, за да успея. Тази готовност ме тласка в непозволена тери-
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тория. Днес ми предстои дискретно посещение – тайно от колегите си ще отида 
във фирмата, чийто собственик е в конфликт с моя шеф. Преди години двамата 
са били бизнес партньори, сега са конкуренти или, по-точно казано, врагове.

Тайната ми визита във „вражеския лагер“, уредена от един познат, е свър-
зана с проекта. Успешното му финализиране изисква определена информация, 
която може да бъде предоставена от „враговете“. Това не е поверителна инфор-
мация и за другата страна не съществува нито риск, нито забрана. Рискувам 
само аз. Бих ли могла да предпазя себе си от непредвидени обстоятелства? Няма 
ли безопасни пътища до необходимите данни? Има, разбира се. Досега никога 
не съм предприемала рисковани действия. Благоразумието ме е ръководило 
при всичките ми решения. Но потуленото някъде дълбоко в мен желание да 
направя нещо различно, нехарактерно за стила ми на поведение ме отвежда в 
„забранената зона“. 

Моят познат ме представи на човека, за когото злите езици говорят, че 
е мистериозно забогатял рафиниран престъпник. Собственикът на фирма-
та. Висок мъж с респектираща осанка. Името Велизар напълно му подхожда. 
Авторитетно прозвучава и фамилията – Велинов. „Престъпникът“ ме гледа 
усмихнато, с проницателни светли очи, които всичко виждат и всичко знаят. 
Тези всевиждащи очи привличат с неустоима сила. Лицето излъчва непоко-
лебимост, самочувствие, самонадеяност. Не съм срещала това лице, а имам 
странното усещане, че ми е познато, че хиляди пъти съм се вглеждала в него. 
„Мистериозно забогателият“ произнася обичайни за едно запознанство фрази 
на любезност. Впечатлява ме не казаното, а самото звучене на думите, интона-
цията, тембърът. Та това е гласът на Мануел от съня. Същият глас. Изненадата 
е така обсебваща, че не усещам колко бързо е решен въпросът с потърсената 
информация за проекта. 

Визитата приключва. Високият мъж с респектиращата осанка се изгубва 
от полезрението ми. Познатият глас замлъква, но всевиждащите светли очи 
сякаш продължават да ме наблюдават. Това чувство не ме напуска до края на 
деня. То пулсира в мен до онази невидима граница във времето, отвъд която се 
ражда новият сън. 

*

Пълнолуние. Двамата с Мануел, слети в един силует, стоим на брега на ре-
ката. „Ела с мен във водата – подканя ме гласът. – На пълнолуние се случват чу-
деса. Реката дарява влюбените с щастие, прави ги неразделни“. „Това е поверие“ 
– шепне Мануел. „Поверие“ – повтарям аз и силуетът потъва в реката.

*

Събужда ме телефонно обаждане. Гласът на Велизар ми пожелава добро 
утро и ми обещава среща. Високият мъж с респектиращата осанка е запазил ви-
зитката ми, която му дадох при мимолетното запознанство. Тръгвам за работа 
с очакването за ново обаждане, за да се озова тайно, в един отрязък откраднато 
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време от другата страна, в „забранената зона“. Там ме посрещат всевиждащи-
те очи, които ми казват, че реката на чудесата е само сън. „Сън“ – мълчаливо 
повтарям с болка аз, заслепена от светлината им, и се сливам в един силует с 
човека, за когото злите езици говорят, че…

Там, от другата страна, в „забранената територия“, аз се вглеждам в себе си, 
за да узная, че пословичното ми благоразумие е измама, а жаждата за предиз-
викателства е неутолима. 

И се редуват нощи и дни. „Ела – вика ме гласът на Мануел, – да бъдем вина-
ги заедно“. „Ела – викат ме очите на Велизар – да бъдем заедно само в отрязъци 
откраднато време“. Аз слушам един и същ глас и се съгласявам с думите.

*

Няма го Мануел от сънищата. Велизар живее от няколко години със се-
мейството си в друг град. Идва от време на време в една територия, която е 
полузабранена. С мен нощ и ден е моят малък син Мануел. Той ме гледа с очите 
на Велизар. Тези светли очи непрекъснато ми повтарят, че рискът си струва, а 
чудеса се случват понякога, но само от другата страна.

Худ. Юлиян Йорданов • Летен спомен

Галерия „Възраждане“
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Тильо Тилев

КОГАТО ВЪПРОСИТЕ НЯМАТ ОТГОВОР

    На Николай Нейчев

И тук си сам

И там си сам

В средата бял сняг

Що е то!...

Гатанките имат гайтанени вежди

и намигването им те разсмива

Този път обаче не

И не защото

И не защото

Усмихни се все пак

усмихни се

колко си смешен

ЗУБЪР

О, прекрасна жажда

за познание.

И пак повтарям,

Отново и отново...

... сричам

Брайловото писмо

на твоето тяло –

ослепителна азбука

за прогледнали ангели.

НЕОБЯСНИМОСТИ

Не търсим в приказки поука

и в басните ни – безнадеждно стари –

вълкът се е превърнал в куче,

а овцете ги души овчарят.



Тильо Тилев • Поезия

алманах • Ϛвета гора • 2008 321

И няма дума – да ѝ вярват всички,

няма мисъл – да ни обуздае.

Една избягала от клетката си птица

с въжето на бесилото играе.

  
СЕДЕМ ТРИРЕМИ

***

Смирението е знак за неравенство.

Стрелата е обърната към слабия –

от другата страна стои жестокостта.

***

Безумството пълзи във кръг

и няма то мотиви...

Тежко на хората в кръга!

***

Звъни дъждът –

открехва сетивата ми.

Проглеждам през окото на природата.

***

Не във мисълта за мен самия,

а в представата ми за нещата

опитвам аз да се открия.

***

Към върха през себе си вървях,

а на билото такава самота –

гледам се с око на кит самоубиец.

***

Питам се, когато съм самотен,

с прашинки ли е пълно 

сълзящото око на вятъра.

***

Усмивката е тази пристъпулка,

която прави хората приятели,

а враговете – хора.
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Ерика Лазарова

Найден Шейтанов: пътят на българското културно 
мисионерство

Д-р НАЙДЕН ХРИСТОВ ШЕЙТАНОВ (18.ХІ.1890 – 20.ІІ.1970) е един от най-ори-
гиналните и нестандартни български културфилософи и народопсихолози. Съзнател-
но забравени или държани в сянката на идеологически неудобните теоретични кон-
струкции, неговите творчески провокации са допринесли значително за обогатяването 
на родната хуманитаристика и отразяват своеобразното пречупване на европейските 
открития през призмата на един убеден радетел на българщината. 

Същевременно в качеството си на възпитаник на Лайпцигския и Пражкия уни-
верситети Шейтанов внедрява с убеденост необходимостта от приобщаване на нация-
та към научния прогрес и най-новите европейските постижения в областта на психо-
логията и последователно прокарва например идеите на фройдизма, чиито ревностен 
следовник и пропагандатор е. Той прави това не епигонски или с наивно просветител-
ски плам, а чрез интригуващи и новаторски постановки за българския светоглед, ме-
тодология и национален характер, изведени от сексуалността на българина и нейното 
отражение във фолклора. Той е и първият, открил сексологията като изследователска 
ниша у нас. Както е и първият задълбочен изследовател на (древно)българските свето-
глед и митология и безспорно – един от най-интересните анализатори и тълкуватели на 
българската народопсихология в аспекта на героико-апологетичната интерпретация, 
съчетана с критическото вглеждане в „кривиците“ на народния характер и манталитет, 
обусловени от „философията на отрицанието“. 

Само за броени години преподавателят по немски език в престижната Първа 
мъжка гимназия в столицата става известен на културната аудитория в национален 
мащаб като един от най-активните и талантливи есеисти, мислители и учени в периода 
между двете световни войни. Неговите публикации – студии и статии, са печатани в 
най-престижни за времето си списания като „Философски преглед“, „Златорог“, „Про-
света“1 и др. По сведения на съвременници като Кирил Кръстев например Шейтанов 
изпъква като исконно български по дух творец: „Между есеистите, народопсихолози и 
културисторици, сътрудници на „Златорог“ и „Философски преглед“, една от най-ин-
тересните личности и автори беше д-р Найден Шейтанов, овчарче от Троян… Тънък, 
изпънат като лък с пенсне, беше заквасен с български „тилилейски дух“ и паганизъм, 
с мая и от „заратустровска душевна танцувалност“, живо, проникновено и дълбоко 
свързан с тракийската и народнобългарската митология и гносеология, легенди, неиз-
тълкувани податки и остатъци, обичаи, народни песни, със загадките на малцинстве-
ния цигански етнос у нас, със зиг-загите, гънките и експанзията на старобългарската 
политическа история и съдба, стремеше се да разкрие българската народопсихология, 
нейните пружини и феноменология. Найден Шейтанов беше отличен писател, рядък 
„българогласен“ стилист, всмукал от изворите, лексиката, образността, движението и 
ритмиката на народната реч, с неочаквана и оригинална афоризмичност.“2 

Ако трябва с едно изречение да се резюмира делото на Н. Шейтанов, ще трябва да 
се изтъкне, че той търси в глъбините на историята и в съвременните реалии примери 
за славното минало на българския народ и достатъчно надеждни перспективи за бъ-
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дещия му напредък. Има нещо едновременно титанично и иконоборческо в неговия 
самотен опит – предизвикателство към закостенялото мислене на съвременниците си, 
да съгради Великобългарски светоглед, паралелно създавайки, или по-точно възсъ-
здавайки от отломъците на древни предания, фолклорни умотворения и песни бъл-
гарската космология и митология. Едновременно като есеист и теоретик той се опитва 
да изгради системата на българския светоглед и с апостолска преданост се врича на 
проблемите на българската митология и магика, за да търси измеренията на „родното“ 
като светоусещане и философия, народностни корени и народностно самосъзнание. 
Началото е поставено с цикъла статии „Българска магика“ в сп. „Златорог“ през 1923 г., 
където той смело и предизвикателно нахвърля основите на българския епос, вселено-
глед и митология. 

За да се стигне през 1940 г. до неговия капитален труд със същото изразително 
заглавие, замислен като „евангелие на българското родолюбие“ и на „българския акти-
визъм“ и монографично реализирано като забележително научно изследване. То пред-
ставя своя автор в качеството му на ерудит и създател на нови теории, откривател на 
неизвестни факти от нашата история, философия, митология, бит и народопсихоло-
гия, способен да издига смели хипотези, и дава новаторски интерпретации и тълкува-
ния на пребогатия емпиричен материал из народния живот и историческата ни съдба, 
с които изобилства произведението му.

Самият Шейтанов е замислил грандиозното си произведение – обобщение на уси-
лията му на есеист, културфилософ и културисторик в три части. Дори е дал име на 
втория и третия том – „Балканска Голгота“ и „Средец на Балкана“. Но капитал ният 
труд остава незавършен или поне неиздаден поради историческите превратно сти след 
9.ІХ.1944 г. Както свидетелства собствената му статия „Българският све то глед“ (1942), 
книгата трябва да представи нашия народен светоглед като „съставен от духа на вре-
мето и народните завети … има традиционните три части: вяра, ми то ло гия и полити-
ка. Първата част, казано накратко, обхваща дълбоките проблеми на балканската тай-
новеда, веротворни ждрела, народна православна вяра, месианство. Втората, митична 
част е, както у Раковски, чудотворната среда на мирогледа. Тя ще дава жива вода, жив 
огън за творчество, криле за подвизи. Ще се очертаят, осъвре менят, възобожат вели-
ките личби на народната ни магика. Провъзгласява се лозунг за цялостно възраждане 
– на памтивечна старина, класична тракийска древност, на Средновековието ни и на 
Предосвобождението. Третата част на светогледа съдържа дейните историкотворни 
начала на българизма, или казано митически, великобългаризма“.13 

Накратко, става дума за една подчертано нестандартна, многопластова и прово-
кираща книга, която получава почти незабавно след излизането си от печат два солид-
ни отзива в престижни издания, илюстриращи високия интерес към написаното от 
Шейтанов, по това време вече УТВЪРДЕН есеист и автор на задълбочени научни сту-
дии, представящ се вече и с фундаментално съчинение. Те дават адекватна представа 
за положителната оценка на обществеността и на специалистите към труда. Авторът е 
споменат в амбициозната обзорна статия на Ивана Балтова във „Философията в Бъл-
гария през ХХ век“ – един от малкото ретроспективни трудове с претенция за цялос-
тен поглед върху философската книжнина от този период. Изтъква се самобитното му 
присъствие в родната наука и култура вече не в битийността му на есеист, а като виден 
философ и сексолог. „Великобългарски светоглед“ е представена като „оригинална по 
замисъл и изпълнение книга“4, която според авторката е написана от Шейтанов като 
завет към „българина от всяко време“ и е предопределена да го накара да повярва, че е 
роден за „месианска роля не само в Европа, но и за цялото човечество“5 .
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Георги Томалевски – една авторитетна и енциклопедична за времето си личност, 
също дава много висока оценка на книгата на д-р Найден Шейтанов „Великобългарски 
светоглед“. Съчинението на видния българогласен мислител бива определено заслу-
жено като „ценен принос в нашата литература и история“ и като „един от най-значи-
телните опити да се представи нашата действителност в нова, не банална, а духовно 
културна физиономия“6. Отчетени са колосалната Шейтанова професионална култу-
ра, стройността и философската мащабност на теоретичните му построения, обогатя-
ващият читателя поглед към историята и лансираните новаторски научни постановки, 
изпреварили своето време. За да прозвучи с пълна категоричност изводът: „Велико-
българският светоглед“ на Н. Шейтанов е стойностен труд, а не обикновена „пропа-
гандна книга“. Нейният характер определя и резонанса сред читателите: запознаването 
с нея изпълва българската душа с „вяра и достойнство“7. И това май е най-добрият 
комплимент, който може да получи един автор, прегърнал българската тема.

Възприемането и оценката на труда през следващите десетилетия обаче са сери-
озно затруднени от атмосферата на нетърпимост към всичко, различно от марксист-
кия „прочит“. Догматиците трудно достигат до същността на пионерските му усилия, 
направили го един от най-ярките и нравствено ангажирани с благородната му кау-
за представители на културоптимизма в българската философия на историята. Д-р 
Шейтанов не само е един от най-убедените привърженици на идеята за уникалност-
та на българската историческа съдба и за месианската роля на българския народ в 
съзиждане културното бъдеще на Европа и света, но и твърдо вярва, че е настанал 
точният исторически момент, когато въпросът за модела на бъдещето ни развитие и 
пътищата за постигането му трябва да се постави и реши с най-голяма сериозност и 
национална отговорност.

За Шейтанов българският светоглед е компас и той, само той „извежда през ис-
торическите бури към спасителния бряг. Сега и завинаги“8. Писано му е да крилява 
генерация след генерация към висините на народния възход и добруване, правейки ни 
равни с всички други велики световни идеологии, както е било вече в славните времена 
на цар Симеон, поп Богомил, Раковски и Ботев, сочи авторът в споменатата студия 
„Български светоглед“. В нея той подчертава изрично за онези отрицатели, възприе-
мащи творчеството му като връщане към протобългарската архаика, че българският 
светоглед необходимо ще се допълва и обновява според духа на епохата, усъвършенс-
твайки се непрекъснато. Главното при тази могъща светогледна система, израстваща 
от богатото наследство на стихийната народна мъдрост, е да бъде надлежно теоре-
тически конструирана. За да може, станала плът и кръв на „всички сънародници сега 
и от всички идни епохи“, да се превърне в основна движеща сила на колективните на-
родни усилия. Тогава тя „непременно ще ознаменува всенароден активизъм (курсивът 
мой – Е. Л.), ще донесе всеобщо благоденствие и ще доведе до исторична зрелост, като 
се осъществи и народната ни мисия в историята“9.

Ратувайки за едновременното израстване на народното съзнание и за народ-
ностното обособяване на българската държава и култура като пълноправен партньор 
на всички други страни по широкия свят, Шейтанов всъщност пледира за постигане 
ново самочувствие на българина, което ще го направи способен за цялостна обнова – 
на себе си като националноотговорна личност, и на Отечеството. В езика на мис лителя 
и публициста, посветил перото си на идеите за пребъдването на България, този про-
цес означава настъпване на ново Възраждане. То е целта на будителските му усилия. 
За него той пише цели две десетилетия, докато политическата промяна след 1944 г. не 
прави идеологически неудобни и нежелани постановките му. Вярва най-искрено, че 
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закъснялото ни Възраждане е с корени още в Средновековието и ако плодовете му се 
проявяват едва през ХІХ век, обричайки ни на вековен застой, то сега наближава вре-
мето на нов национален Ренесанс, свързан органично с формирането на балканобъл-
гарския светоглед, легитимиращ Родното и натоварен с функцията на негов гарант. 

Цялостният ни национален напредък се представя като базиран върху историче-
ската приемственост и плодотворен обмен с всички народи, преминали през Балка-
ните и оставили следите не само на своя меч, но и на духа си. Повод за оптимизъм му 
дава преди всичко българската способност за културно-творчески синтез и претопя-
ването като процес на творческа асимилация на положителните влияния. При Шей-
танов вярата в българското културно мисионерство е толкова силна, че той превръща 
идеята за избраност на народа ни в основен аргумент срещу обезбългаряването като 
безкритично усвояване на чуждото или примирение със следвоенната реалност. Из-
ход от създадената негативна ситуация след войните и покрусата, белязала народния 
дух, той търси в повдигане на народностния дух посредством поставяне на крупни 
непосредствени исторически задачи, изразявайки метафорично приближаващото се 
национално Преображение като разчитане контурите и изпълването със съдържание 
на онова, което нарича блуждаещ „призрак на загадъчна съдба“. Тя е обусловена от 
крушението на стария патриархален начин на живот и мощното нахлуване на Чуждо-
то във всички области на живота. Културното влияние като благотворно въздействие 
може да се превърне някак неусетно в пейоративен фактор, заплашващ да потопи и 
измести Родното: „Европа е тръгнала към Изток. Над нас висне клетвата да станем 
западнокултурни“.10 

Бунтът на чуждия възпитаник и отворен към западните постижения мислител 
не е породен от доморасло отрицателство, самомнение или провинциален комплекс за 
величие и самоизтъкване на родното. В отрицателното му отношение към безкритич-
ното възприемане на чуждата опитност се отразява неверие не към значимостта на 
тази културна опитност, а скепсис към интелектуалното пълнолетие на реципиентите. 
Понеже неоправданият възторг към чуждите успехи може да действува като блокаж 
за собствената креативна способност. Една нация и култура са могъщи тогава, когато 
общуват свободно, но не робски с чуждите културни образци. И точно това иска да 
внуши Найден Шейтанов, надсмивайки се например над онзи твърде разпространен 
подражателски стил в научното творчество, когато говори за духовната несамостоя-
телност на лъжеинтелигенцията, кокетираща със зазубрянето на чужди примери, не-
способна да ги приложи творчески.

Той упреква българските учени и учебни заведения, че обръщат малко внимание 
на собствените духовни завоевания, а скланят робски глава пред чуждите достиже-
ния. Сам германист, призовава за повече родолюбие и национално съзнание в науката. 
Въпросът е да се отдели ценното от посредственото и да не се кади тамян пред обра-
зци отвън, каращи ни да забравяме славното си минало и българския принос: „Досега 
почти не се знаят широко признати родни становища… За собствена наука се смята 
смисленият превод от Европа… Принадлежност към някой западняк е достатъчна ле-
пта пред олтаря на времето – днешната работа се ограничава с цитати и разбор. Слаба 
е още родната гравитация.“11

Близо 80 години след написването на тези изобличителни слова все още в науч-
ната практика цитатничеството и(ли) чуждопоклонничеството се възприемат като си-
ноним на ученост, ерудираност, професионализъм. Или ако употребим Шейтановата 
стилистика, все още се смята за престижно в творчеството ни да „любодее петелът на 
Чуждото“12, а да сме глухи за шепота и зова на Нашето. 
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Пълен с изследователски и родолюбив плам, Шейтанов няма да се умори да говори 
убедено за предстоящия всестранен български подем. В статията си „Предосвободи-
телно или цялостно Възраждане?“ пише за символно връщане към възрожденските ни 
идеали. Предупреждавайки мъдро, че не става дума за „връщане колелото на истори-
ята“13. Напред, а не назад в историята трябва да търсим и открием възвишени цели, 
обединяващи ни като народ и обещаващи вписването ни в световния културен уни-
версум не като епигони, а като оригинални творци. Той свързва предстоящия Ренесанс 
с идеите за национално възпитание, всенародно единение, политически демократизъм 
и стопанско преустройство, немислими без българския светоглед, който в единство 
с „вечните идеали“, които нашият народ тачи, преследва, осъществява, ще реализира 
това дело, достойно за титани.

Идеята за Ново българско възраждане вдъхновява и други крупни български ин-
телектуалци, които през последвалите години също поставят Новото възраждане като 
актуална историческа задача пред българския народ. А това е доказателство, че не ста-
ва дума за случайна теза, а за идея, която витае в културното времепространство и се 
превръща в един от лозунгите на епохата. Достатъчно е да споменем името на проф. 
Петър Мутафчиев, който в статията „Дух и завети на Възраждането“ е близък до па-
тоса на Шейтанов. Той смята, че 40-те години за България са велико време, поставящо 
пред нацията големи задачи: „И ако позивите към Възраждането имат за нас някакъв 
смисъл, това не е, защото в него ще намерим готово разрешение на конкретните про-
блеми, поставени пред нас. Тия проблеми са нови, както и действителността, която ги 
носи. Трайното – това трябва да бъдат за нас заветите на оная епоха (Възраждането 
– бел. моя Е. Л.), нейният дух. Тоя дух на идеализъм трябва да възпитаме у себе си и 
тия завети трябва да помним днес, когато сме изправени пред прага на едно неизвестно 
бъдеще“.14

Според десния мислител и виден юрист Любомир Владикин нашето Възражда-
не трябва да бъде пример за поколенията при новите социокултурни условия, когато 
цялата ни обща култура трябва да се национализира, а българското – да се издигне до 
степен на общочовешка ценност, твърди той в статията „Национализмът като кул-
турно-политически фактор“. Според него денационализирането е самоубийствено 
за народите. Недобре усвоеното чуждо може да бъде пагубно за народния организъм 
подобно на силна отрова. Единственото превантивно средство е „национализмът във 
всичките му прояви. Това значи връщане към заветите на Възраждането. Това значи 
ново възраждане. Средствата сега ще бъдат по-други, защото времената са се изменили, 
но насоката и нравствените ценности остават същите“15.

Във всяко едно от цитираните изказвания идеята за Ново възраждане е корели-
рана с представата за адекватно национално възпитание в духа на традиционните на-
родни добродетели, които трябва да бъдат съхранени като национален капитал въпре-
ки историческите превратности. По този въпрос се изказва нравствено и граждански 
ангажирано и Емануил п. Димитров, който в статията си „Възпитание в духа на на-
ционалната култура“ напълно според разбиранията на своето време го третира като 
общонародна културна мисия и път за постигането на националните идеали16. 

Но Найден Шейтанов си остава първовдъхновителят на идеята на очакваното 
Ново възраждане като благородно предизвикателство за българския дух, за когото 
родното, символизирано от локалните мащаби на Селото, вече е тясно и той поглежда 
към Града с подозрение, но и с надежда: „От тия модерни вавилони ще потеглим ние, с 
моторни срем-кочии, по суша, вода и въздух, за да обсеем света, както в древността, с 
постиженията на тилилейския си дух“17. От стаеното в душите ни като Неродено-вели-
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ко ще се създаде „балкано-българска идеология, която да следва заветите на миналото 
ни и да отговаря на изискванията на съвременността… Дървото на живота ни ще се 
дигне във висините само ако корените му проникнат дълбоко в недрата на славянобъл-
гарското и на старотракийското“18.

Синтезът между трите начала – славянското, прабългарското и старотракийското, 
произвеждат според културфилософа Шейтанов изключителната сплав на българската 
душевност и характер, в който има достатъчно много предпоставки за прогрес и уни-
кална роля в бъдещата световна култура. Той подхожда исторически и към проблема 
за формирането на националния характер19, търсейки атрибутивните му характерис-
тики в отличителните черти на отделните културни потоци, вляли се в българската 
народност, за да я изградят като единство от ценни качества и дълбоко заложени про-
тиворечия. Синтезът за него ражда нова качественост. Историзмът е не само научен 
подход, но и начин на мислене и световъзприемане. В случая с д-р Шейтанов той му 
помага да осмисли националното битие в естествената му динамика, посочвайки пъ-
тищата на изкристализирването му. За да може да заяви: „Ние, българите сме… народ 
окончателно установен телесно или расово20, с открити възможности за по-нататъшно 
висше развитие“21.

Фокусирайки по-нататък вниманието си върху единството на телесност и вътреш-
но равновесие, обявява, че „хармонията на телесност и душевност творят висша исто-
ричност“22. Двуначалието като жадувано, но рядко постижимо единство, или „съюз на 
тяло и дух“, е исторически конституиран шанс на българина. По-нататък е изложен 
оптимистичният възглед за духовната конституция на българина, като се набляга на 
нейната устойчивост и сила, спомогнала за устояване на многобройните исторически 
изпитания: 

„Установена е и нашата душевност. Балканобългарският народ почти винаги се е 
отличавал с вътрешно равновесие и със стремеж към равновесие в историчния си жи-
вот. Тоя стремеж се схваща от народа ни понякога като движение в кръг, което се увен-
чава с възраждане – постулати в народната ни философия на историята. Напр. цели 
седемстотин години ние нямаме своя държава и при все това запазваме националното 
си битие. Дали това щеше да бъде възможно без равновесие на дух? Разбира се, че не. 
Ако нямаше вътрешно равновесие, народът ни отдавна щеше да падне в пропастта на 
исторична забрава. Равновесие на дух, сърце, на подсъзнание дори, царува в жизнената 
практика на народа ни през вековете – особено на село…“23.

От позицията на философия на историята ученият и публицистът търси смисъла 
и съдържанието на културно-историческото ни битие през вековете. Само по себе си 
това е рядкост в отечествената ни философска практика. Философията на историята е 
една от най-трудните и деликатни философски материи и с нея се захващат само много 
мащабни и диалектически умове. Шейтанов сочи правилно като неизменно условие 
и предпоставка за оцеляването и пребъдването ни именно духовното равновесие на 
българина, неразколебано дори от трагизма, типичен цели векове за народностната ни 
участ. В това е и един от приносите му към изучаване на националния ни характер. 
Негова заслуга е, че изтъква равновесието на духа и като своеобразна националноис-
торическа добродетел.

Понеже развитието ни като народ, нация и държава твърде често е тъждествено 
с драматичната социално-политическа динамика. Анализирайки конкретните му про-
явления, и особено в годините на чуждо робство, той добавя още един важен акцент, 
а именно – отражението на стремежа на балканобългарския народ към равновесие в 
политическата история24. Интересен е контекстът, в който разполага „скелета на на-
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родното ни творчество“, заявявайки, че това е пак прословутата ни основополагаща 
народопсихологическа характеристика – душевната балансираност, открита и опре-
делена от него и като основа на феномена, наречен с ренесансова гордост „балкано-
български титанизъм“. 

Особено голямо значение отдава и на изначалната българската виталност25. Тя ще 
се превърне – в контекста на постановките му за сексократичния характер на българ-
ската национална философия, в специална изследователска ниша, която ще го направи 
в уникалността много популярен през епохата и той ще се впише успешно с нея в един 
от водещите научни дискурси на своето време – фройдизма като фактор за цялостното 
либерализиране на социокултурния живот през миналия век и за еманципацията на 
личността от гнета на табутата26.

Интерпретирайки световладните измерения на балканобългарския хуманизъм, 
отразени във великобългарския светоглед, д-р Н. Шейтанов специално се спира върху 
древните завоевания на българския хуманизъм и просвета, характеризиращи народа 
ни като носител на култура за цяла Европа. В това отношение твърде актуални са те-
зите му за богомилството като крупен наш принос към Протовъзраждането. Характе-
ризирайки богомилското учение като световен феномен, културфилософът го трети-
ра като велик пътеводец към нов и по-човечен свят, идващ от миналото и отвеждащ 
към бъдещето. Всъщност става дума за научен и мирогледен преврат, отнасящ се до 
потребността от обновление на религиозния, политически, социалния и нравствения 
живот. Отговорно ще запише: „политическите им схващания се свеждат до демократи-
зъм, социоетизъм и дионостично-християнски хуманизъм – на национална и световна 
почва… Богомилството е висша форма на балканобългарски титанизъм, на месиян-
ство“27. Съответно богомилството като Проторенесанс поставя началото на могъщите 
мирогледни промени, свързани с „великите, хилядолетни завети на титанистичния 
ни антропоморифизъм, на светоборния ни хуманизъм, на цялостната ни човечност 
(курсивът мой – Е. Л.)28. Познавателното любопитство, наравно с творческите стре-
межи и способности, са определящи за народния ни характер и разкриват класически 
черти от народопсихологичния ни портрет. Шейтанов доказва с историческа аргумен-
тация, че именно те са в основата на европейския културен прогрес и на нашия собст-
вен бъдещ възход.

Световноисторическият преврат в познанието, характерен за Новото време, също 
е белязан от българската жажда за просвета. Ние не само сме дали азбука на славяни-
те, но по същество нашите просветители през Средновековието създават цели 6 аз-
буки, твърди Шейтанов, опирайки се на факта за наличието на различни писмена по 
историческите ни паметници от отделните епохи. Те са изковани върху основата на 
египетската, критската, готската, праславянската (става дума за споменатата от Чер-
норизец Храбър знакова система „черти и резки“, кирило-методиевата азбука, носеща 
белезите според автора и на египетско-копската, и на предноазиатското – сирийско или 
арамейско писмо(!), или глаголицата и кирилицата, използвана от православните сла-
вяни. Тук метаисторическото начало е знак за общочовешкия стремеж към знание и 
творческата надареност на народа ни, но и белег за културдемократизъм и за културно 
въздействие навън, към другите народи. Следователно българинът не само е търпял и 
търпи чужди културни влияния, но самият той е инициирал такива: 

„Имаме дори сказание, вече споменато, с метаисторичен смисъл: От Египет 
хвъркнали двадесет и няколко гълъба – т.е. букви – и кацнали в Солун, а сетне минали 
към вътрешността на Балканския полуостров. Връзки с Египет през туй време под-
държа и цар Симеон – „новият Птоломей“. Шеста азбука създава Климент Охридски 
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– кирилицата, минала от нас в Румъния, Сърбия и Русия. Ние сме създатели на шест 
азбуки! Това е безпримерно в света. Такива чутовни буквотворци са балканобългарите 
по редица причини. Първата и най-главната е, че само у нас „език“, чийто писмен израз 
е азбуката, и „народ“ означава едно и също нещо. Ние творим азбуки, за да възбожим 
и увековечим великото начало на народността“…29

И както на много други места в творчеството му от една теза израстват множество 
други, чиято евристична стойност не бива да бъде пренебрегвана поради съседството 
и „съперничеството“ на други оригинални тези, концентрирани в сравнително малък 
обем и крайно лаконично изведени в предпочитаната от него подчертано сбита нара-
тивност. Например тръгвайки от авторството върху славянските азбуки, той стига до 
новаторски изводи, звучащи направо изненадващо, като се има предвид, че историята 
на науката в началото на миналия век се намират в пелени, а за България по-специално 
тя си остава неразработена научна област. Например когато става въпрос за философ-
ската култура на българина и за националното ни философско наследство.

Върху основата на писмеността само може да се гради системата на научното зна-
ние и да се развиват отделните науки – е една от многото плодотворни догадки на ми-
слителя и народопсихолога Шейтанов. И по въпроса за техния произход и развитие 
Шейтанов има собствено мнение, защитаващо българската им генеалогия, за да отличи 
още повече народностните ни постижения през отминалите векове на културен прос-
перитет: „Народът ни има свои положения за гносеология, философия на познанието, 
както и за логика – напр. двойното ни отрицание, което не се превръща на утвържде-
ние“30. 

Скицирайки системата на българския мироглед, Найден Шейтанов показва, че за 
него естетиката и етиката не са второстепенни области на познавателно и акси-
ологическо отношение към действителността, а са начин за ценностно осмисляне на 
реалния свят от позициите на жизнено важното за човека и пребъдването на българ-
ския род. И това е друга интересна постановка, останала и до днес неразработена в 
отечествената теория. Като главна особеност на етическото мислене на българина Н. 
Шейтанов сочи неговата универсалност и демонстрираната чрез него способност да 
бъдат възприемани всички хора като ценностни сами по себе си. Тя се разглежда и като 
основна характеристика на титанистичния балканобългарски хуманизъм и на балка-
нобългарската цивилизация: „Боже, Боже изневерниче! – се казва в една наша народна 
песен. – Защо всички заедно да не се смеем и всички наедно да плачем?…“ Би могло 
да се твърди, че в тая песен е вложена цялата дълбока балканобългарска човечност, че 
в нея е изразена великата душа на славянството (курсивът мой – Е. Л.), че тия думи 
са светоборното начало на титанистичния ни хуманизъм. Каква свещена грижа не за 
един, не за двама, а за всички хора по Земята!“31.

За разлика от мнозина български теоретици в периода 1920–1940 г., извеж да щи 
българската идентичност от тюркското (туранското) праначало, една от кар ди налните 
идеи в творчеството на Найден Шейтанов е свързана с възгледа му за напредничавата 
културсъзидателна същност на славянството32 и неговата ро ля в бъдещето на све-
товната цивилизация и духовна култура. Това също е пока за тел но за идеологическото 
несъвпадение на великобългаризма и фашизма у мислителя. 

Кирил Кръстев, съвременник и, както вече бе посочено, поклонник на таланта на 
самобитния ни мислител, който през 1927 г. пръв пише за Шейтановата способност да 
съзира ценностното в хилядогодишната ни културна история, също отделя съществе-
но място в публикациите си на проблема за славянското ни праначало и значението 
на славянската културна дан в диалектиката на свое чуждото (Александър Йорданов), 
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близък до пътя на разсъжденията на „най-българския ни есеист“. Меч таейки, също 
като Шейтанов, за една „нова синтетична и човечна култура“, в ста ти ята си „Възмож-
ностите за една българска култура“ (1927) говори възторжено за сла  вян ския принос 
в новата световна култура и за бъдещото ни народностно израст ване и национално 
възмогване: „И най-ценното у нас е, че широката мистика и полет на славянската душа 
е ръка за ръка с един трезв и здрав критицизъм – залози за хармоничната пълнота на 
онзи човешки тип, който бихме могли да създадем“33.

Базирайки се на изобилен фактологически материал – исторически, филологи-
чески и културно-социологически, д-р Шейтанов дава иновативна характеристика на 
славянската култура в самобитността ѝ34. В нея според мислителя цивилизационният 
пласт с научно-техническите постижения е сравнително слабо изразен (с щастливо-
то изключение на знахарство, звездобройство и други езически умения) за сметка на 
културата на езика и богатото фолклорно творчество. Тяхната устна култура не е 
оставила величави паметници като пирамидите и трудно се разчитат скрижалите на 
славянската мъдрост и естетическо чувство, материали зирани в шевици или закодира-
ни в песен. Но макар и подложена в продължение на векове на неблагоприятни чужди 
влияния – „Чуждото било заклета съдба на славян ството“35, целящо претопяването ѝ, 
тя се възражда в голямата славянска лите рату ра на ХІХ век, давайки надежда, че „…
възроденото славянско племе поема вече мо гъщата си роля между индоевропейските 
си събратя и в света изобщо“36.

За да се достигне до онзи решителен исторически момент, когато славянските на-
роди след Първата световна война обръщат гръб на „мъртвото“ си минало и „…се връ-
щат към олтара на своето и стават дух и плът на заветите му“37. Тук авторът безспорно 
следва една от господстващите през епохата представи за възход на славянството като 
носител на следващата, тоест по-висша степен на прогреса и изразител на историче-
ския напредък на човечеството. Идеята е лансирана още в края на ХІХ век от индий-
ския мислител Вивекананда (независимо от панславистките теории!), а по-късно е 
възприета не само от лявоориентираната интелигенция под влияние на Октомврий-
ската революция, но и от духовни мисионери като Николай Рьорих и Петър Дънов, 
вярващи, че именно славянството е призвано да хуманизира изграждащата се култура, 
основана на всечовечност.

У нас още един немски възпитаник и също така обявен за „фашист“ и „реакцио-
нер“ – Янко Янев (поне преди да бъде прелъстен от фашистката мисловна парадигма), 
също ще пише за историческата роля на славянството в съвременния свят и в статията 
си „Пробуждане“ ще противопостави утопично на формализираната и спекулативно-
рационална култура на Европа славянското човеколюбие и славянския антирациона-
лизъм, поставящ в центъра на всички свои познавателни усилия човека, борещ се с 
догмите и предустановените истини. Той дори отвежда специална световноисториче-
ска мисия на Русия – а и на целия славянски свят, които ще обновят остарялата Европа 
и в творчески съюз с нея ще способстват за изграждането на нова, по-хуманна циви-
лизация и култура: „Славянският бог е жив и действителен, славянската мисъл е била 
винаги човешка мисъл. Колкото и много идеи да са били заимствани от Запад, всякога 
руският дух ги е преобразявал и претопявал в пламъка на своето мистично съзерца-
ние, правил е от тях животворни същности, превръщал ги е в движение. Не е чудно, 
че най-далечните абстракции на Европа можаха да се осъществят само в Русия. Това 
е стихията на всеславянското осъществяване на идеите, това е неговото историческо 
призвание. Да служи за освобождението на човека е бил всякога неговият дълг и не-
говата участ. Затова само на славянството е отсъдено да прави исполински опити и да 
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разрешава въпросите на вековете. Славянството е всемирна воля. Не е пророчество, 
ако се каже, че от там ще дойде спасението на света. Европа е вече безжизнена, тя живее 
последните си есенни дни. Само славянството днес е първично и вдъхновено. Новият 
свят е предимно славянски и новият човек ще бъде преди всичко човекът на Изтока. 
Тогава може би ще настъпи развръзката на „великия спор“: Европа и славянството ще 
се примирят и ще служат за изграждане на ново царство, което ще бъде царството на 
свободата“38.

Самият Найден Шейтанов е автор на вдъхновени редове за мисията на славян-
ството като носител на ЧОВЕЧНОСТ в раждащия се свят, свързвайки с неговото въз-
раждане и славното българско „утре“: „Защото бъдещето, както изглежда, иде с гра-
маден рог на изобилие за славянството, което таи в необятните си недра материали за 
нов свят и нова култура на земята… Светът на славянството, както мислят мнозина, 
се гради върху темелите на дълбока човечност (курсивът мой – Е. Л.), а културата му 
възраства, макар и обвеяна от черния призрак на велико страдание. От досегашната 
исторична мъглявост на Евразия изгряват нови слънца и бухват вихри на ново твор-
чество световно“39.

Теоретикът Шейтанов, както проличава от цитираните постановки, не е чужд на 
идеализиране на славянството с неговата „близост до живота“ и „чувство за мистич-
ното и святото“, така различни от хладния и бездушен прагматизъм и меркантили-
зъм, проповядвани като добродетели на модерния свят. Славянската първичност и 
(богу)вдъхновеност са неделими от „детското и невинно начало“ и именно те ще спо-
могнат според една от популярните утопии от първата половина на ХХ век за свърз-
ването на света на проспериращата Европа със „стария вълшебен Юг и Изток“40. От 
щедрите си недра славянството според Шейтанов ще извади материал за нов свят и 
нова култура, като от „досегашната исторична мъглявост на Евразия изгряват нови 
слънца и бухват вихри на ново творчество световно“41. Като (родово)славянско имен-
но българското за него е носител на широка световност и всечовечност42.

В тази плоскост на разсъжденията особено силно проличава връзката национален 
характер – светоглед. Понеже „националният характер е не само действие на етнокул-
турна, социалнопсихична физиономия на съвкупния национален човек, който същест-
вува чрез сложната система на душевността, на цялата човешка общност, на цялата 
нация. Националният характер е и особеността на колективния субект да отстоява и 
прокарва собствено отношение към света…“43

Именно като съзнателен субект на своята история и сътворец на световната исто-
рия българинът доказва величието на националния си характер чрез толерантността 
си към Другостта, достигаща до стремеж към универсален хуманизъм или всечовеч-
ност, ще напише д-р Шейтанов. А най-любопитното е, че толерантността и всечовеч-
ността обективно съжителстват със силно до болезненост родолюбие, което Богдан 
Богданов свързва с балканското разбиране за родина44 и го описва като типично за 
малките народи. При тях сложните исторически обстоятелства са изострили предел-
но патриотичното чувство и това води до феномена на преживяна с рядка интензив-
ност45 привързаност към отечеството. Затова още по-ценно е, че точно българският 
народ е носител на представата за балкански и универсален хуманизъм. И точно Най-
ден Шейтанов, набеден за националист-шовинист, достига до идеята за световност и 
всечовечност като понятия, допълващи и хуманизиращи традиционното разбиране за 
„космополита“ като гражданин на света – една теза, която тепърва предстои да бъда 
развивана с оглед на новите европейски и световни реалии46.
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Всечовечността е непостигнат до днес, въпреки усилията на религии и фило софски 
системи, идеал за претворяване на човечеството чрез човещина47. Унификацията на 
Европа не пречи на духа на всечовечност, ще отбележи български ят теоретик мъдро 
доста преди адептите и противниците на глобализма да се вкоп чат в „мъртва схватка“. 
За Шейтанов утрешната „Световна България“ е синоним на международност и човеш-
ко братство48, без това да отрича националната идея и да деградира Родното до „бито-
ви дребосъци и вехтории“49. Подобни твърдения дават основание на Н. Шейтанов да 
говори за месианския характер на българския хуманизъм и да го интерпретира като 
феномен с общочовешко значение. 

Разсъждавайки върху характера на българския хуманизъм в историческите му 
параметри от вчера и днес, Найден Шейтанов достига до ценни прозрения за нацио-
налния характер. И точно те правят да изтъкне истинското му значение на философ, 
но и тънък народопсихолог, обвързващ тясно положителното в психологическия облик 
поведение и манталитет на българина с историческата му съдба. Особено внимание 
според него заслужава човеколюбието на българина (като балканобългарин според 
Шейтановия категориен апарат). То е месианско и е насочено навън към света. Било е 
такова и в най-кръвожадни епохи, и в съвременната на автора епоха, когато едва-едва 
започва да се изживява схващането за колониализма като благодеяние за по-слабораз-
витите нации. И това е още една отличителна и забележителна черта на нашия наци-
онален характер, която заслужава да бъде афиширана най-широко. Още повече, че тя 
се е отразявала в толерантното отношение към другите народи, етноси, нации и само 
броени години след написването на цитирания труд ще даде своя щедър и хуманен 
плод с акта на защита на българските евреи като въплъщение на същността на българ-
ското (като типично и действително национално присъщо) отношение към Другите.

Българската търпимост е пословична: „Колко народности е посрещал, приемал, 
изпращал той (българинът – бележка моя Е. Л.)! Чужденецът като че е все гост, добре 
дошъл за него. От тоя необятен дух на всечовечност (курсивът мой – Е. Л.) изглеждат 
вдъхновени народните ни поговорки като следните: „Навсякъде по света край реките 
растат върби, на мъжете мустаци, на жените гърди“, „Всички се греем на едно божо 
слънце!“. Балкана е майка на дионистично-богомилска и демократична всечовечност. 
Целия свят обикаляме – заявява един богомилски вожд от 14 в. – и пазим словото на 
живота! Това е девиз на българското месианство“ 50.

Неведнъж логическото ударение ще пада върху неагресивното ни отношение към 
другите страни, нации, култури. Подобно гледище обяснява и защо българинът не е 
изпълнен със завоевателни амбиции. Цени и брани самоотвержено своето, не лам-
ти за чуждото. Затова има право да заяви чрез защитника си теоретик Шейтанов: „И 
тъй нашето право върху земите на балканската ни Родина се крепи на основания от 
географско-стопански, народностен, културен, политически и междудържавен харак-
тер… В тоя си географски обем нашата Родина не уврежда интересите на никой народ 
на Балкана. Защото ние не щем ни крачка чуждо, ала не даваме ни педя от нашето“51.

Дори да е прекалено доброжелателна и стигаща до идеализация на българския 
характер и българската история, народопсихологичната страст на Найден Шейтанов 
да се вижда и отбелязва доброто е твърде симпатична и високо благородна. Особе-
но при отчитане огромната доза критицизъм, с която обикновено се следи под лупа 
всичко „нашенско“ от свои и чужди критикари, и достигащото често до черногледство 
и нихилизъм собствено наше отношение към слабостите ни. Едно е да си кажеш кри-
виците, както пледира Апостола, а съвсем друго – да не виждаш изобщо (съзнателно 
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или несъзнателно) хубавото и да не оценяваш по достойнство бъдещото уважение и 
възхищение.

Самият Шейтанов ще каже, че ние, българите, не сме лишени от чувство за обек-
тивна самопреценка. Напротив, имаме вроден усет52 в това отношение. Затова не се 
надценяваме, но си знаем какво искаме, колко струваме ние и колко струват другите. 
Времето е най-добрият съдник и той според него ще отдаде истинската почит към на-
рода ни. Понеже в едрото му сито „само наистина голямото, великото остава, само то 
се венчава с безсмъртие, с вечна възслава. Затуй в чутовната памет на нашия народ 
останало само най-важното, и то повече самото дело – подвигът, а не личността“53.

Анонимността не плаши народното съзнание. Тя дори е проверка за силния и 
честния. В подобен аспект интерпретира народопсихологическите моменти в систе-
мата на великобългарския светоглед писателят, за да разкрие не единичното, а общо-
значимото, правилото, а не изключението. Този подход му помага да скицира в едър 
план и самия светоглед, който се оказва по собствените му думи народоцентричен. И 
става нелепо категоричното и едностранчиво вкарване на Шейтановото понятие „ве-
ликобългарски“ в националшовинистката схема. Напротив. От логиката на неговите 
философски разсъждения, отразяващи оригиналната му светогледна система, про-
личава, че родолюбието не е непременно с шовинистки привкус54 и че патриотизъм 
не бива автоматично да се свързва с национализъм. 

За да съхранят националната си самобитност, малките народи трябва да се про-
тивопоставят на големите чрез свой собствен мироглед, ако искат да бъдат до статъчно 
силни и да не се поддадат на чуждите асимилаторски стремежи. Н. Шей танов се обя-
вява решително срещу скептиците, иронично възприемащи възмож ността за създа-
ването на наш национален светоглед или вселеноглед като утопия. С амбицията да 
промени статуквото, той разсъждава и прилага примери от настоящето на нашите 
съседи – гърци, турци и сърби, които не се свенят да бъдат патриоти в свръхмяра, 
както бих определила патриотичния градус на панелинизма или пантюркизма или на 
мечтаещите за Велика Сърбия или Велика Румъния:

„Покойният Ст. Михайловски каза веднъж: Застанете на моста в Цариград. Гле-
дайте кой носи на гърба си най-голям товар и го спрете. Сетне го запитайте кой е и 
какво мисли. Носачът ще ви отговори гордо, че е грък и че мисли за „Мегали идея“, 
т.е. за Велика Гърция. Истината се знае: гърците още отдавна имат свой народен ми-
роглед – панелинизмът, който е плът и кръв не само на образовани, но и на най-
обикновени хора от народа… Панелинизмът е великогърцизъм. Той се вдъхновява 
от идеята за Велика Гърция, която да наследи и стара Елада, и средновековна Визан-
тия. Панелинизмът е гръцко евангелие и митизирана политика – външна и вътреш-
на. Гъркът може да бъде либерал – Англия е традиционна покровителка на Елада, 
той става и демократ – Франция помага на Гърция; гъркът е и национал-социалист 
– хитлеристка Германия цени високо стара Елада, но елинът от всички среди е пре-
ди всичко великогрък. С други думи: син на малък народ, наш балкански съсед, из-
повядва светогледа – дух на времето, ала се кланя само на кумира на народната си 
идеология. Почти така стои въпросът и с румъните. Тук римският император Траян 
е идеалът на митизираната народна политика за „Румъния маре“, т.е. за Велика Румъ-
ния. И народо-държавният великорумънски светоглед чертае граници далеч на юг, 
запад, североизток. Идеологично осъзнатият румънин може да бъде и франкофил, и 
англофил, и германофил, ала светогледното му верую е да бъде истински наследник 
на старата Румънска империя и повереник на Западна Европа тук, на Югоизтока. От 
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подобен митико-политичен характер е и идеологията на днешния албанец, особено 
на образования. Той смята за свои давни национални герои Ахила, Александра Ма-
кедонски, както и цезарите… тук се чертаят границите към юг и изток. Западните ни 
съседи, сърбите, имат така също свой митизиран народо-държавен светоглед, усвоен 
от образовани и необразовани… Сърбинът идеализира, т.е. митизира себе си като 
личност и като народ. „Който е сърбин, е все юнак“, т.е. герой. „Което е сръбско, е все 
хубаво“. Тъй мисли и гордо го казва всеки сърбин, бил той либерал, демократ, со-
циалист и пр… Идеологията на нова Турция е пантуранизъм, основан на тюркската 
старина и на историчното право от средните векове.“ 55

Нарочно привеждам този дълъг цитат, разкриващ автентичните, а не преина-
чените мисли на автора. В него Шейтанов разкрива същността на шовинистичното 
поведение и шовинистичната политика на болшинството балкански правителства от 
първата половина на ХХ век. Щом нашите съседи са успели да доловят повелята на 
времето и са превърнали в народно-държавна педагогика възпитанието по родо лю бие 
и национализъм, макар и стигащо понякога според справедливите му думи до мега-
ломания, тогава и българският народ не бива да изостава, ако не иска да се превърне 
в жертва на чужди завоевателни амбиции. 

Идеята за великобългарски светоглед в изследвания контекст е не самоцел, а 
въоръжаване на народа, за да не бъде беззащитен пред чуждите мегаамбиции. Бъл-
гарският национализъм е само справедлива ответна реакция или проти во отрова 
на великоотечествения шовинизъм на балканските ни съседи и про тиводействие на 
неприкритите аспирации на т.нар. Велики сили към Балканите. За него е особено 
тревожно, че българският народ не се намира в адекватна позиция по отношение на 
съвременната историческа ситуация и сякаш не милее достатъчно за собствената си 
идентичност. Но Шейтанов говори за това повече със съжаление, отколкото с цел да 
събужда имперски страсти. Напротив. Отново нарочно набляга на отсъствието на 
завоевателни и асимилаторски стремежи у българския народ:

„Навсякъде ние сме в отстъпление, а съседите ни в настъпление. От всички стра-
ни са откъсвани части от снагата на народа ни. Ние, българите, най-много сме губили 
на Балканския полуостров. Българи са се погърчвали, порумънчвали, посръбвали, 
потурчвали… Обратното не е ставало. Ние почти нямаме претопителна, денациона-
лизаторска сила. Казаното е вярно особено за времето на турското робство… Робска 
е мисловността на ония наши среди, които и вчера, и днес са слепи поклонници само 
на чужди светогледи…“56

Н. Шейтанов припомня с болка, че не са малко епохите, когато българинът не 
само под давлението на меча, а и по престижни съображения се отказва от своето в 
името на чуждото. Та нали и Паисий се обръща с укор към подобни българоотстъп-
ници. Ако има панацея за национално самоосъзнаване, това е балканобългарският 
светоглед като рекапитулация на всичко ценно, създадено от народа ни. Генезисът 
на необходимия ни през модерната епоха нов, мобилизиращ на родните сили, вселе-
ноглед Шейтанов открива още в славната ни стара история. „Злат ният век“ на Си-
меон отново се мисли като щастливо време на народностно прос вет ление и гордо 
самосъзнание. Отново в този контекст е дадена окрупнена схема на развитието на 
българската идея през вековете. Подчертава се, че с изключение на затихващата ѝ (но 
не и изгасваща!) функция през турското робство ние винаги сме имали собствена 
народностна идеология. Спирайки се на най-ярките моменти от историческото ни 
развитие, културфилософът извежда върховете на националното самосъзнание като 
моменти на една българска национална идеология, като под „идеология“ се разбира 
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философска обобщеност и общозначимост на системата от възгледи, отнасящи се 
до светогледната и културисторическата ретроспекция, а не се разбира определена 
идейно-политическа платформа:

„Симеон се провъзгласява в едно от писмата си до тогавашния византийски па-
триарх за Мойсей на богоизбрания си народ. Тук проблясва идея за българско меси-
анство… България е вожд на православните и славянски народи. Наш светоглед има 
и богомилството, което се явява през същия Х век… От богомилството се поражда 
сетне Реформацията и други велики движения. Трябва да се подчертае, че както дей-
ността на Симеона, тъй и на богомилството далеч надхвърлят границите на Бълга-
рия. Нашият светоглед има общобалкански, славянски дори материчен характер. В 
тоя си вид той би могъл да съперничи с идеологиите на сетнешните велики сили… 
Явява се друг светоглед на Паисия, за „род“, т.е за народ, и за „език“ – за мисловна 
култура, както и за възраждане на средновековното ни минало. Следва по-сетне „Де-
теводството“, т.е. народната светогледна педагогия на Неофита Бозвели, допълнена 
от Берона с началото за ново образование или за ново училище. Това е нашето народ-
но движение за създаване на нов българин тогава, за възрожденеца – задача, която 
се постига… Яснота в нашия светоглед преди Освобождението внася и Ботйов с тоя 
си вдъхновен стих: „Отечество мило любя и неговия завет пазя“… Най-цялостен и 
най-осъзнат светогледно по онова време е Раковски. Той – подобно на Симеона и 
Богомила, установява всички начала в народния ни светоглед…“57

За Шейтанов, като философ на историята в случая, е особено важно да изведе 
връз ката „мироглед – национално самосъзнание“. И да подчертае липсата на онова, 
което определя като държавно-народностна педагогика или възпитание на на ро  да в 
духа на националните идеали. Той я дефинира като първостепенна нацио нал на зада-
ча и говори за националното възпитание на младежта, а и на целия народ ка то исто-
рична сила, водеща към Новото Възраждане: „националното възпитание тряб ва да 
бъде за нас – млади, възрастни и стари – основа за всяко друго възпитание“ 58.

Съответно националната идентичност като културна и историческа само-
битност се представя за Н. Шейтанов като предпоставка и необходимо условие за 
съхраняване народа ни. Тя определя неговата „физиономичност“, но и възможност-
та за собствен безценен принос в световната съкровищница на духовни достижения. 
Единствено изграденият върху схващането за националната идентичност светоглед 
може според Шейтанов да бъде адекватен пътеводител на народа в движението за 
ново и цялостно Възраждане. Стихийното ни усещане за съдба и историческа изклю-
чителност трябва да бъде подплатено научно, смята той: 

„Вместо светоглед ние имаме само народен инстинкт, а в някои среди и народно 
съзнание. Едва в последно време се правят опити за наша идеология. И наистина вече 
е крайно необходимо да стигнем в тоя оглед поне (курсивът мой – Е. Л.) нашите съсе-
ди. Необходимо е, исторична повеля е вече за нас да създадем и внедрим в народа наш 
български светоглед. Защото днешната всеземна война не е само борба за владиче-
ство над света, но така също борба за българско народно обединение, за равновесие, 
за господство на Балкана. А оръжието ни тук е преди всичко народният светоглед.

Какво требва да съдържа един чисто наш светоглед? Това е ясно от изложено то 
дотук. Българската идеология трябва да обхване духа на времето и народните ни 
завети… Приемственост е първият закон на всяко историческо творчество. И сега 
трябва, значи, да се съчетае, да се спои духът на времето с народните ни завети.“59

Поставяйки на обсъждане духа на съвременността, д-р Шейтанов прави това 
с оглед разкриване същността на българската светоборна и светотворна дейност, 
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изкристализирваща в нов великобългарски и всенароден светоглед. Характерни за те-
оретика според собствения му понятиен апарат са:

1)  неонационализъм, целящ международната и вътрешнодържавна „преуредба 
на народите, големи и малки“60;

2)  социоетизъм61, или основно и по-хуманно обществено, тоест по-спра ведливо 
цялостно преустройство от социаликономическо естество или

3)  неохуманизъм, тоест „движение за нов човек, преродени народи, висша чо-
вечност“62.

Самото свързване на темата за национализма с хуманизма говори недвусмисле-
но за етическото, а не квазиценностно мислене на Найден Шейтанов. При него може 
да има известно влияние на инородни идеологически схеми и косвени влияния, но 
той ги насища с българско съдържание и общочовешки ценности, следвайки висшия 
идеал за хуманизъм като синоним на културата. Страдайки от дън душа – като учен, 
чо век и гражданин – с едно наистина възрожденско-просветителско родолюбие от 
не радостното положение на българщината в съвременната му България, той не се 
за доволява да въздиша по минала слава или да окайва „защо народните ни завети … 
или титанистичните ни постижения не издържат ударите на историческата ни съд-
ба“, а зове със заразяващо родолюбие за позитивна промяна в народното битие.

Извеждайки безрадостното статукво като резултат от причини външни и вът ре-
шни, тоест международни и дължащи се на народностна незрялост и недоразви то ст, 
определя като основен исторически дълг незабавното им осъществяване. Свърз вайки 
„великобългарските скрижали“ с актуални постижения в сферите на политика, сто-
панство и култура, поставени под общия знаменател на напредъка, набляга на по-
требността бъдещото ни възходящо развитие да се провежда плавно и планово.

Като водещ принцип в този национален градеж поставя и предпоставя българ-
ския неохуманизъм, определен като народоцентризъм. Но самият акцент върху съ-
четаването на всички възможни образци на човешко качествено развитие, в което се 
включват западни и източни модели, при това като напълно равноправни, говори, че 
никъде не се противопоставя изкуствено Родното на Чуждото. Тоест става дума за 
космополитност в хуманизма в най-добрия и автентичен смисъл на думата или за 
нов тип човекоцентризъм., тоест като хуманизъм „без граници“ и без противопоста-
вяне на групи хора по етнически, политически, културни или верски принципи. То е 
разкрито и като водещо положително качество в българския национален характер и 
манталитет.

Новият българин като нов човек съчетава качествата на всички ценни човеш ки 
типове от историческата еволюция на Homo sapiens. Подбрани са наистина вър ховите 
проявления на светската човечност, проличаваща в „стремеж да се създаде нов бъл-
гарин – по примера на светогледните образци: дженталмен, гражданин, съна родник, 
товарищ, разбира се, в кръга на балканските ни възможности. Този нов бъл гарин аз 
бих нарекъл великобългарин (курсивът мой – Е. Л.)…“63

Тук на мен ми се иска да добавя, че подобна трактовка в духа на човекотворче-
ството, изведена исторически не само в тесните рамки на националното схващане за 
идеална човечност, но във всемирен план, е поредното доказателство за дълбоко на-
ционалните, но и наднационалните измерения на значението на балканобългарския 
светоглед. Той не възпитава в дух на самолюбуване и самозатваряне в родното, а иска 
съзнателното сравняване с Другостта, без самоподценяване и себеунижение. Народ-
ните ни идеали са достатъчно хуманни, за да могат да служат и на общобалкански 
цели, внушава Шейтанов. Като среда на „историчния живот на Балканите“ нашият 
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народ трябва да се превърне в пример за мирно и неантагонистично провеждане и 
устояване на своите национални идеали.

Повеля на времето и(ли) историческо чудо, необходимост на развитието и(ли) 
еволюционен скок, българският светоглед е световно послание на Родината ни и ти-
танистична слава на Балкана, внушава Н. Шейтанов. И илюстрира историческия 
механизъм на създаването му: „…не според дневни, временни потреби и интереси, 
а под знака на българска вечност трябва да се създаде чисто наш светоглед. Промен-
ливото в него ще бъде духът на времето, а трайното, вечното, безсмъртното – народ-
ните завети. Такъв светоглед съответствува донякъде на идеологията, която имат на-
шите съседи. Но защо светогледът ни да не окриля нашите поколения към висините 
и размаха на великите световни идеологии, както при Симеона, Богомила, Раковски, 
Ботйова?“64.

Верността към националната идея не е непременно израз на шовинизъм, нито 
автоматично води към етническа нетърпимост. Българският народ е доказвал това 
исторически нееднократно. Тя може да се превърне в благороден стимул за културно 
творчество, пронизано от дух на хуманизъм и уважение към целокупното човечество, 
или ако говорим в актуален пран – към европейската идея. Защото национализъм и 
космополитизъм, глобализъм и родолюбие не са антиномии, ако в тях се вложи доста-
тъчно хуманно съдържание и съответно националната идея не бива свеждана до шо-
винистични увлечения, а глобализмът се тълкува – и реализира – като хуманизъм за 
всички.
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им дейност“. (Виж сб. „Петър Мутафчиев – познат и непознат“, С., 1997, с. 111.)

1 Виж подробности у К. Кръстев. Спомени из културния живот между двете световни 
войни. С., 1988, с. 177.

2 Н. Шейтанов. Български светоглед. – В: Н. Шейтанов. Балкано-българският титани-
зъм (съставител Ерика Лазарова ). С., „Захарий Стоянов“, 2006, с. 387.

3 Ив. Балтова. Философията на България през ХХ век. – сп. „Училищен преглед“, 1940, 
№ 5–6, с. 579.

4 Пак там.
5 Г. Томалевски. Д-р Найден Шейтанов – В: Великобългарски светоглед, 1940, № 8, с. 

1023.
6 Пак там.



Ерика Лазарова • Найден Шейтанов: пътят на... 

338 алманах • Ϛвета гора • 2008

7 Н. Шейтанов. Български светоглед. – В: Н. Шейтанов. Балканобългарският титани-
зъм, с. 388.

8 Пак там.
9 Н. Шейтанов. Преображение на България. – В: Н. Шейтанов. Балканобългарският 

титанизъм, с. 402.
10 Пак там, с. 403.
11 Пак там.
12 Н. Шейтанов. Предосвободително или цялостно Възраждане? – В: Н. Шейтанов. Бал-

канобългарският титанизъм, с. 389.
13 П. Мутафчиев. Дух и завети на Възраждането. „Отец Паисий“, 1940, № 7, с. 200.
14 Л. Владикин. Национализмът като културно-политически фактор. – В: сп. „Просве-

та“, 1936, № 3, с. 303.
15 Ем. п. Димитров. Възпитание в духа на националната култура. – В: „Отец Паисий“, 

1936, № 1–2, с. 7.
16 Н. Шейтанов. Преображение на България. – В: Н. Шейтанов. Балканобългарският 

титанизъм, с. 405.
17 Д-р Н. Шейтанов. Великобългарски светоглед. С., 1939, с. 24.
18 Пак там, с. 25.
19 Проблемът за расата е вторичен у Шейтанов и е включен във връзка с разгорялата 

се в края на 30-те години у нас научна дискусия за расите под влияние на фашистката иде-
ология, без да стига до крайности. Редица фройдисти, като проф. Иван Кинкел например, 
също обръщат специално внимание на въпроса. За разлика от Стефан Консулов и Любо-
мир Владикин обаче Шейтанов не спекулира показно и за политически цели с „чистота на 
нацията“ и не абсолютизира значението на биологическия фактор в историята. Въпреки че 
поставянето на проблема за т.нар. „расова биология на българския народ“ ще бъде един от 
индикаторите за разпознаване на „българското“ в теорията. Според трактовката на немал-
ко автори се оказва, че до известна степен „Дебатът за „българската раса“ съдържа в себе си 
присъщите на всички търсения на идентичността от това време основни критични мотиви 
към модерността – антиурбанизма, критика на интелигенцията, апология на селското като 
лоно на българския расов тип и преди всичко търсенето на позитивен архетип, домогва-
не към субстанциална (в случая биологическа, „расова“ и точно поради това неоспорима) 
уникална същност, която би дала най-първото основание за припознаването на българите 
като общност със „самобитна“ култура“. (Иван Еленков. Родно и дясно. С., 1998, с. 127). 
Интересни размисли по въпроса се съдържат и у Г. Каприев (Г. Каприев. Българският спор 
за расизма през 30-те години на ХХ век: философски и общокултурни перспективи. – В: 
„Усвояване и еманципация“. С., 1997).

20 Д-р Н. Шейтанов. Великобългарски светоглед. С., 1939, с. 24.
21 Пак там, с. 25.
22 Пак там, с. 24.
23 Пак там.
24 Дионисиевското начало е за Н. Шейтанов жизненият принцип, даряващ телесно и 

духовно здраве, устойчивост и виталност, за да бъдат превъзмогнати неблагоприятните об-
стоятелства от народа и отделната личност и да се радват на живота в цялата му красота и 
пълнота.

25 Виж подробно по въпроса Е. Лазарова. Ученият срещу политика д-р Найден Шейта-
нов. С., „Захарий Стоянов“, 2005, с. 344–414.

26 Д-р Н. Шейтанов. Великобългарски светоглед, с. 130.
27 Пак там, с. 188; „Жреци на словото“ и „вечни езикотворци“ ще ни нарече Шейтанов 
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на дълга низ жреци: буквотворци, граматици, правописци, етимолози… Писмото на по-
луострова ни е сякаш кабалистично начертание на светиня, правописът – висша културна 
добродетел, етимологията – начало и край на познанието, живата реч – откровение на на-
родност, службата на словото – върховна литургия“ (Н. Шейтанов. Жреци на словото. – В: 
„Златорог“, 1929, № 5, с. 237–238). Той неизменно третира писмеността и книгата като израз 
на духовността на един народ. В този контекст той разглежда и мащабния труд на Ст. Мла-
денов „Увод в общото езикознание“, изтъквайки неговите достойнства на „академичен ус-
трем към българската световност“. Нарича го още „привлекателно и пътеломно съчинение“, 
забиващо „копия на обосновани балкански възражения … в бронята на европейска автори-
тетност и самомнение“, за да възвести „евангелието на космополитизма, като изповядва ре-
лигията на кръвно-българското“ (Виж Н. Шейтанов. „Увод в общото езикознание“ от проф. 
Ст. Младенов. – В: „Златорог“, 1929, кн. 4, с. 21). Всъщност Н. Шейтанов е един от първите у 
нас, които разбират ценността на труда на Младенов, направил го един от нашите най-го-
леми езиковеди със световна известност. Пак той по-късно ще напише ласкава и правдива 
критика и за фундаменталната „История на българския език“, свързвайки направеното от 
автора с българската народна „езикова стихия“. Този съдържателен паралел му позволява 
да заключи: „С капиталния труд на Младенова се завършва периодът на лутанията, защото 
се слагат вече широките и здрави основи на науката за езика ни. Печалба има и слависти-
ката от тоя труд, който окончателно установява връзките на езика на Кирила и Методия 
– на старобългарския – с днешния, новобългарски. Обогатява се и общото езикознание, 
тъй като вече изцяло се открива езиковата стихия на оня балкански народ, който е дал съ-
държание на хилядолетна история, обогатил е човешката култура с ценни влогове и винаги 
се е отличавал със загаден култ на словото.“ (Н. Шейтанов. „История на българския език“ 
от проф. Ст. Младенов. – В: „Златорог“, 1932, № 2, с. 144). Във високата оценка, съдържаща 
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организационните творчески възможности на българския народ минава като червена ниш-
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както личи от статията на проф. Ив. Д. Шишманов „Германският и славянският мир“, мно-
го компетентно анализираща негативното и ненаучно отношение към славянството и сла-
вистиката в немската научна общественост и за предразсъдъците на ниво „масово съзна-
ние“, където битуват схващания за „праомраза на руската душа към Запада“, за славянската 
расова непълноценност и за опасността от „монголизирането на Европа чрез славяните“. 
Неговият отговор на несправедливите обвинения е категоричен и предполага връщане на 
германците към хуманистичните традиции на ХVІІІ век, като същевременно призовава ин-
терпретирането на славянството и неговата световна роля като културно-исторически, а не 
политически или геополитически проблем: „Не, славянският мир изисква светът да се от-
нася към него по-сериозно, и то не само в областта на литературата и на изкуството, но и в 
оная на философията, на религията и на науката! Той изисква светът да опознае, да оцени и 
да използва неговите достойнства за висока почит, често пъти епохални придобивки в тези 
области. Той изисква да бъде третиран като величина пълноценна и равноценна на другите 
мирове… Един Хердер, един Гьоте, един Яков Бьоме, един Хумболт са разглеждали разните 
славянски народни души като истински хуманисти, водени от чиста радост пред душевните 
и нравствени сили и качества на славянските племена, без да си поставят във всеки миг въ-
проса каква практическа полза може да се извлече от занимаването с нашите езици, нрави 
и обичаи. По онова време не е имало нито договор в Брест-Литовск, нито договор в Рапало. 
Затова пък е имало висока нравствена сериозност и, особено, едно безкористно и хуманно 
схващане на германо-славянските отношения.“ (Ив. Д. Шишманов. Германския и славянски 
мир. сп. „Златорог“, 1929, № 2–3, с. 91)

38 Н. Шейтанов. Съдбата на славянството. сп. „Златорог“, с. 107.
39 К. Кръстев. Възможностите за една българска култура. – В: „Литературен кръг 
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40 Н. Шейтанов. Съдбата на славянството. сп. „Златорог“, с. 95.
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42 Пак там, с. 94.
43 Б. Богданов. Орфей и древната митология на Балканите. С., 1991, с. 138.
44 Пак там.
45 Виж E. Lazarova. Cosmopolitianism, Ethics, Democracy or the Crisis in Europe and how 

to ind the Way out? In „Actas del IV Congresso Cultura Europeana“, Pamplona, 1998, p. 441-445.
46 Н. Шейтанов. Към всечовечност. сп. „Златорог“, 1930, № 8–9, с. 321.
47 Н. Шейтанов. Световна България. сп. „Златорог“, 1926, № 4, с. 168.
48 Пак там, с. 176.
49 Н. Шейтанов. Великобългарски светоглед, с. 102.
50 Пак там, с. 120–121.



Ерика Лазарова • Найден Шейтанов: пътят на...

алманах • Ϛвета гора • 2008 341

51 Пак там, с. 83.
52 Пак там.
53 От понятието „шовинизъм“, производно от името на френския войник Шовен, ста-

нало символ на агресивни и необосновани претенции към чужди територии.
54 Н. Шейтанов. Български светоглед. – В: Н. Шейтанов. Балканобългарският титани-

зъм, с. 380.
55 Пак там, с. 381.
56 Пак там, с. 382–383.
57 Н. Шейтанов. Н. Памукчиев. Великобългарската младеж. С., 1941, с. 197.
58 Н. Шейтанов. Български светоглед. – В: Н. Шейтанов. Балканобългарският титани-

зъм, с. 384.
59 Пак там, с. 385.
60 Пак там.
61 Пак там.
62 Пак там, с. 388.
63 Пак там.
64 Пак там.

Худ. Юлиян Йорданов • Пролетна мелодия

Галерия „Възраждане“



342 алманах • Ϛвета гора • 2008

Цветан Ракьовски 

СЛАВЧО КРАСИНСКИ (1909 – 1984)
     
Славчо Красински е псевдоним на Венцеслав Генков Кръстев. Той е един от блес-

тящите лирици на междувоенните години, който не се рад ва на широко читателско 
внимание особено след средата на ХХ век. И „при чина“ за това е неговата собствена 
доста драматична биография.

На 15 години той става член на Комунистическия младежки съюз, уча ст ва в граж-
данските размирици през септември 1923 г. От 1926 годи на семейството му живее в 
София. Псевдонимът „Красински“ е измис лен от патриарха на проле тар ската поезия 
Димитър Полянов. Печата първите си стихове още на 16-го дишна възраст в сп. „Наши 
дни“ (ред. Ан тон Стра ши ми ров) и в прокомуни сти чес кото изда ние „Наковалня“ (ред. 
Димитър По ля нов). Продължава да публикува във в. „Ведри на“, сп. „Простори“, „Мла-
дежка дума“, сп. „Новис“. Първата му сти хо сбир ка „Ви с трел“ (1929) привлича внима-
нието на критиката, но ис тин ския об лик на поета разкриват неговите следващи две 
книги – „Про летен гост“ (1932) и „Зелени облаци“ (1938). Става член на Съю за на 
българ ски те пи сатели на 28-годишна възраст (1937).

До края на 20-те години политическата дейност, публикациите на Красински и 
членството му в Комунистическия младежки съюз някак по инерция присъединяват 
поезията му към идеологията на работническата партия. Неслучайно Димитър Поля-
нов и Георги Бакалов виждат в ли цето на Славчо Красински и неговата първа стихо-
сбирка новия проле тарски бард, а в стиховете му – в по-друг мащаб усещат нещо от па-
тоса в стиховете за рево люцията на Хр. Смирненски. Но младият поет бързо съзрява, 
преодолява мла деж ките си политически страсти и напипва своя лирически пулс.

От 1930 г. той активно сътрудничи със стихове на сп. „Златорог“ (ред. Владимир 
Василев), а от 1931 г. и на сп. „Българска мисъл“ (ред. Ми хаил Ар на у дов). Например 
само за около три години (1930–1933) пое тът има 10 пу б ликации на свои цикли със 
стихове в сп. „Златорог“. Това са творби, насочени към по-универ сал ни теми, в тях до-
ми нира интим ни ят тон, който по принцип изключва про пагандния по лити чески па-
тос. За ради това Полянов и Бакалов лепват на Славчо Красински етикета „ре не гат“. 
След втората книга със стихове („Пролетен гост“, 1932) комуни сти ческата периодика 
и лично водещите идеолози на про летарската ли те  ра тура усещат като свой личен крах 
скъ с ването на Красински с про ко мунистическите сюжети за револю ци ята, гърмящите 
площади и бари кад ния двубой. Идеологът Георги Бакалов пуб лич но нарича младия 
поет „ре не гат в литературата“ и „хули ган“ [Ба ка лов 1934: 446]. 

Десетилетието след първата му книга е време на истинско съзря ва не на поета Кра-
син ски. Неговата трета книга със стихове „Зелени обла ци“ се превръща в явле ние и 
решително обогатява контекста на българ ската поезия от края на 30-те години. И това 
личи не само от рецензиите (те са седем само за година време), но и от читателския 
интерес – две го дини по-късно (1941) стихосбирката е пре издадена.

Отстъплението на Красински от идеите на партийната доктрина личи още и от 
пренастройването на неговия талант – в 30-те г. на ХХ в. той открива пред публиката 
другото си лице – на разказвач. За десетина го дини той издава дузина книги с разкази 
за деца, роман, детски пиеси, приказки. Партийните функционери в литературния жи-
вот между вой ни те обаче няма да простят странния сборник с разкази на Кра син ски 
„Пропаднали революционери“ (1941). Той е при чина през 1945 г. но ви ят комунисти-
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чески режим да го въдвори в концлагера „Свети Врач“. Там в компанията на Димитър 
Талев и Чав дар Мутафов пое тът Красин ски изтърпява наказание заради книгите си. 
Етикетът „фа шист“ в лите ра турата означава дамгосване за цял живот и замлъкване. 
След концла гера Красин ски продъл жава да твори, но предимно книги за деца1.

Когато излиза първата сбирка „Вистрел“, критиката вкарва пое зия та на Кра сински 
в таксономии, които откриват междутекстови влияния и обра зотворчески съответ-
ствия. Според тогавашните актуални рецензии това са влияния от руския имажинизъм 
и особено от страна на Сергей Есенин. Но след „Пролетен гост“ чертите на дискурса 
„имажинизъм“ ся каш за почват да се объркват, защото Сл. Красински се тълкува като 
за висим не от друг, а от лириката на Николай Лилиев:

Лилиев влияе върху младите ни поети повече от десетилетие […] От неговите 
стихове са зависими не само Стубел, Ив. х. Христов, Ив. Мирчев […], но и Фурнаджиев 
и Красински. [Константинов 1933]

В същата 1933 г. в обзорен преглед върху българската лирика след Първата све-
товна война и Атанас Далчев прави заключението, че „мла ди те поети тръгнаха от 
поезията на Лилиева, но не да я продължат, а за да я разрушат“ [Далчев 1933]. По-долу 
ще се опитам да обясня, че та ки ва инвентаризиращи активи спря мо поетиката на сим-
волизма могат да се припишат единствено на Хр. Смирненски и Сл. Красински.

Ориентирането на таланта на поета винаги става през призмата на во дещи есте-
тически програми, на доминация на определен стил, език, об раз ност. Младият Красин-
ски формира своя език през езика на симво лиз ма и на руския имажинизъм. Дълбоко 
в образите на първата му сти хо сбирка може да се доловят дори влияния от Г. Милев и 
Н. Фур на джи ев. И това са образотворчески влияния, които създават единна мо тивна 
среда (луната, кървавите знамена, биволите, полето и писъкът в не го, скърцащите по 
безкрайния път коли, които трябва да асоциират и време, и пространство). В един 
ограничен период от около 10 години бъл гар ската лирика се препълва с реминисцен-
ции и общи топоси, кои то създа ват усещане за единен контекст, подчинен на често 
пъти раз лич ни воде щи идеи. Защото наивно е да мислим, че първата книга на Кра син-
ски спо деля идеологията на експресио низма от „Ад“ и „Септември“.

Имажинизмът2. Интертекстът „Есенин“.
Още първата сериозна рецензия за стихосбирката „Вистрел“ недву смислено на-

режда 20-годишния Славчо Красински до руските имажини сти Сергей Есенин (1895) 
и Иван Доронин (1900) като „ти пични пред с та ви тели на новата руска лите ра ту-
ра“ [Душков 1929: 4]. А втората стихосбирка „Пролетен гост“ вече по инер ция отно-
во се тъл кува в свет лината на имажинизма – критик като Г. Цанев със склонността 
да оп ре деля литературноистори чески граници3, оценява най-неимажи ни ст ка та кни-

1 По-известни заглавия: „Чутна Яна“ (драматична поема, 1957), „Пиле песно пой че“ (стихове 
за де ца, 1965), „В двора на детството“ (1973), „Чудни случки с чуден Дима“ (1984) и др.

2 Терминът е развитие на друг термин – „имажизъм“ (англ. image – образ), употребен за 
първи път от Езра Паунд като име на група поети, обединени в 1912 г. около него. Според Нейтън 
Зак имажизмът наследява импресионизма в поезията, като допълва инструментариума с: ак цент 
върху чистата поезия, пряко изображение на обекта, асоциативност [Зак 1993: 88-90]. Та ка ру-
ският имажинизъм (Есенин, В. Шерневич, Ан. Мариенхоф и др.) се превръща в школа, обо га ти-
ла рецептите на Паунд с предмет но ст  на стиха, неочаквана метафора и свързване на пое зи я та с 
естествената образност на езика.

3 Широко познат е литературноисторическият етикет, който Г. Цанев създава за „двата пе-
рио да“ в творчеството на П. Яворов.
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га на Красински пак като повлияна от С. Есенин. Образите a la Есе нин са „израз на 
темпера мент, който не може да понася никакво бла гоприличие“ [Цанев 1932: 430]. От 
друга страна, импровизаторската дар ба на Красински принуждава критиката да вижда 
странно удвоен гене зис на таланта му. На единия полюс е символизмът, а на другия 
– има жи низмът: „образите му, най-пикантните и най-духовитите, напомнят много 
на тия на Рембо и Есенин“ [Ралчев 1934: 94].

Красински е от поколението млади поети, родено десетина години след от Гео Ми-
лев и формирало свой персонален образ в края на 20-те години. Образцовите следи на 
Пенчо Славейков, на Яворов, както и на авангарда (Г. Милев, Н. Марангозов) бавно 
започват да се заличават. Този процес Петър Динеков тъл ку ва като „дезорганизация в 
литератур ния живот“, която драматично сменя кода на поезията: от естетските ра фи-
нирани жестове в езика на символизма през радикалните взривове на екс пре сионизма 
поезията влиза в други следи – този път на „здравия ре а  ли зъм, свързан с българската 
земя, бит и свето глед“. Според кри ти ка той именно раж да поети като Фурнаджиев, Раз-
цветников и Кра сински [Динеков 1937]. Са мо че „здравият реализъм“ ни то е цел, нито 
е важна образотворческа мо тивация за книгите на Слав чо Красински.

В първата му стихосбирка „Вистрел“4 (оставям настрана патетич ния тон в някои 
текстове) талантът на младия автор подчертано се лута между инструментариума на 
символизма и експресионизма. В тази ком пи лация от похвати той интуитивно напип-
ва метафориката на има жи низма. Известно е, че Красински познава руската поезия на 
20-те г. на ХХ век, но той превежда от руски чак след 1947 г. (т.е. реални възможности 
за влизане в партитурата на руския стихотворен език). И това са само три, според мен 
случайни, превода5.

Сериозното влияние на символизма върху ранните стихове на Кра сински може 
да се обясни с търсене на свой поетически регистър. На вся къде в рецензии, обзори 
и критически изследвания се спо менава, че това е родéн поет, а по повод първата му 
сбирка Иван Меше ков го нарича „Вениамин на нашата поезия“6. И този природен та-
лант, подобно на Смирненски, умишлено търси контакт, а не ди стан ция от езика на 
сим волизма. Само че темата на повечето твор би във „Ви стрел“ е друга – тема е граж-
данският метеж от 1923 г., както я определят рецен зен тите; а образът на лирическия 
персонаж е по-скоро „Гаврош на днеш на Бъл га рия“ [Мешеков 1930: 3]. Първата книга 
на Кра син ски държи да под чер тае, че споделя комуни сти ческата идеология. И някак 
самот но, но впе чат ляващо се срещат стихове, сякаш извадени от книга на Н. Ли лиев:

Заспива упоената земя По равнината бавно залеза
и под дима и лъхналия вятър прибира златните въжа
сънува топлата прегръдка на небето…  на свойте мрежи алени… 
(В, 12)7 (В, 19)

4 Това е русизъм (транскрипция на „выстрел“). Сам поетът кокетира с ду ма та, защото в кни-
гата му има такъв стих, в който мъката „избухва като вистрел в тиши на та“. Спо койно би могъл 
да ползва българското „изстрел“ и това не би нарушило и ритъма, и стъпката.

5 Красински превежда стихотворения от Ал. Сурков (сп. „Славяни“, 1947, № 1–2) и К. Ван-
шен кин („Пламък“, 1957, № 9) и пиесата на В. Катаев „Синът на пол ка“ („Школен театър“, 1949).

6 Вениамин е старозаветен персонаж, най-малкият син на Яков и Рахил (букв. „син на дяс-
ната ми ръка“). Символичният смисъл на името е „син утешение“, „възлюблен на Господа“.

7 Цифрата в скоби сочи съкратеното заглавие и страницата от стихосбирката: „Вистрел“ 
– В; „Пролетен гост“ – ПрГ; „Зелени облаци“ – ЗО.
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Това са начални стихове на две от творбите в сбирката8. Подобни на тях има на 
доста места из нея. Налице е смесване на една тема (идея) с инструменти от друга ес-
тетическа платформа. Така, както при Смир нен ски става и в „Цветарка“, и в „Жълтата 
гостенка“, и в „Братчетата на Га в рош“. Можем да наречем смесването прекосяване на 
границите, кое то руши сериозния пролетарски контекст и подрива темата. Интересно 
е да се види как се развива текстът след едно такова символистично на ча ло. Защото 
символистичният образ от началото е преобърнат, взри вен от другата образна визия 
на финала. Ето краят на двете стихо тво рения:

Заспива упоената земя О, тая димна вечер в мирните земи! 
във мириса на свойта топла синя риза Там откроен на хълма – късния овчар
и в равнината като селска комунистка разказва своята печал
слиза
червената луна. на плъзналите вечерни тъми;
далече във димящата гора като стада вечерния покой се свлича...

Стихотворенията започват подчертано символистки, а финалът им предполага 
вече имажинистки уклон. Неочакваният образ, ударът на из ненадата от трудния за 
асоцииране образ – в това е силата на първата книга на Славчо Кра сински. Засилената 
метафоричност създава наис ти на невъзможни съсед ст ва, формира предпоставки за 
взрив в логиката, който размества очак ва нето, че стихът е подчинен на една-единстве-
на (партийна) идея. Имажи низмът е течение, конструирало такъв художе ствен конти-
ниум, кой то компресира фразата така, че да постигне един краен лаконизъм. Спо ред 
Езра Паунд образът в стиха се основава на има нентни, а не на въображаеми качества 
[Зак 1993: 90]. Образът ще раз дели поезията от реториката, за да може лириката да 
сътворява на чисто, без да товари себе си с износени клишета, без обременителни со-
ци ални проекции – в такъв смисъл Паунд разделя модерното мислене от традицията, 
защото според неговото духовито определение „не може да влачиш навсякъде трупа на 
собствения си баща“ [Паунд 2001].

От друга стра на, имажистите в Англия твърдят, че творецът трябва да се съсредо-
точи в образите, кои то са „пигмент на стиха“ [Львов-Ро га  чев ский 1925: 285]. При-
близително по същото време друг поет (бивш) символист Пол Валери ще обоснове, 
че поетът е „агент на отклоне ни е то“. Това може да значи само едно – в стиха настъпва 
специфична ме та плазма на значе нието, което ще рече фразов абсурд. Имажинизмът 
като естетика настоя ва изрично на това. Защото всеки образ е не само стра нен, а и 
руши оби чай ната кодова нагласа, не създава нормален (дори приемлив асоциа тивен) 
референт.

Тази свобода на образотворчеството при Сл. Красински води до не очаквани и 
прово кативни за читателя следствия. Един от пър вите пос тиг нати образи е още в на-
чалото на „Вистрел“:

Полята кървави реки кръстосват,
дълбоко пеят диви планини
и като трупове в разгрома проснати
спят облаци над твойте равнини. . . (В, 6)

Създаването на лирически образ в случая не е самоцелно, както ис ка Езра Паунд. 
Според него образотворчеството може и да разруши сти ховата цялост, да освободи 

8 В името на точността трябва да спомена, че и в трите поетически книги на Сл. Красински 
до минират беззаглавни стихотворения, като композирането става на големи цикли.
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формата от стихови граници и в края резул татът да бъде свободен стих, чиито доми-
нанти са в „ритъма на музикал ната фраза, а не на метриката“ [Паунд 2001]. Излиза, че 
имажизмът9 във всички слу чаи руши ритъма на кла сическия стих, защото създава асо-
циативно поле, в което не метриката, а асоциа цията трябва да доминира. И този процес 
на стихова организация може да се наблюдава в тексто ве те на изявените руски имажи-
нисти Сергей Есенин, Вадим Шершеневич, Анатолий Мариенхоф. Разру ша ването на 
класическите форми на стиха има за резултат и отказ от класическата метрика. А това 
беше похват на екс пре сионизма. Поемите „Ад“, „Септември“ на Г. Милев и „Хулиган ски 
елегии“ на Н. Маранго зов демонстрират убедително как става това. Но в поезията на 
Сл. Кра сински търсенето на провокативния образ води до характерното сблъ  с к ване на 
крайности, до ескалация на асо циациите:

Удавени в дъжда на есента, Над къщите една глава туберкулозна
часовниците с болка стенат всеки час израстваше в куршумения мрак.
и есенния ветър пее свойта ария Звъна на старите камбани – мъртви, 
черни рози –
от вечерна печал безкрайно тихо падаше
по тротоарите. . . (В, 43) със вечерната тишина (В, 48)

Вижда се, че времето и луната в тези текстове от „Вистрел“ имат странни анало-
зи. И това е белег на стила на Красински, който го отли ча ва рязко от поетите в края 
на 30-те години, независимо дали те са от не го вото поколение, или не. Става така, че 
дори интер тек с тът „Смир ненски“ е въдворен в нова образна система: „Едно прозорче 
в крайния квартал// от глобусите жълто мляко пие“ (В, 50). Ако видим в това дву-
сти шие имажинистка компилация от „Зимни вечери“ и „Жълтата гос тенка“ (крайния 
квартал, прозореца на умиращата девойка), означава да прие мем мисълта, че имажи-
низмът в неговия български вариант буквално транспонира познати образи. На това 
ще се върна в следващия раздел, но тук нека подчертая – авангардистките стъпки на 
експресионизма не са единствени в 20-те години на българския литературен процес. 
Не много от давна двама от най-добрите познавачи на литературата от между воен ния 
период, Ив. Сарандев [2004] и Вл. Янев [2006], посочиха мястото на Н. Фурнаджиев 
като пър во про ходник на българския имажинизъм. И вече е време да се утвърди тезата, 
че български поети споделят образо твор ческите черти на имажинизма. Защото става 
дума за „контакто ло гич ни и типологични особености и творческо възприемане на об-
разна струк ту рираност“ [Янев 2006].

Славчо Красински е дру гият, следващият български имажинист. Той терминира 
прос транството на поетиката на имажинизма: движение към разрив с класи ческата 
стихова форма, изненадващ образ, събрал край ности и рушащ нор малната ло ги ка, ин-
тертекстовост, ремини с цен ции и междутекстови от ношения, оду хо творяване, зоомор-
физъм и пр. И което е типологически основно – от „Вистрел“ към „Зелени облаци“ 
пое тиката му показва трайна тенденция към „шокиращия със своята сни жена и пред-
метна фактура образ“ [Янев 2006]. Нещо, което е творческо кредо за Сергей Есенин, 
съвсем нескромно заявил „имажинизмът – това съм аз“.

Имажинистките вли я ния върху поети ката на Славчо Красински (особено в пър-
вата му книга) засягат начина на виждане и възприемане на света и природата. Съв сем 
в стила на Сергей Есенин и българският поет гради нещо като образ-мит, т.е. оду хо-
творен свят, в който нещата се движат, придобиват ан тро поморфен вид (часовниците 

9 Или имажинизмът – в нашия случай няма разлика между двете понятия, защото поет като 
Сл. Красински не прави такава разлика.
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стенат, луната е „туберкулозна глава“). Не е случайно, че именно образът на луната 
(ме сецът) прехвърля тол ко ва ярки паралели от Славчо Красински към Сер гей Есенин. 
Само че при руския поет месецът е „ягненочек кудря вый“ и тази зооморфичност за ся га 
дори образа на Бо га – „он иным оте лится солнцем“. Тук не става дума само за странно-
сти, а за „връщане“ към архетипния синтез между дума и обект.

В „Пролетен гост“ настъпва странно „сбогуване“ с природата, раз дяла с топлото 
лоно на родното. Лирическият човек не е иманентно при същ на природата (като във 
„Вистрел“10), а гостенин, завръщащ се скит ник, блуден син, обречен на безплодно пъ-
туване в чуждия свят на града. Заради това във втората сбирка на Кра сински родният 
край има печално изоставен, меланхолен и осиротял вид:

На хълма като скършени ръце Вятъра там цяла нощ пищи,
висят крила на мелниците стари, сякаш го разкъсват гладни вълци,
луната, черна от дима на гари, и от сняг притиснати гори
тук мие нощем своето лице. (ПрГ, 56) остарелите си кости скърцат. (ПрГ, 64)

Изкушението към странния образ и парадоксалните сравнения про дължават и в 
другите му стихосбирки, но в тях се забелязва и промя на. Основа на образа вече не е 
само природата, а и градският пейзаж. Род но то е вече излишна емоция, ненужен спо-
мен: заради това е и упрекът: „Захвърли своя край// като цървул ненужен“. Силуетът на 
бездомника (скитника) е постоянен образ в стиховете на С. Есенин, а при Красински 
самото развитие на поетическата „логика“ отвежда до него.

Патосът. Интертекстът „Фурнаджиев – Гео Милев“.
„Вистрел“ е особена, провокативна книга. Сериозно място в нея за ема деклара-

тивността, изразена от етикетите на бунтовно-призивното начало. И за това спомага 
ориентирът на света и на човека – въпреки постоянно поддържаната селска природа на 
лирическия аз (той претен дира за това) неговото ново място е градът. Трудно можем да 
наречем първата стихосбирка на Красински урбанистична. Тя далеч няма целите и иде-
ите на „градския образ“ на света, познат от стиховете на Д. Де бе ля нов или Д. Бояджиев. 
Във „Вистрел“ лирическият човек е човек с роля в един драматичен исторически про-
цес. Той държи на ролята си да бъде част от „бурния митинг“, на един от участниците в 
сблъсъка по „желез ните площади“, намира се вътре в „бур ните клу бове“.

Градът не е „баща“ или „убиец“ на надежди, както драматично из ри ча персонажът 
от стиха на Н. Лилиев. Градът е пространство на сдо биване със социална роля. Чове-
кът в лириката на Сл. Красински се стре ми към града, влиза в хаоса на барикадата, 
става част от исторически по своята значимост процес. Това е човек със самочувствие, 
който иска да „удря с една комунистическа ръка“ (В, 30). Странно е, че цялата стихо-
сбирка сякаш се двои между патоса на бурния устрем (неистовото же ла ние за сблъсък) 
и изплуването на селото от мрака на спомена – постоян ни видения са полето, тъжната 
есен, снегът. Казано иначе, срещу бун товното и призив ното в контрапункт стои неиз-
менното, универсалното.

Това, разбира се, затруднява процеса на саморазпознаване – лириче с кият човек 
е и сред „железните площади“ (В, 10), и сред „упоеното поле“ или „зелената гора“. На 
буквално ниво това е контрапункт между идеологическия модел на света (работници, 

10 Това движение на раздяла и завръщане към полето, към дома, към природата изписва 
па ра бола в трите най-добри книги на Славчо Красински – така например в „Зелени облаци“ при-
родата и родното се появяват пак като контрапункт на бунтовно-патетичния образ на света във 
„Вистрел“ и контрапункт на градския бандит и хулиган.



Цветан Ракьовски • Славчо Красински

348 алманах • Ϛвета гора • 2008

клубове, бунтовно време, ба рабан по площадите) и отвъдния, селския свят. Той обаче 
е изконен, асо циален, далече от драмата на „железните площади“. В „Проле тен гост“ 
тази двусъставност дава среща между имената Маркс, Ленин (бун товните жестове) и 
полето, каруците, мелниците. Между двата свята липсват каквито и да са интегратив-
ни връзки. Сам обаче лирическият персонаж – особено във втората книга „Пролетен 
гост“ – е доста обър кан между тези идеологически различни светове: Няма вече нищо 
тъй пре красно,// като бунта в утрешния ден! (ПрГ, 45). Само че персона жът постоян-
но носи комплекса на „онзи ужас“ (ПрГ, 48), на кървавите зна ме на. Т.е. утрешният ден, 
бунтът, железните площади са драма, разру ше ние и „смут като порой“ (ПрГ, 40). Те 
задвижват механизма на от чуж де нието на човека от корените, от дома и хармонията 
на универ сал ните неща.

Загубата на родното е присъда, родното поле е „песен далечна“, ге роят постоянно е 
разтерзан между „градските дрехи“ и „селската ду ша“. Отдалечаването от хармонията 
и взривното нахлуване в сблъсъка ражда мотива за скитника. Той асоциира загубата на 
символичния дом. Това обяснява защо още от първата книга на Славчо Красински око-
ло образа на скит ника се наслояват значенията на синоними от типа на „бандит“, „ху-
лиган“. Процесът на психологическото интерпретиране на отчужда ването продължава 
в раждането на силуетите на новите прос тран ства – вместо дома и полето около персо-
нажа израстват кръчмата, улицата, пус тият път, който води до никъде. Но Красински 
не спира дотук, защото в „Пролетен гост“ образът на скитника и бандита се „връща“ 
към едно вече оформено поетическо клише за човека куче. По-дълбоката художестве-
на мотивация тук е подчинена на логическата верига „човек–живот–куче“ (ПрГ, 23). 
След по-малко от десет години тази мотивна връз ка ще ползва и Н. Вапцаров.

Образите на родното (селото, полето) във „Вистрел“, произвеждай ки асоциацията 
на отчуждението (скитника), започват да се контамини рат около по-голяма цел: внуше-
нието на трагедията. Гражданският смут през 1923–1925 г. няма как да бъде подминат 
– все пак литературата след войната, въпреки своите авангардистки жестове, си остава 
социална дей ност. След Гео Милев, Н. Фурнаджиев, А. Разцветников, А. Кара лий чев 
(всеки със своята поетическа методология) поет като Славчо Кра син ски още в първата 
си книга някак естествено влиза в контекста на иде ята за националната драма, за краха 
на изконния роден свят. Оформя се инте ресен и сложен интертекстов периметър от 
образи на тази драма. Без да градя перспектива във възходящ ред, ще започна с образа 
на вятъра – при Н. Фурнаджиев и Сл. Красински вятърът не е образ на про мяната, а 
субституция на празното, на хаотичното разломяване на род ното:

Боже Господи, страшно и глухо Там, където в нощните поля
стене вън побеснелия вятър . . . 
(Н. Фурнаджиев, „Ужас“) дето нощем вятъра пищи
със меса разкъсани от вълци (В, 21)

Във „Вистрел“ има шест творби, които се центрират около мотива за подивелия 
(степния) вятър. Силата на контекста „вятър – хаос“ може да се установи още по-ясно, 
ако присъединим и „Пролетен вятър“, „Кон ници“, „В кръчмата“, „Вълци“, „Сватба“ (3), 
„Дъга“ (Н. Фур  на  д жиев), как то и „Здрачна вечер“ и поемата „Каин“ (А. Разцветников). 
Хаосът и потресът от събитията имат за свое логично продължение образите на смър-
тта – кръвта, пожарът:

Като кърваво олово Пожарите на кървав залез светят
блестеше свода озарен в очите на разбития народ (В, 6)
(Н. Фурнаджиев, „В нивята“)  
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Кръвта и опустялата обезлюдена земя са страшният вид на родното, което, осиро-
тяло, оставя човека безприютен:

Пътните врата се страшно хлопат, Тишина... мрак... и песъци кървави
кладенеца скърца като съвест. . . и разстреляна, мъртва луна –
(Н. Фурнаджиев, „Пред пролет“) само топлите кърви на мъртвите
с черен дим в тишината горят (В, 16)

Реките, небето, слънцето, полето – това са топосите на родното, които и при Н. 
Фурнаджиев, и при Сл. Красински имат кървав ореол. И над тях е вечният природен 
кръг, въртенето на сезоните (между жътва и есен). Като знак на неизменното време е 
луната – странната пара док сал на луна над родното поле. Тук се заформя интересен 
междутекстов обем от образи на Гео Милев, Н. Фурнаджиев и Сл. Красински. В цве-
тово от но шение образът на луната се движи между жълтото и кървавото: „над кула-
та високо пропълзява// лу на та, старата змия, с корава// усмивка в жълтите очи“ (Г. 
Милев); „ли мо нен малък кръг – луната . . .// тоя жълт подпухнал кръг“ („Нокти“, Н. 
Фурнаджиев); „И тая грейнала гла ва – туберкулозна – бе жълтата луна“ („Мария“, 
Сл. Красински).

Друг общ контекст създават образите на скърцащите каруци и селски талиги. В 
развитието на поетическия „сюжет“ на „Вистрел“ те поемат ролята на знаци на пътя, 
на безкрайния тъжен ход на времето, на завръщането. Това свързва каруцата с образа 
на скитника и блудния син – всяко завръщане е среща със скърцащата каруца. Но Сл. 
Красински развива този образ, защото при Н. Фурнаджиев талигата (каруцата) е сим-
вол на кризата, на хаоса:

Край нас минават черните каруци, Безкраен път и скърцаща каруца
препълнени с разложени тела край наште бедни, сламени села (В, 15)
(Н. Фурнаджиев, „Вълци“)   

Дали ще стигнем някъде на север, Там, където в нощните поля
О, господи, гладът пълзи в колата скърцат бавно селските талиги...
(Н. Фурнаджиев, „Бежанци“) Там живеят с тежките тегла
селяни във свойте стари хижи (В, 21)

Съществува перспектива на образа на каруцата – при Фурнаджиев този образ 
носи внушението на трагедията. При Красински каруцата е знак за време, за вечния 
кръг на времето. Тя е естетически и емоцио нално устойчив знак, т.е. неутрална е към 
смисъла на трагичното. По този начин образът на каруцата активира конотациите на 
пътя, на ед но образното пътуване във времето и пространството.

Луната, мелниците с пречупени криле, скърцащите каруци – това са устойчиви об-
рази в българската поезия от 20-те години. Динамиката в сми съла (от погрома и траге-
дията до вечния ход на времето) всъщност поражда близките идеи за безнадеждност и 
за празнота. Така, макар и с по-късна дата, първата стихосбирка на Славчо Красински 
създава образа на драматичното българско битие.

„Регресът“. Умиротвореният човек.

Живота ни след бурните години
се връща в свойте тихи брегове (ЗО, 12)

Развитието на образите на родното в българската лирика търпи тол кова странни 
трансформации, че още в 1912 г. критик като Вл. Василев тъжно-иронично възкли-
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ква: „Боже мой, ни едно късче родно небе“ [Ва си лев 1912]. Вазов, Пенчо Славейков, П. 
Яворов, Т. Траянов, Гео Милев, Н. Фурнаджиев терминират пространства на естети-
чески хоризонти, ко и то са противо ре чиви толкова, колкото и техните художествени 
при страстия. В края на 30-те години на ХХ век лириката ни сякаш е усвоила всички 
възможни образни идентификации на националното, разбирано като пейзаж, като 
импликации на българското, вечното. Третата поети ческа книга на Славчо Красински 
„Зелени облаци“ подсказва нови ра курси към тази изконна тема за всяка национална 
литература. Спрямо не говия дебют („Вистрел“) тази книга бележи връщане към обра-
зи и съ стояния, които той съзнателно избягва в своите предишни текстове.

В перспективата на книгите на Сл. Красински може да се открои тенденция на 
утихване на патоса, на изчезване на ясния социален кон текст – това е процес на раздя-
ла с резките жестове на патетичния човек, обладан от желание да „бие с комунистиче-
ска ръка“. Третата стихо сбир ка „Зелени облаци“11 (1938) трайно започва да въплъщава 
чертите на умиротворения човек, на завръщащия се към „дядовската земя“ и „ти хи те 
лесове“ блуден син.

Образът на умиротворения човек е немислим в първата книга „Ви стрел“, която 
сякаш изговаря всички имена на неспокойствието и взри ве ното мълчание: „избухвам 
като вистрел в тишината“ (В, 33), „в моя та душа звъни// камбаната на вечен кому-
низъм“ (47), „гърми в огром на та земя// като вулкан един възторг“ (60). В „Пролетен 
гост“ лири чес кият Аз оглежда „другото“ битие – то може да бъде пролетно, свое, род-
но. Казано иначе, във втората сбирка на Красински човекът търси иден тичност не с 
промяната и взрива (изстрела), а със сегашното, с родните по лета, в които про зи рат 
образите на „доброто минало“, което „гаси бол ката в мойта ду ша“ (ПрГ, 85).

Още в края на първия цикъл „Дядовска земя“ („Зелени облаци“) става раздялата 
с предишните „образи, потънали във прах“. Маркс, Бе бел, „шум и речи жарки“ са ми-
нали теми и жестове. Лирическият Аз за почва да  върви по „регресивния“ път назад 
към корените и към себе си. Казано по друг на чин – прогресивно оптимистичното в 
заглавието „Вик тория“ от сб. „Ви с трел“ отстъпва място на „песента на нашето поле“. 
Светът на „Зе ле ни об лаци“ претърпява качествена промяна, в него ге нералното от но-
шение Човек – История (социален контекст) е заместено с хармоничното отно шение 
между човека и родното. Във „Вистрел“ род ното поле се дочува „като песен далечна“; в 
„Зелени облаци“ пер со на жът преоткрива своя свят:

Каква промяна в родните полета,
каква промяна в родните места... (ЗО, 13)

Земята във „Вистрел“ не припознава хулигана, не приютява скит ни ка. В третата 
книга на Красински земята вече е „тих бряг“, в който „стихват мисли, думи и тревоги“ 
(15). В „Зелени облаци“ лирическият субект все повече се вслушва в гласа на естество-
то, отказвайки се от предходните си идентификации – няма ги вече ролевите жестове 
на бун таря, който афишира своята нова мисия да спасява света. Напускането на тази 
роля вкарва героя в други таксономии, които говорят за излизане от индивидуалното 
и сливане с вечното, с природата, полето, снега, зе мята. Това е завръщане към лоното, 
в което няма минало и бъдеще, за щото всичко е сега. Природата е дом, полето е дом 
и това са извечните мо дели, изконните екзистенциални необходимости, осъзнати от 
човека. Ето началото и края на една от последните части в цикъла „Сняг“ (фи на лен в 
„Зелени облаци“):

11 Цялата книга е доста обемиста като за стихосбирка – съдържа 131 страници. Поетът е 
обо со бил 4 големи цикъла: „Дядовска земя“, „Зелени облаци“, „Летни дни“ и „Сняг“.
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Трещи пред тебе топлото огнище Трещи пред тебе топлото огнище
и напоява всичко с тишина – и напоява всичко с тишина – 
от миналите скърби няма нищо, от бъдещето не очаквам нищо,
а бъдещето – бяла равнина. . .  а миналото – глуха далнина. (ЗО, 123)

Зелените поля или зимата, замислените брези разтварят човека, по глъщат го, уми-
ротворяват го със себе си:

Какво смирение обгръща
земята, листите и мен. . . (ЗО, 18)

Угасването на болката, стихването на „думи и тревоги“ и образът на умиротво-
рения човек не позволяват тези творби да се четат като пей зажни (макар че това са 
изключителни пейзажи). В тях израства иде я та за космична уреденост, така че в света 
на „Зелени облаци“ отсъстват всички „шумове“ на социалното (историята) и остават 
гласовете и песен та на родното. Това е „дядовската земя“, древният свят на вечните 
исти ни, които надделяват над страстите на историята.
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Людмила Григорова

ЖЕНАТА-МАСКА.
ДИМИТЪР ДИМОВ – СТЕФАН ЦВАЙГ.
ОПИТ ЗА УСПОРЕДЕН ПРОЧИТ

В среща с млади писатели (26.ХІІ.1953 г.) Димов споделя (по спомен на Любен Ге-
оргиев), че през младостта си, наред с други (Пол Бурже например), е изпитал влияни-
ето на Стефан Цвайг. И че именно под това влияние е написал разказа „Карнавал“. Как-
то и разказа „Шпионката“, излязъл под това наименование в „Литературен глас“ през 
1942 г., а всъщност публикуван две години по-рано под наслов „Севастопол, 1913 г.“ 
(Така, както го издават в посмъртните му съчинения през 1966–1967, 1974–1981 г.) Ще 
цитирам дословно Димов според спомена на Любен Георгиев: „Пол Бурже и Стефан 
Цвайг дотолкова ми влияеха, та аз отпечатах в „Литературен глас“ два разказа, които 
сега възбуждат само смях у мене“1. Ако съдим по това признание на писателя от днеш-
ни позиции, то ни учудва. Защото и Бурже, и Цвайг са майстори на психологическия 
анализ и един писател би трябвало да се гордее, когато признава, че в младостта му 
те са били негови учители. Но нека не забравяме годината, когато е било направено 
това признание. 1953! И тя е показателна. След преводаческия б у м  и шумния успех на 
Цвайг в Европа, а и у нас също – особено през тридесетте и началото на четиридесетте 
години на миналия век, след 9-ти септември 1944 г. се променя коренно социалната и 
културната политика на държавата, която се обвързва с идеология, пропагандираща 
д р у г и  ценности, д р у г и  естетически стойности. Автор като Стефан Цвайг попада 
сред т.нар. „буржоазни писатели“ по онова време. Както и Пол Бурже. Това е пе риод, 
когато те нито се превеждат, нито се лансират. Изказването на Димов може да се обясни 
именно със ситуацията на момента или по-точно казано – с конюнктурата. Не виждам 
друга причина, поради която Димов да изпитва едва ли не неудобство от това влияние 
и тези разкази да будят „само смях“ у него2.

Според мен Димов е задължен на такива писатели като Стефан Цвайг преди всич-
ко като писател – п с и х о л о г. В това няма нищо необяснимо – всеки начинаещ автор 
обикновено се учи от родствени нему таланти. Така че Димов неслучайно се е насочил 
към Цвайг с неговия интерес към в ъ т р е ш н и я  живот на личността и особено към 
т а й н и т е  на ж е н с к а т а  природа, към тайните на най-сложните отношения – между 
м ъ ж а  и ж е н а т а. Проблеми, които са в творческия фокус и на самия Димов през 
целия му живот.

Да проследим „присъствието“ на Цвайг – на новелата „Писмо на една непозната“, 
у младия Димов – в разказа „Карнавал“. На пръв поглед се хвърлят в очи т.нар. с ю -
ж е т н и  „заемки“. И в двете произведения е използван фактът на н е р а з п о з н а в а -

1 Цит. по Георгиев, Любен. – В: Димитър Талев, Светослав Минков, Димитър Димов. В спо-
мените на съвременниците си. София, Бълг. писател, 1973, с. 698.

2 Отражение на това схващане десетилетия по-късно е и статията на Иван Славов в сп. 
„Пламък“ – 1968, кн. 5, онасловена: „Съвременност и митология (Ст. Цвайг и „цвайгизмът“ у 
нас)“, насочена не срещу Стефан Цвайг, а срещу цвайгизма – като културно и социалнопсихо-
логическо явление, възроден у нас от критиците-импресионисти, проповядващо според автора 
обществена пасивност и „еразмовщина“.
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н е т о. В новелата на Цвайг то звучи по-убедително – видният виенски писател, главен 
персонаж на новелата, обозначен с инициала Р. до края, не може да разпознае своя 
п о ч и т а т е л к а  д в а  пъти. Първият, когато прекарва с нея т р и  любовни нощи, т р и 
години след като3 тя е напуснала квартирата си (авторът повтаря д в а  пъти сакралното 
число т р и!), която е била в съседство с неговата.

Това е донякъде естествено. Детето, макар и петнайсетгодишно, за т р и  години 
е станало осемнадесетгодишна жена – зряла в своята хубост и привлекателност. Ала 
странното е, че той не я р а з п о з н а в а  и десетина години по-късно, когато случайно 
я среща в един локал, в компанията на богат фабрикант от Брюн, с когото тя живее на 
съпружески начала и в лукс, за да осигури охолно съществуване на техния – нейния и 
на писателя, извънбрачен малък син. Н е п о з н а т а т а  решава не само да запази инког-
нитото си, но и инкогнитото на общото им дете.

Новелата на Цвайг, която навремето изстисква сълзи от толкова много очи, д н е с 
дразни с мелодраматизма си. За този мелодраматизъм без съмнение допринасят, освен 
развръзката на сюжета, и прекалено честите повторения не само на отделни думи, но 
и на части от фразата, които при Цвайг са о с о б е н о с т  на с т и л а. За историческия 
момент той е смятан за превъзходен стилист, а като психолог на любовното чувство 
особено едва ли има друг писател от по-ново време, който да му съперничи. Може би 
само Мопасан. Ето как Непознатата в своето последно (а и първо) писмо до любимия 
му съобщава всичко преживяно през единадесетте години, когато е гледала детето си 
в самота и е копнеела за един поглед и една дума от Единствения, от егоиста-мъж, за 
когото жената е само забавление, заплашващо най-важното за него – л и ч н а т а  му 
свобода! „Не те обвинявам, любими, не, не те обвинявам.4 (Въпреки че това писмо е 
с т р а ш е н  обвинителен документ именно срещу мъжкия егоизъм.) Прости ми, ако 
понякога от перото ми се отронва капка горчивина – детето ми, нашето дете лежи 
мъртво тук, под трепкащата светлина на свещите... Прости ми воплите, прости ми ги!“ 
(к. мой – Л. Г.)5

А ето и неговият портрет, нарисуван от същата тази любеща жена – портрет на 
съвършен себелюбец: „Обичам те такъв, какъвто си, жарък и забравящ, всеотдаен и 
неверен, обичам те такъв, само такъв, какъвто всякога си бил и какъвто си досега“6. 
При всяко виждане с нея той ѝ подарява бели рози за сбогом, а последния път – отново 
без да я познае, пъхва няколко едри банкноти в маншона ѝ, които я обиждат толкова 
дълбоко, че на излизане тя ги дава на прислужника, познал я веднага, макар и с плу-
внали в сълзи очи. А в края на писмото си Непознатата пише, че съзнателно не оставя 
никакъв белег, никакъв знак, за да не я познае и след смъртта, както не я е познал в 
живота. Единствената ѝ молба към него е: веднъж в годината, на рождения си ден, да 
взема бели рози и да ги поставя във вазата. Сякаш че отслужва „панихида за някоя 
свидна покойница“7.

3 В една от срещите си с бъдещата си съпруга Фридерике Цвайг писателят нанася в бележ-
ника си: „Жените изживяват, когато всичко е вече отминало и завършено, а мъжете са устремени 
напред, към идващото; ето защо жените имат в повечето случаи и по-добра памет“. (Цит. по 
Prater, Donald A .  Stefan Zweig. Das Leben Eines Ungeduldigen. Aus dem Englischen von Annelie 
Hohenemser. Frankfurt a. Mein, Fischer, 1984, S. 74.

4 Макар че това самолюбие не намалява в никаква степен чувствата ѝ към него.
5 Цвайг, Стефан. Амок. Прев. от нем. Димитър Стоевски. София, Изд. Весела Люцканова, 

1999, с. 96 („Писмо на една непозната“).
6 Пак там, с. 94.
7 Пак там, с. 112.
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Когато оставя с разтреперани ръце писмото, в съзнанието му изплува „някакъв 
спомен за едно съседско дете, за едно момиче, за една жена в нощния локал, но спомен 
неясен и смътен, както камък бляска и трепка безформено на дъното на река, която 
тече. Идваха и си отиваха сенки, но от тях не се извайваше никакъв образ. Изплуваха 
смътни спомени за изживени чувства, но той пак не си спомни нищо. Струваше му се, 
че е сънувал всички тези образи, сънувал често и дълбоко, но все пак само сънувал“8. 
И все пак финалът е п р о с в е т л е н  – след толкова преживени страдания, след толкова 
усилия да бъде разпозната, предсмъртното писмо на Непознатата постига целта си – 
най-после м а с к а т а  е свалена, в паметта му възкръсва нейният образ – като музика-
лен мотив – безплътен и страстен.

Димовият разказ „Карнавал“ има съвсем друг характер9. Това е любовната аван-
тюра на млад лекар, който сам се характеризира като „циник“, с едно болно, с проядени 
от туберкулозата гърди хайлайфно момиче, влюбено до умопомрачение в него. Пара-
доксалното тук е с л у ч а й н о с т т а  на една любовна нощ след карнавала, на който бо-
лната Ани отива на бал с м а с к а  в черен испански костюм, зает от сестра ѝ, и се държи 
загадъчно – служи си само с мимика и жестове, без да пророни дума. М а с к а т а  на 
Ани така я прикрива, че лекарят – не само на бала, но и по време на любовната им нощ, 
не е в състояние да я идентифицира10. През цялото време я възприема като сестра ѝ 
Е л е н а, в която е безпаметно влюбен, ала тя не му отговаря с взаимност.

***

Между многото значения (7 на брой!), които предлага за понятието м а с к а  „Реч-
ник на чуждите думи в българския език“ (цитирам изданието 1964 г., което ми се стру-
ва най-пълното), ще имаме предвид главно четири: 1. Превръзка на лицето с дупки 
за очите, за да не бъде познат човек. 2. Лице с такава превръзка, маскиран. ... 6. Прен. 
Образ, лице, физиономия. 7. Прен. Престорен, неистински израз на лицето; притвор-
ство, лицемерие.

В книгата си „Маскарад и цивилизация (Карнавалното в английската култура и 
белетристика през осемнадесети век)“11 американският изследовател Тери Касъл пише: 
„Маскарадната тълпа едновременно представя костюми, които предлагат пълни, ма-
кар и неверни сведения за идентичността (character dress), частични или фрагментарни 
сведения (fancy dress) и въобще никакви сведения (the blank endlessly evasive domino)12. 
Именно в този смисъл можем да говорим за пълно унищожение на аза, на идентич-
ността. (Според мексиканския поет и есеист Октавио Пас това унищожение важи за 

8 Пак там.
9 И все пак модерното литературознание спокойно може да определи двете произведения 

като изява на интертекстуалност – Димовият безспорно е хипертекст, „положен“ в известна сте-
пен върху Цвайговия.

10 Друг въпрос е, че от психологическа гледна точка това звучи неубедително. Та нали ин-
дивидуалността, неповторимостта на всеки човек е заключена не само в тембъра на гласа и не-
говите модулации, ала също и в неговата мимика и жестове, в движенията и особеностите на 
фигурата! И в какво ли не още! Но това са аргументите на логиката. А защо да не приемем, че 
един художник може еднакво добре да използва аргументите от сферата на ирационалното, на 
фантазията!

11 Castle, Terry. Masquerade and Civilization: he Carnivalesque in Eighteenth Century English 
Culture and Fiction. Stanford Univ. Press., Stanford, California, 1996.

12 Ibid, p. 59.
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хетеронимите13, а според мен това се отнася и за някои от маските.) Болната Ани, към 
която лекарят е индиферентен, иска чрез маската – т.е. чрез костюма на сестра си Еле-
на, да се представи за Елена. Затова на ухажванията на младия лекар – известен бонви-
ван и конте, отговаря с мила, загадъчна усмивка. Знаейки истинското си здравословно 
състояние, Ани сама му се предлага, и то доста брутално. Тя иска да изживее всич-
ки удоволствия, преди болестта да унищожи прекрасното ѝ тяло, и затова води бурен 
светски живот. Дали чувството ѝ към лекуващия я лекар е дълбоко, или е поредното 
задоволяване на един каприз, който с течение на времето и поради хладното му пове-
дение към нея се превръща в болна амбиция, в идея фикс, Димов не уточнява. Неговата 
цел е не да конкретизира състоянието на своята героиня, а да следи детайлно, с рядко 
търпение и самообладание и г р а т а ,  ф л и р т а  – неговите избухвания и затихвания, 
които понякога ескалират до такова свръхнапрежение, че читателят си поема дъх едва 
в развръзката. И тук, струва ми се, далеч преди да се изяви на сцената като драмати-
чески писател, Димов подсказва талант на бъдещ драматург. Поради ограничението 
на обема – става въпрос все пак за възможностите на един, макар и по-дълъг разказ, 
които не позволяват на автора да разгърне детайлно преживяванията на героите – ду-
шевните им зигзаги: колебанията, искрите, които прехвърчат между тях – от писателя 
се изисква голямо творческо умение за с в р ъ х к о н ц е н т р а ц и я  на мисълта и чув-
ството, изключителна точност и пестеливост на детайлите. И същевременно авторът 
така умело трябва да насочва в ъ о б р а ж е н и е т о  на читателя, че той да изживява 
онова, което иска от него писателят, и да прави такива изводи за себе си, каквито прави 
и самият писател. Но това трябва да бъде естествен резултат от логиката на сюжетното 
действие и на характера, от психологическата му нагласа.

Въпреки признанието на самия Димов, че се е влиял от Цвайг, между тях има и 
съществена разлика в р а з г а д а в а н е т о  на тази най-сложна изява на човешките от-
ношения, каквито са безусловно отношенията между м ъ ж а  и ж е н а т а.

У Цвайг ж е н а т а  е ж е р т в а  – тя винаги извиква неговото съчувствие и състра-
дание. Тя е тази, която обича п о в е ч е, повече дава в любовта и съответно носи послед-
ствията (новелите „Амок“ и „Писмо на една непозната“). Макар че именно в „Амок“ 
главният мъжки персонаж, от чието име се води повествованието, е л е к а р14, чийто 
живот и кариера са пожертвани заради „властни и дръзки жени“. Така започва работа-
та си в една холандска колония: като с р е д с т в о  за спасение на професионалната чест, 
като изход от душевния потрес, който изживява, след като е присвоил не малка сума от 
касата на болницата, в която е работил в Лайпциг, и след като там, макар и млад, в е ч е 
е направил и м е.

Цялата новела „Амок“ е изградена върху взаимоотношенията на д в а м а  души – 
на две Маски: на Лекаря и на Жената, която търси неговата помощ. И в „Амок“ глав-
ният мъжки персонаж е германец, лекар, а жената е англичанка, забулена в „гъст ав-
томобилен воал“15. (Както в „Поручик Бенц“. С изключение на народността на жена-
та. Елена Петрашева е полуфранцузойка, полубългарка. Но затова пък Фани Хорн е 

13 Вж. Пас, Октавио. Фернанду Песоа – непознатият за себе си. – Лeтература, 1997, № 14, 
с. 41.

14 Литературните персонажи у Цвайг често са лекари. За Димов това е обяснимо. Сам лекар, 
макар и ветеринар, той познава добре психологическите особености на съсловието. За Цвайг ле-
карската професия на литературните му персонажи – по силата на своята специфика ги свързва 
със съдбите на хора в критични ситуации, с хора, които са принудени да се разголват и в кон-
кретния смисъл на думата, не само в преносния, а това вече е съществено.

15 Цвайг,  Стефан. Амок. София, 1999, с. 21.
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а н г л и ч а н к а  – също като дамата от новелата на Цвайг – „великолепен екземпляр от 
расата си“, „необикновено красива в гордостта, в студенината“.16) И въпреки че в пър-
вия момент дамата от „Амок“ играе великолепно р о л я т а  си на безгрижна пациентка, 
която непрекъснато бъбри за Флобер и се заиграва с книгите на лавицата в кабинета на 
лекаря, той веднага усеща, че „в стаята е влязло някакво зло, някаква опасност. Смътно 
почувствах, че ме полазиха тръпки. Страхувах се от стоманената решителност на тази 
жена, която бе влязла тук с непрекъснато бъбрене и после изведнъж измъкна като меч 
своето искане.“17 Нима и Фани Хорн не се държи (поне в началото) високомерно с Луис 
Ромеро и не поставя своите претенции твърде безапелационно! Но както в „Амок“, 
така и тук, в „Осъдени души“, това надменно държане, съчетано отначало с безгрижно 
бъбрене, е с и м у л а т и в н о  – то прикрива особената деликатност на исканите услуги. 
Нещо повече. И двете са и н к р и м и н и р а н и.

Цвайг застъпва становището, че отношенията между половете в и н а г и  завърш-
ват т р а г и ч н о  и за двамата партньори. Както е в случая или само за ж е н а т а  („Пис-
мо на една непозната“). Пък и в повечето му новели. В действителност това е познатото 
д е к а д е н т с к о  противопоставяне на двете изконно враждебни същности – м ъ ж а  и 
ж е н а т а . За Димов–Бенц жената е „дявол с ангелско лице“18, „ангел или зъл дух“19.

В „Амок“ неестествено бъбривата пациентка, както и в „Поручик Бенц“ з а г а -
д ъч н о  красивата Елена – с мекия си сладостен глас, с дълбоки и топли модулации, 
макар и по различен начин, искат от лекаря услуга, наказуема не само юридически, но 
и морално. Защото става дума за криминален аборт, въпреки че и в двете произведения 
нито лекарят, нито пациентката в началото споменават за това. Всичко е завоалирано 
– за всичко е загатнато с алюзии, поради характера на изискваното деяние, което се 
е смятало недостойно и осъдително – особено като се има предвид, че действието се 
развива през двадесетте години на миналия век, че тази „неприятност“ у Цвайг споле-
тява една омъжена жена, английска аристократка, която няма алиби пред съпруга си. 
В „Поручик Бенц“ тя се случва на едно младо момиче, което принадлежи към българ-
ския хайлайф, доколкото може да се говори за такъв. (Англичанката от „Амок“ докрая 
остава б е з  име – Цвайг запазва инкогнитото ѝ – не желае да свали м а с к а т а  ѝ. Това 
е любим негов похват. В „Писмо на една непозната“ ж е н а т а, както в „Амок“, докрай 
остава н е п о з н а т а. Дори на нейния любим тя не желае да се разкрие докрай – не 
желае да се и д е н т и ф и ц и р а.) У Димов не само „Карнавал“ и „Севастопол, 1913 г.“, 
но и „Поручик Бенц“ са изградени изцяло върху поведението на ж е н и – м а с к и. Съд-
бата на Елена („Поручик Бенц“) и на а н г л и ч а н к а т а  („Амок“) е сходна. Но колко 
различно постъпват двете жени със своя лекар! Те по специфичен начин го превръщат 
в ж е р т в а. Докато англичанката е брутална – тя за нищо на света не рискува своята 
г о р д о с т  и  превръща разговора си с лекаря в с д е л к а, за която е готова да заплати 
зашеметяващата сума 12 хиляди гулдена20, Елена е изключително дискретна в това от-
ношение. Тя действа по противоположен начин – не обсъжда с Бенц състоянието си, 
не му прави никакви предложения, а разчитайки на левантинския си чар, така го о м а -
г ь о с в а, че той е готов да жертва всичко за нея: името си, кариерата си. Елена въздейст-
ва на Бенц и чрез приятелите си, брат си, дори настойника си, които, с изключение на 

16 Димов,  Димитър. Осъдени души. София, 1970, с. 27.
17 Амок, с. 24.
18 Димов,  Димитър. Поручик Бенц. София, 1971, с. 84.
19 Пак там, с. 90.
20 Това е нейната цена за исканата услуга.
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поручик Хиршфогел, я представят като жертва на един безсъвестен немски летец. Ала 
макар и напълно еманципирана – с майка французойка, тя е жена, родена на Изток: 
в Цариград. Левантинското е в природата ѝ, в характера ѝ. Ориенталското коварство 
на Елена, възприемано като „искрена страст и шарлатанство“21, я кара постоянно да 
надява различни м а с к и , които всеки момент я представят р а з л и ч н о  – Бенц е убе-
ден, че е „ласкан, заслепяван, използван и все пак обичан“22. В лицето на Елена трепти 
„сладострастие, меланхолия и отпуснатост, но под нежната усмивка, под замрежения 
поглед и сладостния овал на формите му Бенц за първи път долови един странен и жес-
ток облик на тая мекота, на тая отпуснатост в гласа, в движенията, в израза на цялата 

ѝ личност“23. При всяка разходка Елена сваля някоя от м а с к и т е  си – те са толкова 
много! А може би понякога ги забравя! Самата тя не може да си обясни своето тъй 
д в о й с т в е н о  поведение – тя ту му втълпява своята аморалност, ту все по-здраво го 
оплита в любовните си мрежи. Впрочем самата Елена не знае к о я  е – това чувство на 
разколебаност в собствената идентичност се проявява в серия от реторични въпроси, 
някои от които градирани. Всъщност това е в ъ т р е ш е н  м о н о л о г, но не в първо, а 
в трето лице единствено число във вид на непряка реч (един от любимите стилни пох-
вати на Мериме например, а и на самия Димов): „Не го ли съжаляваше? Не правеше 
ли опити да го спаси?!... Защо искаше да му втълпи, че е аморална и жестока? Защо го 
заплашваше?“24. Тези въпроси тревожат Бенц и някои от тях са вече не нейни, а н е г о -
в и  вътрешни монолози отново не в к л а с и ч е с к о т о  първо лице, единствено число, 
а в предпочитаната от автора форма – трето лице, единствено число: „Изповедите ѝ 
бяха потискащи, мъчителни... В тях прозираше желанието да разкрие онова леконрав-
но и гибелно начало в характера си, с което искаше да го отвърне от себе си или да го 
предупреди за бъдещето. Бенц все по-ясно долавяше това. Но защо Елена постъпваше 
така? Защо днес го обичаше, а утре мислеше, че ще го забрави?... Не обичаше ли Бенц 
само защото осъзнаваше, че го измъчва? ... Коя зла сила, кой мрачен жребий бяха ти-
кнали личността ѝ към тая извратеност, към тоя изтънчен садизъм на духа? (Курсив 
мой – Л. Г.) Тия въпроси измъчваха главата на Бенц, превръщаха нощите му в кошмар. 
После изведнъж я оправдаваше: самият Бенц не я ли обичаше по-силно, защото съзна-
ваше, че не можеше да бъде друга?“25 Да, наистина. Коя е тя? Кое у нея е л и ц е т о  и кое 
м а с к а т а? Тези вътрешни монолози на двамата протагонисти заедно с авторовата реч 
са така сложно преплетени, че е много трудно да се разграничат.

***

Елена Петрашева и англичанката от „Амок“ не са заразени от тъй модната болест 
на провинциалните аристократки – б о в а р и з м а  – тази „ерозия на чувствата, оставе-
ни без реален обект, издребняването им чрез преувеличаване на незначителни неща, 
изтънчен халюцинизъм, меланхолия“26. Елементи на боваризъм носи по-скоро Непо-
знатата от „Писмо...“ с „чувството за непълноценност на съществуващото..., „преодо-

21 Поручик Бенц, с. 110.
22 Пак там.
23 Пак там, с. 112.
24 Пак там, с. 116.
25 Пак там.
26 Вж. цит. статия на Иван Славов, с. 51.
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ляването“ му в сънищата, „по въздушния път на мечтите“27, меланхолията по „големия 
свят“ тласкат към платонически авантюризъм...“28

Елена Петрашева и англичанката от „Амок“ не мечтаят за мъж, който да прео-
бърне живота им „наопаки“. И все пак техните авантюри са индикация за осъзнат или 
неосъзнат бунт срещу статуквото, срещу застоялото блато на ежедневието. Те копнеят 
за нещо ново и по-различно, отегчени до смърт от досегашното. Вярно е, че и Цвайг, 
и Димов не представят бунтарки срещу статута на ж е н а т а. Техните героини не са 
заразени с б а ц и л а  на феминизма. Те са доволни от положението си на ж е н и  в к л а -
с и ч е с к и я  смисъл на думата и желаят да си останат такива, каквито са. (Макар че тук 
може да се спори за понятието „класически“ – Димовите жени често нарушават този 
канон, но не са феминистки.) Каквито и инциденти да се случват в живота им, те не са 
в състояние да разколебаят тяхната женска и д е н т и ч н о с т.

В новелата на Цвайг „Амок“ в тази необикновена жена – необикновена преди 
всичко със своето достолепие и хипертрофирано чувство за чест, могат да се видят 
щрихи, които по-късно ще „украсят“ портрета на Елена Петрашева и особено на къс-
ната Фани Хорн. С Фани, освен всичко друго, я сродява принадлежността им към 
б р и т а н с к а т а  нация (Димов предпочита да говори за раса!) и това, че г о р д о с т т а 
е т я х н а  н а ц и о н а л н а  черта.29

***

Англичанката от „Амок“ предпочита смъртта не на шега, не като флирт, а напълно 
реално – и краят ѝ го доказва, пред живот, в който би трябвало да изложи честта и ав-
торитета си. Тя не е човек на компромиса и в това има нещо н е - а н г л и й с к о. Тя само 
в е д н ъ ж, в първия си контакт с лекаря, играе р о л я, която с а м а  си е избрала – пред-
ставя се за бъбрива и лекомислена – такава, каквато НЕ Е. И още веднъж надява м а с -
к а т а  на безгрижие и безхаберие, като показва абсолютно светско самообладание – в 
балната зала на правителствения дом тя се усмихва, танцува, сякаш е щастлива, с една 
усмивка, която е „лъжа, изкуство или техника, майсторство на преструвката“30. Играе 
си „небрежно с ветрилото в ръката, вместо да го накърши в страха си“31. И тъкмо пора-
ди това „моят страх (на лекаря – бел. моя – Л. Г.), моята жажда и моето възхищение ста-
наха още повече страст, отколкото преди“32. А когато неговата „разпалена глупащина“ 

27 Иван Славов цитира книгата на Здравко Петров „Вечни спътници“, с. 120.
28 Цит. статия на Ив. Славов с. 51.
29 Чувството за превъзходство, породено от принадлежността към най-голямата империя 

по това време, е несъмнено всмукано заедно с майчиното мляко. В книгата си „Орнаментализъм. 
Как британците възприемаха своята империя“ Дейвид Канъдайн пише: „... когато Камарата на 
общините разисква британското управление в Египет през юни 1910 г., дори духовно извисе-
ният Едуард Ууд, който по-късно спечели славата на първи вицекрал на Индия, разговарящ на 
равни начала с Махатма Ганди, условно говори за „белия човек“, управляващ „по-нисши племе-
на от чернокожи“. А когато лидерът на консерваторите Артър Балфур забелязал с характерния 
си скептицизъм, че „не става въпрос за превъзходство или малоценност“, останалите членове 
на Камарата по всичко изглежда не възприели неговите възгледи“. (По: Ornamentalism. How the 
British Saw heir Empire, p. 123.) Авторът се позовава на: Hansard, House of Commons, 13 June 1910, 
cols. 1134–1136, 1139–1146. Most of Balfour’s speech is reprinted in A. P. hornton, the imperial Idea 
and its Enemies. A Study in British Power. (London, 1959), pp. 357–360.

30 Цвайг, Ст. Амок. С., 1999, с. 41.
31 Пак там.
32 Пак там, с. 42.
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го кара да тича (не да върви, а да т и ч а ) подире ѝ като кученце, очите ѝ го „пронизват 
като сив меч“, ноздрите ѝ треперят от гняв, но „тя изведнъж гласно се изсмя ... ясен, 
безгрижен, сърдечен смях... и каза високо... тъй високо, че всички можеха да я чуят:

– Ах, докторе, едва сега Ви дойде наум рецептата за моето момче... да, тия хора на 
науката!...

Аз разбрах, зави ми се свят от майсторството, с което тя спаси положението...“33

В интригата на „Амок“ жената е ж е р т в а  – на дълбоко увлечение или на мимо-
летна страст (това не става ясно от контекста!) към едно момче, почти дете. Към един 
млад офицер, от когото забременява. Той така и не узнава, че е баща и че неговата нео-
питност е косвената причина за смъртта на жената, която обича. П р я к а т а  причина 
за смъртта на англичанката е не само с а т а н и н с к а т а  ѝ гордост и упорство. Не по-
малка вина има упорството и неотстъпчивостта на влюбилия се в нея лекар, който иска 
да я п о к о р и, да я накара да се влюби, да му се отдаде. А всъщност т а з и  а м б и ц и я  у 
лекаря е донякъде притворна, тя е м а с к а, защото много бързо омразата, която предиз-
виква у него нейното упорство, преминава в л ю б о в  – отначало самоцелна и абсурдна, 
а впоследствие – възвишена и дори безрезервна и самоотвержена. Тук се сблъскват две 
с т о м а н е н и  воли, два остри характера, което довежда до ф а т а л н и т е последствия: 
жената умира мъчително след направен криминален аборт от самозвана акушерка-ки-
тайка – в бордеите на града. Изходът е ф а т а л е н  и за ф а т а л н о  влюбения лекар. За 
да опази тайната – така, както е обещал в предсмъртните ѝ минути, той е принуден да 
се самоубие, като полети заедно с ковчега ѝ в морската бездна. Един атентат, който сам 
е предприел и по отношение на нея – за да спаси нейната и своята чест.

***

Целият живот на Елена Петрашева протича под м а с к а  или по-вярно – под м а с -
к и, тъй като тя е постоянна участница в м а с к а р а д а  на живота. Сърцето ѝ прили-
ча на „феникс, който изгаря и се ражда наново от пепелта си“34. Изразът на лицето 

ѝ е „символ на вечната ѝ двойственост (к. мой – Л. Г.), на възвишеното и низкото 
в страстта ѝ, на всички сили, с които екзалтираше живота на Бенц и заплашваше да 
го погуби“35. Тя внася паника в душата му, която той прикрива с удивително самооб-
ладание. Всяка нейна мисъл, каприз или желание Бенц приема като „предчувствие за 
неумолима съдба, за ужаса на трайно и неотслабващо страдание“36. Впоследствие той 
идва до убеждението, че „любовта на тая жена и мъките, които причинява, са свързани 
с дълбоката и непроницаема тайна на самия живот“37.

Познавайки невярната природа на Елена и в желанието да я запази за себе си, Бенц 
взема окончателно решение да остане в България. След като жертва родината си зара-
ди тази жена, той започва успешно да играе н о в а т а  с и  р о л я. Толкова успешно, че 
дори нищо неподозиращата Елена продължава да играе успешно с в о я т а  роля. Оказ-
ва се, че и двамата протагонисти са си наложили м а с к и, без да се подозират взаимно. 
Бенц има тревожното предчувствие за ф а т а л н о  стечение на обстоятелствата след 
евентуалното му заминаване. Елена със своята с т р а ш н а  съблазън ще бъде изложена 
на ухажванията на френските офицери, след като България бъде окупирана от съгла-

33 Пак там, с. 44–45.
34 Димов, Д. Поручик Бенц. С., 1971, с. 154.
35 Пак там, с. 146.
36 Пак там, с. 145.
37 Пак там.
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шенски войски, и познавайки непостоянството ѝ, той е сигурен, че ще я загуби. То в а 
е г л а в н о т о  му основание за взетото б е з у м н о  от гледна точка на здравия разум 
решение. Но за поведението ѝ – ирационално и нелогично на пръв поглед, може да има 
и д р у г а  причина. Елена се свързва с френския капитан Лафарж, преди още герман-
ците да са се изтеглили от България. Твърде кратък срок, за да се допусне началото на 
любовна авантюра! (Макар че авторът споменава името му доста преди това, верен на 
навика си да избързва!) Според мен този факт може да има и по-различно обяснение, 
за което има достатъчно податки в текста. Работещ в разузнавателната служба, ротмис-
тър Петрашев презира германците – съюзниците на България. Прави впечатление (за 
това стана вече дума), че българите знаят твърде много подробности за движението на 
германските военни части по фронтовете. „В това отношение – припомням о т н о в о 
думите на автора – Елена помагаше чудесно на брат си... Неусетно тя откриваше вне-
запни заминавания, научаваше неизвестни срещи, предразполагаше към доверителни 
разговори. Бенц виждаше онемял как зрели и студени като камък германски офицери 
си отиваха развълнувани, с горчивия вкус на красотата ѝ, която тя не можеше да раз-
даде на всички.“38

Елена вероятно е била свързана с френското разузнаване, още когато германците 
са били в България като съюзници, и вероятно е познавала въпросния капитан Ла-
фарж от по-рано! И позорното ѝ поведение в края на романа – след плесницата на 
Бенц, напълно заслужена впрочем, и като израз на „тъмния ѝ левантински гняв“ – 
п р е д а т е л с т в о т о  ѝ на Бенц на френските окупационни власти, може да има и съв-
сем друго обяснение! Защо да не допуснем, че това е една с ъ в ъ р ш е н а  шпионка и че 
коварството ѝ се диктува всъщност не толкова от вероломството на характера, колкото 
от и з и с к в а н и я т а  на п р о ф е с и я т а! Значи поведението ѝ е л о г и ч н о, защото 
„Шпионажът е жестока борба на хладни разсъдъци, които не познават страстите“39. 
И още: „... подлостта и лъжата у шпионите са професионално средство, всекидневна 
необходимост. Те не дават никакви указания за сърцето...“40

Така погледнато, цялото загадъчно, странно и дори ексцентрично държание на 
Елена, с които развлича глутницата германски офицери, които се въртят около нея, 
неочакваните ѝ бягства в София и обратно, е може би само част от и г р а т а, от го-
лямата игра на шпионажа! И тогава в поведението ѝ няма нищо неразбираемо, нищо 
загадъчно, но това би означавало... друг роман, не димитърдимовски! Тогава „Поручик 
Бенц“ би се превърнал в кримка! Тогава именно Елена Петрашева не би била толкова 
изкусителката ЕВА, колкото Шпионката (с главна буква), която ловко и майсторски 
служи на втората си родина – Франция! Тогава интимното ѝ vis-a-vis с капитан Лафарж 
в деня след отпътуването на Бенц може би съвсем няма интимен характер – интим-
ността на интериора е вероятно само камуфлаж, само м а с к а, приятното обкръжение 
на една делова среща, на една явка между началник и подчинен! Нека не изключваме и 
т р е т а т а  възможност, която не е за пренебрегване. Срещата между Елена и капитана 
в дома ѝ може да има д в о я к  характер – с л у ж е б е н  и и н т и м е н. Още повече, че те 
не са врагове, а единомишленици и служат на една кауза – на Франция!

***

38 Пак там, с. 125.
39 Димов, Димитър. Съч. Т. 4. София, 1975, с. 262 („Севастопол, 1913 г.“).
40 Пак там., с. 263.
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Цялостното поведение на Елена Петрашева – дали ще го окачествим като поведе-
ние на вероломна изкусителка или на вероломна шпионка, или пък и на двете заедно, е 
всъщност олицетворение на лукавството ѝ, на м а с к а т а - и г р а, на м а с к а т а - п р е с -
т р у в к а. Негова кулминация е безспорно последната ѝ среща с Бенц, когато, връщайки 
се ненадейно от гарата, той става неволен свидетел на с р е щ а т а  ѝ с капитан Лафарж. 
За Бенц не подлежи на съмнение, че не съвестта, а само обстоятелствата са попречили 
на измяната ѝ! „О, как ясно почувствува Бенц усилието, с което тя приближи лицето си 
до неговото, студенината на ръцете ѝ, коварството на тая милувка, внушена от подъл 
и жалък страх, но заедно с това и оная прастара сила на женското тяло, която щеше да 
омаловажи съпротивлението му, ако тъкмо в тоя момент п р е с т р у в к а т а  ѝ (разред-
ката моя – Л. Г.) не бе оскърбила гордостта му по най-болезнен начин!...

Бенц я отблъсна грубо и в същия миг ръката му изплющя върху бузата ѝ. Той я 
удари и почувствува срам, сякаш бе ударил крехко и слабо дете.“41

В този момент той ни изненадва с неочакваната си грубост, макар че ревността му 
на влюбен, който се п р е в р ъ щ а  в  п р е д а т е л  на родината си заради ж е н а, го оп-
равдава напълно. От цялото му по-сетнешно поведение като че ли най-вече е шокиран 
капитан Лафарж и защото „Условната представа за германските офицери е такава, че 
тя изключва всичко, което може да им даде образ на същества, способни да чувствуват 
и страдат, да изпитват възторзи или да умират в печал. Сякаш всички германци са неу-
язвими в любовта, както всички французи са готови да ѝ се отдадат!“42

В последните няколко страници на романа Елена се д е м а с к и р а  напълно – след 
като вижда, че двамата „врагове“ в униформа – Бенц и Лафарж, са се помирили и са 
постигнали джентълменско споразумение, сама решава да въздаде „справедливост“, 
както т я  я разбира – предава Бенц на френските окупационни власти като ш п и о -
н и н  и той е убит от зуавите. Не е ли Елена всъщност ф и л и с т и м л я н к а т а  Д а л и -
л а   – любимата на Самсон, която отрязва косите му, в които се криела силата му, и го 
предава на едноплеменниците си?

***

Ако приемем в е р с и я т а  за Елена Петрашева като за в е р о л о м н а  шпионка, не 
е трудно да видим в държанието на германката от разказа „Севастопол, 1913 г.“ нейна 
д в о й н и ц а, още повече че разказът, както вече стана дума, е бил печатан под името 
„Шпионката“ през 1942 г. във в. „Мир“. Това „бледорусо създание, с нежен профил и 
зелени очи“43, чиято „вечерна рокля придаваше на красотата ѝ една прозрачност, един 
особен, седефен чар“44, физически твърде много се различава от Елена. Германката е 
подчертано с е в е р е н  тип, чиито очи имат „пуст, леден блясък, който отнемаше нещо 
невидимо от младостта ѝ“45. И най-важното: „Тя симулираше (к. мой – Л. Г.) темпера-
мента на богата, разглезена жена, но каква затвореност, каква меланхолия прозираше 
в тия хладни очи!“46

Ако портретът на Елена все пак не ни дава д о с т а т ъч н о  основания да открием 
п р о ф е с и я т а  ѝ – заключенията ни се основават до голяма степен на д о г а д к и  – ав-

41 Димов,  Д . Поручик Бенц. С., 1971, с. 182–183.
42 Пак там, с. 192–193.
43 Димов,  Димитър. Събр. съч. Т. 4. С., [1975], с 258.
44 Пак там.
45 Пак там.
46 Пак там.
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торът е а м б и в а л е н т е н  в това отношение, тук нещата са назовани със с о б с т в е -
н и т е  им имена. Германката от разказа „Севастопол...“ е т и п и ч н а т а  ж е н а - м а с -
к а  – поведението ѝ е с и м у л а т и в н о , тъй като задачата ѝ изисква т о в а. Целият ѝ 
живот – след като се е посветила на ш п и о н а ж а, е р о л я,  и г р а: „Тя поддържаше 
интереса към себе си с изящна и сдържана духовитост, но същевременно се пазеше да 
не стане център на внимание.“47

Нейният опонент – поручик Х., също и г р а е превъзходно с в о я т а  р о л я. Той 
с ъ щ о  е разузнавач от висока класа. Двама противници, наложили своите м а с к и, 
изпълняват в е л и к о л е п н о  възложените им задачи в една борба на живот и смърт. 
Тук побеждават с а м о о б л а д а н и е т о , прецизността, ловкостта на ума, съобрази-
телността. Ако едно от тези качества в определен момент изневери на своя притежател, 
той се проваля непоправимо. Така, както германката, безусловно агент с изключителни 
качества, прави един ф а т а л е н  пропуск – попада в разузнаването на противника. 
„Каква непредпазливост!...“ А когато заминава за Париж и започва да я следи, поручик 
Х. има възможност да види тази жена б е з  м а с к а, когато е убедена, че не я наблюда-
ват: „Това бяха пусти, ледени очи на жена без сърце, на шпионка без милост“48. Такива, 
каквито са очите на Фрейя – прелестната немска шпионка, оплела в мрежите си ис-
панския морски офицер Улисес Ферагут от романа на Бласко Ибанес „Mare Nostrum“. 
Фрейя загива безславно както безименната шпионка от разказа на Димов „Севасто-
пол, 1913 г.“. Разкрити от френските разузнавателни служби, те са застреляни и зарити 
в земята – така, както заравят кучетата! И в това няма н и щ о  т р а г и ч н о  и нищо 
чудно – такава е съдбата на голяма част от кадрите на разузнаването – още повече, 
ако страните са в състояние на война! Тогава военните съдилища съдят строго и дори 
жестоко – по кратката процедура!

***

Но да се върнем отново към Цвайг и тъй като става въпрос за „успореден прочит“, 
нека се помъчим да намерим и други съответствия между него и Димов.

И у Цвайг, и у Димов с л у ч а й н а т а  среща между Мъжа и Жената е винаги с ъ д -
б о в н а. И у двамата писатели тези мъже и жени са с в е т с к и. И двамата размишляват 
главно върху душевността на онези, които принадлежат към т.нар. в и с ш е  общество 
или интелектуален елит: аристократи, едри буржоа, висши чиновници, видни лекари, 
магистрати. Но в никакъв случай те не принадлежат към света на м а л к и я, на неза-
бележимия човек. На онзи, който е Никой, просто защото не е Някой. И все пак има 
известна разлика в т и п а ж а, по-специално в ж е н с к и я. Цвайговите жени са с не 
особено с л о ж н а  душевност – не в смисъл, че не са способни на дълбоки преживя-
вания, но като х а р а к т е р и  са е д н о л и н е й н и  – с цялата сила и противоречия на 
страстите, които ги владеят. Цвайг обикновено ги изобразява в някаква е к с т р е м -
н а  ситуация – най-често л ю б о в н а. Но техният свят е м а л ъ к  свят. Той е затворен 
между четирите стени на салоните, будоарите, приемните – той е „светът от вчера“, от 
упадъка на Хабсбургската династия – един свят от in de siècle, по същество оскаруайл-
довски. Тези жени са наистина с а м о  светски – те са толкова образовани, колкото се е 
смятало за необходимо. В това отношение Димовите светски жени се различават – те са 
интелектуални, без да са професионални интелектуалки. И Елена, и Адриана, и Фани 
Хорн, и Ирина притежават освен изтънчен интелект и а р т и с т и з ъ м, с който с п о -

47 Пак там.
48 Пак там, с. 262–263.
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р я т  и защитават своята теза пред опонента си. Така те се с а м о р а з к р и в а т  в спора, 
в д и а л о г а, в който е с и л а т а  на Димитър Димов. Това неимоверно обогатява и об-
раза, и повествованието, дава му живот – разнообразява го, тъй като има възможност 
да бъдат чути повече мнения, повече г л а с о в е. На Димов едва ли му е била известна 
теорията на Бахтин за многогласието. Но той по свой път – като художник и мислител, 
а може би по-правилно е да се каже – като художник-мислител, идва до този извод.

И у Цвайг, и у Димов Ж е н а т а  е т а й н а, енигма някаква, която си остава нераз-
гадана докрай49. И двамата виждат една от задачите на Мъжа да реши тази загадка. За 
този възглед за Ж е н с к о т о  начало у двамата писатели вероятно важи „книжната, 
но красива фраза“, която Яворов изрича пред свои приятели по повод появяването на 
Лора след премиерата на пиесата му „В полите на Витоша“. На възгласите и комента-
рите на Дора Габе: „Каква импозантна, поразяваща красота! Каква рядка жена! Не по-
знавам друга, по-хубава! Но защо очите ѝ са винаги тъжни? Трябва да не е щастлива...“, 
Яворов отвръща: „Да, това е една жена, която само един поет може да разреши“50. По 
зла ирония на съдбата известно е к а к  завършва този „опит“ и за двамата – трагично!

Такава е и творческата ф и л о с о ф и я  на Димов и Цвайг – за тях Жената е не-
разгадаема! Дори в буквалния смисъл на думата: Ани от разказа „Карнавал“ д о к р а й 
остава със своята м а с к а. Остава и със своя к а р н а в а л е н  костюм. Отказва да гово-
ри – служи си с жестове и мимики, за да не бъде разпозната. И колкото и неубедително 
да звучи от психологическа гледна точка, тя действително н е  е разпозната. Според 
мен обаче този авторски наивитет е п р и в и д е н. Той може да бъде възприет само като 
с и м в о л. „Маската“ на Ани – за това вече стана дума – се смъква с л у ч а й н о  от сес-
тра ѝ, в която лекарят е бил влюбен, петнадесет години по-късно. О т н о в о  на бал. 
Според българската изследователка Лидия Денкова „Маската е и онова, което искаме 
да бъдем, и онова, което се очаква да бъдем“51. Болната Ани иска да бъде Е л е н а  – т.е. 
да измести Елена в съзнанието на лекаря, и тя успява. В продължение на цели петна-
десет години той не е и подозирал п о д м я н а т а52, т.е. и з м а м а т а,  и е приемал м а с -
к а т а  за личността53.

Първообраз на този сюжетен ход откриваме в „Писмо на една непозната“ от 
Цвайг, където някаква светлина, макар и съвсем смътна, все пак хвърля това писмо, 
получено post mortem на адресантката, в което тя съобщава, че е смъртно болна от 
грип. Писмото – от първата буква до последната – е един вопъл, една страстна изповед 
във формата на б е з к р а е н  в ъ т р е ш е н  д и а л о г: „Но кой ... кой сега ще ти праща 
всеки път белите рози за твоя рожден ден? Ах, вазата ще бъде празна...“54 и т.н. Ней-
ното себеотрицание е толкова болезнено и крайно, че здравият разум не го приема. 
След известно усилие е м о ц и о н а л н о  го приемаме в някаква степен, р а ц и о н а л н о 
обаче – в никаква. Въпреки че на естетически образования читател му е добре известно 
как х у д о ж е с т в е н и т е  закони нямат нищо общо с л о г и ч е с к и т е. От тази велика, 
свръхчовешка любов на Непознатата вее смъртен хлад – като от д е м о н55.

49 Това е може би „Незнакомка“-та на Александър Блок!
50 Цит. по Кремен, Михаил. Романът на Яворов. Ч. 1. София: Бълг. писател, 1972, с. 586.
51 Вж. Денкова, Лидия. Маската, маските. – Летература, 1997, № 14, с. 37.
52 Тук става въпрос за подмяна на идентичностите.
53 Заслужава внимание и интерпретацията във финала на цит. статия, с. 37.
54 Цвайг, Стефан. Амок. София, 1999, с. 111–112. („Писмо на една непозната“)
55 Известно е, че един от атрибутите на рогатия е студът.
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Композицията на новелата е замислена и реализирана като м у з и к а л н о  произ-
ведение. За това подсказва не само част от последната фраза: „нещо се счупи в сърцето 
му и той си спомни безплътно и страстно за невидимата като за далечна м у з и к а56“ 
(разредката моя – Л. Г.), но преди всичко честите повторения на отделни думи, слово-
съчетания, част от фраза. Вероятно тези стилови особености имат за цел да доближат 
езика на словото до езика на музиката, до сонатната форма например, в която р е п р и -
з а т а  повтаря, разширени и обогатени, основните мотиви на експозицията. Но от дру-
га страна, същите тези характеристики, както и многократните възклицания, реторич-
ни въпроси, многоточия, междуметия допринасят не малко за засилване мелодрама-
тизма в трактовката на сюжета. И са безспорно също о т г о в о р н и  за оформянето на 
понятието „ц в а й г и з ъ м “  – понятие, което става популярно в литературните среди у 
нас особено след вдигналата доста шум с появата си цитирана статия на Иван Славов 
„Съвременност и митология (Ст. Цвайг и „цвайгизмът“ у нас)“.

***

Във финала на двете творби – „Карнавал“ на Димитър Димов и „Писмо на една 
непозната“ от Стефан Цвайг, има много общо. В Димовото произведение, излязло от 
печат в една и съща година с публикация на български на Цвайговата новела, е оче-
видно хипнотичното ѝ въздействие – този факт не скрива и самият Димов, както се 
убедихме от цитирания спомен на Любен Георгиев. Разказът „Карнавал“ свършва с и г -
р а т а, със с в а л я н е т о  на м а с к а т а  – в м е т а ф о р и ч е н  смисъл! Елена – сестрата 
на болната Ани, разкрива нейното инкогнито – възстановява Аз-а. Защото смисълът 
на маската е в неговото унищожение57. И както при Димов повява лъх на разложение и 
смърт, така в „Амок“ и особено в „Писмо от една непозната“ на финала навява дъх на 
разтление – „Любовта и смъртта взаимно се екзалтират“58 – любима фраза на младия 
Димов, която, както стана дума, за пръв път се появява в разказа „Севастопол, 1913 г.“, 
а по-късно с много малки изменения – в пиесата „Почивка в Арко Ирис“. Колко раз-
лични са тези развръзки – от любовта – б л а г а  в е с т  – както е у Яворов – „прохладен 
лъх от ангелско крило“, „зефирен лъх от ангелско крило“, „празничен тържествен звън“ 
(„Благовещение“). В „Амок“ и в другите Цвайгови новели – „Писмо на една непозна-
та“, „Двайсет и четири часа от живота на една жена“, както и при Димов – в „Карна-
вал“, „Севастопол, 1913 г.“, в романите „Поручик Бенц“, „Роман без заглавие“, „Осъдени 
души“ и „Тютюн“, та дори и в пиесата „Почивка в Арко Ирис“, любовта е облъхната от 
крилото на с м ъ р т т а59. Именно могъщият вихър на смъртта отключва затворените 
двери на любовта, изтиква в съзнанието забравен любовен спомен60 („Писмо на една 
непозната“), който наподобява „далечна музика“. Така дори високомерният писател, 
разглезеният от жените любовник в тази новела, след прочитането на писмото, о т -
ч а с т и  е  п р о с в е т л е н.

Много е писано за влиянието на Фройд върху Цвайг. Не бихме могли да си пред-
ставим прозата на писателя (не само новелите, но и есеистиката и критиката му) без 

56 Цвайг, Стефан. Амок. С., 1999, с. 112. („Писмо на една непозната“)
57 Вж. и цит. статия на Октавио Пас „Фернану Песоа...“, с. 41: „Аз-ът е „същинската пустиня“, 

а неговото унищожение „отприщва скрито плодородие“.
58 Мотив, „зает“ от Проспер Мериме.
59 Този образ присъства и в Яворовата „Маска“, където денят е маската на нощта, а животът 

– маската на смъртта.
60 Известно е, че Цвайг е бил един от страстните почитатели и пропагандатори на Фройд, 

автор на вдъхновен портрет-студия за него.
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властната сянка на виенския психиатър, който е живял в „света от вчера“, но неговото 
учение претърпя истински ренесанс в „света от днес“. Влиянието на Фройд и последо-
вателите му върху съвременната литература, изкуство, философия, социална психоло-
гия е много по-силно, отколкото приживе, когато са се изграждали основните прин-
ципи на неговата теория за п с и х о а н а л и з а т а. Теория, която за пръв път погледна 
смело в най-потайните кътчета на човешкото битие. В сферите на б е з с ъ з н а т е л -
н о т о  в поведението на човека и неговия стремеж към наслада (главно полова)61, към 
агресия (срещу „принципа на реалността“), „към който се приспособява съзнанието“. 
Според Фройд всички прояви на социален и културен живот: наука, религия, изкуство, 
са резултат на непознаваемото безсъзнателно (контролирано от диктата на съзнание-
то), което м а с к и р а  истинските, скритите прояви на човешките нагони.

Цялата проза и есеистика на Цвайг минава под знака на Фройдовото учение за 
комплексите и нагоните – за тяхната борба и п р е в р ъ щ а н е  един в друг. (Както и 
цялото изкуство на м о д е р н и з м а  минава под знака на вечната борба между Ерос и 
Танатос.) Или да си послужим с думите на самия Фройд: „Въз основа на теоретични, 
подкрепени от биологията разсъждения, приехме съществуването на нагон към смър-
тта (курсив на Фройд – бел. моя – Л. Г.), чиято задача е да връща органичния живот 
към неживото му състояние, докато Еросът има за цел да усложнява този живот чрез 
усложняването на все повече частици разпръсната жива субстанция, при което естест-
вено го и запазва. При това и двата нагона се държат консервативно в най-строгия сми-
съл на думата, стремейки се да възстановят едно състояние, нарушено от възникване-
то на живота. Следователно възникването на живота е причината за продължаването 
му, а същевременно и за стремежа към смъртта, а самият живот е борба и компромис 
между двата стремежа.“62

Женските персонажи на Цвайг – и в „Амок“, и в „Писмо на една непозната“, са 
олицетворение на един от смесените л и б и д н и  типове – според Фройд – еротич-
но-нарцистичния63, който в живота се среща много по-често: „този тип предпочита 
да обича, вместо да бъде обичан“. Разбира се, дори т.нар. смесени либидни типове у 
Фройд не са някакво ч и с т о  понятие – в действителност у хората те се срещат в мно-
го по-сложни комбинации, но не можем да не му признаем способността за синтез и 
дедукция. Защото ако се вгледаме по-внимателно в героините на Цвайг например, а те 
са безспорно негов влог на писател психолог в световната литература, ще ни направи 
впечатление, че са импулсивни натури, които принадлежат към т.нар. еротично-нар-
цистичен либиден тип или еротично натрапливия според скáлата на Фройд: Непозна-
тата от „Писмо на една непозната“, Ирене от новелата „Страх“, англичанката – г-жа 
...К. от „Двайсет и четири часа от живота на една жена“, у които много често любовта 
преминава в своята противоположност – омразата, и обратно. Затова те са принудени 
да водят д в о й с т в е н  живот – да се показват пред обществото не такива, каквито са, 
а такива, каквито искат или трябва да бъдат. Отново ще цитирам новелата „Амок“, но 
този път ще визирам мъжкия персонаж – лекаря, който, макар и надянал м а с к а т а 
на безразличието, в началото изпитва о м р а з а  към своята пациентка заради нейната 

61 Макар че някои последователи на Фройд, представители на т.нар. „културен психоана-
лиз“ (Хорни, Кардинер, Александър и др.), се отказват от крайностите на фройдисткия пансек-
суализъм.

62 Фройд,  Зигмунд. „Аз и то“. (1923). – В: „Отвъд принципа на удоволствието“. София, 1992, 
с. 181. (ІV. Двата вида нагони.)

63 Другите са: еротичен и натраплив. (Пак там, с. 203.)
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недостъпност, заради нежеланието ѝ да му се отдаде – като индулгенция за исканата от 
нея услуга – криминалния аборт64. Една омраза, която впоследствие преминава в своя-
та противоположност – безпримерна и беззаветна любов. Любов – пожертвование.

Ако се опитаме да съпоставим Димовите женски персонажи с женските персона-
жи на Цвайг, ще видим, че те могат да бъдат класифицирани според тази скáла на ли-
бидните типове на Фройд. Само че виенският психиатър присъства в творчеството на 
Димов не толкова пряко, а косвено. В случая – чрез Цвайг. Тази констатация се отнася 
главно до разказа „Карнавал“, както и до романа „Поручик Бенц“. Тя засяга предимно 
п о ч е р к а  на Димов като писател и особено неговия п с и х о л о г и з ъ м  – като най-ха-
рактерна особеност на стила му. Дълбинната психология на Фройд, да напомня отново, 
е „открита“ от Димов още като ученик (той публикува статия за учения в сп. „Учениче-
ски подем“ през 1928 г.), оказва влияние върху него като писател, който винаги търси 
борбата на мотивите между „pro“ и „contra“, между съзнателното и безсъзнателното 
в човешкото поведение. Напрегнатите вътрешни монолози и диалози у Фани Хорн, 
Гайтанов, Ередиа, Ирина или фон Гайер, дълбоките подводни течения в мисленето и 
въобще в психиката им са безсъмнено отглас от психоанализата на Фройд. (А и упо-
требата на ключови понятия от психоанализата на виенския учен у Димов като поня-
тието „подсъзнателно“ пряко сочат към Фройд!)

Състраданието, еротичният нагон и отвращението едновременно, които младият 
лекар от „Карнавал“ изпитва към болната и влюбена в него Ани – не само сюжетно, но 
и като атмосфера, са далечен отзвук от „Амок“. И у двамата автори, особено у Цвайг, 
има д е к а д е н т с к а  естетизация на морбидното, каквато можем да срещнем у Томас 
Ман например, в романа му „Доктор Фаустус“. Болестта е conditio в творчеството на 
Томас-Мановия композитор Адриан Леверкюн. Тя не е само негова, лична, но е и с и м -
в о л  на времето, на епохата. Така, както при Фани Хорн н а р к о м а н и я т а, която я 
води бавно и сигурно към смъртта, е символ и на обществената разруха.

Като писатели Цвайг и Димов ги привличат в л а с т н и т е  и дръзки жени – олице-
творение на достойнството и гордостта. И двамата проявяват професионален интерес 
към а н г л и й с к и я  национален характер: в „Амок“, в „Двайсет и четири часа от живо-
та на една жена“, в „Осъдени души“ главните женски персонажи са а н г л и ч а н к и. С 
възторг Луис Ромеро определя Фани като „необикновено красива в гордостта, студени-
ната и меланхолията си, в тая затвореност, присъща на англичаните, чиято упоритост 
оставаше дори всред разложението, дрипите и порока“65. Фани го амбицира именно 
с нейната „бясна“, „свирепа“, „тъмна и студена гордост“ – това са все епитети на Луис 
Ромеро. Тъкмо гордостта ѝ го ожесточава и превръща чувството му в „необяснима, 
жестока и почти несправедлива омраза“66. В момент на безизходица Фани води битка 
за няколко сантиграма морфин. След месеци за нея ще има само един изход: с м ъ р -
т т а. И въпреки че дните ѝ са преброени, тя не е готова да направи най-унизителния за 
нея компромис: да ги приеме като подарък.

Все в името на гордостта Фани сменя няколко м а с к и. Тя ту се представя за Едит 
(една от бившите любовници на Луис Ромеро), ту за английска аристократка, която 
взема морфин само в момент на настроение и когато пожелае, се отказва от него. Ала 

64 Вече стана дума за сюжетната близост с „Поручик Бенц“, където също молят, макар и 
много дискретно, за подобен род услуга, ала Бенц е фатално влюбен в своята бъдеща пациентка 
и не иска от нея никаква отплата.

65 Димов, Д. Осъдени души. С., 1970, с. 27.
66 Пак там, с. 28.
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опитното око на обиграния наркотрафикант трудно може да бъде излъгано, защото: 
„Имаше нещо разкъсващо и тъжно в контраста между безгрижните маниери, които 
симулираше, и вътрешната драма на личността и за пръв път в живота си Луис вижда-
ше такава трагична фигура. ...Въпреки усилието ѝ да се покаже равнодушна към сто-
ката, очите ѝ блеснаха алчно – очи, в които Луис прочете страшната и безнадеждна 
страст към отровата“67. След спонтанния изблик на радост тя си дава вид на безраз-
личие, за да избегне изнудването. Когато започва пазарлъкът за цената, „тъжните ѝ 
белезникави очи изразиха безнадеждност, после мъка, после отчаяние и най-после у 
тях блесна надменност и подигравка. (Обърнете внимание на възходящите градации 
и повторенията!) Имаше нещо у тази жена, което бе скрито в характера ѝ, нещо твър-
до, надменно, независимо и предизвикателно.“68 Идва момент, когато „Маската, която 
поддържаше с усилие... се смъкна изведнъж. Непознатата дори не направи опит да я 
постави отново“69.

В „Амок“ безименната англичанка е готова да загине, но да спаси гордостта си. В 
случая лекарят се старае да унижи своята надменна пациентка: „...не беше за пръв път 
жени да искат такова нещо от мен, но те идваха другояче, идваха засрамени или умо-
ляващи, идваха със сълзи и заклинания. Сега обаче виждах една... да, една стоманена, 
мъжка решителност..., почувствах още в първата секунда, че тази жена бе по-силна от 
мен, че можеше да ме подчини на волята си... Но... в мен имаше нещо зло... мъжът, кой-
то се брани, някакво ожесточение, защото ...нали казах вече, ...още от първата секунда, 
дори още преди да я бях видял, аз почувствах тази жена като враг.“70 (Още веднъж това 
декадентско противопоставяне на м ъ ж а  и ж е н а т а  като две в р а ж д е б н и  субстан-
ции, като две непримирими същности, каквито срещаме в стихотворенията на Яворов: 
„Сенки“, „Чудовище“, „Проклятие“. Като две вселени, които се стремят мъчително една 
към друга, „в жажда и притома“, ала „те няма да се чуят, ни ще се досегнат“ („Сенки“). 
Изпод воала, който все пак вдига, лицето ѝ е „непроницаемо“, „сурово, сдържано, с 
неопределена по възраст хубост, лице със сиви английски очи, в които всичко изгле-
ждаше спокойно...“71 Ала и лекарят в началото не сваля своята м а с к а. И той привидно 
се показва равнодушен, въпреки че страстно я желае. Това пациентката му го долавя 
безпогрешно с изострената си чувствителност и от този момент насетне започва п у -
н и ч е с к а  война между тях.

И Цвайг, и Димов използват определени с т е р е о т и п и, особено в извайването 
на характера при женските образи. Така например б я с н а т а  гордост у Фани Хорн, 
която определя поведението и на безименната англичанка в „Амок“ – такава, каквато 
е присъща на а н г л и ч а н и т е  в ъ о б щ е, според цитирания вече текст на Д. Димов 
от „Осъдени души“ (с. 27) – с нея обаче почти се изчерпва а н г л и й с к о т о  у Фани. 
Макар че такава външност – зеленикави очи и пепеляворуса коса, може да принадлежи 
на всяка жена от Севера. С тази восъчна измършавялост, в която открива хроничните 
разрушения на морфина, Луис Ромеро „може би щеше да почувства състрадание към 
нея, ако тя неволно, несъзнателно, с всеки жест и с всяка дума не изразяваше дълбо-
кото презрение, което изпитваше към него“72. И нима това описание не ни напомня 

67 Пак там, с. 27.
68 Пак там, с. 29.
69 Пак там, с. 30.
70 Амок, с. 25.
71 Пак там, с. 26.
72 Димов, Д. Осъдени души, с. 27.



Людмила Григорова • Жената-маска...

368 алманах • Ϛвета гора • 2008

мълчаливото ожесточение у жената в „Амок“, която търси утеха от о с о б е н  вид – 
дискретна и опасна за оня, от когото се иска – в морален, пък и в юридически смисъл. 
Лекарят в „Амок“ трепери „пред демоничната повелителност на нейната воля“73. И той, 
който се мъчи да я постави на колене – т.е. да смачка упорството ѝ, е стъписан и за-
шеметен пред „тази твърда, тази бакалска, тази търговска яснота на пресметливостта 

ѝ“74. Тази упоритост, стигаща до твърдоглавие, струва живота на дамата от „Амок“. При 
никакви унизителни според нея условия ...не желае да приеме услугата, освен ако тази 
услуга не бъде възмездена финансово. Тя наистина гледа на отношенията си с лекаря 
чисто с л у ж е б н о, докато той, отегчен в тая пустош, изнервен от своето принудително 
отшелничество, желае да му придаде пикантен вид и да вкара своята н е д о с т ъ п н а 
пациентка в любовна авантюра. По природа хазартен тип, той е раздразнен и амбици-
ран едновременно от тази непристъпност и воля, с които тя отстоява поведението си 
докрай. Независимо на каква цена.

Героите на Стефан Цвайг и на Димов са м о н о м а н и  – обхванати от своята обсе-
сия, изгарят в пламъците ѝ. Повечето от тях са п р и н у д е н и  да действат в състояние 
на а м о к, което на малайски значи в р е м е н н а  лудост. Или ако се използва, както 
пише Цвайг, с и н о н и м ъ т  на тази дума – „матаглаб“ – „сляпо око“, смисълът ѝ става 
още по-ясен, защото тук се явява ярка метафора. Англичанката респектира особено 
на бала в правителствения дом, където блясва с острието на шпага кулминацията на 
гордостта ѝ. Лекарят се възхищава от нейната м а с к а  – от нейното „дивно мразови-
то царствено спокойствие“75 в огромната осветена зала. Въпреки че тази жена вече го 
презира, въпреки че в е ч е  я е загубил б е з в ъ з в р а т н о  за себе си. Дразни се и се 
страхува едновременно от присмеха ѝ: от гневното потреперване на ноздрите, от това, 
че презирайки го за неговата безсмислена съпротива и своенравие, тя предпочита да 
отиде на с м ъ р т. Такъв е н е й н и я т  избор.

Елена Петрашева не е принудена да жертва живота си, за да запази честта си, тъй 
като в този любовен тандем Бенц е ж е р т в а т а, той е влюбен безразсъдно в нея. Не-
говото поведение е п р о т и в о п о л о ж н о  на поведението на лекаря от „Амок“. Бенц 
рискува в с и ч к о  – само за да спаси репутацията на Елена в обществото.

Финалните страници на двете произведения са трагични по различен начин. Тра-
гизмът в „Амок“ е заложен още в самата завръзка – в самия сблъсък на два ж е л е з н и 
характера. А когато лекарят отстъпва преди всичко пред човешките закони и сваля 
м а с к а т а  с и  н а  ц и н и к, така както знатната му пациентка я е свалила, възприемай-
ки а д е к в а т н о  ч о в е ш к и я  му и професионален жест, за съжаление всичко в е ч е 
е безсмислено. „Твърде късно!“ – му пише тя на листче хартия с трескавата си ръка. 
Ние, също като Оскар Уайлд, можем да кажем: „Това са най-трагичните думи в изку-
ството и в живота“76 (Писмо до американската актриса Мери Андерсън).

***

В новелите на Стефан Цвайг, в житейските съдби на неговите литературни персо-
нажи се разиграват катастрофични страсти. Те предопределят и трагичния им завър-
шек. Така е и при Димов – в неговите романи, в разказите му т р а г и ч н и я т  финал 
е заложен в самия сюжет още в началото. Той следва логиката на развитието на този 

73 Цвайг, Ст. Амок, с. 27.
74 Пак там.
75 Пак там, с. 44.
76 he Letters of Oscar Wilde. Ed. by Hart-Davis, Rupert, 1962, p. 141.
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сюжет и главно – на неговия основен к о н ф л и к т. Димовите произведения, както и 
тези на Цвайг, по презумпция завършват т р а г и ч н о  – така са замислени и така са 
осъществени. Иначе техните персонажи участват активно в м а с к а р а д а  на живота – 
трагичен или комичен, най-често трагичен и у двамата писатели.н

Худ. Юлиян Йорданов • Спомен от кръста

Галерия „Възраждане“
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Добрин Паскалев, Добринка Радойнова, 
Анна Кирчева

СМЪРТТА НА ИВАН ВАЗОВ: 
МИТОВЕ И ФАКТИ

Истината е дъщеря на времето
Авъл Гелий, 

„Атически нощи“, ХІІ, 11, 7

„Люлякът ми замириса“:  
Последна любов и предчувствия за смърт

Знаменитият римски поет Вергилий (70–19 г. пр.Хр.) характеризира по неповто-
рим начин човешката мълва в своята поема „Енеида» (ІV, 179–184, прев. Г. Батаклиев):

... няма по целия свят по-чевръста злина от мълвата,
нейната мощ е в скитнята, тя крепне, когато се движи.
Първом е малка и плаха, но скоро расте до небето,
шествува тя по земята, а челото в облаци рови...

След повече от 20 века думите на римския класик ще се окажат удивително точ-
ни и пророчески за неговия български събрат по перо – народния поет Иван Вазов 
(1850–1921). Друга любопитна подробност е, че по ирония на съдбата и двамата велики 
творци умират, макар и в различни векове, но на една и съща дата – 22 септември...[1].

Мълвата, че патриархът на родната литература е издъхнал в любовната прегръдка 
на жена, плъзва почти веднага след внезапната му смърт и „шества“ до наши дни. Б. 
Драганов в книгата си „Зад завесата на големите скандали“ (2008 г.) пише: „Същест-
вуват две основни версии за неговата смърт. Според Драган Тенев Вазов почива от 
скъсване на кръвоносен съд в малкия мозък, докато обядва зелен фасул. Георги Тахов 
твърди, че Вазов умира в прегръдките на Евгения Марс“ [2]. В повечето случаи слухът, 
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прекрачил и в новия ХХІ век, обвинява за скоропостижната кончина на поета негова-
та последна възлюблена Евгения Елмазова, по-известна с литературния си псевдоним 
Евгения Марс (1877–1945). Евгения Павлова Бончева-Елмазова е известна наша писа-
телка и общественичка от началото на миналия век, макар че името ѝ днес е позабра-
вено. Тя е една от основателките на Клуба на българските писателки, автор на няколко 
сборника разкази и на три драми – „Божана“ (1914 г.), „Магда“ (1919 г.) и „Грешница“ 
(1928 г.). „Божана“ е първото драматично произведение, написано от българка и пос-
тавено на сцената на Народния театър[3]. Тя се запознава случайно с Вазов през 1905 г. 
при едно пътуване до Горна баня, в което е придружавана от съпруга си, зъболекаря 
д-р Михаил Елмазов, и редактора на сп. „Народно единство“ Никола Георгиев. Поетът 
е заинтригуван от разказите „Измама“, „На бала“ и „Един ден в Панчарево“, печатани 
в списанието и подписани с името Е. Марс. Редакторът Н. Георгиев разкрива, че авто-
рът е сред присъстващите и че това е жената на стария приятел на Вазов, д-р Михаил 
Елмазов [2, 4]. 

Д-р М. Елмазов (1859–1928) е първият българин, дипломиран като стоматолог 
през 1894 г. в Киев. Той е и един от основоположниците на одонтологичното дружество 
у нас през 1905 г., както и негов пръв председател в продължение на 4 години. Извър-
шва и първото в България присаждане на зъб през 1898 г. Участник в Сръбско-бъл-
гарската война (1885) и политически опонент на Стефан Стамболов, той е осъден на 
смърт за дейния си принос в Сливенския бунт (25.12.1886 г.), насочен срещу полити-
ката на диктатора. Емигрира в Русия и се завръща едва след падането на режима на 
Стамболов през 1894 г. [3, 5]. Оженва се за изключително красивата Евгения Бончева, 
която по това време е все още ученичка в гимназията. Тяхната сватба дълго време се 
обсъжда от софийското гражданство поради изключителния лукс и парадност на са-
мото бракосъчетание [2, 4]. В семейството на Евгения и Михаил Елмазови е роден и 
известният наш музикант и оперен певец (бас) Павел М. Елмазов (1898–1973). Д-р М. 
Елмазов, човек с европейска култура и напредничави възгледи за живота, насърчава 
своята красива, амбициозна, но и властна на моменти жена да организира ежеседмич-
ни събирания у дома им на видни български интелектуалци. В основания от Е. Марс 
„литературен салон“ редовни гости са Иван Вазов, Стоян Михайловски, Цанко Бака-
лов-Церковски, маесто Георги Атанасов, Сава Огнянов, Адриана Будевска... [2, 3, 4]. 
Вдъхновен от любовно чувство към младата и интелигентна жена, вече в напреднала 
възраст, поетът създава чудесна интимна лирика, включена в стихосбирката му „Лю-
лякът ми замириса“ (1919 г.). Лебедовата песен на българския литературен патриарх се 
посреща с изключителен интерес и от читатели, и от критика, като всички отбелязват 
неговия неостаряващ с годините поетичен гений. Връзката между двамата е всеизвест-
на на столичния хайлайф, който непрекъснато ги одумва. Дори проф. Иван Шишманов 
(1862–1928), най-добрият биограф на Вазов, отбелязва през 1915 г.: „В последно вре-
ме В(азов) се е увлякъл от д-р Елмазовица. Често срещи в Борисовата градина. Или-
ев (познат на Вазов и Шишманов – бел. а.) мисли, че отнош(енията) са платонични. 
Вече 65–66- годишен човек!“ [6]. Недвусмислено се подхвърлят намеци, че Иван Вазов 
лично пише някои от творбите на Е. Марс. В една анонимна публикация (по-късно се 
разбира, че е от Антон Страшимиров) по повод на новоизлязлата книга на Е. Марс „Из 
живота“ в сп. „Наш живот“ иронично се подмята: „...За нас е несъмнен фалшът в тази 
печална история: авторката има мустаци“. [2, 4]. Но поетът посреща спокойно напад-
ките на своите опоненти. Смущава го само предчувствието за скорошна смърт. Проф. 
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Ив. Шишманов в своя труд „Иван Вазов. Спомени и документи“ отбелязва на четири 
места разговорите с поета за смъртта. На 17.10.1919 г. той отбелязва: „За пръв път ми 
заговорва за смърт. „Знаеш ли Ш(ишманов), бих желал внезапно да умра. Да не страдам 
като брата си Никола или като майка си“ [6]. Известно е, че майката на поета, Съба М. 
Вазова, умира на 80-годишна възраст на 06.11.1912 г., минути след като изпраща двама 
от синовете си на фронта. Боледувала е продължително от „сърце, чърва (sic), стомах“ 
– според самия Вазов [6]. На 19.12.1919 г. Иван Шишманов отново отбелязва: „Днес 
втори път заговорва за смърт“. Подобни предчувствия Ив. Вазов изказва пред своя 
биограф на 31.03.1920 г. и на 26.05.1920 г. По това време кипи всенародна подготовка 
за 70-годишния юбилей на поета. В разговор с проф. Шишманов той отново загатва: 
„Знаеш ли Ш(ишманов), аз имам предчувствие, че няма да доживея до юбилея или че 
скоро след него ще умра“. [6].

На 01.07.1920 г. с указ № 73 на цар Борис ІІІ Иван Вазов е обявен за втори път 
за „народен поет“ след 1895 г., когато княз Фердинанд му оказва същата почит. На 
24.10.1920 г. започват юбилейните тържества, посветени на твореца, които продължа-
ват два дена в Народния театър и в „Славянска беседа“. По своята тържественост и 
всенародност те са безпрецедентни в културната история на България и утвърждават 
окончателно Иван Вазов за „патриарх на българската литература“. [4]

Уморен и развълнуван от тези прояви, поетът търси спокойствие и уют при сво-
ята приятелка Е. Марс, която нежно нарича „Жéничка“: „...Ти знаеш, как високо ценя 
твоето приятелство, но мене ми е приятно пак да ти повторя благодарността си, че 
озаряваш с лъчите си моя самотен живот... Колко деликатни и тихи радости съм из-
питвал от общението с тебе, от разговорите ти, от усмивките ти, от сръдните ти даже! 
И аз потръпвам при мисълта да изгубя някога твоите приятелски чувства. Пази ми ги 
винаги, драга Жéничка, остани винаги сé същата мила, нежна, възхитителна другар-
ка моя, както аз ще остана твой верен другар. Ох, животът е тъй пуст и скърбен без 
топлика на предана душа, дните са тъй дълги и монотонни, неозарени от лучезарното 
(sic) чувство на идеалната дружба, каквато е нашата! Бих желал лично и дълго да ти 
говоря за това, защото писмото остая сé бледо и слабо, за да излее душата. Гледам през 
прозореца си мощния силует на Витоша, забулен от златистата мъгла на възходящото 
слънце, и широко небе, и аз ги обичам и казвам: „Сички (sic) вие сте мои, защото аз съм 
щастлив, защото в душата на Жéничка аз зафащам (sic) малко (?!) местице, и Жéничка 
е прелестна, и Жéничка е мила, и Жéничка е моя приятелка! Сърдечен привет, нежна 
дружке и целувам ти ръката, царице. До виждане в четвъртък“ [7]. 

Това е последното вдъхновено писмо на Вазов до Е. Марс, написано на 19.09.1921 г., 
само два дена преди неговата кончина. А на мълвата, че смъртта му е настъпила в лю-
бовната прегръдка на Евгения Марс, предстои да поеме своята одисея...

Смъртта на Патриарха

След два дена, четвъртък, 22.09.1921 г., класикът на българската литература затва-
ря завинаги очи. Завърнал се от обичайната си утринна разходка, Вазов умира внезап-
но в 12.30 ч. в трапезарията на собствения си дом. Едва седнал на масата, почувствал се 
внезапно зле, поетът пожелава чаша вино със сода. Без да дочака питието, Вазов се от-
пуска назад върху облегалото на стола [8, 9, 10]. Неговата сестра Въла Вазова (по мъж 
Фетваджиева) дава единственото описание на последните минути от живота на поета: 
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„Поиска сода за виното... и когато той слагаше вилицата в устата си, хлъцна глава назад 
върху стола... Всичко това стана може би за две-три секунди. Веднага взех главата му в 
ръцете си. Събка (дъщеря на Въла – б.а.) притича за доктор, а момичето (т.е. слугинята 
– б.а.) носеше вода, с която го поливах и разтривах. Разтривах му вратните жили и го 
мокрех. Той говореше нещо, но аз не разбирах какво говори. Помъчих се да му разко-
пчая яката... Когато го разкопчах, разбрах, че той ми казва „добре“. Когато дойде д-р 
Бочаров, най-малко след половин час, тъй като Събка бе обикаляла два пъти за доктор 
махалата, дето имаше четирима, той ми каза, че трябва да сложим бачо на канапето, 
защото до това време аз все го придържах у себе си... След като го сложихме на кана-
пето, докторът каза да му дам старо вино или коняк... Прегледа го тогава д-р Бочаров и 
каза, че сърцето му е много слабо... След десет минути гърдите му се покриха със сини 
петна.“ [4, 8].

Пръв констатира смъртта на Иван Вазов известният по това време д-р Стефан 
Бочаров (1852–1936). Възпитаник на Априловската гимназия, той е съученик на бъде-
щите видни наши медици професор Васил Моллов1, д-р Сава Мирков2 и д-р Йордан 
Брадел3. По-късно д-р Бочаров завършва Имперската военномедицинска академия в 
Санкт Петербург (1876) и участва в Руско-турската освободителна война като военен 
лекар в 64-ти пехотен полк. След специализация в Русия (1897–1909) той е назначен за 
главен лекар на българската армия и става първият специалист по военна хигиена у 
нас. [5, 11] 

Вторият лекар, извикан от близките на поета, е д-р Боров, който също установява 
смъртта на Вазов. Братът на поета – Борис Вазов, известен адвокат, журналист и депу-
тат, пръв съобщава за неочакваната кончина в Министерския съвет. Стоян Омарчев-
ски (1885–1941), министър на народната просвета, отива лично в дома на Иван Вазов и 
се разпорежда спешно да бъде повикан д-р Стефан Сарафов, консултирал поета само 
12 дена преди смъртта му. [9, 10]

Д-р Ст. Сарафов (1866–1923) е известен лекар и общественик, роден в Търново и 
завършил медицина в Париж (1888). Заради блестящите си способности е избран за съ-
трудник на прочутия професор Пиер Потен (1825–1901), един от основоположниците 
на съвременната кардиология. Работи в неговата клиника до 1900 г., когато се завръща 
в България и през същата година съвместно с д-р Димитър Михайловски (1864–1939) и 
д-р Методи Славчев4 (1864–1964) открива в София първия в България частен „Санато-
риум“ [3, 11]. Там по различно време са били лекувани Мина Тодорова, Иванка Ботева 
– дъщеря на Христо Ботев, Христо Смирненски и др. Д-р Стефан Сарафов е един от 
основоположниците на Българския лекарски съюз и член на редколегията на „Лето-
писи на Лекарския съюз в България“. Дълги години е председател на Дружеството за 
приятелство с Франция, както и член на настоятелството на Славянското дружество. 
След своята смърт завещава по 1/3 от имуществото си (около 700 000 лв.) на Българс-
кия лекарски съюз и на Славянското дружество. [2, 3, 5] 

Спешно извикан в дома на Вазов, д-р Сарафов потвърждава вече установеното от 
неговите колеги – exitus letalis (смъртен изход). По този начин предчув ствията на поета 
се сбъдват, както и неговото желание, изказано в разговор със Станимир Станимиров 
(1858–1941), известен български училищен и църковен деятел, един от основателите 
на Висшето училище (днес Софийски университет) [3]. На юбилейната вечеря в салона 
на хотел „България“, дадена от министър Ст. Омарчевски в чест на Вазов, поетът си 
припомня, че бащата на Ст. Станимиров е починал внезапно и неочаквано по време на 



Д. Паскалев, Д. Радойнова, А. Кирчева • Смъртта на Иван Вазов...

374 алманах • Ϛвета гора • 2008

сън. Вазов се обръща към своя събеседник с думите: „Наистина, хубава е такава смърт. 
Аз често съм си мислил за това и, знаете ли, колко много ми се иска да умра така: без да 
боледувам, без да тежа на себе си и на близките си и просто да заспя“. [9, 10] 

Заболяването на Иван Вазов дълго време протича безсимптомно. Стилиян Чилин-
гиров отбелязва по тоя повод: „Няколко дни преди смъртта си Вазов почва да се чув-
ства малко неразположен, без да обръща особено внимание на това неразположение. 
Той, инак твърде зорък към здравето си, не счита дори за потребно да се посъветва с 
лекарите. Неразположението му се изразявало в задушаване нощем, в непреодолима 
сънливост сутрин и виене на свят през деня. Чувствал и горещина, която го заставяла 
да отваря прозорците на стаята си даже при ниска температура вън. Особено много 
се засилва сънливостта му в понеделник (т.е. три дена преди смъртта му – б.а.), когато 
веднага след обяда си ляга на кушетката и заспива въпреки употребените му усилия 
да не се поддава на съня. Ала след половина час става, защото го задушило. Два-три 
деня преди смъртта си той започва да заспива още на трапезата“ [9, 10]. Дванадесет 
дена преди кончината си Вазов отива на преглед при д-р Сарафов, който не установява 
нищо съществено, освен „умора и неохота да продължи своята обикновена разходка до 
Борисовата градина“. Пред Ст. Чилингиров поетът заявява, „че е добре, макар и малко 
уморен“, факт, който отдава на годините си: „Но нищо, то е от годините. Техният товар 
не е твърде лек“. [9] Около година по-рано, в разговор с известния наш поет Кирил Хри-
стов, Вазов съобщава за един друг симптом, на който не отдава особено значение: „Не 
мога да се навеждам. Вие ми се свят, като се наведа, и политам да падна“. По тая причина 
слугинята започнала да му завързва обувките. [9, 10] Самият Кирил Христов по-късно 
пише за тази среща: „Но туй, що чух, ме смая. Всеки, който е чел нещо за болестите на 
кръвоносната система, знае, какъв зловещ признак е да не издържа човек и на най-не-
продължително привеждане. Значи пълнокръвният, червенясалият (sic) Вазов е опасно 
болен, кръвообращението в мозъчната тъкан не се извършва правилно, кръвоносните 
съдове са изгубили своята еластичност, станали са твърде пръхкави, може би са се и 
стиснали (sic)... Когато дядо Вазов си излезе, аз казах своите опасения на Хр. Цанков 
(директор на Народния театър – б.а.) и ние поговорихме как би могло да се обърне на 
поета вниманието върху страшния симптом, че здравето му съвсем не е добро“. [9]

Аутопсията на Поета

По разпореждане на правителството на 23.09.1921 г. се извършва аутопсия и бал-
самация на тленните останки на народния поет. Според Събка Фетваджиева, племен-
ница на Иван Вазов, това става в дома на писателя: „Те (лекарите – б.а.) му направиха 
аутопсия вкъщи. За целта извадиха вратата и само я бяха подпрели, тялото беше по-
ставено с главата към вратата...“[8] Така вратата на стаята се превръща неочаквано в 
аутопсионна маса, край която се събира аутопсионният екип, натоварен да установи 
причината за внезапната смърт на Вазов. 

Аутопсията се извършва от д-р Кубрат Каракашев, по това време началник на бол-
ницата на „Червения кръст“, построена на мястото, където днес се намира институтът 
„Н. И. Пирогов“. Присъстват още д-р Геков, ординатор от Александровска болница, и 
известният наш учен проф. д-р Параскев Стоянов (1871–1940). 

Няколко думи за най-известния от лекарите, събрани около масата с тялото на по-
ета. Проф. Параскев Стоянов е роден в Гюргево, Румъния, в семейството на търговеца 
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Иван Стоянов – родолюбец, подпомагащ материално дейците на националното рево-
люционно движение. Младият П. Стоянов следва медицина в Париж, Женева, Букурещ 
и завършва във Вюрцбург с докторат през 1895 г. След дипломирането си работи като 
ординатор в болницата в гр. Ловеч (1895–1997), а по-късно специализира хирургия във 
Франция, Англия, Швейцария, Германия и Австрия (1897–1899). Завърнал се в Бълга-
рия, д-р П. Стоянов работи като старши хирург в болниците в Русе, Ловеч и Плевен [5, 
11]. Професионалната съдба го довежда и във Варна, където е управител-лекар и на-
чалник на хирургичното отделение на болницата в града (1905–1910). Именно тук той 
е един от инициаторите за построяването на Аквариума (1907), една от забележител-
ностите на града и днес. По идея на д-р Стоянов и с всестранната подкрепа на царица 
Елеонора, втората съпруга на цар Фердинанд, в местността „Кокодива“ край Варна е 
изграден морски санаториум за лечение на деца с костно-ставни заболявания. Проф. 
Параскев Стоянов е основоположник на българската хирургична школа и един от ос-
нователите на създадения през 1918 г. Медицински факултет към Софийския универ-
ситет. Той е вторият редовно избран професор след проф. Васил Моллов (по вътрешни 
болести). Проф. П. Стоянов е основател и пръв председател на Българското хирургич-
но дружество и на Българското балнеологично дружество. Членува в международ ните 
асоциации по медицинска хидрология (1930), история на медицината (1932), хирургия 
(1934) и физиотерапия (1934). Проф. Стоянов е почетен член на хирургичните друже-
ства в Белград и Букурещ (1932), а през 1933 г. е избран за член-кореспондент на Френ-
ското национално дружество по хирургия [3, 5, 11]. 

Ето какво си спомня проф. д-р П. Стоянов за този паметен ден: „На 23.09.1921 г., 
на втория ден след смъртта на народния поет Иван Вазов, се извърши аутопсия на 
тялото му от д-р Кубрат Каракашев, асистиран от една милосердна сестра и в присъст-
вието мое и на д-р Геков, ординатор при Александровска болница. Аутопсира се само 
гръдната и коремна кухина и се балсамира тялото с формолов разтвор. Черепът не се 
отвори, понеже уж роднините били против“. [12] Аутопсионният протокол разкрива 
тежки патологични промени в сърдечно-съдовата система и дава отговор на въпроса 
за непосредствената причина за смъртта на Иван Вазов. В него д-р К. Каракашев от-
белязва: „Околосърдечната торбичка е изпълнена от голямо количество тъмна кръв, 
повечето съсирена на едри пихтии. Сърцето е силно увеличено, предимно лявото сър-
це, със задебеляла увеличена мускулатура и тежи 790 грама (нормално до 350 г – б.а.). 
Стената на лявото стомахче достига до 19 мм дебелина (нормално 12–14 мм – б.а.), а 
тази на дясното стомахче – до 5–6 мм (нормално 2–4 мм – б.а.). Самият мускул не е 
особено изменен. Клапите са свободни, затварят (се) добре, с добре развити папиларни 
мускули (малки мускули в лявата сърдечна камера, осигуряващи движенията на сър-
дечните клапи в нея – б.а.). По клапите има дребни атероматозни израждания... Аорта-
та е силно разширена – до 9 см. В началната ѝ част, още при излизането ѝ от сърцето, 
вътре в перикардиума (околосърдечна торбичка – б.а.) десната (sic) ѝ стена се издува 
на полушарие навън, което полушарие в центъра си е неравно разкъсано, и стената 
тук е пропита от междутканно кръвоизлияние... Самата стена на аортата навсякъде е 
силно атероматозно изродена, инкрустирана с вар (калций – б.а.) и преобърната в една 
твърда тръба. Нормална стена почти няма. Същият характер имат и останалите голя-
ми артериялни (sic) съдове, излизащи от аортата. Коронарните артерии са също силно 
атероматозно изродени, но проходими... Коремната аорта указва същите атероматозни 
изменения, както гръдната аорта; също и феморалните (бедрени – б.а.) артерии, само 
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че тук се срещат между изменените области и такива с по-добре запазена интима (въ-
трешен слой на съда – б.а.)...“ [13]. Като обсъжда патоанатомичната находка, проф. д-р 
П. Стоянов образно описва непосредствената причина за смъртта на Вазов: „Значи, 
факт установен е, че разширението, аневризмата на aorta’та със своето разяждане и 
пробиване е причинила внезапната смърт на поета от силно кръвоизлияние в сърдеч-
ното чувалче, перикардиума, което е притиснало и задушило, тъй да кажа, сърцето и е 
причинило смъртта“. [12] 

Интересно е да се отбележи, че подобна аутопсионна находка е установена от д-р 
К. Каракашев и у починалия в София известен английски журналист и политически 
деец Джеймс Баучер (1850–1920). Защитникът на българската национална кауза и ко-
респондент на в-к „Таймс“ умира внезапно на 30.12.1920 г. в столицата. Както отбелязва 
проф. П. Стоянов: „...д-р Каракашев, който е аутопсирал и балсамирал известния у нас 
кореспондент на „Таймс“, Баучер, остана поразен от еднаквостта на двете аутопсии: точ 
в точ същите изменения, същата пукната aneurysma и кръвоизлияние в pericardium’а и 
у Вазова, и у Баучера...“. [12] 

Днес бихме казали, че при Вазов е налице класическа скоропостижна смърт (mors 
subita) в резултат на разкъсване на аневризма (патологично разширение на стената) на 
аортата, водеща до масивен кръвоизлив в перикарда с последваща механична тампо-
нада на сърцето.

Установената тежка атеросклероза с калциеви отлагания в съдовата стена е в пря-
ка връзка с настъпилото фатално усложнение. Патологичният процес е генерализи-
ран и засяга както коронарните съдове, кръвоснабдяващи самото сърце, така и всички 
големи артерии, излизащи от аортата. В резултат на атеросклеротичната съдова деге-
нерация постепенно се е оформила аневризма на аортата. При разязвяване на атеро-
матозно изменената интима кръвта разслоява съдовата стена, като накрая я разкъсва, 
т.е. настъпва руптура на аортата с последващ кръвоизлив в сърдечната торбичка (хе-
моперикард) и механично притискане на сърцето, известно като сърдечна тампонада 
и водещо до фатален изход [9].

Установената значителна хипертрофия (задебеляване) на лявата сърдечна камера 
при липса на клапен порок, който би могъл да я породи, подсказва за възможна дъл-
гогодишна хипертонична болест у поета. За съжаление липсват медицински данни за 
това. Интересно е да се отбележи, че съвременният метод за измерване на кръвното 
налягане с маншет и слушалка е предложен едва в 1905 г. от руския лекар Николай 
Коротков. Способът постепенно навлиза в клиничната практика, но печели всеобщо 
признание след 1916 г. Трябва да се приеме, че д-р Ст. Сарафов, един от малцината ле-
кари, към които се е обръщал приживе Иван Вазов, е имал възможност за измерване 
на кръвното налягане. Дългогодишен асистент на проф. Пиер Потен, той навярно е бил 
добре запознат с тогавашните диагностични възможности на сърдечно-съдовите забо-
лявания. Но визитите при д-р Сарафов са били, изглежда, доста редки, защото проф. 
П. Стоянов отбелязва за Вазов: „Не обичаше той лекарите като такива и ги отбягваше и 
не се цереше охотно, може би защото не искаше да излага своето патологично минало 
(sic) на любознателните очи на нашите ескулапи. Страх, напълно оправдан от намере-
ното в сърцето“. [12]

Известно е, че прицелните органи при артериална хипертония са сърцето, кръво-
носните съдове, бъбреците и мозъкът. При бъбречно засягане най-честата клинична 
проява е протеинурията (белтък в урината). Интересно е да се отбележи, че след послед-
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ния преглед при д-р Ст. Сарафов Вазов съобщава на сестра си, че „албуминът му бил 
намалял“. [9, 10] При тези оскъдни данни може да се допусне съществуването на проте-
инурия, говореща за бъбречно засягане. В аутопсионния протокол макроскопската на-
ходка при бъбреците е описана по следния начин: „..Повърхностна им е гладка, тук-таме 
има леки вдлъбвания. На разрез тъканта е с малко поувеличена консистенция, корти-
калната (коровата – б.а.) субстанция е нормално широка, бледочервена, с нормална ри-
сунка, тук-таме слабо замазана; гломерулите (бъбречни структури, в които се образява 
урината – б.а.) личат като дребни червени точки, някои са по-бледни...“ Заключението 
на д-р Каракашев е: „Sclerosis renuum levis incipiens“ (склероза на бъбреците в начален 
стадий – б.а.) [13].

За отбелязване е и тежката склероза на коронарните съдове, кръвоснабдяващи 
сърцето. Тя също може да бъде във връзка с установените промени в миокарда. Ре-
троспективно бихме могли да приемем, че при Ив. Вазов е съществувала дългогодишна 
хипертония, исхемична болест на сърцето, както и генерализирана атеросклероза. Руп-
турата на аортата с последвалата тампонада е само фатален завършек на продължило-
то с години сърдечно-съдово заболяване у поета. За съжаление Иван Вазов с неохота 
посещава лекарите и рядко се подлага на медицински прегледи. По тоя повод проф. П. 
Стоянов отбелязва: „Но поета бе мнителен и от страх да не би да се открие в него някоя 
болест и да му причини грижи за нея, не се съгласи (да бъде под медицинско наблю-
дение – б.а.). Жалко, защото още преди две години можеше с рентгеновите лъчи да се 
открие тая сърдечна болест, тази aneurisma, и щяхме да се доберем до причините на 
тая артериосклероза... Ако е вярна аксиомата на Prof. Huchard, че „имаме възрастта на 
нашите артерии“, за Вазова можем да кажем, че по здраво тяло и здрави органи той бе 
на 30–40 години, а по артерии и сърце той бе на 72 години, но даже и на повече“. [12]

На другия ден след първоначалната аутопсия проф. д-р П. Стоянов моли близките 
на поета за съгласие да се извърши патоанатомично проучване на мозъка на Иван Ва-
зов: „При аутопсията казахме, че черепът на поета не се отвори, понеже роднините на 
поета не били съгласни. След аутопсията говорих със сестрата и брата на поета Борис 
и им изказах учудването си, че не дават да се отвори и види най-важното: мозъка на по-
ета. Казах, че обичай е на великите хора да се прави аутопсия и главно да се види, изме-
ри, претегли и изучи мозъкът. Те ми казаха, че никога никому не са запрещавали това, 
но че някой чиновник от Министерството на просветата бил казал от името на мини-
стра Омарчевски да не се пипа черепът. Оказа се впоследствие, че това било странно 
своеволие на чиновника: желанието на министра е било точно обратното. Даже той по 
своя инициатива бил разпоредил за това и останал крайно недоволен, когато е научил, 
че не е направена аутопсия на черепа.“ [12]

Така на 24.09.1921 г., т.е. един ден след първата аутопсия, се пристъпва към отва-
рянето на черепа на Иван Вазов от екипа на д-р К. Каракашев, проф. д-р П. Стоянов и 
същата медицинска сестра. В аутопсионния протокол е отбелязано, че главният мозък 
на поета тежи 1395 г. и е с много добре развити и дълбоко врязани мозъчни гънки [13]. 
В своята статия от 16.01.1922 г. „Нещо за особеностите в черепа, мозъка и сърцето на 
народния поет Иван Вазов“ проф. д-р П. Стоянов коментира това по следния начин: 
„Мозъкът, претеглен, както се вижда от протокола на аутопсията, е тежал 1395 грама 
(за сравнение, мозъкът на Алеко Константинов е тежал 1595 г. – б.а.), тяжест средна, 
обикновена; но за то пък какви изрязани, дълбоко очертани и обилни гънки на мозъ-
ка! Тук имаме качество, а не количество на мозъка... Личат богатите мозъчни гънки, 
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особено трите челни гънки (gyri frontales) там, където е душевната част на мозъка, се-
далището на мисленето и говоренето. Богат качествено мозък, който заслужава едно 
бъдещо подробно и вещо изучване макроскопическо и микроскопическо, за да се на-
мери в него онова, което отличава мозъка на гениялния (sic), необикновения човек от 
оня на простосмъртния, обикновения човек...“ [12] 

Неочаквано много по-интересни се оказват установените промени по черепа, 
причинили трайни изменения и в мозъчната тъкан. В посочената статия проф. д-р П. 
Стоянов пише: „Още при махването на тавана на черепа се видя, че в дясната теменна 
област костта бе хлътнала в едно пространство, колкото голям зелен бадем (3,5/2,5 см) 
и притискаше париеталната (теменната – б.а.) област на мозъка, която явно бе хлътна-
та (sic), смазана. Същото бе и в заднята тилна, окципитална област, само че в ляво и в 
по-голямо пространство. Мозъкът в тази област на cuneus’a (клина) бе много хлътнал 
и смазан и ципата на мозъка бе много срастната. Прегледах тия хлътнати места на че-
репа: ясно личеше, че това бяха счупени парчета черепна кост, хлътнати и сраснати, 
зарастнали помежду си... Още при констатиране на измененията, аз поставих диагно-
за: счупен, хлътнат преди много години череп (Fractura et infractio regionum parietalis 
dextrae et occipitalis sinistrae), и понеже най-голямото хлътване бе в областта на тилните 
гънки, в cuneus’a, центъра на зрението, заключих, че Вазов трябва да е паднал някога 
силно, та си е счупил черепа, че бил тежко болен и че бил известно време сляп“. [12]

Разпитана непосредствено след аутопсията, сестрата на поета Въла Вазова 
(Фетваджиева) си припомня един разказ на майка им, Съба Вазова, който проф. д-р 
П. Стоянов предава така: „Тя си спомни тогава, че покойната ѝ майка ѝ разправяла, че 
когато Вазов бил на 14–15 години, бил паднал от кон, бил дълго време болен и в несъз-
нание и че няколко месеца момчето трябвало да го водят под ръка като сляпо, което 
отчаяло майката, че ще остане сляпо. Обаче малко по малко зрението се подобрило и 
възстановило и сетне поетът е виждал много добре...“. [12]

По-късно Въла Вазова разказва същото и пред Стилиян Чилингиров: „...слепотата 
на Вазова траяла почти година време. През тая година той бил лекуван с какво ли не. 
Не останало лекарство, което да не се употреби, нито съвет да не се използва. Най-
сетне родителите се видяли принудени да заведат първенеца си в някакъв манастир, но 
кой манастир, не можа да ми каже. Там очите на Вазова били омити със светена вода и 
той веднага прогледнал. Радостните родители простодушно отдали това на чудодейна-
та сила, която съдържала водата“. [10]

След установяването на факта, че в юношеството си Вазов не е бил зрящ около 
година, мненията на лекарите за естеството на слепотата му се разделят. Стилиян Чи-
лингиров предава становището на д-р Нено Цървуланов (1877–1925), по това време 
лекар-психиатър в Александровска болница: „Той мислеше и твърдеше, че слепотата 
на Вазова била функционална, от чисто психическо естество, а не резултат на орга-
нически изменения в мозъка“ [10]. За много по-аргументирано трябва да се приеме 
мнението на проф. д-р П. Стоянов, че временната слепота на поета е на органична ос-
нова, в резултат на установената патологична находка в тилната област на мозъка след 
преживяната черепна травма.

Интересно е да се отбележи, че проблеми със зрението си Вазов е имал невед-
нъж. Брат му Борис Вазов съобщава: „Особено страдаше от очебол, когато трябваше 
да довърши „Под игото“, и не можеше нито да пише, нито да чете. Челото му беше 
постоянно превързано с компрес. За да ускори привършването на романа, брат ми ме 
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накара да пиша, а той да диктува...“ [8]. По тоя повод симият писател споделя години 
по-късно пред проф. Ив. Шишманов: „Избягвайки обаче да уморявам окото си, турих 
брата си Бориса да пише под моя диктовка. След известно време романът беше готов и 
аз го предадох“ [6]. На друго място Вазов отново споменава „за една мъчителна нервна 
болест на лявото око, която бях придобил в Одеса... Още в Одеса бях се лекувал у разни 
окулисти, които, непознавайки характера на болестта ми, само развредиха окото. Та и 
в София не можаха да поставят правилна диагноза. ... Тогава реших да отида във Виена, 
при проф. Фукс (Ернст Фукс, 1851–1930, известен австрийски офталмолог – б.а.), който 
ме изследва дълго и ми заяви, че окото е съвършено здраво, че се касае за една неврал-
гия, даде ми очила и ми позволи да чета. След това болките намаляха. Светлината не ми 
бодеше толкова, но дълго време още избягвах да пиша“. [6]

Проф. д-р П. Стоянов коментира в своята статия: „Понеже другото хлътване на 
черепа бе в областта на теменните гънки на мозъка зад sulсus centralis на Rolando (цен-
трална мозъчна бразда – б.а.), около който се намират центърът на движенията на гла-
вата, лицето и крайниците, си обясних фамилиярния тик да си свива сегис-тогис лице-
то и главата на една страна“. [12] Този тик е бил добре известен на съвременниците му 
и шеговито наречен „поздравът на Вазов“. По този повод Борис Вазов съобщава: „Брат 
ми имаше едно характерно за него кимане с глава. Това кимане не беше болезнено, то 
не беше придружено с изкривяване на чертите на лицето (гримаси) и не го загрозява-
ше. Откак помня брат си, той имаше това кимане“ [8].

Днес бихме могли да приемем, че при Вазов е съществувала следтравматична ув-
реда на мозъка (енцефалопатия). Тя е пряка последица от прекараната в юношеството 
черепно-мозъчна травма, установена при аутопсията. Проф. д-р П. Стоянов пръв пра-
ви връзка между морфологичната увреда и някои нейни външни изяви у Вазов: „Това 
прекарано премеждие може да ни обясни, както видяхме, неща от миналото – слепо-
тата и нещо постоянно – тика му: свиването тук-там на вратните жили и движението 
на главата“ [12]. Няколко десетилетия по-късно доц. Янко Намичев се присъединява 
към становището на проф. д-р П. Стоянов, като приема, че при поета след падането 
от коня е бил налице „комоционно-контузионен синдром от средно тежка или тежка 
форма. Тъй като не е приложено необходимото лечение и най-вече хирургическа ин-
тервенция, получените болестни промени в мозъка и черепа са се зафиксирали и са се 
превърнали в трайни болестни огнища през целия живот на Вазов“ [8].

Днес мозъкът и сърцето на великия българин са съхранени за поколенията в къ-
щата-музей „Иван Вазов“ в София. Независимо от своите болести Вазов оставя огро-
мно по обем творчество, за което сам пише, обръщайки се към идните поколения: 

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.
...
Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът – 
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.
„Моите песни“, 1913
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
1 Проф. Васил Моллов (1875–1938). Завършва медицина във Виена през 1899 г. Един от 

основоположниците на съвременната българска вътрешна медицина. Той е първият избран 
професор при създаването на Медицинския факултет през 1918 г. към Софийския университет. 
Ръководи Катедрата по вътрешни болести от 1918 до 1938 г. Член-кореспондент на Берлинското 
и Виенското дружество на интернистите. Почетен доктор на университета в Атина.

2 Д-р Сава Мирков (1850–1927). Възрожденски лекар, завършил медицина в Москва през 
1876 г. Той е първият военен лекар в София (1878) и пръв главен лекар на Александровска бол-
ница (1879). През 1883 г. става редактор на първото българско медицинско списание „Меди-
цинска сбирка“. Един от основателите на Българското книжовно дружество (по-късно БАН) в 
Браила през 1869 г.

3 Д-р Йордан Брадел (1847–1899). Възрожденски лекар, един от строителите на българско-
то здравеопазване. Завършил медицина в Москва през 1875 г. Основател на Катедрата по съдеб-
на медицина към Висшето училище в София (по-късно Софийски университет) и преподавател 
в нея. Той е първият българин, който взема участие в международна конференция на Червения 
кръст в Женева през 1884 г. Личен лекар на Стефан Стамболов.

4 Д-р Методи Славчев (1864–1964). Завършва медицина в Москва през 1891 г., специали-
зира в Париж и Виена (1893). Един от основоположниците на българското акушерство и гине-
кология. Въвежда у нас редица нови оперативни методи в акушеро-гинекологичната практика. 
Инициатор за създаването на противораков център в Александровска болница и за лечение на 
рака на женските гениталии с радий (1937).
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Радослав Радев

ГАЛЕРИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – ЕДНА „ФИГУРАТИВНА ВСЕЛЕНА“ 
НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Галерия „Възраждане“ в гр. Пловдив е едно щастливо подреждане на три хубавини.
Първа хубавина: галерията е в сърцето на читалище „Възраждане“ – традицията 

като благодатна орна нива подхранва галерията, където културното минало не стъпва 
със страх, че ще го похулят, а си носи светлите дрехи, за да го мислим като част от на-
шата духовна жизнерадост.

Втора хубавина: Галерията се ръководи от тандема Краси Алексиева и Симеон 
(Сим) Алексиев – майка и син. Навремето Пенчо Славейков написва вдъхновеното 

„Баща ми в мен“ и прояснява съвест-
та и таланта си. Това накара Георги 
Чапкънов да сложи на една пейка, един 
до друг, баща и син на площад „Сла-
вейков“ в София, та да сядаме и ние до 
тях – равни с безсмъртните. Симеон на-
писа за майка си: „Не спирай, който е с 
теб, свети“, за да проясни и собствената 
си съдба и да ни приюти в духовната 
светлина на галерията, където да се по-
чувстваме равни с посветените.

Трета хубавина: галерията е про-
филирана на тема „Тялото“ – една дръз-
новена находка, защото българинът в 
миналото е имал тялото си за садило и 
фурна, за да оразличи мъжкото и жен-
ското, но го е скривал през девет пла-
нини, та в десета. Днес пък го показва-
ме като новоизлюпено пиле, изгубило 
душата си. Мисията на галеристите е 

при художественото претворяване на тялото да балансират чрез „оная червена нишка, 
след която идва грозното и пошлото“, и така да достигнат онзи върховен момент, „кога-
то в претвореното тяло виждаш човешката душа“. Вече тринадесет години следват своя 
път в търсенето на творци и в налагането на художествен вкус и, да си кажа откровено, 
понякога ми се приисква да съм тяло в галерия „Възраждане“, защото така няма да 
изгубя душата си.

Смисълът в дейността на галеристите е да обичат художниците, да създават колек-
ционерите и да напомнят на бизнесмените, че не всичко е пари, когато парите отиват 
за изкуство. Краси е галерист, който звъни от обич, докато се грееш на пъстроцветието 
на очите ѝ, не разбираш как с бързата си мисъл, подобна на совалка, те е втъкала в ша-
рената черга на намеренията си. И като ти стане хубаво – иди се оправяй! Пък и дявол 
жена е. Приятелят ми – скулпторът Константин Денев, разви тезата, че човек осмисля 
света на нивото на погледа си (само висок на ръст творец може да го измисли), та с 
присъщата си интуиция, а и чрез добра работа с биологичния материал Краси успява 
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да предаде на сина си Сим нужната височина, така че днес галерия „Възраждане“ да 
има сравнително висока гледна точка към изкуството. 

По мястото си в националната ни култура бих сравнил галерия „Възраждане“ с 
галерия „Райко Алексиев“ и „Галерия ХХL“, която роди изкуствоведа Свилен Стефанов 
– хубаво е на върха на четката на десетина творци да стои словото на един теоретик, 
особено и ако художниците искат да вземат думата и да я кръстосат с линията. По-
сочените галерии обаче са в столицата, те отправят своите предизвикателства, къде с 
взривове, къде с динамика на отрицанието, къде с непосредствеността на спонтанни 
импулси, чрез които диша убеждаващата искреност на художниците. Галерия „Въз-
раждане“ се роди в Пловдив, макар от майка софиянка. Краси Алексиева предпочита 
да избере темата и идеята, която да обедини различието на художниците и я вижда в 
неизчерпаемите възможности на „ТЯЛОТО“. То се оказа азбуката, на която галерията 
написа историята си и примири поколенията от художници, за да забравим цехова-
та и йерархичната идея на тоталитарното разбиране за „поколение“. До романтичната 
прозирност и благост на рисунъка на Кеазим Исинов застана дръзката откровеност на 
Олег Гочев, до присмехулника естет Георги Чапкънов изпиват своето опияняващо вино 
гротесковите образи на Димитър Рашков, до анимационните живописни спектакли на 
Слав Бакалов кротко се унасят светлите жени Богородици на Огнян Недков и така се 
сътворява един кръг от петдесетина художници, които иначе пространството би раз-
познавало като чужди един на друг. Разбира се, тук не става дума за някакво затворено 
общество – за своите тринадесет години галерията е работила с над 2000 творци – а за 
приобщеност, все пак цветовете имат магическа сила, когато са в небесна дъга. Не съм 
изненадан, че художниците претворяват Краси Алексиева в букет от цветове и отраже-
ния – струва ми се, че е вече най-живописно разгънатият женски образ в изобразител-
ното ни изкуство, а самата тя предпочита чистите нюанси на бялото в облеклото си, за 
да не пречи на художниците да я шарят. Доказателство за доверието на творците към 
Краси Алексиева е, че ѝ предоставят както за изложби, така и за каталози рисунките си 
– отварят интимния си свят, тайните на занаята си, горчивината и радостта на самота-
та си. Рисунките са тайният храм на художника и когато той е отворил вратата си към 
него, значи не се страхува от оскверняване. А и Краси знае какво велико чудо е да се 
отвори вратата, която „е забравена камбана / и все сънува някаква ръка“ (стих. „Дом“). 
Така галерия „Възраждане“ роди двама поети – Краси Алексиева, която преобрази чрез 
душата си пластичните мечтания на художниците, за да възкреси съзерцаващия човек, 
и Сим (Симеон) Алексиев, който предпочита младостта на предизвикателствата. Едно 
великолепно съчетание на човека „падащо листо“ (стих. „Човек“), който в зрелостта си 
има свободата на множеството гледни точки и на необременяващи любови, поради 
което краткост и безкрайност престават да бъдат опозиции и човекът „сетива“, който е 
с „двата пръста в контакта“, за да не си въобрази, че сблъсъкът ще му се размине.

Галеристите не се задоволяват само с организиране на изложби и с артистичните 
прояви на тяхното откриване. За тях представянето на творби не е мигновение от един 
сезон, а художествена наслада, която може да бъде продължена и чрез издаването на 
албуми и каталози. Дори може да се каже, че галерия „Възраждане“ е единствената у 
нас, надмогнала нивото на „брошурата“, която може да се сложи в джоба като билетче 
за градски транспорт и после, вкъщи, да се извади намачкана, а образите от нея да 
изглеждат вече като „мучениците“ от романа „Под игото“ на Иван Вазов. Изданията 
са премислени като формат, позволяващ по-добра четивност на репродукциите, про-
явен е стремеж към официалност и солидност, избягната е претрупаността, тъй като 
се търсят акцентите, а не множественият образ на художника, постигнати са с добре 
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организирани цикли и жанрове, което подсказва творческа съгласуваност между га-
лерист и художник. Качествените изображения предпоставят близост до оригинала, 
а това безспорно намалява степента на грешки при ползването им за научни изслед-
вания и преди всичко за формиране на естетически вкус. За галеристите каталогът не 
е просто подреждане на репродукции от картини и рисунки, а възможност да се даде 
допълнителен живот на творбите, да зазвънят те в своеобразния ритъм на творческите 
импулси, да дадат мярата на духовния живот на художника. Изданията на галерията 
могат да се обособят като: функционални – представителна извадка от съответната 
изложба, това са каталозите на Димитър Лалев (2000 г.), Матей Матеев (2001 г.), Вла-
димир Генадиев (2001 г.), Николай Кучков (2002 г.), Димитър Манолов (2002 г.), Юли-
ян Йорданов (2002 г.), Анри Кулев (2003 г.), Николай Майсторов (2003 г.) Десислава 
Минчева (2003 г.), Ангел Герджиков (2006 г.) и др.; систематични – азбучни каталози с 
кратки биографични и аналитични ракурси към отделните художници, които реално 
стават история на галерията – Галерия „Възраждане – 5 години“ (2000 г.), „Декадата 
на галерия „Възраждане“ (2005 г.); монографични, разкриващи цялостното творчество 
или отделни жанрови характеристики на даден художник – Димитър Войнов – син 
(2003 г.), Димитър Рашков – цялостно представяне (2004 г.) и рисунки (2007 г), Матей 
Матев (2007 г.), Димитър Лалев „Lalev Passion“ (2006 г.), Огнян Недков (2007 г.), Светла 
Косева (2008 г.), Георги Йорданов (2008 г.).

Красотата на тези издания безспорно се свързва и със сочното, леко приказно, но 
освободено от декоративна разточителност слово на Красимира Алексиева. Тя умее в 
еднаква степен да гради от картината образ и същевременно да обяснява характернос-
тта на рисунъка с кратки, почти сентенционни фрази. Така че тя знае кога да направи 
кройката и кога да се спре само на копчето. Макар че естетическите посоки на излож-
бите в галерията са свързани с различни направления в съвременното изобразително 
изкуство – от реализъм до хипер- и фотореализъм, от символизъм до сюрреализъм, 
до изчистените форми на примитива и наива, то К. Алексиева не се стреми в словото 
си да слага определени рамки на художника. Тя предпочита на даде характеристика на 
неговата индивидуалност, а не да го причисли към множествеността на съвременните 
идейни течения. В думите и, в определянето на явленията има някаква мекота, пораж-
даща дори оксиморонни съчетания, като „ласкава гротеска“, но във всичко стои едно 
гледане чрез сърцето. Ще ми се да дам няколко примера не просто за илюстрация, а 
така – да усетим вкуса на словото ѝ.

За Ванко Урумов: „Неговият рефлекс за женския свят е като за дълбок кладенец, 
откъдето могат да изскочат както русалки, така и демони“.

За Генчо Денчев: „Обичливият и нежен подход към женското тяло, голямото 
вътрешно благородство на един мъж и творец по отношение на женския свят запеча-
таха красотата му с идеалистичен, рицарски и благодарствен живописен патос“.

За Андрей Даниел – „може да нарисува порока в две-три бръчки по челото“.
За Анри Кулев: „Рисунките и ескизите му са пачки динамит, не, осколъчни бомби 

– попадайки в нечие въображение, взривяват и майка, и баща“.
Тази експресивност на критически език показва, че в галерия „Възраждане“ не 

просто се организират изложби, а се случват духовните празници на озарен артистичен 
свят. През годините галерията работи и налага много млади автори – две-три изложби 
в годината. За времето на съществуването на галерията дебютите са над тридесет, от 
които най-перспективните са на: Ангел Герджиков, Васил Генчев, Атанас Москов, Ин-
грид Исинова, Ваня Кьосева, Силвия Павлова, Милена Бочукова, Илия Йончев, Кирил 
Кузманов и др. Също Димитър Христович и Стефан Попдимитров, които, завършвай-
ки успешно италиански арт академии, живеят и успешно творят там.
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Ако галеристите ме поканят да направя и аз дебютна словесна изложба, с която 
да изразя отношението на много техни почитатели, то ще изпиша десет картини със 
следните думи: 

възнамеряване

свобода

вкус

смях

поети

настроение

обич

игра

тяло

размяна на ролите
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Тодор Цонев
1934 – 2004

Именитият художник, скулптор, илюстратор и 
карикатурист Тодор ЦОНЕВ е роден в София на 22 юли 
1934 г. През 1957 г. завършва Националната художест-
вена академия със специалност „Илюстрация и графи-
ка“ при проф. Илия БЕШКОВ, който остава неговият 
истински учител и идеал за човек и творец. 

Името му нашумява с двете атрактивни изложби 
„Сатирична пластика“, открити в София респектив-
но на 22.09.1970 г. и на 4.02.1977 г. Знаменателната му 
изложба „Летопис на авторитаризма“ – 12.01.1990 г. – 
предизвиква безпрецедентен обществено-политически отзвук и утвърждава автора 
като „единствения художник от социалистическия лагер, критикувал тайно факто-
рите на тоталитарната система“ (д-р Мария ОВЧАРОВА). 

Тодор ЦОНЕВ не е бил на щатна работа. Изпълнявал е поръчки – графики за му-
зеи на историческа тематика, илюстрации на книги, стенописи, дърворезбени пана, 
металопластики. Творчеството му включва около 500 сатирични статуетки и още 
толкова дърворезби, близо 200 исторически графики, монументални декоративни 
пана, хиляди карикатури.

От 1990 г. до 1999 г. Тодор ЦОНЕВ става летописец на българския преход в издава-
ния съвместно с д-р Мария ОВЧАРОВА месечен вестник „Сатира“. Автор е на албуми-
те с карикатури „Тоталитаризмът в творчеството на Тодор ЦОНЕВ“ (1990 г.), „От 
тоталитаризъм към демокрация“ (1992 г.), „Бай Ганю: Сатирични рисунки“ (2004 г.). 

Връзките му с Габрово датират от началото на 70-те години на ХХ в. Заради 
изключителния успех на гостуващата му изложба „Сатирична пластика“ в рамките 
на Седми фестивал на хумора и сатирата – Габрово’71, на 21.05.1971 г. Тодор ЦОНЕВ 
е провъзгласен за Почетен гражданин на Габрово. Той е един от идейните строители 
на Дома на хумора и сатирата. Автор е на статуетка „Златен Езоп“ – Голямата 
награда на Първото международно биенале на карикатурата и малката сатирична 
пластика, Габрово’73. По негови проекти са изработени макетите за карнавалното 
шествие в Габрово през 1973 г. 

Умира на 24.10.2004 г. в София. 

Тодор Цонев за Бай Ганю: 

Бай Ганю е против всяка йерархия до онзи момент, в който сам застане 
начело на йерархия… 

А когато се докопа до властта и я яхне… Тогава „опозиционерът“ Бай Ганю 
се превръща веднага във върл тиранин и мерзавец… защото няма друг еталон 
освен собствената си пустота и недостойнство… 
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Отнемете властта на Бай Ганю и той веднага ще се превърне в хрисим лизач 
на всичко, демагог и дори „прогресист…

Много по-трудно и страшно е да събориш Бай Ганю от власт, отколкото 
да освободиш България от турско робство…

Стефка Боева*  

РАЗГОВОР 
с Тодор Цонев, художник, скулптор, карикатурис и участието с  

д-р Мария Овчарова, историк и изкуствовед

– Откъде тръгва контактът Ви с Габрово? 
Тодор Цонев: През 1970 г. направих първата си изложба „Сатирична пластика“ в 

София. През 1971 г., ако не се лъжа, бях поканен да гостувам с тази изложба в Габрово. 
Бях посрещнат там с голямо уважение, бях обявен за Почетен гражданин на града, дори 
цяла вечер ми посветиха. Всичко беше много официално, много хубаво. Потъпкан и 
смазан дотогава, за пръв се радвах на подобно внимание и уважение към личността 
си. Изложбата престоя малко повече от един месец. Дори си спомням, че се пазеше от 
човек с фамилия като моята. Едър възрастен човек, който се изкушил през последните 
5 дена от времетраенето ѝ да се представя за автора пред посетителите на изложбата 
и да приема лично всички хвалебствия в тетрадката за впечатления. По време на това 
гостуване се запознах със Стефан Фъртунов1. Той се превърна в главната пружина на 
отношенията ми с Габрово. В мое лице той виждаше един съратник, който присърце 
ще се заеме с идеята за създаването на Дома на хумора и сатирата (ДХС). Казах му 
тогава: „Най-великият български сатирик, журналист, гениален поет Христо Ботев на-
рича вестника си „Вестник сатирический и юмористически“. Той неслучайно на първо 
място е поставил сатирата, а едва след това хумора. Защото сатирата съдържа в себе 
си всички трепети, всички нюанси на хумора и на смеха, докато хуморът може да бъде 
зевзешки, може да падне на нивото на шутовщината. Фъртунов ми каза, че не може 
сега да наречем така Дома, защото ще уплашим властта. Властта се страхува и за да я 
приспим, ще го напишем първо за хумор, а после за сатира. Съгласих се, но му пред-
ложих, ако имаме късмет един хубав ден, да преобразуваме името. След промените от 
1989 г. бяхме поканени с Мария Овчарова2 в ДХС. Имаше млади хора, а младите хора 
са поначало враждебни, особено тези от провинцията. Те са псевдоинтелектуалци и са 
полуинтелигенти, полуталантливи и са особено чувствителни, когато видят някой чо-

* Редакцията не споделя оценките и мненията, изказани по адрес на скулптура Г. Чапкънов 
и други наши художници, поради което се разграничава от тях. 

1 Създател на ДХС и негов директор през първите 20 години от учредяването му.
2 Мария Овчарова – доктор по филология, специалист в областта на музейното дело и из-

куствознанието. Работи последователно в музеите във Велико Търново и Търговище, в Нацио-
налния музей за литература и в Националната художествена галерия. Има публикации – моног-
рафични изследвания и статии – по проблемите на новата българска история и култура, както и 
на изобразителната публицистика. Издателка, заедно с художника Тодор Цонев, на в. „Сатира“ 
от 1990 до 1999 г. 
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век, който си знае работата и който е. Гледаха ни с криви усмивки. Там беше директор-
ката3. Казах ѝ: „Госпожо, в миналото нещата бяха такива, че се принудихме да сложим 
първо хумор, а след него сатира. Но ние се ръководехме от заглавието на Христо Ботев 
и моя беше идеята за това наследство. Сега настана времето за възстановяване на ав-
тентичния замисъл на Дома за сатира и хумор“. „Той е добил гражданственост по света, 
няма как вече да стане това“ – и аз разбрах, че нищо няма да стане, че там последова-
телността на хората, които управляват Дома на хумора и сатирата, ще остане винаги на 
едно, да не казвам провинциално, но на ниво на костенурки, на хора, които винаги са 
готови да се вмъкнат в черупките си. За тях Домът на хумора и сатирата се превърна в 
една ведомствена черупка. 

Мария Овчарова: Мога да кажа много неща за самото създаване на Дома на хумо-
ра и сатирата. Гостуването ни в Габрово след 1989 г. съвпадна с тежки, фатални момен-
ти за семейството на Илия Бешков. Аз бях много тъжна, защото дъщерята на Бешков 
беше на смъртно легло. Тя умря скоро след идването ни в Габрово – на 3 януари. Майка 

ѝ също наскоро почина. И така пътувахме с тягостно чувство до Габрово. Но там ни 
посрещнаха и вечерта мина добре в компанията на Стефан Фъртунов и на негов колега 
от ДХС.

– Предполагам, че е бил Веселин Василев, защото той завеждаше сектор „Кари-
катура“ в ДХС и на свой ред беше карикатурист.

Т. Ц.: Веско му беше името, но не беше карикатурист. Той беше дясната ръка на 
Фъртунов. С мустачки. Аз го бях кръстил Скандалист-дуелиста. 

– Защо?
Т. Ц.: Той беше умен човек, но имаше таланта да улавя скритите намерения на 

Фъртунов и да ги обслужва. В тоя смисъл той много често постъпваше в разрез със 
своя манталитет, с интелигентността и морала си правеше компромис. Той май че оце-
ля до кончината си все там на работа. По същество той не беше такъв човек. За Фърту-
нов имам съвсем, съвсем друго мнение във всяко едно отношение. Веско обслужваше 
Фъртунов. 

– Веселин Василев нанесъл ли Ви е някаква вреда? С нещо попречил ли Ви е да 
се проявите в Дома на хумора? 

Т. Ц.: Те и двамата с Фъртунов са йезуити, те са хитри хора. Но не са само те. Да 
не говорим за Светлин Русев, за стотици хора, за ръководството на държавата в столи-
цата и в страната. Всичките бяха и сега са йезуити. Йезуитството е българска черта и в 
момента тя е доведена до съвършенство. През 1972–73 г. никой в Габрово не се опълчи 
срещу мен открито. Но подмолно те станаха слуги на моите колеги – карикатуристите, 
които ми завиждаха. Те ограбиха всички фондове и всички пари на ДХС, те влязоха под 
кожата на Фъртунов, за Веско винаги имаше кебапчета, банкети и т.н. Аз бях поставен 
в завъртока, тоест извън течението на талвега. Като разбрах каква е работата, сам се от-
теглих. Време е да Ви кажа каква е моята роля за създаването на ДХС, защото започнах 
да нападам, а трябва да обоснова причината. Когато покрай изложбата ми в Габрово 
през 1971 г. се запознахме със Стефан Фъртунов, имахме разговори и в мое лице той 
намери човек, съпричастен към създаването на ДХС в Габрово. Аз прегърнах тази идея 
и му обещах да съм полезен с всичко, което е по възможностите ми. В началото му 
казах: „Ако вържат очите на един човек в България и го свалят в някой град, в някой 
парк, и му развържат очите, той ще види бюстове на политически функционери, жа-

3 Венета Тропчева, зам.-директор на ДХС тогава
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Корицата на албума на Тодор Цонев „Бай Ганю –  

сатиричини рисунки“ изд. „Захарий Стоянов“ и 

Университетско издателство на СУ.

бчета и риби, бълващи водни струи. Това той ще види в цялата страна, но нека Габрово 
се отличи. Ще моделирам от бронз един вълк, който се е завъртял и ожесточено си хапе 
опашката. Имате горско стопанско с най-различни дървесини, има талантливи дър-
воделци и скулптори. Ще направя проект за разкошен детски кът със смешни живот-
ни, хумористични и леко сатирични статуйки, които човек, като види, да си каже – в 
Габрово съм“. Посъветвах го и за избора на сграда за ДХС. Наред с кожарската фабрика 
можеше да избира от още едно-две петна и възможности, но аз настоях за кожарската 
фабрика. Намираше се в близост до шосето за Севлиево, Дряново и Велико Търново. 
Имаше до нея един голям мост и цял един квартал. Разположена бе на кръстопътно 
и хубаво място, не в самия център на града, заобиколена от свободни терени, досами 
реката, с възможности. Освен това му казах, че кожарската фабрика има и символич-
но значение: „Марта кожи дере, април кожи продава“. Сатирата, хуморът – те дерат 
кожи. Така щеше да се направи връзката между фабриката за кожи и ролята на бъде-
щата институция. Добре, реши се всичко това. Във фабриката циментираха една стая 
и „гостоприемно“ ме настаниха на дюшек върху пресния цимент. Около 15-ина дена 
дялах статуйки горе, в една работилница, която сам си импровизирах с дърводелски 
тезгях, който впоследствие бе разбит и ограбен. По това време Фъртунов създаваше 
вече щат. Дойде Петко Андреев4, дойдоха едно-две хубави момичета, една чистачка. 
Тогава за пръв път си дадох сметка, 
че Фъртунов е женкар, че той е човек, 
който ще злоупотребява със служеб-
ното си положение. Ще бъде паша, тия 
момичета, секретарки и прочее ще ги 
превърне в харем. Това беше първото 
ми разочарование. Тогава си зададох 
въпроса може ли един такъв човек да 
бъде дотолкова идеалист, че последо-
вателно, на всяка цена да изведе своя-
та обществена идея до един благопри-
ятен и истински край? Той няма ли да 
обърка, да затлачи, да размъти и опо-
рочи идеята? Така и стана. Направи се 
кожарската фабрика. Аз дадох идеята 
на първия етаж да има голяма зала за 
периодични изложби на най-велики-
те карикатуристи в света. Направи се 
гостуваща изложба на великия френ-
ски карикатурист Оноре Домие. Пред-
ложих в другите зали да има временни 
изложби – от Биеналето на хумора и 
сатирата в изкуствата, Габрово, от бъл-
гарски карикатуристи – големи, малки, 
всякакви. Да има място за отпечатване 
на албуми на български художници и 
карикатуристи, на световната карика-

4 Художник, работил като гл. специа-
лист в ДХС от 1972 до 2002 г. 
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тура, щанд, където да се продават дипляни, брошури, картички. Най-важното – да има 
цял етаж, който да предоставя възможности за настаняване и работа в ателиета на 
млади художници и скулптори, за да създават те там сатирична скулптура, която да ос-
тава за ДХС. Гротески по подобие на тези в катедралата „Парижката Света Богородица“ 
– водосточни чудовища, гаргуи – скулптури, от които е текла водата. Те са най-хубаво-
то нещо там. Защото със захаросани статуи на царе, папи, патриарси е пълен светът, но 
като гаргуите няма. Предложих му да се отиде в притворите на българските църкви и 
да се нарисуват копия на сцени от Страшния съд и да се подреди цяла една зала с тях. 
Това никъде няма да го има по света и то е чисто българско.

– Какво е притвор?
Т. Ц.: Предверието, навесът на църквата. Там са изобразени кръчмарят, блудни-

ците, бакалите. Зографите не слагат грешниците вътре в църквата, а на влизане в нея, 
за да може човек да се пречисти. Като излезе и се обърне да се прекръсти, сбогувайки 
се с храма, пак да си извади поуката. Стенописите в притвора са били едновремешните 
вестник „Сатира“, вестник „Стършел“... Моя идея е също така да има зала с кукерски 
костюми и маски и още много неща. От тия мои предложения всичко се реализира. Но 
Фъртунов го хванаха моите колеги – Георги Чапкънов, Борис Димовски, Цветан Це-
ков–Карандаш, Асен Старейшински, Петър Рашков. За тях ДХС се превърна в свине-
ферма, ясла, копаня, където те лочеха своите порции и там привнесоха своето можене, 
доколкото го имат, своя морал, доколкото го имат, защото всичко, което Ви казвам за 
тях, слагам в кавички, своята безрезервна любов към българския народ, към България, 
към правдата, към морала, към истината. Всичко това те привнесоха по начина, по 
който мръсна река се влива в бистрата Янтра, както приток от кожарската фабрика 
с фекалиите и химикалите влиза в бистра река. Ето това направиха те. Фъртунов ги 
подкрепи. Не знам дали той получаваше пари. Никой не може да докаже корупцията 
в България. Тя е недоказуема, но истината е, че те получиха всички фондове, всички 
възможни награди, хонорари, контрактации. 

– С Вас сключвана ли е контрактация?
Т. Ц.: Аз съм първият, който получи контрактация от 5000 лева. Възложиха ми 

същевременно, ако се не 
лъжа за първия карнавал в 
Габрово, да направя проекто-
макети за чудовищата, които 
да бъдат на платформи. На-
правих проекти и указания 
кое как да бъде осъществено 
на практика, отидох в Габро-
во и бях настанен в един нов 
хотел без парно отопление 
– „Янтра“. Случи се лапави-
ца, обувките ми пропускаха 

Тодор Цонев • Двама 

Дон-Кихотовци и нито един 

Санчо Панса
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вода, краката ми четири дена бяха мокри и нямаше къде да се изсуша. Разболях се и 
напуснах, защото Фъртунов ме водеше от фабрика на фабрика, където млади копелда-
ци – яки като биволи млади момчета, като на Бай Ганьо внуците, дето могат напреко 
да изядат една филия или 20 кебапчета, докато преброите до двайсет, ето такива „ху-
дожници“ по предприятията, подредени на заплата, ми казваха: „Айде бе, ко шъ дигате 
толкоз пара, шъ ги напрайм, шъ ги напрайм!“. Но аз разбрах, че нищо няма да направят 
и че овреме трябва да си запазя здравето и живота, да не се ядосвам, да не се разправям 
с говеда, и се прибрах в София. И тогава получих едно писмо, в което Фъртунов ми 
пишеше, че аз съм поставил в критично положение карнавала, като съм се оттеглил и 
като не съм контролирал и ръководил изпълнението на проектите. Освен това, пише-
ше той, ние Ви дадохме контрактация и имаме определен процент права върху Вашите 
статуйки от направената в Габрово изложба през 1971 г. и искаме да знаем какви наме-
рения имате Вие по-нататък. Ще можете само с наше съгласие да правите изложба или 
да продавате и пр. Тогава разбрах цялата мерзост на тия хора, бих казал на Габрово, да, 
защото самите габровци може да са най-добрите хора, но тия, които управляваха ДХС 
и Съвета по култура, бяха мерзавци. 

– Те не са габровци, не са родом от Габрово. 
Т. Ц.: Да, знам. Така, както в Добрич не са добруджанци. Тогава изпратих една 

сметка, подпечатана от комисията в СБХ, че 900 лева са ми платени срещу одобрени 
проекти, т.е. че законно съм получил 900 лева. Това, че проектите не са били изпълне-
ни, си е по вина на габровци. Аз не съм човекът, който ще наема камиони, и никой не 
ми плащаше за това. Имаше в договора клауза местни хора да отговарят по изпълнени-
ето. И още нещо. Чрез пощенски запис върнах в Съвета за култура в Габрово 4100 лева 
с надпис, че им благодаря за контрактацията, но че повече аз към тях нямам никакви 
ангажименти и че те няма да имат никога права върху сатиричните ми статуетки от 
изложбата в Габрово. После ми разказваха, че на тяхно събрание станал един свестен 
човек от типа на кмета арх. Карл Кандулков и казал: „Другари, искам да Ви съобщя, 
че Тодор Цонев е върнал сумата от контрактацията, а това е безпрецедентен случай в 
историята на цялата ни страна – художник или писател да върне контрактация“. Никой 
не връщаше. Контрактацията беше яма. Накрая я отчитаха с келяво стихотворение 
или с глупашко есе или проза, лоши рисунки, мърлява композиция. Парите са похар-
чени и изядени, те бяха кьорсофра. 

– Освен за интериора на ДХС давали ли сте предложения и за екстериора му? 
Т. Ц.: Да. Имах виждане за външната украса на ДХС, както и за пространството 

около него. Моето виждане беше по средата или малко над средата сградата на ДХС да 
се опаше с бронзов релеф, който да представя историята на хумора и сатирата на целия 
свят в синтезиран скулптурен разказ. 

– Вие можехте ли да поемете изпълнението му?
Т. Ц.: Разбира се. В него щяха да бъдат включени най-основните и велики сати-

рици, техните герои, както и самата история. Можеше да се започне с вилфендорската 
Венера, с тия идолни статуйки с много хумор в тях, с нашия национален хумор, всич-
ко вплетено, целият свят. Мислех отвън да се направи един пантеон, както в Египет 
има от кочове и от сфинксове. Там, като се отива в храма, се преминава през шпалир 
от подредени кочове, които представляват божества, или от сфинксове – 100 сфинкса 
например. 50 от едната и 50 от другата страна, за да подготвят сакрално богомолеца за 
преживяването. Исках отвън да се направи пантеон от бронзови бюстове и фигури на 
най-великите сатирици на човечеството.
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– Кои по-конкретно?
Т. Ц.: Шекспир и Сервантес, Гогол, Джонатан Суифт, Дикенс, Ботев, Бешков, както 

и български карикатуристи, хумористи, писатели. Не мога всичките да Ви ги изброя.
– Интересно ми е дали древногръцкият баснописец Езоп като прототип на на-

градата „Златен Езоп“ беше Ваша идея?
– Аз направих миниатюрната скулптура на „Златен Езоп“ за Голямата награда 

на Първото международно биенале на карикатурата и малката сатирична пластика в 
Габрово през 1973 година. Наскоро след това Фъртунов се изпусна и каза, че в ДХС 
отишъл световноизвестният италиански скулптор Джакомо Манцу, който заявил го-
товност да усъвършенства статуетката „Златен Езоп“, ама един вид моята. Не знам дали 
Манцу я направи. Някой друг я направи, за да не е моята. 

– Направи я Георги Чапкънов. Бих искала за Ви попитам дали знаете защо така 
се получи – да се променя статуетката на Голямата награда на габровското биенале, 
след като два пъти е била връчвана и е добила гражданственост?

Т. Ц.: Чапкънов завоюва всичко, той завоюва там всичко. Постави условие на жи-
вот и смърт по никакъв начин аз да нямам там никакъв достъп. И не само там. Той 
имаше изпълнители, един от които бе мой ученик, аз съм го учил – леяр и скулптор. 
Чапкънов му казал: „Ако ти помагаш и работиш на Тодор Цонев, аз ще те смачкам и 
ще те унищожа“. А той беше фактор в Съюза на българските художници (СБХ). И още 
нещо, за пръв път в историята на СБХ се случи колега да отнеме поръчка на колега. 
Той отне възложена ми от Художествения съвет на СБХ поръчка. Това беше във фо-
айето на Държавния експериментален сатиричен вариететен театър (ДЕСВТ) в ДХС, 
Габрово. Трябваше да направя там един орелеф и един релеф – фриз от бронз. Той 
представляваше следното: детайли от огромното пано, което не изпълних на калкана 
над ресторант „Могильов“ в Габрово, за което ще Ви разкажа по-подробно после. То 
трябваше да представлява един поп в средата, който е изтървал Ангела и се е хванал 
за главата. От дясната му страна бяга един габровец с кошница в ръка, който иска да 
отреже и отнесе на Ангела крилото. Това е низкото в габровеца. А другото е да отреже 
на котката опашката, както и на дявола опашката. Тук исках да уравновеся образа на 
габровеца, защото няма идеални хора. Какво като са габровци? И те са хора с всичките 
си недостатъци и качества. Точно това смятах да покажа. С този фриз исках да онагледя 
национална и общочовешка черта. Но той ми бе отнет от Чапкънов. И какво направи 
той? Едно куче, което е вдигнало крак и пикае пред писоара. А отне моята възможност. 
Тогава проектантът на ДЕСВТ към ДХС арх. Христо Цветков ми каза: „Тошко, вземи 
да го пребиеш от бой. Може да те поосъдят малко. Недей да го насиняваш и обезобра-
зяваш по лицето, но го пребий, за да те помни цял живот. Заслужава си го. Ние нищо 
не можем да направим. И по-големи фактори се съгласиха да ти се отнеме работата“. 
Това е безпрецедентно, без никакво обяснение. Аз си пазя възлагателното писмо, по-
дпечатано от СБХ. Притежавам богат архив. И така, Чапкънов завоюва всичко, напра-
ви от боклуци Дон Кихот и Санчо Панса пред ДХС, направи оня кух и малко чужд на 
българската култура Чарли Чаплин. В края на краищата мястото на Чарли Чаплин е в 
някой космополитен град като Париж, София, Пловдив. Но в едно Габрово да дръннеш 
Чарли Чаплин точно пред ДХС – една чисто национална, безпрецедентно национална, 
прекрасно национална институция! Аз дори не съм твърде съгласен и с Дон Кихот. Аз 
например щях да сложа (и съм го моделирал) Хитър Петър – три метра висок, метнал 
през рамо кожата на една лисица, надхитрил най-умното животно – лисицата, надхи-
трил турските власти, надхитрил чорбаджиите, надхитрил злото. Това е българското, 
то е националното! 
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М. О.: Създаването на ДХС в Габрово започна с много голям ентусиазъм. Фърту-
нов често идваше в София, свързваше се с художници, предварително ни определяше 
срещи и ние го чакахме. Подчертавам, че в началото преобладаваше ентусиазмът. По-
късно времето, за което говори Тодор, доведе до комерсиализиране на идеята. Всички 
започнаха да смятат, че отиват в Габрово, за да печелят. А където има подобни неща, 
Тодор не го търсете. 

Т. Ц.: Когато един ден Фъртунов дойде в София, аз му казах следното: „Фъртунов, 
ти си сляп“. Той ме гледа: „Защо бе, защо бе?“. „Защото търсиш запалената свещ под 
шиника, а тя е до теб. Ти ме игнорира.“ 

– Освен за ДХС работехте ли и за даване облик на Габрово като град на хумо-
ра?

Т. Ц.: Окръжният съвет на Габрово съвместно с ДХС и Съвета за култура се обър-
наха съм СБХ, с молба да ми се възложи направата на монументално пано при рес-
торант „Могильов“. Беше един сляп, грозен и почти непоносим калкан над входа на 
заведението. Трябваше да бъде на габровска тематика. Поръчката ми бе възложена от 
СБХ, направих проекта и план-сметката. Тя възлизаше на 110–120 хиляди лева. То-
гава кметът, арх. Кандулков, каза, че не могат да отделят такава сума. Обясних им, че 
калкулацията е със занижени цени, на стойността на глината, на хамалите, които ще я 
товарят и разтоварват, с включено в Габрово ателие за работа, две електрически печ-
ки, необходимите за глазиране и обработка на глината химикали, помощници, скеле, 
майстори, дето ще монтират, на стойността на предвиденана в подножието на калкана 
чешма, на металните отливки. Всичко това струваше повече от 120 хиляди лева. Га-
бровската управа поддържаше, че не може да осигури тази сума. Тогава им заявих, че се 
отказвам. Арх. Карл Кандулков, тогавашният кмет, накрая викна: „Ти, ако си патриот, 
ще намериш начин!“. Тогава му предложих следното: да ми се намери малка стаичка в 
Габрово, да се пренесе в нея глината от софийското предприятие „Изида“, да се напра-
ви работилницата, да се направят пещите, да се осигури скеле, майстори, скрепващи 
материали, електроенергия и транспорт за реализирането на проекта. Аз ще подпиша, 
че ще работя без пари. Нещо повече: ще поема разходите по храната и квартирата си 
за два-три месеца, необходими ми за направата, и плащанията на един-двама мои по-
мощници. Имах тогава спестени пари. Отговориха ми, че не може така, понеже нямало 
възможност да се отчитат разходите. Съществували някакви счетоводни трудности, 
които не позволявали разходи без цялостен завършен сметков проект, включително 
авторов хонорар. Оказа се, че или трябва да се вземе авторов хонорар и да има възло-
жителен протокол от СБХ, или не може да стане по начина, по който предлагах. Тогава 
се отказах. Година по-късно в СБХ един млад художник се приближи до мен и ме по-
пита: „Не бяхте ли Вие този, който трябваше да направи керамичния релеф на ресто-
рант „Могильов“ в Габрово?“. „Да, но се отказах“ – отвърнах. „Аз имах глупостта да се 
съглася и сега търся всякакви поръчки от Габрово и другаде, за да плащам разноските 
по направата на паното. Добре сте направили, че сте се отказали. Аз се натопих с двата 
крака и година и половина си съсипвам семейството и живота, за да се наплатя и да се 
приключи работата“. 

Под паното предвиждах, на човешки ръст височина, чешма с 3 чучура. В средния 
да тече вода от една голяма към по-малка и най-малка риба. От една кръгла плоскост 
под него да излизат ръце с канчета и тасчета, за да не се изхабява водата. От двете стра-
ни да има чучури, от които само да капе вода. Над единия да бъде написано: „Габровско 
вино“, а над другия: „Габровска ракия“. Страдах много, когато трябваше да се откажа, 
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защото знаех какво мога да направя. Аз толкова неща не съм направил в живота си, но 
и това, което съм направил, е достатъчно. 

М. О.: Чрез Тодор се запознах с Фъртунов, който идваше много често в София. Аз 
работех в Националната художествена галерия. Стаята ми се намираше на партера и 
Фъртунов винаги ми се обаждаше. Понякога ползваше нашия телефон за насрочване 
на срещи с творци. С Тодор сме го чакали по цели часове в някоя сладкарница, дока-
то той осъществяваше контактите си. Помагахме му всячески. Беше усилена, ентуси-
азирана, на идеални начала дейност. Изобщо не ставаше въпрос за пари. Нещата се 
комерсиализираха впоследствие. Тогава Тодор се оттегли и аз го последвах. Спомням 
си, че ДХС още не бе отворил врати за посетители, било е вероятно 1972–73 г., когато 
пристигнах в Габрово с вечерния влак и направих изложба от карикатури на проф. 
Илия Бешков из колекцията на Националната художествена галерия. Фъртунов ме 
чакаше на гарата. Тогава местната преса отрази събитието. Мнението ми за периода 
след 1989 г.: с Тодор започнахме да издаваме вестник „Сатира“. Вярвахме, че културна 
институция като ДХС трябва да събира и съхранява течението на сатиричен вестник. 
Във всеки брой Тодор публикуваше от единайсет до петнайсет карикатури. Той е из-
тъкнат карикатурист, тиражът на вестник „Сатира“ бе ограничен и течението му вече 
е библиографска рядкост. Вестникът излизаше цели 9 години и 2 месеца. От октомври 
1990 до декември 1999 година. Фактът, че ДХС не разполага с всички броеве на вестник 
„Сатира“, неприятно ме изненадва. Как може да се търси сатирата в други държави, а 
тук, в България, когато тя се ражда, да не ѝ се обръща никакво внимание. Тодор е ка-
рикатурист от световно значение. Досега в никоя държава не се откри някой, който да 
е правил карикатури срещу тоталитарната система. В това отношение неговото твор-
чество се оказва уникално и безпрецедентно. Стои си тук, в дома на Тодор Цонев, това 
творчество и никой не е поисквал повече тази изложба, не е проявявал интерес към 
нея. Това са уникални неща, с номерация от Държавна сигурност, когато Тодор беше 
арестуван, с цялото ѝ историческо значение. 

– Господин Цонев, по време на тоталитаризма главен герой на карикатурите 
Ви бе Тодор Живков. През демокрацията той бе заменен от Бай Ганьо. Не е ли още 
по-безперспективно това? Тодор Живков бе само един човек, за когото се знаеше, че 
рано или късно ще слезе от сцената. Бай Ганьо е сборен образ на българския народ, 
за когото не се очертава някога да изчезне от подиума. Байганьовщината не е ли 
най-съкровената същност на българина, „келепирът“ не е ли идеалът на българина, 
в името на който той продава майка си и баща си?

Т. Ц.: Бай Ганьо във времето на Тодор Живков и дори въплътен в самия Тодор 
Живков, в цялото му Политбюро, в армията от окръжни секретари на партията – ис-
тински малки феодали и царе, беше кофражиран, ограничен от идеята на социализма. 
Тогава не можеше да не се отделят фондове за пенсии, здравеопазване, образование, ев-
тин транспорт, отопление и евтини телефони. Трябваше да се поддържа средна класа, 
средният българин трябваше да си купи апартамент, кола, да заведе веднъж годишно 
семейството си на море, да бъде нахранен и облечен, да има възможност да ходи на 
театър, кино, концерт... След разгрома на социалистическата идея бай Ганьо се превър-
на в капиталиста бай Ганьо. Вече няма никакви социални фондове, никаква надежда, 
никакво човеколюбие, никакво обществено чувство. Това е дивият капитализъм, жес-
токостта, въплътена в алчността. Вие употребихте думата „келепир“, аз бих го нарекъл 
алчност, безмерна алчност! Това царува сега. Естествено е аз да премина от онези, ко-
ито бяха кофражирани, спъвани от идеологията да не си развеят пищемала и байрака, 
както много им се искаше и както Лукановци нямаха търпение накрая и го направиха, 
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разгромиха идеите и всичко унищожиха, та аз бях принуден да премина към отразява-
не на техните наследници. Кой дойде тогава? Демокрацията ли? Не! Бай Ганьо, дивият 
капитализъм. Затова аз го раздвижих. Защото това бе не личният ми враг, а главният 
враг на българския народ. Моята задача е да защитавам обществения морал. Аз нямам 
задача да защитавам себе си – ни най-малко! Обществото, българите, света, морала, 
нравствеността в човешкото общество. Това е моята задача. Това е задачата на всяка 
карикатура и смисълът на сатирата. Другото е зевзешко, подигравка с хората. 

– Понастоящем давате ли Ваши карикатури за публикуване в пресата? 
Т. Ц.: Публикуват мои карикатури във в. „Нова зора“. Все още публикуват, не са се 

уплашили съвсем от мен. 
– Като направите равносметка на живота си, не намирате ли, че Вашето после-

дователно поведение е малко донкихотовско? Цял живот защитавате обществения 
морал, плащате огромен данък за това. Какво е удовлетворението Ви? Може би съз-
нанието, че оставате чист човек?

Т. Ц.: Би било прекалено егоистично, би било върховно его. Сложно е. В кратце, 
ще Ви припомня притчата за таланта. Един баща дал на тримата си сина по един талант 
и им казал да отидат по света и след една година да се явят пред него, за да му разкажат 
какво всеки от тях е направил с таланта. Първият син заровил таланта в една нива, 
пасъл агнета, гледал свине, любил мърляви слугини. Вторият с аху-иху, с леки жени, с 
ядене и пиене профукал таланта. Третият обаче купил стадо, наел ратаи, умножил ста-
дото, вложил печалбата в други дейности и спечелил много. В уречения след година ден 
и тримата се явили пред баща си. Първият му върнал таланта и бащата констатирал, че 
е било безполезно да му го дава. Вторият чистосърдечно изповядал, че му се усладили 
виното, хубавите жени, бохемският живот и че проиграл и пропил таланта си, при ко-
ето баща му отговорил, че той ще остане като пример на човек, който е унищожил един 
талант. Третият върнал на баща си не един, а 10 таланта. На мен Бог ми е дал талант. 
Нали така се казва – дарба, талант. Аз не мога да го осребрявам с хонорари, да ставам 
мошеник и да се присламчвам към всяка власт и към всеки непроверен човешки, ко-
териен и партиен морал, за да си преживея живота. Аз трябва да го умножавам този 
талант, което означава, че аз поемам отговорността за подарения ми от Бога талант, че 
аз съм длъжен да го умножа. Следователно аз нямам възможност нито да го закопая 
в нивата, нито да го изям и изпия. Затова усилията си насочих към моето изкуство. 
Тъжно е, донкихотовско е. И защо съм го направил? За да ми е чиста съвестта, казахте 
Вие. Повтарям, че това би било върховен егоизъм от моя страна. Това би било като ли-
цемера от притчата, който благодари на Господа, че не е лицемер като ей оногова. Каква 
е ползата, той не е лицемер като оногова, но не и нещо повече, само констататор, сам 
не знае какво е всъщност. Талантът е божа сила, тя е невидима. Тя е в мен и във всеки 
човек. Както и силата на дявола. Злото и доброто са във всеки човек. И ако човек служи 
на доброто, той обича хората. А какво значи да обичаш хората. Разумът е единствено-
то нещо в цялата Вселена. Той е най-великото нещо на света. Затова древните гърци 
имат един хор от мисли от Платон, в който се пее, че във Вселената има много чудеса, 
но върховното чудо е човекът със своя разум. Аз служа на най-великото на този свят 
– на разума. Иначе какъв е смисълът – и животното ходи по голяма и малка нужда, и 
то се хапе, размножава, ръмжи, изяжда се. Всичко това не е неморално, когато е отне-
сено към животното. Но на човека не му прилича. Човекът трябва да се урегулира и в 
размножаването си, и в съществуването си, и в целия си живот, и в организирането на 
своето общество. Това продължава и до ден-днешен, това ще продължава и занапред и 
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5 Стефан Фъртунов е родом от с. Кормянско, Севлиевско

смея да Ви кажа като Георги Димитров, че това ще продължава до окончателната побе-
да на социализма в целия свят. Това е бъдещето на човечеството – социализма. 

– Не такъв, какъвто беше. 
Т. Ц.: Аз не говоря за социализма, който беше, а за идеята. Не говоря за равенство, 

а за справедливост. Какво равенство, аз съм против равенството, дълбоко против ра-
венството! 

– Имате една карикатура от 1990 г., на която писателят и журналист Стефан Про-
дев е коленичил пред „другаря Вълк“ и го моли да не бъде повече вълк. Идеалистите-
социалисти няма ли винаги да изпадат в позицията на Стефан Продев? Нека се върнем 
21 века назад и тръгнем от Исус Христос, който проповядва да се дава втората риза на 
ближния! Хората не са ли прекалено първични, за да го правят? Всеки, който се опита 
да живее според тези принципи, остава изолиран, осмян, един Дон Кихот. 

Т. Ц.: С чапкъновци тази работа няма да стане! Тази работа става с хора като Рем-
бранд, Шекспир, Сервантес, Йохан Себастиан Бах, Лудвиг ван Бетовен, Моцарт, Чехов, 
Гогол, Ботев...

– Но те са малцинство!
Т. Ц.: Това е достатъчно доказателство за мощта на Исус Христос! Той казва на 

учениците си, че и те ще правят чудеса, и дори по-големи от неговите! Те не вярват как 
така ще правят по-големи чудеса от Учителя?! Той е бил прав. Може ли Исус Христос 
да се мери с Бах, с боянския майстор, Рембранд, Чехов, Гогол, с един Йордан Йовков 
дори... Исус е гений, Той е маята, Той е солта на идеята, обаче Неговите ученици спе-
циализирано обогатяват Него, развиват Го и превръщат Него във все по-велико нещо! 
С дадения от Него първоначален тласък Той расте чрез следовниците си. Но това с 
кормянчани5 няма да стане! Това ще стане с хора с друг морал, с хора, почитащи най-
ценното във Вселената – човешкия разум. 

– Вярвате ли, че ако българският народ бъде поставен пред алтернативата да 
избира между бай Ганьо и един достоен човек, ще избере достойния? 

Т. Ц.: Ще избере достойния. Той го е избрал. Как си обяснявате факта, че никой в 
България не изпитва любов към бай Ганьо, а изпитва любов към Васил Левски?! И тая 
любов няма да изчезне, докато има България и българи. Дори и да ги няма, тя е излъче-
на в Космоса, тя е просмукала целия свят. Левски е мярка за света!

– Да, но той е удобен, когато не е жив!
Т. Ц.: Всеки е удобен, когато не е жив! И аз знам, че ще бъда удобен, когато не 

съм жив! Никой няма да ми дължи една стотинка и дори президентът Първанов и ос-
таналите първенци по време на заря ще ми цитират името, защото нищо няма да ми 
дължат!

– В рамките на изминалите 40 години българската действителност създаде Вас 
– Тодор Цонев – железен рицар на Истината, с което родината ни ще се гордее. Но 
роди ли тази българска действителност държавник от Вашата величина? Възможно 
ли е той да съществува, но да не бъде допускан до властта от политиците, също как-
то Вие бяхте изолиран от художниците? 

Т. Ц.: Много е сложно, но ще се опитам простичко да го обясня. В проявите на 
човека, който трябва да защитава светлото и доброто, няма място за арсенала на бай 
Ганьо, докато политиците – волю-неволю – работят с арсенала на бай Ганьо. Властта 
предоставя възможности за слуги, чибукчии, улани, лицемери, хвалители, по силата на 
което те се провалят като държавници. Бай Ганьо се размножава. Той съсипа идеята на 
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социализма. Бай Ганьо унищожи социализма. Той проникна там като чума, спин, рак и 
прояде тъканите на светлата идея. Затова още дълго, а може и никога вече България да 
няма водач като Левски, защото тя морално е заразена от бацила на бай Ганьо. Тя може 
да ражда хора, които за своя сметка, с цената на своя живот, на своето гладуване, мизе-
рия и жертвоготовност изпълняват ролята си да бъдат добри, честни, светли и полезни 
за народа си. Но такива хора не търсете сред политиците! Те развалени нахлуват в по-
литиката. Те са гангренясали, болни са от проказа още преди да влязат в политиката, в 
парламента, това са Фъртуновците! 

– Ходили ли сте при Ванга във връзка с изграждащия се Дом на хумора и сати-
рата? 

Т. Ц.: Когато Ванга ми гледа за пръв път, без да съм искал това, инцидентно, се-
ансът продължи 35 минути. После сестра ѝ, мъжът ѝ и другите ѝ близки ме хванаха 
под ръка и ме гледаха сякаш съм паднал от друга планета. Обясниха ми, че тя нито на 
Людмила Живкова, нито на министър, нито на богаташ, който си плаща във валута, не 
е отделяла толкова много време! 

„Кой си ти?“
„Не знам кой съм – отговорих им, – баба Ванга знае кой съм!“ 
Тя ми поиска да ѝ направя лисица, понеже мен ме покровителства лисица, и ме 

нарече „Лисичока“. Казваше ми: „Лисичок, добре дошъл! Мойто момче, сине мой!“. Тя 
ме наричаше свой син! Скоро след това отидох в Габрово, за да участвам в създаването 
на Дома на хумора и сатирата. Настаниха ме в една стая на кожарската фабрика, чиято 
реконструкция в музей тепърва предстоеше да започне. Бяха дните преди тогавашния 
национален празник 9 септември, но годината вероятно ще е била 1972–73? Върху ра-
ботния ми тезгях имаше една голяма шайба, която ми служеше за пепелник. Тежеше 
около 7 кг.

Аз съм пушач, но никога не съм направил пожар. Случи ми се само веднъж и беше 
истинска комедия. Опитвах се да дам карикатури в редакцията на в. „Стършел“ и до-
като чаках да ме приемат, пушех, но междувременно прочетох табела със забрана за 
пушене. С лявата ръка съм скрил цигарата в ръкава си и по едно време ми замириса 
на огън. Гледам пред себе си – пожарогасител с надпис: „Счупи стъклото и натисни 
бутона!“. Тръгвам да счупя стъклото и да натисна бутона и тогава виждам, че ръкавът 
ми пуши.

Да се върнем към Ванга. Почти завършвах дървената лисица за Ванга, когато за 
пръв път в практиката си се порязах и започна да ми тече кръв от ръката, която отиде 
и по скулптурата. Тогава тежкият 7-килограмов пепелник започна да се движи и падна 
един път. Вдигнах го върху тезгяха и отново, докато удрям и майсторя скулптурата, 
той падна втори път. Дадох си сметка, че цял ден не съм слагал нито троха, нито глът-
ка вода в устата си, защото ме държеше творческата треска. Казах си, че леля Ванга е 
видяла, че се порязах, че лисицата е почти готова и че си тръгвам на следващия ден за 
София, и реших да прекратя работа, за да отида да вечерям. На другия ден в София 
ме навести поетът Пламен Цонев. Канех се да занеса на Ванга изработената в Габрово 
дървена лисица. Той ме попита кога съм я завършил. Отговорих му, че съм я завършил 
на 8 септември към 19 ч. и 30 мин., след което съм отишъл в ресторанта, поръчал съм 
си един виенски шницел и една бутилка червено вино, преди което съм изпил една 
водка със салата, за да съм и аз като хората в навечерието на тогавашния празник 9 
септември. Пламен ме изгледа втрещено и се свлече до камината: „Точно тогава бяхме в 
Петрич и баба Ванга каза, че лисицата ѝ е готова“. 
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– Ще напишете ли мемоари за срещите си с баба Ванга?
Т. Ц.: Подготвил съм си тетрадка за тази цел. С Ванга имам повече от 20 изклю-

чителни срещи, защото ми е доверила неща, които не съм чул нито от дъщерите на 
сестра ѝ Люба, нито от Светлин Русев, нито от когото и да било другиго. Доверила ми е 
съкровени за нея неща и аз ще ги опиша. Споделяла е с мен как вижда невидимото, как 
познава, техниката на ясновидството си. Накратко, искам да Ви кажа следното, защото 
може и утре да умра. Тя ми каза, че вижда как пристигат близките – и живите, и умре-
лите – на този, на когото гледа. Те изглеждат като от стъкло, прозрачни. „Виждам им 
лицата, но са като стъклени. Идват при мен и започват да ми говорят. Те ми говорят, а 
аз кажувам на тоя, на когото гледам. Слушам тях и повтарям онова, което те ми казват. 
Много ми е жал, Тошко, синко, защото, като умра, те ще осиротеят. Няма да има при 
кого да отиват и да говорят.“ Това ме порази. И други неща ме поразиха. Имах братче, 
което умря на 8 години. Когато за първи път ми гледаше, тя ми каза: „Ето го Любо-
мирчо, рус, със сини очи, държи в ръката си цигулка – той беше цигуларче – излиза от 
казармата, ей го е, войниче с цигулка, ама какво войниче, той от гроб излиза“.

Тогава бях поразен. Какво е смъртта, как може той да е умрял на 8 години, а тя да го 
вижда на 20 години, младеж. Къде е тук деградацията, смъртта на тялото, на трупа, на 
личността, как така тя го видя голям мъж? Това за смъртта и за тленността ме смути. 

– Като започнете да пишете за нея, дали ще я усещате край Вас?
Т. Ц.: Често я усещам. Чувствам я, като е до мен. Тя и сега е тук. 
– Какво представлява за Вас процесът на творчеството? Ако оприличим чо-

вешкия мозък на малък компютър, би ли могъл той да се включва в някакъв по-
голям, вселенски компютър, от който да черпи вдъхновение и идеи? Имали ли сте 
усещането за поток на съзнанието, който потича и във Вас? 

Т. Ц.: Вие сте представител на съвременното компютърно мислене. Творческият 
процес се обуславя от нещо безкрайно просто, но по-велико от него на света няма. Това 
е стремежът на човека, на всеки човек, особено на твореца, да превърне тленната обек-
тивна даденост на живота в нетленни художествени образи. Златотърсачът например 
от един тон руда извлича, флотира една люспа злато. От един тон глупости и идиотщи-

ни творецът флотира люспа 
чисто злато. Веднъж до-
бито, и на боклука да бъде 
изхвърлено, златото не се 
загубва, блести със своята 
неотменима стойност. Това 
е процесът на творчеството. 
Той не се програмира. Той е 
спонтанното желание, пра-
дизвикано от разочарова-

Тодор Цонев • Редакторите 

на в. „Сатира“ в редакцията си
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нието от непоносимата обективност на дадения свят, което преминава през субектив-
ното възприятие на твореца, през неговото вълнение, през неговото виждане за света 
и за хората и достига до изкуството – било музика, слово, изображение, пластика, дори 
архитектура или философия – което вече представлява стройна система от смисли. 
Това са таблицата за умножение, таблицата на Менделеев, учението на Айнщайн, нау-
ките математика, физика, химия, всичко това е победа над хаоса на природата. Сама по 
себе си природата е хаос. Позитроните и електроните се движат хаотично около атом-
ното ядро, нямат трайна орбита. Творческото съзнание поставя ред в хаоса, извлича 
трайните неща, които осмислят и самата природа. Ябълката, паднала върху главата на 
Нютон, е законът на всемирното притегляне. Хората не са го знаели. Като го чуква по 
главата, Нютон си задава въпроса защо е паднала тази ябълка. И си отговоря, че в цен-
търа на Земята има една точка, която привлича и държи всичко. Ако условно съм надо-
лу с главата върху земния глобус, тази точка прави да съм си нагоре. Художникът Илия 
Бешков казва, че навремето първобитният човек не е имал нужда от хумор и сатира. 
Той убивал с тоягата другия и го завличал в леговището, където блажено си го изяждал. 
Цивилизованият човек от всичко извлича поука. Хуморът и сатирата са като таблицата 
на Менделеев, като закона на Нютон, като писателите. Може ли човечеството да живее 
без разказите на Чехов? Може. Като има ядене, пиене и медицинско обслужване, може. 
Но какъв ще е този живот? И в Китай дават терлици, дочени костюми и шепа ориз, но 
това не е живот. И в концлагерите дават, в затвора – също. Човек е роден да бъде сво-
боден, свободно да развие своя талант и своето мироз рение, за да го въплъти в нещо. 
Може и да е консуматор, но да живее с прозренията на гениалните хора. Те го хранят. 
Кой е този човек, който ще откаже едно вкусно печено с довода, че не го е сготвил той?! 
Ще го изяде и ще благодари. Това е свещената подбуда за творчеството, тя е в унисон 
с Вселената и с всички закони на природата. Тя не търпи обаче неизяснените неща. 
Дарбата на художника е да вижда. Всеки човек гледа, но не всеки вижда. Виждането е 
наука, то е дарба. Художникът може да нарисува само това, което може да види. Какво 
ще види той, зависи от интелигентността и надареността му. 

– Творецът не притежава ли по-развита интуиция за нещата от обикновените 
хора? 

Т. Ц.: Хората обикно-
вено не знаят какво е ге-
ниалността. Гениалността 
е интуиция. В този смисъл 
всеки човек е гениален. 
Важното е как ще употре-
би тази интуиция. Какво 
му е дал Бог, към какво е 
имал предразположение, 

Тодор Цонев • 

Редакторите на в. „Сатира“ 

в общ впряг
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за да може с тези средства да въплъти своята интуиция. На празника Св. св. Кирил 
и Методий през 1955 г. проф. Илия Бешков излезе пред студентите от Националната 
художествена академия в София и пожела да говори. Беше блед и прижълтял и аз си 
помислих, че ще вземе да каже нещо политическо и ще го арестуват. Той не си по-
плюваше. Той обаче каза нещо по-хубаво. Предавам в резюме: „Светите братя Кирил и 
Методий измислиха графични знаци, които обслужват фонетичните звуци на народа. 
Създадоха писменост, която не може да умре. Видяхте ли как се оплодиха тези знаци, 
тези букви. Те родиха Христо Ботев, Елин Пелин, Иван Вазов, Смирненски, Вапцаров, 
Чехов, Пушкин, родиха една велика и могъща култура на словото. И вие, като се учите 
да рисувате, да правите черти и резки, постигате вашите изразни средства. Мислете 
за какво ще ги употребите и какво ще отключите у хората, за да ги направите съпри-
частни на вас, на вашата гениалност и на вашето творчество, за да отприщите техните 
затворени сили“. 

М. О.: Вие казахте, че Тодор Цонев в миналото е рисувал образа на Тодор Живков, 
а сега – този на бай Ганьо. Това, че той е художникът на Тодор Живков, е една идеоло-
гема. Дори си спомням един неприятен случай в резиденция „Бояна“ от президентския 
период на Желю Желев. Той редовно ни канеше на празници и коктейли. Там веднъж 
попаднахме в компанията на шефове от СБХ, които винаги са решавали нещата в свой 
интерес и са се уреждали. Един от тях – Владислав Паскалев – си беше пийнал. Вторачи 
се в Тодор и рече: „Ей, Тодоре, ако не беше Тодор Живков, кракът ти нямаше да стъпи 
тук!“. Впрочем Паскалев беше този, който съсипа албума „Тоталитаризмът в творчест-
вото на Тодор Цонев“, издание на „Български художник“, София, 1990 г., защото като 
художник на изданието допусна толкова ниско техническо качество на илюстрациите, 
че стойността на оригиналите се загуби. 

Т. Ц.: Критикувал съм не само Тодор Живков, а всичките ръководители на ко-
мунистическите режими – Брежнев, Черненко, Андропов, Чаушеску... Критикувах не 
комунизма, а неговите осъществители. 

М. О.: Арестуваха Тодор Цонев на 16.03.1979 г. Край него обаче имаше провока-
тори още от периода, когато поддържаше връзки с Габрово. След ареста бяха иззети 
около 1000 карикатури и други творби. Карикатурите той правеше тайно и покрай дру-
гото. Работеше много, правеше сатирична пластика – около 500 статуетки, дърворезби 
– общо около 1000. Това са трудоемки неща. Впоследствие работеше исторически гра-
фики за музеите. Така че карикатурите му за Тодор Живков, често набързо нахвърляни, 
не са основните му творчески постижения. По повод ареста му аз също бях сред при-
зованите за показания. Предполагам, че и Фъртунов е бил разпитван, както и донос-
ници от Габрово. Следователят ми зададе въпроса какъв ми е той, познат или приятел. 
Очакваше, че подобно на всички останали, ще се разгранича. Казах му, че сме много 
близки приятели, че си споделяме и общуваме. Тогава следователят ме попита дали 
зная какво е рисувал. Отговорих, че ако бях знаела, Тодор просто нямаше да попадне в 
ареста, понеже щях да го посъветвам да скрие карикатурите така, че да не ги намерят, 
или да ги изгори. Като го освободиха на 22.05.1979 г., не му върнаха карикатурите с 
Тодор Живков. След събитията от 1989 г. имах публикация във в. „Култура“, където 
споменавах за арестуваните карикатури и заключавах, че би било добре Държавна си-
гурност да върне въпросните карикатури, за да ги подредим в изложба. Следователят 
най-неочаквано се обади и ни покани на 22.12.1989 г. Прие ни генерал Калчев, беше 
изключително благоразположен и много се смееше на карикатурите. Установихме, че 
персоналът на тайните служби ги знаеше наизуст!
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– Карикатурите са се радвали на публика цели 10 години?
М. О.: Да, впоследствие хора от Централния комитет на Българската комунис-

тическа партия ми казваха, че са знаели за тези карикатури и са им се наслаждавали 
при възможност. Та тогава ни върнаха карикатурите. Но докато чакахме в зданието на 
Държавна сигурност, имахме възможност да констатираме колко бързо хората се пре-
ориентират и започват да си градят политически актив. Там пристигна представител на 
СБХ, който много държеше от името на СБХ да поднесе извинения на Тодор. Започнах 
да убеждавам Тодор да направим изложба на карикатурите за Тодор Живков, а той не 
искаше и да чуе. Обясних му, че тези творби винаги ще имат историческа стойност, но 
че им беше дошло времето да получат актуалност. Изложбата се радваше на невиждан, 
безпрецедентен интерес от страна на публиката. Тодор не беше доволен от рисунки-
те си. Изключително самовзискателен е. И сега му се случва да прерисува по няколко 
пъти свои карикатури. Тодор имаше остри карикатури и срещу капитализма. Рисува-
ше Никсън, Рейгън, Тачър и всичките западни политически водачи. Тези карикатури 
така и не са публикувани и показвани. Така че идологемата, че Тодор Цонев е рисувал 
само Тодор Живков, не е вярна. След реформите от 1989 г. той рисуваше Желю Желев, 
с чийто образ може да се издаде цял графичен роман. Същото важи за Иван Костов, 
Петър Стоянов, Симеон Сакскобургготски.

Сега да ви кажа за Ванга. През 1978 г. смениха директора на Националната худо-
жествена галерия (НХГ), където работех, и атмосферата стана непоносима. Една ко-
лежка се обеси, аз се гласях да напускам и да постъпвам на работа в Историческия 
музей. Тодор се приготвяше да посети Ванга и аз исках да се консултира по моя въпрос, 
но не успях да спя върху бучка захар според нейното изискване. Но когато Тодор се 
върна, ми предаде следната заръка от Ванга: „Твоята приятелка Мария иска да напуска, 
но да не го прави. Да си остане с Бешков, защото Бешков е свят човек и нейната работа 
с неговото наследство е свята“. 

– Вие завеждахте Бешковата колекция в НХГ? 
М. О.: Пишех си дисертацията за Бешков, а в същото време трябваше да направя 

музей за него. Но не се получи поради завист. Завиждат дори на покойниците. Домът 
на Бешков, който беше автентично запазен, сега се дава под наем на дипломати. Всичко 
е разпиляно. 

Т. Ц.: Бешков казваше така: „Добре е един художник да бъде много даровит, за да 
не завижда на другите, а да се радва на успеха им“. Това може да направи само истински 
даровитият човек. 

М. О.: Във времето, когато сме били на възраст под 40 години, Ванга беше казала 
на Тодор, че го вижда след 40 години с някакви рула в ръка. Като се върна, той се зачуди 
какви са тези рула, понеже се занимаваше основно с пластиките и с графични рисунки. 
След години започна да прави графики за историческите музеи в България, които са 
голямоформатни и се навиват на рула. 

Т. Ц.: Направил съм приблизително 197 такива исторически графики. Те са и по-
вече, понеже понякога в подобна графика вкарвам по 5 и повече композиции. 

М. О.: Продължавам нишката за Ванга. Има един филм за Тодор Цонев и твор-
чеството му. През 80-те години на ХХ в. бях направила писмено предложение за такъв 
филм до Военна редакция на Българската национална телевизия. Тогава никой не ми 
отговори. Мислех, че писмото ми се е загубило. Веднага след промените от 1989 г. един 
младеж от същата редакция ме потърси и ми показа това мое предложение. Вероят-
но през тоталитаризма от Военна редакция са направили запитване до СБХ, оттам са 
казали неизменното си „Не!“ и нещата са приключили. Десетилетие по-късно филмът 
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беше направен, но не е излъчван. Режисьорката на филма бе предвидила в сценария и 
сцени с Ванга. Отидохме в Петрич, но случихме огромна опашка. Ванга си почиваше 
под едно дърво, където Тодор отиде да я види и да си поговори малко с нея, докато 
пазачът се приближи и каза: „Хайде, сянката свърши!“, и Ванга трябваше отново да зах-
ване работата си. Тогава Тодор ми предаде, че Ванга му казала: „Защо ще съдят Тодор 
Живков?! Ти нали го осъди вече в изложбата си!“, и като заплакала, продължила: „Аз 
като умра, ти като умреш, кой ке обича тоя народ?“. 

– Господин Цонев, в лицето на г-жа Мария Овчарова Вие имате един изклю-
чително проникновен анализатор на личността и творчеството си, един психолог, 
един професионален изкуствовед. Не на всеки творец е отреден подобен биограф и 
тълкувател на творчеството му. Благодарен ли сте на съдбата за този дар?

Т. Ц.: Аз имам два късмета в живота си. Първият късмет е срещата ми с Илия 
Бешков – моя Учител. Това беше истинският ми учител, голямото щастие на живота 
ми. Вторият велик мой късмет е срещата ми с Мария Овчарова, защото в нейно лице 
аз виждах себе си. Като Дон Кихот, какъвто съм, обаче в нея виждах и уравновесения 
човек, който ми помагаше и аз да се уравновесявам. Нейната мъдрост и прозорливост 
бяха от огромна полза за мен. Така ние заедно издавахме вестник „Сатира“. Някой път 
съм съжалявал, че я въвлякох в авантюрата с вестник „Сатира“. Ходехме в лапавица и 
пек, тя се занимаваше и с финансовата страна на вестника, тя тласкаше целия вестник, 
беше неговият двигател. Имаше един момент, когато разбрах, че ние толкова много си 
приличаме с Мария, че сме неотличими по всичко – и по донкихотовщина, и по идеа-
лизъм, и по решимост и желание да бъдем полезни, нищо не може да ни спре. Ние сме 
двете лица на едно и също нещо. 

М.О.: Искам да кажа нещо във връзка с издаването на в. „Сатира“. Тодор направи 
макета на в. „Сатира“ на 24 май 1989 г., без да знаем, че предстоят политически проме-

Тодор Цонев • Щастливите редактори на в. „Сатира“ честват 

3-годишнината на рожбата си през 1993 г.
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ни. Той интуитивно ги предусещаше. След 10 ноември 1989 г., след голямата изложба 
с карикатури за Тодор Живков, след журналистическата еуфория по този повод, след 
политическата поляризация на българското общество на сини и червени, след загубата 
на моралната мярка и навлизането на партизанщината в политиката ни Тодор Цонев 
се оттегли. Той не беше с никого. И отново настана време, когато той нямаше къде да 
публикува. Любен Генов от тогавашния „Отечествен вестник“ ни покани да правим 
приложение към вестника. Така тръгна вестник „Сатира“ на 11.10.1990 г. Направихме 5 
броя и Генов започна да ни пита дали няма да изкарикатурим този или онзи. 

Т. Ц.: Намесиха се много политици, Гиньо Ганев и др. 
М. О.: Последва мъчителен месец, през който ходехме, носехме материалите и без 

обяснения ни ги връщаха. Един господин се нае като на шега да издаде още няколко 
броя със свои средства. След това започнаха мъките. Ние се ангажирахме с издаването 
на вестника, с търсенето на спонсори... Една стотинка не сме спечелили.

Т. Ц.: Нито на сътрудниците можехме да плащаме, нито на себе си. Печатарите в 
България не са ония отпреди 30–40 години, най-съвестната работническа класа, а са 
лумпени. Трябва да им се дават бутилки с ракия и пари. Скришом от Мария, с лични 
средства им купувах ракия. Без аз да знам, и тя им давала бонбони, докато накрая раз-
брах това и узаконихме рушветите.

М. О.: Имаше един Сашо. Свършил смяната и ние му носим ракия с буркан кисели 
краставички. Той поиска ракията, а за Рашо остави краставиците. На Рашо да дадем 
краставиците без ракия, не върви. Беше трагикомедия. Когато в. „Сатира“ започна да 
излиза като самостоятелно издание, Тодор заставаше под печатарската машина в мо-
мента, в който тя започваше да бълва готовите броеве, като дете им се радваше. 

Т. Ц.: Това е едно от най-щастливите неща в живота ми, моментът, в който виждах 
как започва да тече като река поредният брой на в. „Сатира“. 

М. О.: Преживяхме чудесни моменти покрай вестника, но беше изключително 
трудно. През 1998 г. решихме да спираме. Междувременно Тодор претърпя операция 
на апендицита, на очите и все успявахме някак да се справим. Случи се един ден да 
отсъствам от къщи за няколко часа. Мъжът ми6 също отсъстваше – беше на разкопки. 
Като се върнах, намерих апартамента разбит, независимо от блиндираната ни врата. 
Всичко беше извадено от шкафове, гардероби, ракли и се въргаляше на купчини по 
пода. 

Т. Ц.: Това си бе истински политически удар. 
М. О.: В същото време някакъв специалист-каратист причаква Тодор по стълби-

щето на блока, в който живее, и му счупва и двата крака, без Тодор дори да разбере как 
е станало. Бе образувано съдебно дело за разследване на случая и накрая го принудиха 
да заяви в съда, че сам се е контузил. Цял месец беше в гипс. Макар че се наложи да се 
грижа за него, да му пазарувам, вестникът продължи да излиза. Тодор реши, че точно в 
този момент няма да спрем вестника. 

Т. Ц.: Щяха да си мислят, че съм се уплашил. Съжалявам обаче, че го продължихме 
заради номерологията. Ако бяхме го спрели, когото възнамерявахме, окончателна ци-
фра на издадените броеве щеше да бъде 96. Шегувах се тогава, че както и да се обърне, 
откъдето и да се погледне – все си е 96. 

М.О.: Последният брой на в. „Сатира“ е 108-ми от декември 1999 г. А Тодор много 
тежко преживя принудата да каже, че сам си е счупил краката. 

– Купуваше ли се в. „Сатира“ и ако не, как си обяснявате това? 

6 Проф. д-р Димитър Овчаров – археолог
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М. О.: Разпространителската мрежа е на много порочна основа. 
– Не смятате ли, че е свойствено на човека да не иска истината и само истината, 

голата истина, цялата истина? В месечен лист „Сатира“ вие това поднасяхте, докато 
в другите хумористични вестници поднасят малко истина под формата на „крилце 
или кълка“, гарнирана в много сос и салатка, за да е по-лесно усвоима? 

– Бяха се боядисали вече, бяха се размножили в разцветките си. С нашия морал 
и със защитаваните от нас позиции ние не обслужвахме нито един цвят на партиите и 
тогава изпаднахме в изолация. Народът беше ожесточен и разделен на партийки. Бесе-
парите ни брояха за седесарски вестник, седесарите за бесепарски, тоест един вестник 
„Сатира“, който критикува всички наред, не може да бъде мил на нито една партия. 
Защо не се купуваше вестникът ли? Българският народ беше опорочен. Какво пред-
ставляваше в. „Стършел“? Малко истина, малко другарска критика, малко зевзешки 
хумор. 

– Всъщност отново стигаме до байганьовщината. Не ви ли се струва, че бълга-
рите искат последователно да „омаскарявате“ някого, когото те недолюбват, за да 
му гледат „сеира“? Например сините искат да „маскарите“ само червените, а черве-
ните – само сините.

Т. Ц.: И ние да им послужим за инструмент. Не стана така! Имаше открит бой-
кот по отношение на вестника. Имаше предупреждение към разпространителите да 
не го разпространяват, че ще им запалят сергиите, че ще ги унищожат. Има и друго 
нещо. Трудовият български народ, така да го нарека, е опорочен. Левите сили, лявата 
партия беше предадена от своите водачи. Редовите ѝ членове вече нямаха доверие на 
никого. Когато нарисувах Александър Лилов с леген и домакинска престилка, изпрал 
си кожата, Лилов изпрал Лилов и доволен от деянието си, окачил кожата си с щипки 
върху телта, получих анонимно писмо. Там ме заплашваха да одерат моята кожа и да 
я окачат на телта. Мен никога никой не може да ме изплаши на този свят, понеже аз 
съм се родил безстрашен. Това е факт. Никой и нищо не може да ме уплаши! Плаши 
ме едно-единствено нещо, но то е инстинктивно, не мога да се преборя с него. Това е 
земетресението. Не реагирам панически, а разумно – потърсвам рамка на врата, под 
която да се подслоня. Иначе нищо на света досега не ме е уплашило. 

М. О.: Да добавя нещо по въпроса за разпространението на в. „Сатира“. Домът на 
хумора и сатирата например трябва с лупа да търси подобни прояви. А се оказва, че 
вие дори не притежавате всичките му броеве. На кого тогава да разчитаме ние, след 
като вие, професионалната институция, посветена на сатирата, не го забелязвате или 
не искате и да го знаете?! 

Т. Ц.: Погледнете тази карикатура, на която съм изобразил митингаджии, кои-
то крещят: „СДС ще победи!“. Вижте им лицата, каква „индивидуалност, каква човеч-
ност“! Същите бяха и комунистите, като викаха: „Разстрел!“, „Да се убие!“, „Да се обеси“ 
на Трайчо Костов. Това бяха подставени лица. Народът стоеше изтръпнал, а провока-
торите крещяха: „Смърт, смърт!“. Защо да се обеси, за да разберат после, че не е тряб-
вало да се обеси. Ние попаднахме в тази тълпа независимо от нейния цвят. Тя можеше 
и да ни стъпче. 

М. О.: Според мен индивидите все още са на много ниско ниво. Никакъв строй не 
може да се реализира без градивен материал. А управниците са толкова далеч от ис-
тините на обикновения български народ, че ръководители и народ се разминават, без 
да се засекат, да се срещнат. Ръководителите си говорят едно, а хората си знаят друго. 
Наскоро в предаване „Полет над нощта“ на Българското национално радио попаднах 
на Петър Слабаков като гост наживо в студиото. Българи от цяла България и от цял 
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свят сгряха телефоните да му задават въпроси, защото той говори от позицията на 
обикновен човек. Колко ни е необходима една такава свещ, но Петър Слабаков не е 
фактор, живее изолиран в село Бериево, Севлиевско. 

Т. Ц.: Престъплението на Фъртунов е в това, че той стана администратор и за него 
Домът на хумора и сатирата стана източник на изждивение и на шашми, на далавери, 
на личен приоритет. Фъртунов беше вече навсякъде, на банкети, на специални места. 
Той имаше вече не само окръжен, но и национален статут. Поради тази причина Домът 
на хумора и сатирата не може да изпълни своето предназначение и сега, в момента, е 
един загнил институт, който тъпче на едно място. Той живее с шаблона на мероприя-
тията си, които неизбежно ще деградират, все повече ще деградират, защото Домът на 
хумора и сатирата не може да си осигури свежа кръв от таланти и идеи. 

– Понастоящем в ДХС гостува с изложба македонският карикатурист Делчо 
Михайлов. Една от застъпените в творчеството му тези е за нежеланието на голяма 
част от хората да бъдат личности. Според него индивидуалността е висша придо-
бивка на цивилизацията, от която хората, в голямата си част, не желаят да се въз-
ползват. Вероятно защото, да се потопи човек в анонимата, е твърде по-удобно, по-
лесно. Може би ако Вие бяхте във Франция или другаде, където съществува прак-
тиката да се публикуват редакционни карикатури – коментари на политическата 
ситуация върху първите страници на престижните ежедневници, вероятно щяхте 
да имате трибуна в продължение на дълги години. В България липсваше подобно 
издание и продължава да липсва. 

– Знаете ли, че ако днес отида в Париж и публикувам една моя карикатура дори 
в левия вестник „Льо Монд“, всички вестникарски редакции във Франция така ще ми 
хлопват вратите си, че ще ми счупват носа. Никога повече няма да бъда допуснат до 
публикация. Там не са нито свободолюбиви, нито демократи. В България има повече 
свобода и демокрация въпреки байганьовщината. Има в България издания, където мо-
гат да се печатат карикатури, които във Франция никога няма да видят бял ден. Каза 
ми го френски журналист, след като се учуди, че се намират български вестници, ко-
ито да ми печатат карикатурите. По въпроса Ви за индивидуалността ще ви отговоря 
следното. Не бива човек да бъде индивидуалист. Той е длъжен да бъде индивидуален 
в изкуството си, в проявите си, за да защити светогледа и таланта си. Но човекът не 
може без обществото. Трябва да има здравеопазване, пенсионни фондове, охрана, съд, 
затвор, надзиратели, защото иначе обществото ще се превърне в лудница, в джунгла. 
Този лозунг е опасен. Той съдържа в себе си опасното изкушение на индивидуализма, 
който е на косъм разстояние от свръхегоизма. Егоизмът е античовечност. Човекът е 
роден да не бъде егоист. 

30.06.2004 г.
дома на автора, София
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Цветан Тодоров

Цветан Милков Тодоров е роден на 30.3.1950 г. в с. Селановци, Врачанско. Завърш-
ва българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Живее и работи като учител в Русе. 
Пише лирика и хумор. Издал е 7 книги: „Моностихове по монокини“ (1995), „Звезден 
кош“ (1996), „Синева“ (1997), „Ищах и либидо“ (2000), „Крадци на любов“ (2000), „Тичин-
ки“, sms-поезия (2007), „Бръшлянови ручеи“ (2008). Носител на първа награда за поезия 
на името на Петър Алипиев. Публикува хайку-поезия в сборници в Киото, участва в 
4-те сборника с sms-поезия. В сайта „ХуЛите“ публикува с псевдоним „seso-sms-o“. Член 
на Българския хайку клуб, ССП и Дружеството на русенските писатели

SMS – ПОЕЗИЯ 

ЗИМНО УТРО
Стъпки на дете в снега.
Ще тръгна встрани – не по тях.

ЛЯТНА НОЩ
През цялото време звездите
и хората слушат
как щурците не спят.

ПОСТУЛАТ
Не можеш изпра дъгата след дъжд –
ще пусне боя.

ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТ
Лунният сърп – нокътче детско,
от земицата-майка
изрязано.

БЕЗ ДУМИ
Гробището наредено – бяло домино.
Не смее никой да помръдне.

ВЕЛИКДЕН
На тоя ден Първичното е
яйцата нашарени.

НЕОЦЪРКВА
Няма страшно! –
иконките
на джиесема ми
са с автоматично заключване.
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SMS ОТ КОНТЕЙНЕРА
Затворете капака –
нямам покритие!

SMS ИЗ ПОД ВОДАТА
С Мартин Идън
си правим мехурчета.

ЛЮБОВЕН ПОТОП
Бяло знаме да вдигнеш –
кой ти го гледа!

40 ГРАДУСА НА СЯНКА
Фригидна си – това хладее.
Но в тая мараня – устройва ме!

ВДЪРВЕН SMS
Тя – като трион е.
Как със нея да деля легло?!...

СКРИТА КАРТИНКА
Пиша ти на арабски –
отзад напред:
.ет мачибО

НЕ В МЛЕЧНА ЗРЕЛОСТ
Не влизай в кукуруза, жено! –
ще стане качамак.

ОПИЯНЕНО
Жена – излята статуя…
Аз като паметник защо стоя?!...

НЕЖНО, ДУША!
Сърцето ми е жива книга –
не ме зачитай сърцераздирателно!

ЗАКАНАТА НА ДЯДО
Ако и тоз път
празен мине влакът,
и няма кому да махам –
ще махам релса!

КЪМ ДВОЙНИКА В МЕН
Ти си копие съвършено, 
и целта ми е оригиналът!
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Добрин Паскалев

QUO VADIS
(РАЗПЯТИЕ 2007)

Dicit ei Simon Petrus:
„Quо vadis, Domine?“ *

Евангелие от Йоана, 13:36

Quо vadis, Domine?

На кръста

разпъната е вярата в човека.

Злодеите умират... и възкръсват,

но не пресъхва гъбата с оцета.

Quо vadis, Domine?

Сред храма

търгашите сноват – хлебарки тлъсти,

крадат Надеждата с измама

и я продават после с мазни пръсти.

Quо vadis, Domine?

Обесен

издъхна вече Юда в тайна доба,

но сребърниците един отнесе,

пребърквайки му ловко джоба.

Quо vadis, Domine?

Проказа

разяжда тайно войнството човешко.

Погиват людете, но не от казън,

а жертвани като ненужни пешки.

Quо vadis, Domine?

Сам кръста

продаден бе до гвоздей на парчета.

Злодеи и търгаши все възкръсват.

А с кръв човешка плащаме оцета...

* Симон Петър Му рече: „Господи, къде отиваш?“
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ДУША И ТЯЛО
  2004 г., Д. Паскалев

Внезапна смърт ще ме споходи

във ден, посочен от Съдбата.

Навънка есента ще броди

и кръв ще пръска по листата.

От Тялото ще изпълзи Душата –

с безсмъртие от Бога надарена

и с галеони – облаци от злато –

към залеза ще тръгна уморена.

А после Тялото ми мъртво –

привременна квартира на Душата –

ще тръгне от една квартална църква

на вечно заточение в земята.

Но преродена – в тайна нощ – Душата

по лунен лъч ще слезе от небето

за да докосне с топъл дъх тревата,

пораснала направо от сърцето.

СПОМЕН

Гласът ти в детството ме връща,

вечерята – с любов приготвена, дъхти,

а ти си майката на тая къща,

която ме посреща и прегръща

и тихо казва: „Хляба разчупи!“

ЛЮБОВ В АДА

Раздялата е смърт. Не се обръщай.

Навън пролей една сълза из път.

Но, моля те, вратата не затръшвай,

че среща чака ни – макар отвъд...

Душите ни отново ще се срещнат.

Под ключ ще бъдат райските врати,

че няма място там за обич грешна!

Затуй с любов сред Ада ще горим!...
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МУТАЦИЯ 

Но ето, че изчезна тоя ден –

погълна го нощта като акула,

а някъде в един невидим ген

фатално се увреди молекула.

Сега заложен в мене дебне взрив.

Аз, може би, от рак ще заболея

или по-бързо вече ще старея

и няма да съм дълго жив.

Но аз не знам това, сега нареждам

връхлитащите думи на листа – 

те носят кръв от моята надежда,

макар коварно вече да зарежда

фаталната си бомба в мен Смъртта!

ОВИДИЙ В ТОМИ

  Тук виното не се налива,
  а се поднася на късове (лед)
     Овидий*

Тук виното е просто леден къс,

а бе нектар във Рим за боговете...

Брегът е пуст, навъсен като мъст,

а зимите – като смъртта проклети.

Дори морето „Черно“ се зове,

като гневът на Цезар е сурово.

А времето с ръждиво острие

отсича дните, пълни със отрова.

Родината мълчи – ни вест, ни кост.

Забравен си от чужди и от свои.

И само споменът – натраплив гост –

пресича през тракийските усои.

* Римският поет Овидий, изпратен в изгнание от император Август, умира далеч от 
родината, в Томи (днешна Констанца, Румъния).



Худ. Владимир Генадиев • Бягство

Галерия „Възраждане“

Добрин Паскалев • Поезия

алманах • Ϛвета гора • 2008 411

Надеждата е вече скъсан плащ –

дори просякът не ще го иска.

И само нощем – може би мираж –

звездите слизат някак си по-ниско.

Звездите падат – те вещаят смърт.

Комета нощното небе обгаря.

Връхлитат варвари със жад за кръв.

Империята гасне. Иде краят...

Но не долита конят вихрогон

със вест за път обратен през морето.

И вкаменен край Северния Понт

Той чака прошката през вековете.

ПРОЗРЕНИЕ

Остават все по-малко нужните неща –

едно парченце хляб със мерудия,

една червена чаша вино вечерта,

която с теб спокойно да изпия...
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Григори Каменов

ЦВЕТА

 Посвещавам на светлата памет на моя чичо,
  на дъщеря ми Марина
  и на всички, които обичат:

Черней горо, черней сестро.
Двама да чернеем.
Ти за твоите листье, горо,
аз за първо либе.

Така е, чичовата, човек се ражда да обича и да го обичат. В сърцето на всеки 
човек има място само за една любов. За мене е така. Единствената ми любов е 
Цвета – майката на дъщерята.

Тя беше малко и тънколяво момиче, почти дете. Аз не я забелязвах, а вече 
бях ерген, на 19 години. Причината да я забележа е бати Марин, един от по-го-
лемите ми братя; нали сме седем братя и три сестри. Вършеехме на хармана. И 
до днес помня, че беше четвъртък преди Илинден. Та бати Марин ходил по дво-
ра, връща се на хармана, носи круши и говори: „Делийска Цвета изпраща тази 
круша на Цанко“, и ми подаде круша, масловка. Той и друг път си правеше шеги 
и ме дразнеше, но този път нещо стана с мене. Взех крушата и я изядох. Истина 
ти казвам – толкова сладка и вкусна круша не бях ял дотогава, че и досега. Хем 
ми подслади душата и ми стопли сърцето.

На Илинден видях Цвета на хорото и срещнах очите ѝ. Колко красиви и 
богати очи – гледат внимателно и дяволито с топлина и радост. Очите на Цвета 
бяха пъстри и меняха цвета си от слънцето и според настроението ѝ. Когато 
беше весела, ставаха кристалнозелени и меки; нямаше ли настроение, или беше 
ядосана, потъмняваха, ставаха почти черни и хвърляха искри и огън.

Започнахме да се виждаме, повече на хорото в неделя – беше работно вре-
ме и нямаше тлаки и седенки. В селото тлаките се правят през есента за белене 
на царевица и чукане на слънчоглед, а седенките през зимата, когато няма ра-
бота по полето.

И Цвета ме хареса. Вика ми: „Цанко, много хубаво и топло ми става, като 
те видя и като мисля за тебе“. Разбра се, че не можем един без друг и ще се же-
ним. Аз искам, ама бате Петър по-голям от мене и още неженен. Срам ме е да 
кажа пред тате. Нашият баща, дядо ти де, беше строг и суров човек. Да не се 
разсърди, че преженвам бате. Мама научи за тази работа и ми вика една вечер: 
„Цаньо, тази вечер тейко ти е в добро настроение, кажи му“. Аз се престраших 
и му казах: „Тате, искам да се женя“, а той ми говори, ама с добър глас: „И таз 
добра. Кой се жени в това работно време бе, сине? Не сме овършали, идват оран 
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и сеитба. Пък и какво ще каже Петър. Кажи коя мома хареса?“. Бате Петър ме 
изпревари: „Тате, нека Цанко се жени, защото момичето е много хубаво. Аз 
съм съгласен“. Старият повиши глас: „Абе, аз последен научавам всичко в тази 
къща, Всичко се крие от мене. Кажи, Цане, кажи сине“.

Казах на стария: „Цвета на Делиите, с нея се харесваме и искаме. Ами щом 
е така, да почакаме малко да посвърши работата“. Лицето на тате светна, очите 
му ме погледнаха с топлина и радост: „С Делиите се имаме от много години. С 
бащата на Цвета изкарахме войните под знамето на девети полк, аз бях в пета 
рота, той – в шеста. Те са добри хора, със здрав корен“.

През октомври, в неделята след Петковден направихме сватбата. Станахме 
с Цвета семейство.

Моята Цвета беше много пъргава, работна и оправна. Каквато работа за-
хванеше, работеше с огън, мерак и радост. Радваше всички с приказките и пес-
ните си. Имаше много хубав, красив и богат глас. И много песни знаеше. Като 
запееше, всички се захласвахме и унасяхме от песните ѝ. Често пееше тъжни 
песни като „Черней горо, черней сестро“ и ни разплакваше. Викам ѝ: „Защо 
пееш такива тъжни песни ма, Цвето?“, а тя: „Пее ми се, Цане, и тези песен ми 
дойде. Тя е хубава и ми харесва. Нали не е истина, а само песен“. После захване 
друга „Калесал е кум Богдан“, тя пък страшна. „Пак ли не ви е хубаво? Това е 
само песен. Ние няма да правим това, което се пее в песните. При нас всичко е 
хубаво и красиво. Нали, Цане, си само мой и ще си останеш мой до гроб и след 
това!“. На мен ми става и хубаво, и страшно от такива приказки.

Цвета растеше и хубавееше. Стана много красива жена. С красотата си 
смайваше всички. Снагата ѝ висока, стройна и кръшна. Лицето ѝ бяло, веждите 
тъмни и тънки като нарисувани с въглен, устните ѝ червени и сочни като зрели 
малини. Косата и беше светла, гъста и мека като коприна. Плитките ѝ дебели 
като ръката ми и стигат под кръста. На ръст беше висока, над рамото ми, а аз 
съм висок. Влязох в казармата с ръст 188 сантиметра и тегло 85 килограма. По 
време на един от запасите ни мериха, тогава бях 192 сантиметра и 91 килогра-
ма. От братята само бати Марин беше по-висок от мене. Цвета ходеше леко и 
безшумно като кошута. Като отидехме в града на пазар или по друга работа, 
много граждани се заглеждаха в Цвета, не се криеха. Кръвта ми кипваше от яд 
и ми идеше да скоча и да ги смачкам, да ги разчекна, а тя ме хване за ръката и ме 
успокои: „Цане, мило, нека гледат за здраве. Аз съм само твоя и никой не може 
и няма да ме докосне. Ние с теб сме се заклели пред Бога да си бъдем верни“.

Няколко години след сватбата нямахме деца, може би защото Цвета беше 
малка. С много желание и нетърпение чакаше дете. Като се почувства непразна, 
за нас настъпи голяма радост. Все ми говореше: „Цане, ще си народим много 
деца като мама свекървата. Много обичам децата. Нали ще имаме много деца, 
кажи, Цане“. На 17 септември 1941 година, на моя рожден ден, ни се роди дъ-
щеря. Кажи сега това какво е? За хубаво ли е, или за лошо? Има някаква божа 
работа в това. Аз много се радвах на всичко, което кажеше и направеше моята 
Цвета. Като ходех с нея или сам, не чувствах земята под краката си. Имах са-
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мочувствието на много силен и богат човек. Цвета действително беше голямо 
богатство за мен и за цялото ни семейство. И тате беше радостен и горд с нея.

Много радостни дни и нощи преживяхме с Цвета. Като ме прегърне и каже: 
„Цане, миличко, вие с бате Марин сте най-красивите мъже. Но ти си ми по-ху-
бав с тая черна като гарваново крило коса и сини като метличина очи. Обичам 
те, Цане“. Осем години се водихме и минаха за мен като осем мига, осем секун-
ди. То и много трудности имаше – изкарах две години редовна служба в девети 
полк. Като започна войната, изкарах 18 месеца запас. Раздялата ни палеше като 
буен пролетен вятър – още повече се привличахме и искахме.

През 1944 година преди събитията пак бях запас в девети полк. Полкът 
замина на фронта, а нашата пета рота остана за няколко дена в казармата. Нали 
я помниш? Бутнаха я оная година и направиха хотел на същото място. Ротният 
командир поручик Стрезов от Пловдив ме пусна три дена отпуск. Тръгнах от 
село на 7 септември, четвъртък, в 8 часа сутринта. Изпращат ме Цвета, мама, 
другите снахи и плачат. По това време бяха на фронта тримата по-големи братя 
и племенника – на първия брат големия син. Аз успокоявам жените и им каз-
вам: „Не плачете. Ние всички ще се върнем живи и здрави, защото сме седем 
братя. Няма да се върнат тези, дето са по един, като Матана, Коларчето, Кънчо 
Даскала. Господ ли ме чу, какво стана, но тези момчета, които нарекох, оста-
наха в Македония. Нищо лошо не съм мислил нито за тях, нито за когото и да 
било. Ние, нашият род, сме добри хора и само добро сме правили на всички и 
всякога. Какво ми стана тогава? Исках да успокоя жените, пък то излязох лош 
и зловещ пророк.

Оставих Цвета в положение с второ дете. На 28 септември, четвъртък, се 
почувствала зле. Викат лекари от града, но докато дойдат, лошото станало, Цве-
та умря на 24 години. Нашето момиченце тогава беше на три годинки.

Научих за бедата след една седмица, бяхме с полка пред Страцин. На 7 ок-
томври, събота, дойде при мене на позицията поручик Стрезов. Той беше много 
добър човек, две години по-голям от мен, и ми говори: „Александре (това ми е 
истинското, пълното име), ще ти кажа много лоша вест“. Аз му отговорих: „Гос-
подин поручик, аз всичко зная. Вчера един земляк от допълняющата команда 
ми каза, че булката внезапно се споминала“. „Сашо – вика поручикът – ще те 
изпратя в домакинската рота по-назад, там ще е малко по-добре“. Казвам му: 
„Не, господин поручик. Аз ще остана с моите другари в ротата, на позицията. 
Всички имат семейства и искат да останат живи. Трябва да защитаваме Бълга-
рия“.

Угаснаха очите на Цвета и за мен настъпи черна нощ, непрогледен мрак. 
Душата ми се разкъсваше. Плачех аз, сърцето ми плачеше. Всичко за мен загуби 
смисъл. И преди ходех на опасни задачи – разузнаване, рязане на телени мре-
жи, но след смъртта на Цвета започнах да не мисля за себе си, не се пазех в ата-
ките, то какво пазене, ама все пак. Куршумите и шрапнелените парчета падаха 
около мене като капки на летен дъжд в праха. Много мои другари останаха там, 
покрай Вардара. Не се намери за мене куршум на фронта. Останах жив и здрав. 
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По това време, беше средата на октомври, полкът попадна в обкръжение. На-
шите части останаха далече и не можеха да ни помогнат, нямахме връзка с тях. 
Командирът на полка полковник Иван Тонев от с. Черни дол дойде на позиция-
та в нашата втора дружина и вика: „Момчета, зад нас е България. Ние трябва да 
изпълним военната клетва, да защитим Отечеството и унищожим враговете“. 
Много смел офицер и способен командир. Той спаси полка от обкръжението и 
ни поведе напред. Стигнахме до Скопие и войната свърши.

Върнахме се от фронта в средата на декември. По пътя от гарата до пло-
щада не стъпихме на паваж – улиците бяха покрити с цветя. Полковник Тонев 
каза много силна реч на митинга пред пощата. И досега звучи в ушите и душа-
та ми: „Братя българи, връщам ви синовете победители... Да живее България“. 
Беше много добър и свестен човек, ама комунистите го осъдиха в Народния 
съд, държаха го в затвора, пуснаха го и после го затриха в лагер. Така и не се 
разбра къде и как свърши дните си. Сега улицата, на която живееше, носи не-
говото име.

Върнах се вкъщи, а там пустиня, още не изстинали стъпките на Цвета. Къ-
дето се обърна, каквото погледна, всичко ми говори за нея; въздухът изпълнен 
с душата и присъствието ѝ. Малката вече я забравила, мама се грижеше за нея 
и плаче, плаче...

Мъката не може да се разкаже, за нея думи няма. Тя си остава в сърцето и 
трудно може да се изгони оттам.

За да намаля болката по Цвета, тръгнах да изкоренявам гора – бяха ни 
дали общинско място за облагородяване и ползване след това за пет години. 
Там се събрах с Иван Гологана. Ние и преди войната дружахме, но Цвета не 
беше доволна от това. Сега мъката ме сближи с него и станахме кажи-речи поч-
ти приятели. Той ми завъртя главата и от мъката и болката по Цвета не съобра-
зявах какво правя. Глупост направих, чичовата, голяма глупост, ама разбрах, 
когато беше късно. В последната неделя на януари, беше дата 29, се ожених за 
балдъзата на Гологана Рада – вдовица на Матанчето, убито на фронта.

С Рада ми премина животът, 46 години живяхме заедно. Лоша дума не сме 
си казали, не сме се карали. Всичко между нас е било само добро. Тя нямаше 
деца от първия брак, не можеше да има. Аз и затова я взех – да ми остане само 
детето от Цвета. Рада прие детето ми като свое. Заедно го отгледахме и възпи-
тахме. И дъщерята я чувства като родна майка.

За Рада не се намери място в сърцето ми – то е заето от Цвета. Мислех си, 
че с времето ще ми мине болката. Вятър работа – не всички пословици са верни 
или може би не са верни за всички хора.

Бяха минали по-малко от две години, откак живеехме с Рада. Една нощ 
сънувам Цвета. Яви ми се в бяла рокля с булото от сватбата и ми говори: „Цане, 
защо ме забрави, мило? Нали си мой! Гледай детето“. 

След този сън, чичовата, всяка нощ идва в съня ми. Повече не докоснах 
Рада, не съм поглеждал жена, ако искаш вярвай. Истина е. А бяхме млади с 
Рада – аз на 30, тя по-малка. Тя никога не ме попита защо правя така, но разбра 
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всичко. Така премина животът ми – през деня на работа с Рада покрай мене и 
Цвета в сърцето и нощите ми...

Рада се помина преди седем години. Никога не съм си спомнял за нея, не 
съм я сънувал, Цвета си е с мене и в мене. Те и годините ми станаха много – ми-
нах осемдесет преди пет месеца. Като си отида, не ме слагайте ни при Цвета, 
ни при Рада...

Худ. Емил Попов • Бик

Галерия „Възраждане“
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Жанет Михова

КОГАТО СИНЪТ МИ СИ СЧУПИ КРАКА,
МИСЛЕХМЕ ДА ПЪТУВАМЕ ДО ДАРДАНЕЛИТЕ...

Аз събирам душата парче по парче

като скъсана празна лонгета.

Оздравява крачето на моето дете.

Аз сред живите патешки кретам.

Аз съм жива и мъртва – люлеещ се мост

между храм и езически жертвеник.

Аз съм профил на Янус, подхвърлена кост

за играчка на вятър враждебен.

Край вековния спомен на мойта душа

млади фавни играят пиеса.

Поетесите къдри на Лесбос сушат,

после питат конете къде са.

А конете от острова хвръкнаха с дим

и преплуваха протока с екот.

Уморени коне сме. Сега да поспим

под гръбнака с възглавничка мека.

А когато – сторъко – озъби се пак

трудно утро с крака във лонгети,

аз се моля от сутрин до люляков мрак

да не спират да тичат конете...

РУСКА РУЛЕТКА

Ако тази нощ е магическа

тук е сборище на езичници.

Ние – странници, все различни сме…

Прекаляваме. Неприлично е.

Ако тази нощ мракът свъси се

и под камъка чуеш съскане,

и от кладенец заизмъкват се

сто неволи. И сме замръкнали…

Не разпитвай, а бягай в ниското –

там, където до камък плиска се

дълга, дълга – след дъжд разкискана 

бяла сянка – река измислена.
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Хей, бездомнико, ти… Обичам те.

Омагьосваш ме. Като в притча сме. -

По самотност с теб си приличаме.

И по давещо безразличие. 

Хайде, пей сега. Милвай вълците…

Эще, эще раз… Падна слънцето

и е сладостно по следата му

да искрим в екстаз … Хей, пропаднахме…

В топъл мъх заспи. Плащеница е

тази земна паст. И обричане.

Тичай, тичай, вълк – отхапи мъгла,

донеси я тук. Постели ни я.

После спри до нас…И пази, вълче,

омагьосани да не отречем,

че ни вкопчва студ и злина пълзи…

В барабана спи смърт за двама ни.
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Константин Златев

ДО СВЕТА ГОРА АТОНСКА, ИЛИ НЕЗНАНИЕТО НИ
КАК ДА НАПРАВИМ ПРАЗНИКА

За да стане малък хаджия, човек трябва да отиде до Света гора Атонска, 
да обходи чудните обители манастирски, да се поклони на добродаряващите 
древни икони. Трябва да протрие крак по скътаните светогорски пътеки, да 
запали свещ в крайпътните параклисчета. И още, да подремне на среднощните 
служби, да кусне от постната манастирска чорба, да пийне от пенливото мана-
стирско вино. И... още много неща, за които нито може да се пише, нито да се 
разказва. Ще ги усетите и разберете само когато идете по ония места.

Полуостров Атон е точно „зад баира“. От последните спусъци на Родопи-
те започва „дланта“ на Халкидическия полуостров, на около 150 километра от 
южната ни граница. След земи, по които са бродили дедите на всеки трети от 
нас. До пристанището на Уранополис. На няколко километра зад него е неви-
димата бариера на другия свят, наречен Атон.

Монаси, местни люде, поклонници сновем из кея в очакване на корабчето. 
То ни отнася на петнайсетина километра и... около 500 години назад. За тези 
500 години назад пише във всички писания за Света гора. А може пък мястото, 
където стотици хора са се събрали, за да служат безкористно на една Идея, по-
гребали стотици по-малки идеи, е 500 години напред?

В манастира Ватопед, втория по големина и старост на полуострова, един 
компютър до игуменарията е побрал в себе си 1600 години история. За да я 
предава нататък...

А времето тук наистина тече другояче. Службата започва в един часа след 
полунощ. Нас, несвикналите миряни, ни будят в три часа. Ставаме, обличаме 
нови бели ризи. Литургията започва в 3:30. Нощната литургия е тайнство, кое-
то струи отвсякъде, стена срещу беснеещите навън стотици сили. Хор от ясни 
мъжки гласове приплясква из тъмните изписани куполи. Сладостна миризма 
на тамян и полъх от развяващи се раса и... започваш да разбираш как и защо 
една песен се превръща в химн, парче дърво – в икона, как две свещички све-
тят и топлят десетки люде. И започваш да виждаш нещата, които не бива да се 
опитваш да изразиш с бедните си голи думи.

В 5 часа се пие кафе. Слънцето и тук изгрява в 7. В 9 часа е първото хране-
не. В 17:30 всички лягат да спят.

Така прекарвате четири дена – максималния срок за пребиваване тук. Че-
тири дена – достатъчно, за да се докоснеш, да усетиш дъха на живота, ако си 
готов за него.

Манастирите в Атон са общо двайсет. Седемнайсет от тях са гръцки, ос-
таналите – български, сръбски и руски. И още стотици скитове и килии. За 
четири дена могат да се видят пет-шест манастира. Стигат, за да усетиш духа на 
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това невероятно място. Да се върнеш у дома и да разкажеш на други – и те да 
отидат и да го видят. Може и един манастир да не успееш да разгледаш както 
трябва, защото всеки е събирал столетия онова, от което се е нуждаел човек. 
Освен водата и хляба. Макар че и вода, и хляб, и вино, и овощия тук има и се 
дават доволно – точно толкова, за да не мислиш за тях.

Когато в манастира пристигат гости, първо ги канят в архондарикона (гост-
ната) от нарочен монах. Разменят се задължителните фрази на учтивост, после 
ви черпят с локум, чаша вода, узо или кафе. След това ви водят в магерницата, 
за да ви нахранят. На дълги дървени маси са поставени точен брой купчинки 
храна: метална чиния с парче мусака, до нея чинийка едро нарязана маруля, 
до нея – затоплена ябълка, до нея – чаша вино. В средата – купа с няколко фи-
лии твърд, вкусен черен хляб и бакърена кана с вода. Чете се молитва. Игуме-
нът удря звънче пред себе си. Всички сядат и започват мълчаливо и бързо да 
се хранят. Един монах продължава да чете свещени текстове. Отново удар на 
звънчето – всички стават, раздава се шепа силно подсладено жито; спазвайки 
йерархията, всички излизат.

Нахранват ви и ви допускат в светата обител. Сякаш казват: „Е, хайде, тела 
човешки, наситихте тленното у вас, оставете го да гризе кокала пред портите 
на манастира, а вие влезте в Светата обител“. И потъвате в света на оживелите 
учебници по история, на уюта, който помните от бабиното си кандило пред 
иконата, на блясъка на безценните материали, опитали се да въплътят безцен-
ните идеи. Двадесет манастира – двадесет доказателства за безсмъртна твор-
ческа сила на човешкия дух: Ватопед, Пантократор, Ставроникита, Кутломиш, 
Иверон, Хилендар, Зограф... Манастир с манастира се свързва с пътеки.

Атонската пътека е чудно творение. Човек и природа са се усмихнали един 
на друг и всеки е дал най-хубавото от себе си. Човекът – сладостното, сигур-
ното чувство, че тръгваш от пристан и ще намериш пристан. Природата – де-
сетките зелени премени, преметнати край пътеката. Човекът – подслоните на 
килии, прегърнали се с тревата; природата – доловете, пълни с лепкава тъма, 
миришеща на езичество, което ще се прекръсти. Людето – вечните легенди на 
светогорската пътека. Тя – вечното си присъствие тук.

Вече нови пътеки кръстосват ридовете напреко – пътища, разровени от 
булдозери. Пътища по-малко романтични, но по-функционални. Новото вре-
ме е ударило печата си. Дори и тук.

Но ние се движим по старите пътеки. От пристанището Арсаната до мана-
стира Зограф, от Зограф до Хилендар се вие малко спретнато пътче, постлано с 
бели мраморни блокчета. Стотици и стотици хиляди, полагани един по един от 
поклонници като нас. И като извървиш белия път, попадаш в кондиката на ма-
настира като „... уста Генчо от Търново в лето 1863...“ или като „Константин от 
Чепеларе в година 1999“. Ти вече си вдигнал бариерата на историята, времето е 
в тебе и ти си във времето. 

Манастирът Зограф изниква като белокаменна крепост пред погледа. Ми-
наваме под огромните 5–6-етажни сгради от бял дялан камък. Влизаме през 
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входа, познат ни от снимките, посядаме в двора така, както толкова пъти сме 
го виждали в мечтите си. И въздъхваме с облекчение – в годините на крушение 
на ценности, на обезценяване на идеалите Зограф е такъв, какъвто винаги сме 
си го представяли: огромен, спокоен, непоклатим. Истинска крепост на българ-
щината! Чак сега ние, двадесет и три-четири годишните, така мразещи езико-
вите шаблони, разбираме какво точно значи „крепост на българщината“.

Манастир в свободен превод означава място, където душата намира покой. 
Ала нашият Зограф е място, където ДУШАТА ПЛАЧЕ. Плачем всички с мъжки, 
скрити сълзи и се тулим в тъмните кътчета на църквата. В нашата църква, на 
нашата литургия. След тържествуващата многобройност на гръцките хорове, 
след десетките поклонници, благоговейно целуващи подовете – една огромна, 
празна църква, в която двама-трима остарели, уморени и вече невярващи в нас 
монаси се молят на Бога. За нас. Те ни гледат с молба в очите, с надежда дано 
запеем, дано „сътворим Празника“. Някъде нещо се е скъсало. Защо се стигна 
дотук, Господи?

Стотици знайни и незнайни ктитори мълчат по стените, от иконите, от 
резбования позлатен иконостас, от златните свещници, от белите камъни по 
пътя.

Много се изписа напоследък за „загиването“ на Зограф. Да, някои от сгра-
дите са порутени, има и новопостроени от X век насам. Страшното е, когато се 
руши нетленният дух на манастира. Когато измират един по един пазителите 
на този дух. А нови няма.

Ако в Зограф останат по-малко от пет монаси, той ще премине в гръцки 
ръце. Може би тези ръце ще са по-достойни и по-вярно ще пазят тази крепост 
на Бога, защото крепостта на Бога стои над крепостта на националността.

А Крепостта на Общочовечността стои над крепостта на Общия Бог.
На една от терасите на сръбския православен манастир Хилендар чистят 

ориз няколко бежанци от Босна. Гледаме ги с нескрит, циничен интерес. Това са 
онези – от телевизора, участниците в странно-страшната дума „война“. Война 
на верска основа! Те бяха избягали от войниците на другия бог. Оттук накъде 
щяха да избягат?!

Една сутрин, като се разхождах, стигнах до гробището на манастира Став-
рониката. Някой си беше изкопал гроба. Някой нетърпелив и грижлив. Един-
ственото място за бягство за поклонниците на всички богове…

***

Да, станахме „малки хаджии“, имаме си документ за това. Човек цял живот 
става „малък ханджия“, независимо дали е ходил по Светите места. Аз станах 
такъв пред две икони в музейчето на Хилендар. Те стоят точно срещу вратата 
сред десетки други. Влизаш и неусетно заставаш срещу тях. И се усмихваш, и се 
разплакваш, и занемяваш. Исус. Богородица. Две нетленности, случайно спре-
ли върху дъските, за да продължат да ни доказват, че сме хора. Докато изчезнем, 
докато изчезнат и тези дъски, и този манастир. А те продължават, свободни и 
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вечни, до бъдното си въплъщение. Исус и Богородица. Кой ги е създал? Какъв 
е бил? Защо е бил? Защо е Джото, защо е Леонардо и кой е Микел Анджело?

Имената изчезват, изчезваш с тях и ти, но не ти е болно от това, защото 
знаеш, че някъде, без значение къде, ги има Тях Двамата; че някой, без значение 
кой, ги е видял. И така ще бъде завинаги.

И видях, че това е добро!

***

Манастирското вино се дава по една чаша. То е силно и чисто, повдига 
духа, без да го изкушава.

Хлябът се меси на ръка. Той е черен и твърд, но вкусен и засищащ.
Светата вода се пие след нафората в края на литургията. Тя е в мраморен 

купел и се сипва в мъничка сребърна чашка.
Вечер се спи на чисти шарени постели, на меки легла в бели стаи.
Газените лампи мъждукат до сутринта. А морето нежно приплясва в съня 

ти... И досега.

Зографски манастир
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Красен Химирски

БОГОМИЛСКИ ВЕКОВЕ

ЗАРАЖДАНЕ НА БОГОМИЛСКОТО УЧЕНИЕ  
И НЕГОВОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Богомилството е не просто един далечен спомен за днешното население на 
Балканите. Това особено се отнася за Западните Балкани. На въпроса: „Кои са бо-
гомилите?“, бошняците – славяни от Босна и Херцеговина, в един глас отговарят: 
„Това са нашите предци“. Те тачат своето уникално културно наследство, почитат и 
пазят великата галерия на открито от дялани и ваяни надгробия. Пръснати из ця-
лата страна. Неведнъж съм чувал от просветени и обикновени люде на тази стра-
на, че не ги интересуват религиозните догмати на Корана, че и сега те продължават 
да пазят в сърцата си богомилската вяра.

Новоманихейското дуалистично учение на поп Богомил се утвърждава като 
широко демократично реформаторско движение. То намира благодатна почва в 
средновековна България едва век след приемане на християнската вяра от цар Бо-
рис І и се разпространява по време на царуването на цар Петър І (927–970). Като 
широко социално-религиозно учение то изразява тежненията на недоволните от 
положението си народни маси. Има привърженици сред болярството и прибли-
жените до престола във Велико Търново. По същността си то е протест срещу фе-
одалните порядки и тегоби и увеличаване на данъците и дрегите вземания, срещу 
лицемерието и охолния живот на висшето духовенство. То поставя под съмнение 
основни постулати на християнската религия и религиозна практика. 

Богомилството обхваща Мизия, Тракия и Македония. Движението има свои 
върхове и спадове и различен характер в различните исторически епохи.

От първостепенно значение за изучаване на богомилството са Беседата про-
тив богомилите от Презвитер Козма и по-късно Бориловият синодик (1211 г.). В 
тях се съдържа анатема срещу основоположника на учението поп Богомил и него-
вите ученици Михаил (проповядвал около 970–1010), Тодор, Стефан, Добри (след 
падането на България под византийска власт). 

В края на ХІ и началото на ХІІ век главен проповедник и разпространител 
на богомилското учение е Василий Врач, който има широка подкрепа най-вече в 
Тракия и Македония. Разпространяваното от него учение има определена антиви-
зантийска насоченост и мотивира широките маси за борба срещу чуждеземното 
потисничество. Той е изгорен на клада в Цариград през 1111 г.

Разпространение на богомилското учение извън родината му.
След анатемосване на богомилите и изгонването им от цар Петър под натиска 

на Цариградската патриаршия те търсят убежище в близки и далечни земи. Бого-
милското учение намира бързо разпространение в съседните балкански земи, в 
буферната зона между православието и католицизма, както и в редица западноев-
ропейски страни. 
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Видният хърватския учен и историк Франьо Рачки още в средата на 19 век в 
своята книга „Богомили и патарени“ доказва, че това реформаторско движение в 
Ранното средновековие е тясно свързано и произтича от учението на поп Богомил, 
живял през 10 век в България. И днес е несъстоятелно да се търси друга родина 
на богомилството, както правят някой изследователи на католицизма и правосла-
вието, извън неговия естествен исторически център – средновековната българска 
държава, българското духовенство, знатната върхушка и други слоеве от населе-
нието. 

В течение на последвалите векове българската богомилска община, макар и в 
немилост, запазва първенствуващо си място за цялата богомилска общност. Воде-
щи са богомилските общини „България“ в Преслав и Търново, „Драговичия“ (по 
името на славянското племе драговичи) в Южна България, а по-късно и община 
„Македония“.

Проповедници на богомилството се прехвърлят през река Дунав и се устано-
вяват във Влашко, Молдова, Трансилвания, Русия. В Русия под тяхно влияние в 
средата на XIV и началото на XV в. се развива средновековното движение на стри-
голниците, особено изявено сред нисшия клир и монасите във Велики Новгород, 
Псков и Твер. Названието „стриголници“ по всяка вероятност идва от особеното 
подстригване при посвещаване в тази вяра. 

Богомилски проповедници и техни последователи се насочват на запад от 
българската граница. Притегателен център за тях става планината Бабуна в Ма-
кедония, откъдето получават името „бабунисти“. Известно е покровителственото 
отношение на цар Самуил към богомилите, който възприема част от социалните 
тежнения на богомилите, защитава ги от притесненията на местните феодали. Бо-
гомилите масово навлизали в Самуиловата войска. При превземането от Самуил 
на много райони от Западните Балкани – земите на Албания, Черна гора, Босна, 
Далмация, включително до Задар (Зара) на Адриатическо (Синьо) море и до зе-
мите на унгарския крал, заедно с войската пристигат много богомили, които се 
заселват в новите земи. 

Демографската динамика в резултат на честите войни, епидемии, религиоз-
ни гонения и други водят до омешване на населението от различните райони на 
Балканите. В културно отношение се извършва естествено взаимопроникване и 
взаимни влияния между различните етнически групи. Известна е близостта на 
културните традиции и особено на фоклора между различните етноси в онези те-
ритории, които някога са влизали в Първото и Второто българско царство. Още 
недостатъчно изследвана е близостта на българския фолклор с този на Босна и 
Херцеговина. Босненци и българи играят еднакви или сходни хорá, пеят близки 
в мелодично отношение любовни песни („севдалинки“), имат сродни традиции и 
начин на живот. Любопитно е, че у нас има села Босна и Боснек, а в Южна България 
– планина Босна, а в Босна и Далмация – селища като Търново, Ябланица, Желез-
ница, Ком, Враца, Върбица и др. Едва ли е случайност и срещаното в различни 
краища на България фамилно име Бошнакови.
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Утвърждаването на богомилската вяра в Босна и Херцеговина и последва-
лото историческо развитие.

Първоначално в Сърбия управляващите династии и православната църква 
били благосклонни към вълната от богомилски заселници, но при цар Неманя те 
са подложени на гонения. Богомилите навлизат по долините на реките Босна и 
Дрина, достигат до най-затънтени отдалечени места. Основават селището Връх-
босна (по-късно Сараево), преодоляват труднодостъпните планини на Източна и 
Средна Босна и Хум и се установяват в днешна Херцеговина и по Адриатическото 
крайбрежие и островите.

Както приемането на християнството от мъдрия български държавник цар 
Борис I през 865 год. изиграва важна роля за утвърждаване на независимата бъл-
гарска държава, така по-късно в друга историческа епоха изборът на богомилство-
то като държавна религия от босненските владетели в края на 12 век спомага за 
утвърждаване независимостта на младата балканска държава. Лавирайки между 
Рим и Византия, между православна Сърбия и католическите Унгария и Хърватия, 
босненските банове и крале започват една продължителна и трудна дипломатиче-
ска игра. 

Началото на утвърждаването на босненската държавност е положено от мъд-
рия владетел бан Кулин. Той застава начело на босненската бановина (княжество) 
непосредствено след бан Борич – първия останал в летописите босненски владетел. 
Бан Кулин отдава голямо внимание на развитието на търговията и стопанството и 
през 1189 г. подписва договор с независимата република Дубровник. В този първи 
договор на младата независима държава, запазен в архивите на адриатическата ре-
публика, се съдържат клаузи за разработване на богатите рудни находища на бал-
канската държава – сребро, олово, сол и др. Интересно е, че договорът е подписан 
на кирилица, в по-ново време наречена „босанчица“.

За консолидиране на държавата бан Кулин решава да отдели босненската 
църква както от Рим, така и от Цариград. В случая се касае не за автокефалност 
на босненската църква, а за приемане на широко разпространеното дуалистично 
богомилско учение за официална държавна религия. За широката подкрепа на по-
литиката на бан Кулин говори и фактът, че в края на ХІ век бан Кулин обявява при-
емането на богомилството заедно с десет хиляди души приближени – придворни, 
военоначалници и др. 

Скоро след това през 1199 г. банът е набеден от княза на Зета и Дукля Вукан 
Неманич пред римския папа Инокентий III, че разпространявал ерес. В премерена-
та и своевременна реакция на бан Кулин се проявява дарбата му на ловък политик 
и дипломат. Той свиква голям събор на Билино поле край Зеница и в присъствието 
на папски емисар се отрича от богомилството и приема католицизма и върховен-
ството на папата. Това спасило страната от подготвяния кръстоносен поход срещу 
еретичната църква. Синът на бан Кулин, който го наследява, е правоверен католик, 
но внукът Нинослав отново е убеден богомил. 

Тази игра с поредните папи, които периодично втвърдявали курса си сре-
щу бановината, продължила и през следващите векове. Най-често наказателните 
акции били възлагани на унгарските крале, известни с близостта си до папския 
престол. През 1235 г. унгарският крал Бела IV започнал тригодишен кръстоносен 
поход срещу Босна. Зад верските подбуди ясно личали захватническите амбиции 
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на унгарския владетел. Бан Нинослав претърпял поражение и отстъпил редица 
територии, като същевременно се обявявил за католик. 

По това време Балканите и Централна Европа били застрашени от опустоши-
телните нашествия на татарите. Бан Нинослав подпомогнал унгарския крал в бит-
ките с новите нашественици и спечелил благоразположението му. 

В босненската държава настъпил период на двувластие, което продъжавило 
и при следващия босненски бан Прийезда – васал на унгарската корона. Населе-
нието в труднодостъпни райони продължило своя традиционен начин на живот и 
не се отказало от своята вяра. Основателят на прочутата династия на Котромани-
те – Стьепан Котроманич, в края на ХІІІ век успял да утвърди независимостта на 
Босна. Босна отново станала първостепенна балканска сила при Стьепан II Котро-
манич (1314–1353), възкачил се на престола с помощта на Дубровнишката репуб-
лика. При неговото управление Босна значително разширила своите граници, като 
получила излаз на Адриатическо море от р. Неретва в Далмация до гр. Котор в 
Черна гора. Той превзел и редица сръбски земи и по-специално Хум (Захълмие) и 
получил титлата бан на Босна, Усора, Соли и господар на Хумската земя. Страна-
та отбелязала бърз икономически възход. Активизирали се рударските цетрове, 
където се добивала сребърна и оловна руда, засилили се връките с Дубровник и 
Венеция. Босна започнала да сече свои монети. 

Стьепан II Котроманич бил верен привърженик на богомилското учение. Бо-
сненската църква се утвърдила като важен фактор в държавата. Начело на боснен-
ската църква стоял Дьед (Великият Дьед), който участвал в светските дела на цар-
ството. Богомилското духовенство осъществявало съдебната власт, за което Дьед 
бил подпомаган от 12-членен Съвет на старейшините. В богомилската йерархия 
след дьед следват гости, старци и стройници. Великият дед и Великият гост участ-
вали във висши държавни церемонии, те издавали грамоти на босненските банове 
и крале. Такава грамота през 1323 г. получил Стьепан II Котроманич.

Много са пътищата, по които богомилската вяра проникнала в Западните 
Балкани. Освен споменатите по-горе канали не бива да се пренебрегва и иконо-
мическият фактор. Засилват се търговските връзки между Дубровник и Констан-
тинопол. По керванджийските пътища никнат оживени ханове, в редица от които 
ханджиите били богомили. 

Богомилското учение и религиозна практика.
Богомилската доктрина призовава за връщане към първоначалната христи-

янска вяра и очистването ѝ от последвалите наслоения. Те отхвърлят постулатите 
на официалната православна религия, църковната иерархия, изграждането на хра-
мове, тайнствата и обредите. Не признават Стария завет, светиите и мощите. От-
хвърлят изображенията на бога и иконите. За тях Исус Христос е обикновен човек, 
а Дева Мария – обикновена жена. Отричат светостта на кръста, който според тях е 
обикновено парче дърво. Отхвърлят църковните ритуали, включително и използ-
ването на нафората (душата на Исус) и виното (кръвта на Исус) в християнските 
ритуали. Според богомилите храм „Св. София“ в Константинопол е седалище на 
Сатаната. 

Както и по-предишни учения – манихейството и арианството, те разглеждат 
света като арена на противоборство на доброто и злото. 



Красен Химирски • Богомилски векове

алманах • Ϛвета гора • 2008 427

В богомилска църква има две основни течения: твърди и умерени привърже-
ници. Бог, както и дяволът са вечни и вездесъщи. Според богомилската доктри-
на, преповторена в много легенди и анонимни съчинения, Бог имал двама сина: 
по старият – Сатанаил, а по-младият – Исус. Сатанаил седял от дясната страна на 
Бога и ръководел небесните дела. Веднъж Сатанаил завидял на Бога и направил 
опит да заграби престола му, но Бог изгонил от рая разбунтувалия се син, който 
заедно с триста верни ангели слязъл на земята. Сатанаил сътворил видимия свят 
по подобие на небесния. Сътворената от Сатанаил змия станала негов верен по-
следовател. 

Видимият свят, включително и човекът, според съвършените е създаден от дя-
вола. Бог създал небесния мир, а според „твърдите“ богомили и небесните тела са 
създадени от Сатаната. Бог само вдъхнал душа на човека и живите същества. 

Богомилите призовават за отказ от материалното и вярват само във вътреш-
ните духовни сили на човека. „Съвършените“ богомили призовавали към въздър-
жание, включително и към отказ от брак и земни удоволствия. Мисията на човека 
на земята според тях е да постигне духовно съвършенство. Етиката на богомилите 
е създала норми на поведение, които са основата на човешкото общуване. Богоми-
лите отправят молитвите си сред природата, по билá и планински върхове. Те во-
дят аскетичен живот, въздържат се от материални блага. Сред „съвършените“ има 
и жени, което говори за равнопоставеността на жената в дуалистичното учение.

Разпространение на богомилската „ерес“ в Западна Европа.
Богомилите в Северна Италия станали известни като патарени, а тези в Южна 

Франция – катари, албигойци или бугри. Протестът срещу папската власт взема 
широки размери в Южна Франция, където се води продължителна кръвопролитна 
народна война срещу папската власт. 

Историческите данни сочат, че дуалистичата неоманихейска вяра прониква 
в Ранното средновековие в Западна Европа: във Франция – след 1000 г. в Шампан, 
през 1144–1145 г. в Лиеж, през 1147 в Орлеан и Дордония; в Италия –през 1028 г. в 
Пиемонт и Астия; в Германия – в Кьолн през 1143; в Англия – през 1162 г.

В редица важни събори в европейските страни участват и пратеници на бъл-
гарската богомилска църква. През 1167 г. в манастира „Св. Филикс дьо Кармен“ 
край Тулуза се провежда събор с участие на френски и италиански епископи и 
привърженици на тази вяра. От Константинопол пристига богомилският „папа“ 
– българинът Никита. Той бил добре запознат със състоянието на богомилски-
те църкви по това време, като наред с Българската, Драговишката, Мелнишката, 
Далматинската споменал и седем богомилски общини в Мала Азия. Дискутирали 
се основни теологични въроси на богомилското учение. Върховният богомилски 
йерарх отстоявал позициите на твърдите привърженици на учението, което било 
възприето от участниците в събора. 

От историята знаем, че падането на крепостта Монтесгур във Франция през 
1244 г. е озарено от зловещия огън на клада, на която са изгорени 200 еретици. 
След разгрома на френските албигойци и катари много от техните последователи 
напускат Франция и се установяват в Италия – в градовете Павия, Милано, Мон-
тоя, Кремона, а също така и в Англия. 
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За разпространение на учението и пренасяне на свещените богомилски книги 
в страните от Западна Европа определена роля играят и кръстоносците. След пре-
вземането на Константинпол в резултат на Четвъртия кръстоносен поход те уста-
новяват Латинската империя (1204–1261), като кръстоносците живеят продължи-
телно и по българските земи. Ролята на кръстоносните походи за разпространение 
на богомилското учение в западноевропейските страни е обект на специално из-
следване.

Някои от свещените богомилски книги, преследвани и унищожавани от като-
лицизма и православието, оцеляват в преводи на чужди езици – латински, гръцки, 
френски и др. През втората половина на ХII в. в община Конкорецо е пренесена 
Тайната книга на българските богомили (т.нар. Йоаново евенгелие). Впоследствие 
в превод на латински то е пренесено във френския град Каркасон. Известен е и 
т.нар. Катарски требник, запазен в препис на провансалски език. В него са изреде-
ни практикуваните обреди от богомилите, включително приемане на слушатели на 
дуалистичната вяра, издигането им във „вярващи“ и „съвършени“. Редица преводи 
на гръцки език още в Средновековието са преведени на старобългарски.

В тази връзка художествената творба от Антон Дончев „Странният рицар на 
Свещената книга“ звучи убедително. Проследявайки съдбата на френския рицар 
Анри, добиваме представа за големите рискове при пренасянето на подобни ере-
тични писания в Средновековието. Лежал в затвор в Търново, рицарят Анри по-
лучил задание от папата да изземе и му предаде срещу значително възнаграждение 
свещената книга на българските богомили. Изпълнявайки тази мисия, рицарят 
установил връзка с богомилските старейшини в околностите на Търново и поте-
глил с трима български богомили за Южна Франция. След продължителна душев-
на борба френският рицар постигнал правотата на богомилското учение и спасил 
свещената книга, която предал на ръководителите на разбунтувалия се срещу па-
пата народ на Южна Франция. 

Турското нашествие на Балканите и богомилството.
Особена роля през Средновековието играят династическите бракове. Бос-

ненските банове се женят за унгарски, сръбски и полски принцеси или отдават 
дъщери на крале от тези силни средновековни държави. Стьепан II Котроманич 
е бил женен за българска принцеса, чието име не е останало в историческите лето-
писи. От брака им се е ражда Твъртко I Котроманич, който наследява баща си на 
кралския престол (1377–1391). При едно пътуване до Будапеща младият Твъртко 
I Котроманич срещнал българската принцеса Доротея (Дорослава) – дъщеря на 
Иван Срацимир, владетел на Видинското царство, и се оженил за нея. Доротея по-
чинала 1390 г., година преди съпруга си. 

В период, когато под ударите на турските нашественици започва разпадът на 
Втората българска държава и на сръбската държава на Неманичите, Босна при 
Твъртко I Котроманич укрепва и разширява територията си за сметка на превзе-
мане на сръбски земи и той започнал да се именува крал на Босна, Хърватия и 
Далмация. В Косовската битка през 1389 г. Твъртко I Котроманич изпратил него-
лям отряд и се провъзгласил за победител. След тази решителна битка повечето 
балкански княжества постепенно губят своята самостоятелност и стават васали 
на турците. 
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Синът на Твъртко I и Доротея Срацимирова – Твъртко II Котроманич, на два 
пъти заема босненския престол (1404–1411 и 1424–1444). Първоначално през не-
говото царуване Босна е васал на Унгария, а от 1415 г. се признава за васал на тур-
ската империя. 

Сключеният политически съюз между Босна и Сърбия, скрепен от брака на 
владетелската дъщеря на Сърбия Елена с босненския престолонаследник Стьепан 
Томашевич в края на 50-те години на ХV век, не спрял победоносния поход на 
османлиите.

Султанът използвал противоборството между отделните владетели, като се 
намесвал в техните междуособни борби. Отделни воеводи и херцози наемали ос-
манска войска в борбата за надмощие над съседните княжества. Определена роля 
изиграло и предателството на някои владетели. 

След превземането на последната опора на босненското кралство – укрепе-
ната крепост Бобовац, рударските центрове Сребърница и Зворник, била застра-
шена и престолнината Яйце. Последният босненски владетел Стьепан Томашевич 
(1461–1463) успял да избяга, но бил заловен и посечен в крепостта Ключ. Стотици 
хиляди са избити или заробени. Множество синджири роби са откарани от турци-
те и продадени по пазарищата на империята.

След падането на Босна през 1483 г. балканските страни разделят тежката съд-
ба на поробените народи. Местното балканско население е подложено на поголов-
но потурчване, процес, идентичен с помохамеданчването на българското населе-
ние в Родопите.

Кралицата майка Катарина, дъщеря на Стьепан Вукчич-Косача и жена на 
Стьепан Томаш, изгубва двете си невръстни деца, които са заловени и изпратени 
в Истанбул от османлиите. Катарина потърсила безуспешно помощта на римския 
папа за освобождаване на децата, както и за възстановяване на независимостта на 
Босна. След смъртта ѝ тя е обявена за светица.

В историческата наука битува мнение, че падането на Босна под турска власт е 
ускорено от богомилите, предали десетки крепости без бой на османския нашест-
веник. То се основава на сведения от папството, което е склонно да прехвърли ви-
ната за турските победи върху богомилската ерес, дотогава изтребвана от него с 
огън и меч. 

Римският папа не намира сили да организира толкова необходимия в този мо-
мент кръстоносен поход срещу турските нашественици. Папа Пий II, към когото 
се обръщат за помощ босненските владетели, не се опира на приелите католицизма 
босненски християни, а търси предводителството на албанския воевода Скендер 
бег като водач на папски отряд. 

С падането на босненската държава богомилската религия бележи своя залез. 
В Босна процесът на ислямизация е мъчителен и продължителен. Стотици хиляди 
бягат от турския ятаган и намират убежище в земята на херцог Стьепан Вукчич-
Косача, в Хърватия, Унгария и Италия. 

Значителна част от богомилското население постепенно приема исляма като 
антитеза на католицизма и православието. В повечето случаи помохамеданчване-
то е продиктувано от практически съображения с цел запазване на определени 
привилегии и облекчения. Босна не прави изключение в отношението на осман-
лиите към поробената рая, добре известно и от нашата история. Приелите исляма 
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на първо време запазват имота, добитъка и инвентара си, освобождават се от да-
нъци, не изпращат войници в турската армия и пр. 

В битките на обединените християнски сили срещу османлиите следва да се 
изтъкнат два големи похода с участието на силите на различни европейски държа-
ви. Първият завършва с поражение на обединените сили в битката при Никопол в 
1396 г. Вторият е кръстоносният поход от 1443/1444 г., ръководен от полско-унгар-
ския крал Владислав III Ягело и унгарския воевода Янош Хуняди, в който вземат 
участие поляци, унгарци, чехи, словаци, румънци, босненци, хървати, руси, бълга-
ри, а също и отряд на римския папа. След ожеточени боеве край Варна при голямо 
числено превъзходство на турските войски е убит крал Владислав III Ягело. Обеди-
нените християнски войски са разгромени и повече от половината падат посечени 
от турски ятаган. Тези трагични събития, последвани от падането на Константи-
нопол през 1451 г., засилват апетитите на турците за ликвидиране на независимите 
балкански държави и продължаване на настъплението срещу Европа.

Каменната книга на богомилите.
Богомилската вяра оставя трайна следа върху духовната и материалната кул-

тура на балканските народи. Връх на материалната култура от този период са из-
градените крепости и дворци на босненските банове и крале, повечето от тях пре-
върнати в руини от нашествениците. 

В Средновековието босненската държава е била децентрализирана и няма 
традиционната за други държави столица. Всеки от бановете, а по-късно и кралете, 
има своя престолнина в зависимост от това, от кой район на страната произлиза.

Важно място за изучаване на богомилската традиция заемат средновековните 
официални документи, договори и грамоти, преписи на християнски книги и при-
писки към тях, богомилски апокрифни книги. 

Особено място сред материалната богомилска култура в периода от ХІІ до 
ХV век заемат каменните надгробни паметници, които надживяват исторически-
те превратности. Понастоящем в Босна и Херцеговина има над 65 000 каменни 
надгро бия, пръснати в повече от 2 500 селища из цялата страна, в планинските 
и труднодостъпни райони на Централна и Източна Босна, в долините на Херце-
говина и Далмация, както и по адриатическите острови. Богомилски надгробия 
освен в Босна се срещат и в Хърватия, Сърбия и Черна гора, а също така и у нас в 
Трънско.

Богомилските надгробия – тази иключително богата средновековна скулптур-
на галерия на открито, са обявени за световно културно наследство и са поставени 
под закрилата на ЮНЕСКО. Те представляват една богата енциклопедия на живота 
на различните слоеве на босненското общество, която все още предстои да бъде 
задълбочено изучена и въведена в научен оборот. Тя има своето отражение върху 
културата на изминалите векове, както и върху съвременната културна традиция.

Каменната книга на босненските богомили, писана на кирилица, от която са 
разчетени и публикувани повече от само няколко стотици, представлява щедър 
епистоларен шедьовър. 

Богомилските паметници са израз на синовна грижа и морален дълг към оти-
шлите си от него достойни членове на обществото. В най-богатите и внушителни 
богомилски паметници е фиксиран знатният род на покойния: воевода, старейши-
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на и позицията му в богомилската вяра – дьед, гост, старец и др. Най-често памет-
ниците се поставят от синове и дъщери на починалия или от най-близки роднини. 
В отделни случаи срещаме и името на „писача“ и на майстора-каменоделец.

Средновековният богомилски „писач“ не се обвързва с канон или установени 
образци, а подхожда творчески към отговорната си мисия. В изсечените епитафии 
създателите отразяват важни житейски и исторически факти, необикновени съби-
тия или природни явления, преживени от лицата, на които са посветени. Споделе-
но е най-съкровеното от живота на определена личност, житейската философия, 
душевните терзания и психологическото им състояние. 

Каменните надгробия са известни с различни наименования: стечак (мн.ч. 
– стечци), камен, кам, мрамор, белег, знаменье. Те имат няколко характерни фор-
ми: плоча, стела, „сандък“ и саркофаг, наподобяващ паралелепипед с контурите на 
малък каменен дом. 

Въпреки отричането на кръста от богомилското учение в редица случаи кръ-
стът е във формата на розетка и се използва като християнски символ, без да се 
свързва с библейския постулат за разпятието на Исус Христос. 

Каменните ваятели са твърде изобретателни при избора на формата на стечци-
те. Понякога се ваят антропоморфни надгробия или човешки фигури със скръсте-
ни ръце. 

Надгробията по принцип са съизмерими с ръста на покойника. По размера, 
формата, богатството на украсата и надписите върху тях може да се съди за об-
щественото положение на напусналия този свят. Издялани са от масивен камък с 
различна твърдост, докаран от най-близките планини, понякога отстоящи на де-
сетки километри от мястото на погребението. Изсичането на каменните грамади 
от планинската снага, извайването им до мястото за поклонение напомнят египет-
ски труд. Тази сложна инженерна задача се изпълнява от цялото общество, като 
се използват реалностите на онази епоха. Каменните грамади, понякога до 30 тона 
тежки, са транспортирани върху път от наредени един до друг обли стволове. Те-
глени са от десетки двойки (до четиридесет впряга) яки волове, направлявани от 
десетки силни мъже. 

Установените върху тленните останки на покойника стечци стоят върху ши-
рока основа и завършват с островърх или плосък покрив. Ориентирани са в по-
сока изток-запад. Най-импозантен е стечакът на основоположника на кралската 
фамилия Котроманичи от Згошча край гр. Какань, понастоящем изложен в двора 
на богатия Земальски (страноведчески) музей в Сараево. 

Върху лицевата източна вертикална страна най-често има розетка с артистич-
но вплетен кръст. От двете страни на надгробията са изваяни богомилски и хрис-
тиянски символи, както и растителни или животински орнаменти. Космогонните 
представи на богомилите са изобразени с изваянията на месец-ладия, отвеждащ 
душите в задгробния свят. Слънцето с множество лъчи символизира всепобежда-
ващия живот, рояци звезди пръскат ярка светлина. Бойни и ловни сцени, двубои 
между пешаци воини или ездачи, яхнали коне, оживяват по стечците. Често се сре-
щат и фолклорни мотиви – кръшни хорá или ръченици. 

Лесно по изобразените символи може да се отгатне заниманието на напусна-
лото любимо същество. Върху надгробието на войник са изваяни меч, щит, пика, 
бойна секира или боздуган, на ковач – чук, на ловец – лък и стрела. В каменните 
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изваяния изобилстват плодовете на земния труд – лози и гроздове, ябълки, круши 
и др.

Каменните изваяния векове воюват с дивите природни сили, бури, поройни 
дъждове, сковаващ мраз и летен слънцепек. Но най-сериозна заплаха за тези ис-
тински шедьоври е съвременният човек и днешната цивилизация. Автомобилни 
магистрали прегазват старинните гробища. На ралични места се виждат поломени 
надгробия от булдозери и екскаватори и друга строителна техника. Фронтовата 
линия в неотдавнашната братоубийствена война често прекосява богомилските 
гробища. Има много случаи, когато под тях са заровени мини и или бомби. 

Каменният календар на богомилските надгробия.
Десетките хиляди богомилски паметници, пръснати из планините и долините 

на Западните Балкани, свидетелстват за епохата на тяхното създаване и територи-
алните граници на средновековна Босна. 

Временният календар на надписите върху босненските стечци, започнал от 
средата на ХІ век, показва динамиката на развитие на босненската държава през 
Средновековието. Ясно се очертават и териториалните граници на богомилите 
върху земите на днешна Босна и Херцеговина, в Западна Сърбия, Черна гора, по 
Далматинското крайбрежие и на островите в Адриатика. 

Едно от първите надгробия с кирилски надпис е това на великия княз Ненац 
от с. Радимлья край Столац от 1094 г., когато Босна е още в рамките на държавата 
на дуклянския владетел Бодин (1082–1102). 

Стечакът на Дидодраг Гояк от 1167 г., „когато горите бяха пълни с вълци“, съ-
държа жалба на покойния към майка му заради женска изневяра. 

Надгробната плоча на жупана – управител на областта Требинье в Далмация, 
е датирана 1172 г.

Белегът на богобоязнения праведник от селището Търтисе, сразен от светка-
вица край град Фоча, е датиран „лято господне 1174“.

С възкачването на босненския владетел бан Кулин (1180–1204) на престола, 
когато богомилството получава статут на официална религия, поставянето на бо-
гомилски стечци става традиция в младата държава. 

От „лето 1205, година след като в земята легна великия бан Кулин“, датира 
каменният „белег“ на юнака Богчин Радинич в Сребърна.

От стечак в Долна Згошча – района на Какань, узнаваме, че през листопад (но-
ември) на лето 1209, „месец хубав, но тъжен“, младият момък Станац доброволно 
е напуснал живота, покрусен от изневярата на любимата Сипара.

Благодарение на каменоделеца Дражета и на майстора Хусан, изографисал 
надписа от 1258 г. във Връхбосна (днешно Сараево), се запознаваме с душевните 
терзания на философски настроения Любльен.

В село Баньевичи, община Братунац, от 1273 г. е останал паметник на бого-
милския старейшина – „добрия гост Мисльен, от правата Босанска вяра“ и негова-
та съпруга Бадача. 

Надгробието на Прийезда Вигань от с. Раваньска Врата, район Купреш, през 
1303 г. ни излага философските му размисли за преходността на живота.
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Стечак от 1327 г., когато царува бан Стьепан Котроманич, свидетелства за 
убийството от ревност на младия Динко Влкач от Радимля – „по-млад от двадесет 
пролети, по-бърз от есенен вятър“.

След надвисването на османската опасност над Балканите местното славянско 
население търси опора в своята богомилска „права вяра“. От 1389 г. – годината, 
когато „Твъртко бе крал на Босна, Сърбия, Далмация и западните земи“, датира 
стечакът от Кральева Сутьеска на „Таниша Грк, обичан от краля“.

В „лето Господне 1402 г.“ най-младият син Борьен на богомилския гост Хотьен 
от Връхбосна е поставил, а монахът Санко изписал белега на Линил – най-стария 
син на госта. 

Белегът от 1422 г. на младото момиче Аста от Радимля край Столац ни убежда-
ва в силата и чистотата на нейната любов.

Любопитен надпис върху семеен надгробен белег от с. Ходово край Столац в 
Херцеговина от 1447 г. разкрива щастливия съпружески живот на Къркса и него-
вата съпруга Калия. 

Богомилската вяра в Босна и Херцеговина бележи упадък след завземането на 
страната от турските нашественици през 1463 г. и постепенната ислямизация на 
местните славяни. В териториите, най-късно паднали под властта на османлиите, 
богомилски надгробия продължават да играят своята роля до средата на ХVІ век, 
дори и по-късно. Първите поколения, живели при османска власт, продължават да 
пазят богомилските си вярвания и спазват богомилската традиция. Дори когато по 
настояване на ходжите те са принудени да поставят вертикални нишани, роднини-
те ваят богомилски символи върху тях – слънце, звезди, ябълки, мечове и др.

В последвалия период от XVI и XVII в., когато с меч, огън и убеждение се на-
лага мюсюлманската вяра, нишаните започват да изместват богомилските стечци, 
кирилицата е заменена с арабско писмо и сурите на Корана.

***
Учените на Босна и Херцеговина през последното десетилетие навлизат в пери-

од на по-задълбочено изучаване на своята средневековна, нова и най-нова история, 
изследват историческите реалии и търсят обективната истина на своята босненска 
нация. Мистификацията с т.нар. мюсюлманска нация, едно историческо изобрете-
ние в бивша Югославия, през последните десетилетия не издържа проверката на 
времето и бе развенчано след кървавата братоубийствена война от 1992–1995 г. 

Академичните учени на Босна и Херцеговина и по-специално от Академията 
на науките на тази млада федеративна държава, и университетските преподавате-
ли от Сараево, Мостар и Тузла работят в тази насока и заслужава да бъдат насър-
чени и подкрепени. 

Народите на Западните Балкани се нуждаят от толкова жадувания мир и раз-
бирателство между всички етнически общности: бошняци, сърби, хървати, маке-
донци, албанци, евреи. Дълбоко наранените страни след братоубийствена война 
днес има други приоритети – възстановяване на разрушената икономика и гаран-
тиране на нормален живот на обществото. Но и в този период се появяват немал-
ко публикации, посветени на различните периоди от миналото на тази славянска 
страна. Особен акцент в тези изследвания се поставя върху проучване на средно-
вековната богомилска култура – върхов момент в историческата съдба на Босна и 
Херцеговина.
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Георги Кокеров

КОНСЕРВАТИЗМЪТ И НАЦИОНАЛИЗМЪТ

Консерватизмът

България заема особено място в Югоизточна Европа с природните условия и 
качества на народа си: честолюбие, енергия, издръжливост, твърдост, пестеливост, 
желание и способности за усъвършенстване1. Това са част от елементите, създава-
щи условия за поява, съществуване и развитие на консерватизма в душевността на 
българите. По-надолу ще се постараем да изложим същността на консерватизма и 
неговото място в днешното наше общество.

Консерватизмът е система на мислене, действия и обществено поведение, 
която утвърждава и развива вечното, устойчивото и непреходното в човешкото 
общество, в мисленето, поведението и действията на хората. Консерватизмът ут-
върждава правата на личността и създава условия за развитие и усъвършенстване 
на човека, на обществените институти2.

Консерватизмът като начин на мислене и поведение не отхвърля новите идеи 
в обществото и мисленето, но е за разумни изменения, които създават и водят до 
хармония и съвършенство в обществото, политиката, отношенията между хората, 
културата и икономиката. 

Консерваторите са високонравствени хора, защото са отговорни и възпита-
ни в духа на религията (за нас, българите – православието), традициите, на неиз-
менните и непреходни принципи на хуманизма в обществото, родовото начало, 
семейството. Те са носители на традициите и на доброто, те са добри граждани на 
своето Отечество и всяка своя обществена задача изпълняват с желание, старание 
и всеотдайност.

Основните черти на консерватизма се свеждат до следното:
• утвърждаване на човека-гражданин с неговите мисли, воля, цели, стремежи 

и отговорности;
• желание и действия на отделната личност и на обществото за развитие и 

усъвършенстване, построени върху традициите, родовото начало, религията и 
обичаите;

• живот и действия на хората за развитие, укрепване и утвърждаване на се-
мейството и родовите традиции в обществото;

• въздържане от резки изменения и увличане в неясни и съмнителни идеи, 
проекти и решения;

1 Според А. А. Савински (1863–1937), руски пълномощен министър в София (1911–1915), 
тези качества на българите правят България твърде опасна за руската политика. Това по наше 
мнение е една от причините за враждебното отношение на Русия към националното обединение 
на българите.

2 Армията е един от първите обществени институти и за нея е особено характерен консер-
ватизмът, но това не ѝ пречи винаги да използва най-новите и прогресивни знания, техника и 
технологии.
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• отслабване и премахване на влиянието на идеи, политически течения и 
действия, насочени срещу традициите, морала и установения обществен ред;

• уважение на обществените институции – църква, армия, училище и работа 
за тяхното развитие, укрепване и усъвършенстване;

• уважаване на държавата, държавните институции и реда, създаден от кон-
ституцията и законите;

• любов към Отечеството, посвещаване на идеалите и целите на личността 
на интересите на Отечеството, на неговите език, култура, исторически традиции, 
идеали, цели и стремежи;

• в държавата консерватизмът се проявява в равенството на всички граждани 
пред законите, самоуправление (изразяващо се чрез участието на народа в законо-
дателната власт), гарантиране на сигурността на гражданите и неприкосновеност 
на частната собственост.

Икономическа основа на консерватизма е собствеността. Собствеността пра-
ви човека свободен и създава условия за проявяване, развитие и усъвършенстване 
на всички добри човешки качества: трудолюбие, инициатива, взаимопомощ, жела-
ние и способности за усъвършенстване, утвърждаване и развитие на традициите и 
пренасяне чрез тях в бъдещето на общочовешките морални и културни ценности, 
благородство и доброжелателство в отношенията между хората, любов към Оте-
чеството и своите съотечественици, строго спазване на моралните норми и за-
коните в държавата3. Свободният човек е отговорен за своите действия, уважава 
държавата и строго спазва законите и обществения ред. Икономическата свобода 
развива инициативата и дейността на хората-граждани в производството на мате-
риални блага, което ги прави по-богати, радостни и щастливи. Това води до иконо-
мическо богатство и просперитет на държавата. Така се развиват, усъвършенстват 
и пренасят в бъдещето идеите на хуманизма.

Идеите на консерватизма могат да се развиват и проявяват само в общество 
на собственици. Когато членовете на обществото са лишени от собственост, те се 
лумпенизират, могат лесно да се манипулират и да се подлагат на идеологическа 
обработка, която ги заставя да приемат идеи, чужди на хуманизма и демокрацията. 
В тези условия изчезват нормите на човешкия морал и насилието става безгра-
нично. Така тоталитарните идеологии насаждат терора и убийствата, които стават 
ежедневие, масова обществена практика.

Свободата мотивира човека-собственик, неговото поведение и отношението 
му към политическите идеи и течения. Той става отговорен и всички свои дейст-
вия подчинява на интересите на държавата и своите интереси. Консервативното 
поведение предпазва гражданите от увлечения по крайни радикални идеи. Консер-
ваторите обичат и уважават Отечеството си, съзнателно и всеотдайно работят за 
него и за благото на своите съотечественици.

Консерватизмът дава сили и увереност на човека-гражданин и му помага да 
се съхрани в тежки дни на сурови изпитания и голямо напрежение. Именно кон-
серватизмът в нашето общество запазва българското народностно самосъзнание и 

3 Основната причина за тоталната разруха в днешна България е липсата на собственост, 
която създава т. нар. средна класа.
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създава условия за появяването и укрепването на нацията по време на национал-
ното Възраждане4.

Националноосвободителното движение започва с борба за признаване на бъл-
гарската нация в Османската империя. Известна е от историята дейността на княз 
Стефан Богориди – българин от Котел и висш сановник на империята, и на д-р 
Стоян Чомаков от Пловдив. Благодарение на консерватизма с либерални средства 
тези двама българи организират дейността за създаване на самостоятелна българ-
ска православна църква5, която завършва успешно с фермана от 27.02.1870 г. 

В своята идеология и дейност В. Левски залага на консерватизма на българ-
ския народ: православие, родово начало, традиции. Идеите му намират подкрепа 
благодарение на консервативното възпитание на неговите сподвижници и засиле-
ния стремеж за национално освобождение и независима държава след създаване-
то на самостоятелна българска православна църква. 

Основната клетка на обществото – семейството, е рожба на консерватизма и 
е построена върху принципите на консерватизма. Отношенията в семейството се 
градят върху обществените и семейните традиции и общочовешкия морал. Мо-
ралните норми утвърждават и пренасят във времето чрез консерватизъм вечните 
и непреходни ценности на хуманизма и прогреса6. 

В течение на десетилетия в нашето общество е наложено мнението, че кон-
серватизмът е вредна, антинародна теория и практика, която спъва прогреса. 
Консерваторите са представяни за лоши хора, врагове на свободна и независима 
България.

Странно е отношението към консерватизма в днешна България. И днес се на-
сажда в народа и обществото мнението, че консерватизмът е вредна и реакционна 
доктрина, спираща прогреса и движението към съвършенство. В действителност 
е точно обратното. В нашата история и в историята на други народи практиката 
показва, че прогресът и развитието на обществото в областта на икономиката, кул-
турата, демографията и др. са най-силни в условията на консерватизма.

Абсолютно несъстоятелни и необосновани са твърденията, че консервати-
змът е ретроградна и вредна за хората доктрина. Това са измислици на крайни-

4 Пруският крал Фридрих Велики (1712–1786) въвежда задължително безплатно четири-
класно образование в кралството си (1740) 22 години преди формалното начало на Българското 
възраждане. След 150 години България е сред най-силно развитите страни в Европа, а българ-
ските студенти са пример за подражание и гордост на европейските университети.

5 Като че ли това е единственият успех на либерализма в българското националноосвобо-
дително движение, с център в Цариград. По-късно Русия чрез своя посланик в Цариград граф Н. 
П. Игнатиев и помощника му К. А. Леонтиев налага радикалния път в националноосвободител-
ните борби и центърът се премества в Букурещ. Този въпрос не е изследван в нашата история 
на Възраждането.

6 Основните принципи на възпитанието са заложени и се реализират в семейството, по-
строено върху традициите. Такива са семействата на Чорбаджи Марко от „Под игото“, на Йордан 
Герака от „Гераците“, на Ст. Глаушев от романите на Д.. Талев, Болконски и Ростови от „Война и 
мир“ на Л.Н. Толстой, Форсайтови от „Сага за Форсайтови“ на Дж. Голсуърси и много др. Трябва 
да кажем, че всички български семейства до 1944 г. са от консервативен тип.
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те радикални теории, които се стремят да разрушат обществото7. В тази дейност 
най-много им пречи консерватизмът, който е заложил в обществото традициите и 
моралните норми, утвърждаващи човещината и благородството в обществените 
отношения.

Като всяка идея консерватизмът е построен върху определен идеал. Идеалът, 
към който се стреми консерватизмът, е създаден в обществото в течение на много 
години и се пренася във времето чрез традициите. Той съдържа в себе си вечните 
непреходни ценности, които помагат на хората да стават по-добри и да устояват на 
разрушаващото действие на радикализма. 

Консерватизмът засилва корпоративното чувство8 и стремежа на хората към 
единение. Отначало това се проявява в семейството и след това в обществото. В 
хората, възпитани в духа на консерватизма, са силни корпоративните чувства и 
стремежи; те имат високо чувство за отговорност към обществото и Отечеството. 
Така се създават условия за укрепване на национализма сред народа и засилване 
на родолюбивото чувство във всички граждани на страната. Възпитаните в кон-
сервативен дух членове на обществото са добри граждани и прекрасни войници 
в мирно време и на бойното поле. Това показват българите на Европа и света по 
време на войните за национално обединение. 

Любовта е построена върху консерватизма и утвърждава идеите му. Тя кон-
центрира мислите и чувствата на личността върху обекта на привличането и кара 
влюбените да живеят и мислят само за себе си и своето семейно щастие и съв-
местна работа в името на своята любов. Консервативното мислене в тези условия е 
най-доброто средство за реализация на човека в обществото чрез любовта и осъ-
ществяване на неговите мечти, планове и желания. Семейството е рожба и кре-
пост на любовта. Чрез любовта изкристализират най-интимните човешки чувства 
и желания. Децата, родени в консервативно семейство, получават консервативно 
възпитание и са носители на най-прекрасните и хуманни черти и способности.

Благодарение на консерватизма се постига духовното национално обединение 
около националните идеали. Животът и действията на хората се подчиняват на 
осъществяването на тези идеали. Исторически пример за това е обединението на 
Италия. По същия път тръгва и България, но за съжаление нейната историческа 
съдба е по-различна9. 

Българският народ е преживял сериозни изпитания по време на войните за 
национално обединение. Особено сложно е след Първата световна война, когато 
страната претърпява политическа катастрофа след жестокия Ньойски договор. 
Консерватизмът на обществото създава условия за единение на народа около Царя 
и правителството и прегражда пътя на земеделците, дошли на власт след свободни 
демократични избори, да създадат съсловна диктатура. Наложената след това от 

7 Последователно и системно разрушава обществото марксизмът, като започва от основата 
– собствеността. Други радикални учения – анархизъм, фашизъм, национал-социализъм, раз-
рушават обществото чрез унищожаване на морала и налагане на нов морал при запазване на 
частната собственост.

8 Корпоративизмът уважава и подчертава индивидуалността на всеки член на корпоратив-
ната общност. Колективизмът унищожава индивидуалността на хората и налага волята на Пар-
тията-държава чрез т. нар. демократически централизъм.

9 По аналогия с Италия някои автори наричат България Пиемонт на Балканите.
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Коминтерна гражданска война не засяга морално-политическото единство на на-
цията. Общочовешките ценности помагат на българите да запазят душевността си, 
да устоят на внесения отвън терор и да помагат с всички сили на правителството в 
успокояването на страната и възстановяване на общественото спокойствие.

Идеите на консерватизма създават условия и мотивират хората да се стремят 
към развитие и съвършенство. Това прави хората душевно по-богати и нравствено 
по-силни и по-устойчиви. В консервативна среда трудно проникват идеи и теории, 
вредни на човечеството, на хуманизма и прогреса. Консервативното възпитание 
защитава обществото от чужди на националните интереси идеи и теории като ин-
тернационализъм, космополитизъм, глобализъм. 

Консерватизмът сближава и сдружава хората около обществено значими 
идеи, цели и стремежи и насочва техните мисли, сили, воля и енергия за работа в 
името на семейството и обществото. Желанието и работата за усъвършенстване на 
личността прерастват в стремеж за усъвършенстване на обществото10.

Семейството като гнездо на любовта, родовите традиции и интереси създава 
условия за укрепване на обществото и засилва значението на обществените (об-
щонародните) интереси. Благодарение на силните родови традиции българското 
семейство се развива и укрепва духовно и икономически. Заедно с него се развива 
и усъвършенства българското общество11, което показва българската история до 
1944 г. 

В днешна България особено важно е за всички българи, за държавата ни да се 
развива и укрепва консерватизмът. Само чрез консервативно мислене и действия 
можем да реализираме идеалите и стремежите на България и да постигнем хармо-
ния в обществото.

Национализмът

Сред балканските държави и народи България и българите заемат особено 
място с природните условия и качества на народа си: честолюбие, енергия, из-
дръжливост, твърдост, пестеливост, желание и способности за усъвършенстване. 
Към тях трябва да се добавят богатството и плодородието на почвата. Всичко това 
определя отношението и политиката на Великите сили към България и българите. 
Ние можем да им противопоставим освен богатствата на нашата земя и силата на 
българския дух на първо място национализма. 

Според Съвременна българска енциклопедия национализмът е човешко чув-
ство, определящо съзнателно, активно и съпричастно отношение на личността 
към националните ценности, идеали и исторически стремежи, изграждащи съдър-
жанието на националното съзнание, способност да се обосновават и защитават 
тези ценности, идеали и стремежи. Национализмът е антипод на националния ни-
хилизъм и космополитизма, реакция срещу войнстващия интернационализъм и 
настъпващия глобализъм. Изразява непокорството и непримиримостта на човека 
срещу обезличаването и загубата на национална идентичност.

10 Благодарение на консервативното мислене и високо развитото чувство на обществен 
дълг в нашето общество широко разпространено е било спомоществователството.

11 Това дава основание на Ив. Михайлов да нарича България „Швейцария на Балканите“.
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Общите черти на национализма се свеждат до следното:
– любов и привързаност към общата територия, език, култура, исторически 

традиции, идеали и стремежи;
– стремеж към политическа независимост, суверенна държава, духовно и по-

литическо единство на нацията, издигане и утвърждаване на престижа ѝ;
– убеждение и вяра в необходимостта от развитие, обогатяване и усъвър-

шенстване на Отечеството и действия за изпълнението на това.
Появата на национализма се свързва с появата на нациите. Той е неделим от 

нацията и характеризира нейния стремеж за съхраняване в трудни периоди и усло-
вия за съществуването ѝ. Появяването на чувството за национално самосъзнание 
може да се разглежда като една от причините (ако ли не и основна) за повишаване 
на творческата активност на българите след Кримската война и свързаните с нея 
икономически, демографски и културен растеж.

Национализмът е придружен от духовното укрепване на личността, създава-
що условия за физическо здраве и нравствено съвършенство и след това за реални 
действия в практиката.

Икономическа основа на национализма, на любовта към Отечеството е соб-
ствеността. Собствеността прави човека свободен и го мотивира в неговите чув-
ства, мисли и действия. Съществува утвърдена през вековете причинно-следстве-
на връзка: собственост – отговорност – морал – човек – общество12. Общество, 
лишено от частна собственост, е обречено и не може дълго да просъществува13. 
Високонравствени могат да бъдат само хората-собственици. Само те могат да бъ-
дат истински и достойни граждани-националисти, да живеят, работят и служат на 
Отечеството и на неговите идеали. Когато се говори за душевността на българите, 
се имат предвид българите-собственици14. За съжаление нашите съвременници 
много се различават от нашите деди и прадеди15.

Национализмът винаги предполага съществуването на национален идеал. 
За българската национална кауза ролята на национален идеал и същевременно 
програма имат идеите, заложени във фермана от 27.02.1870 г. за създаване на са-
мостоятелна българска православна църква. По-късно тези идеи са доразвити в 
Проекто-решенията на Цариградската конференция (12.1876) и Санстефанския 
прелиминарен протокол (19.02.1878). С течение на времето превратностите на съд-
бата изменят много нашия национален идеал и днес от него е останала малка част. 
Развитието на българския национален идеал във времето може да се представи с 
думите на Петер Юхас: „Историческа истина и политическа реалност“.

12 Този въпрос се нуждае от особено внимание и разглеждане. Липсата на собственици 
обяснява успехите на комунистите (социалистите) в България през последните 17 години. Това 
показва, че българските комунисти най-добре са изпълнили рецептата на „пророка“ К. Маркс 
и са лумпенизирали българското общество до такава степен, че хората приемат безрезервно 
марксистко-ленинската доктрина и я утвърждават в свободни избори. 

13 Въпросът е добре представен в книгата на проф. Ал. Цанков „Трите стопански системи 
– капитализъм, комунизъм и национал-социализъм“. С., Полиграфия, 1942. 181 с.

14 За тях пишат Зах. Стоянов, Ант. Страшимиров и Ив. Хаджийски.
15 Досега този въпрос не е разглеждан и не са обяснени причините за тоталната разруха в 

днешна България. Не използваме понятието „съвременна България“, защото вече е употребено 
от С. Радев (1910), като има предвид процъфтяващата ни Родина в началото на миналия век.
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В началото трябва да се каже за отношението между национализма и патрио-
тизма. Патриотизмът е любов към Отечеството като жизнена позиция и отноше-
ние към държавната система, сънародниците, миналото и настоящето. Той е начин 
на мислене, на мироглед и повече се проявява като пасивна позиция на личността. 
Това човешко чувство сплотява хората около националната идея да живеят и рабо-
тят в името на Отечеството. Патриотизмът се проявява в творчеството и дейност-
та на личността, на човека-гражданин, на групи от хора. 

Национализмът е устойчива и активна система от идеи, осъзнати и национал-
но осмислени от личността или от определена група хора, обединени от съзнание-
то за еднотипна национална принадлежност. Защитава принципите на национална 
идентичност, национално единство, национален суверенитет, развива съзнанието 
за свободата и независимостта на Отечеството. Хората с развито чувство за наци-
онализъм мислят и живеят с болките, идеалите и стремежите на Отечеството. За 
тях Отечеството е над всичко.

Национализмът е интимно човешко и високо емоционално чувство, продъл-
жение на любовта. Ако любовта е влечение и обич към близки хора, то национали-
змът е общочовешко чувство и изразява отношението на човека към Отечеството 
си и към своите сънародници. Национализмът винаги предполага активна пози-
ция на човека в обществото и действия, подчинени на интересите на Отечеството 
и народа.

Съвременният национализъм е модерен16. Когато говорим, че обичаме Оте-
чеството си, ние уважаваме това чувство във всички други хора, граждани на съ-
седни и по-далечни в пространството страни. Те също имат отечество и то за тях 
е не по-малко ценно и скъпо. Това е общочовешката същност на модерния нацио-
нализъм. Тя заедно с другите общочовешки ценности, идеи и чувства утвърждава, 
развива и пренася в бъдещето богатството и могъществото на хуманизма.

Когато говорим за национализма в България, имаме предвид всички българи, 
граждани на Република България. Национализмът няма етническа окраска. Той е 
присъщ за всички граждани на една държава. Не трябва да се мисли, че етнически-
те особености влияят на националните чувства. България е родина, отечество на 
всички български граждани. Истинският националист обича България без усло-
вности и ограничения с цялото си сърце и душа. Достатъчно е да се вземе истори-
ята на кой да е български полк, да се мине покрай паметник на героите от войните 
и да се види, че в списъка на героите, останали на бойното поле, се срещат предста-
вители на всички етноси, живеещи в България. За всички тя е отечество и всички 
са живели, работили и загинали за нея. Всички са достойни български синове. На 
паметника на Незнайния войн е написано за всички герои:

„Българийо, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях
и те достойни твои, майко, бяха,
и твойто име само кат’ мълвяха,
умираха без страх.“

16 За модерния национализъм пише проф. Орлин Загоров „Модерният национализъм“ 
(1995), но за съжаление при него след публикуване на книгата теорията и практиката сериозно 
се разминават.
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Национализмът, любовта към Отечеството, предаността към неговите идеали, 
цели и исторически стремежи трябва да се приема като нравствена категория, като 
едно от висшите човешки качества и достойнства, част от душевността и нравстве-
ността на човека. Личността, лишена от национални чувства, прекланяща се на 
идоли и идеи, различни от националните идеали, е лишена от човещина.

Национализмът е интимно човешко чувство, породено от любовта към Оте-
чеството и своите сънародници. Затова му е чужда омразата. Любовта не може да 
създава условия за омраза и прераства в уважение на подобни чувства в хората 
от други страни. Омразата е присъща на сепаратистките идеологии и движения 
– болшевизъм, комунизъм, нацизъм, фашизъм и др. Тези идеи и движения първо 
разделят хората, създават привилегирована част в обществото и насаждат вражда 
и омраза между хората.

Духовната същност на национализма се получава и по рождение, и в процеса 
на растежа, изграждането и развитието на личността. Любовта към родителите и 
близките, към съпругата и децата утвърждават душевността на личността, интим-
ния свят на човека. Тази любов се разширява и задълбочава, за да се превърне в 
любов към Отечеството, и тя е духовната същност на национализма. Национали-
змът, любовта към Отечеството подчертават и утвърждават човека-гражданин на 
своята страна. С това свое чувство хората обогатяват и продължават идеите на 
хуманизма, на вечните и непреходни човешки чувства, качества и ценности.

Национализмът е вътрешна същност и потребност на човека. Той го прави 
духовно по-богат и нравствено по-силен. Национализмът на малките народи като 
нашия е основната преграда срещу войнстващата имперска доминация на Велики-
те сили и по-големите държави. В историята на Третата българска държава нацио-
нализмът присъства и характеризира всяко събитие. Той е и съдържание, и фон на 
обществения живот в „дни на борба горда“ и в „дни на падение“.

Говорим за национализма като любов към Отечеството и готовност да се под-
чинят всички сили, мисли и чувства на човека на интересите и идеалите на своята 
страна и своя народ. Имаме предвид нашата България. Обичаме я и сме готови да 
дадем всичко за нея. Заедно с това уважаваме същото чувство у всички хора на 
планетата, граждани на своите страни176.

Национализмът е начин на мислене и поведение, определян и ръководен от 
интересите на Отечеството, на всички негови граждани. Националните чувства 
на хората са насочени към Отечеството и към своите сънародници. Те мотивират 
хората-граждани да живеят и работят в името на Родината, да защитават нейните 
интереси. За защита на Родината си и интересите на нацията човек забравя страха 
и инстинкта за самосъхранение. 

Поколения българи, нашите прадеди, деди и бащи до 1944 г. приемат любо-
вта към Отечеството и осъществяването на националните идеали като морално 
изискване, елемент на душевността. Това ги мотивира да работят и живеят така, 
че държавата да е силна и богата. Това е едно от обясненията за демографския бум 
в българското общество след Освобождението (1878). Проникнати от идеите на 

17 Потвърждение и пример за подражание са думите на В. Левски, че след освобождението 
на България ще отиде в други страни, за да работи за освобождението им.
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национализма, тези хора са еднакво съзнателни, трудолюбиви и старателни в се-
мействата си, в казармата, на бойното поле18. 

В името на Отечеството, осъществяването на националните идеали човекът-
гражданин е готов да използва оръжие и да убива. И тези човешки действия са 
висша проява на човещина и благородство, защото са за благото и щастието на 
всички сънародници. Без съмнение насилието във всички негови форми, включи-
телно убийството, са безнравствени. Но използването на насилието за осъществя-
ване на националните идеали, за утвърждаване на доброто за своите сънародници, 
за свободата и независимостта на Отечеството е висша степен на нравственост19. 
Национализмът, любовта към Отечеството са достатъчни, за да изпълни човекът-
гражданин с желание дълга си на бойното поле в името на Отечеството.

Любовта към Отечеството, национализмът мотивират войниците в процеса 
на военното обучение да овладяват военното дело и изкуството на войната, тех-
нологията на масовите убийства. Водени от национални чувства, гражданите на 
държавата участват в подготовката на страната за война. Благодарение на техните 
сили, воля, енергия в определения ден те се превръщат във „въоръжен народ“209. 
Национализмът дава сили и търпение на народа да понесе трудностите на вой-
ната и енергия, воля, трудолюбие да възстанови страната в следвоенния период. 
Именно национализмът определя границата на напрежението на духовните сили 
на народа и материалните възможности на обществото, която не трябва да се пре-
минава по време на война21. 

Национализмът мобилизира хората и ги сплотява около правителството в 
мирни дни и в дни на тежки изпитания. Той дава сили на обществото да проти-
востои на разрушителните действия на „тъмните сили“, на чуждите агенти и вра-
говете на Отечеството. В общество със силно развито национално чувство труд-
но могат да проникнат враждебни на националните идеали идеи и разрушителни, 
вредни за обществото действия.

Осъществяването на националните идеали създава в България монолитно об-
щество в навечерието на войните за национално обединение и в годините на вой-
ните. През 1917–18 г. враговете на България и злодеите-родоотстъпници успяват 
да разрушат бойния дух и дисциплината в армията на Македонския фронт и вой-
ниците оставят фронта, което има печални и трагични последици за България2211. 
Това те постигат чрез преднамерено организирани глад и мизерия в армията, кои-
то създават условия за ерозиращото действие на вредните за Отечеството идеи. 

Нацията и национализмът са неделими. Затова в нашето общество национа-
лизмът трябва да се приема като естествена и нормална житейска позиция и начин 

18 Всички те са собственици и затова са достойни граждани и войници.
19 Пръв започва да разработва въпросите на военната етика К. Кирков в „Записки по во-

енна педагогия“ (1900).
20 Думи на пруския генерал и военен теоретик К. Клаузевиц (1780–1831) във фундамен-

талния му труд „За войната“, 3 т. (1832–1834).
21 Въпросите за границата на напрежението в обществото по време на война са разрабо-

тени от ген. м-р Т. Радев (27.02.1887, Дупница – 3.11.1957, София) в „Службата на Генералния 
щаб“, 2 т. (1927).

22 Някои от причините за пробива на Македонския фронт са изложени в книгата на полк 
Ст. Нойков (25.10.1876, Сливен – 16.04.1925, София) „Защо ни победиха“.
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на поведение. Нещо повече, недостигът на национализъм трябва да се оценява като 
нарушаване и разрушаване на моралните норми. Само така можем да се съхраним, 
да се запазим от настъплението на чужди и враждебни на България и българите 
идеи като интернационализъм, космополитизъм, глобализъм.

С национализма непосредствено контактува дългът. Дългът също е интимно 
човешко чувство, осъзната и целенасочена душевна дейност. Дългът се състои в 
това, че човек е задължен да постъпва не по свое желание и в свои интереси, а в име-
то на обществото, в името на Отечеството. Дългът предполага вътрешна настройка 
за самоконтрол, за искреност и отговорност към обществото и държавата.

Националното чувство се поражда и поддържа от националните идеали. В на-
вечерието на войните за национално обединение идеалът на нашия народ е „обеди-
нение на всички българи под скиптъра на България“. Идеята на национализма кара 
българите да оставят плуговете и нивите си недосети, жените недолюбени, децата 
недогалени и да отидат под знамената в името на България23. Тази идея обединява 
духовно всички българи и им дава сили, воля и енергия за подвизи на бойното 
поле. Само силното национално чувство укрепва волята и духа на българите и ги 
прави прекрасни войници – недостигнати, ненадминати, непобедени на бойното 
поле във всички войни по време на Третото българско царство.

Голямата любов към Отечеството дава сили и укрепва ръката на Стамен Пан-
чев, когато пише сакралните слова:

Дай живота си за края родни.
Българин бъди горд, сине мой.

Защитата на Отечеството е обявена за върховен дълг и това е записано в Кон-
ституцията. По-точно е, че защитата на Отечеството е право, дадено на човека от 
Отечеството. 

Голямата любов към Отечеството и силното гражданско чувство определят 
себеотрицанието и стремежа към саможертва.

Съвсем резонно се появява въпросът за съотношението между национализма 
и религията. Според нас те са категории от един ред или по-точно национализмът 
има религиозна същност. Човекът-гражданин приема национализма, любовта към 
Отечеството като религия, като елемент на своята вътрешна същност, на своята 
душевност. Ако религията определя душевността на човека и мотивира неговите 
чувства към хората и обществото, то национализмът конкретизира всичко това и 
насочва мислите, чувствата, силите, енергията, действията на човека към Отечест-
вото и в името на своя народ.

Религията предполага посвещаване на човека на своя Бог, неговите идеи и 
нравствени идеали. Национализмът има същото влияние върху човека-гражда-
нин на своето Отечество. Той изисква и налага пълно посвещаване и себеотдаване 
на Отечеството, на националните идеали, цели и стремежи. Отечеството определя 
поведението и действията на всички свои граждани и в мирни дни, и в дни на вой-
на и борба за реализирането на неговата политика. Образец на жертвоготовност 

23 Почти всички българи-гурбетчии по света се връщат в България и заемат местата си 
под знамената на своите полкове, за да изпълнят дълга си към Отечеството. Някои от тях ос-
тават по бойните полета.
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и всеотдайност за благото на Отечеството, пример за всички българи във всички 
времена са животът и дейността на Васил Левски.

Животът и дейността на Васил Левски са посветени на национализма и вяр-
ната служба на България и българите. Той приема революцията като свято дело 
и професионалният революционер, посветил се на освобождението на България, 
трябва да бъде изцяло отдаден на делото. Трябва да се откаже от човешките ра-
дости и удоволствия. Всичко това е мотивирано от национализма и вътрешната 
необходимост от служба на Отечеството.

Левски смята, че борбата за национално освобождение и създаване на незави-
сима българска държава е за всички етноси, живеещи заедно с българите. 

Национализмът е искрено и благородно човешко чувство, обединяващо граж-
даните на една страна. Общата цел и благородството обединяват хората и ги пра-
вят по-добри, по-съвършени. Затова обществата със силно развито национално 
чувство са силни в мирни дни и във време на война. Те по-леко преодоляват труд-
ностите, наложени от обстоятелствата.

Като действия за усъвършенстване и развитие на нацията национализмът 
създава условия за просперитет на нацията в икономическо, културно и политиче-
ско отношение. Пример за такова развитие е България. Тя последна от балканските 
страни получава политическа автономия и собствена държава. Въпреки това за 
по-малко от 20 години изпреварва съседите си във всички области на обществено-
то развитие и държавното усъвършенстване.

Войните за национално обединение на българите в началото на миналия век 
са с неуспешен край24 и завършват трагично за България. Страната преживява 
политическа катастрофа, наложена от Ньойския договор. Това не се отразява на 
другите области от живота на българите. След 1918 година в страната има все-
общ подем във всички области: икономика, култура, образование. Коалиционно-
то правителство на Ал. Стамболийски взема Стабилизационен заем и го изплаща 
за по-малко от 5 години, въпреки че започват плащания и по Ньойския договор. 
Започват да излизат: вестник „Зора“ на Д. Крапчев (1919); списанията „Златорог“ 
(1920) на Вл. Василев; „Развигор“ (1922) на Ал. Балабанов и Ел. Пелин; Т. Траянов 
публикува „Песен на песните“ (1923); Г. Милев започва да издава списание „Вез-
ни“ и „Библиотека за малцина“ (1924). Разцъфтява творчеството на скулпторите 
А. Николов и Ив. Лазаров, художниците Ив. Милев, Вл. Димитров – Майстора, 
Вас. Захариев, композиторите П. Владигеров, П. Стайнов, писателите Й. Йовков, 
К. Христов и др.

Като основна причина за този възход може да се посочи национализмът. Чес-
толюбието, твърдостта, желанието и способностите за усъвършенстване създават 
условия за духовно единение на българите и засилват творческата им активност. 
Това позволява на страната бързо да преодолее икономическите последствия на 

24 Мнение, изказано от проф. Пл. Цветков от Нов български университет, което точно 
отразява реалността на времето и историческите събития. За съжаление събитията след Бал-
канските войни и Първата световна война у нас се наричат „национални катастрофи“ според 
постановките на „История на ВКП (б). Кратък курс“. В наше време все още се срещат специа-
листи по история, които мислят в ключа на „Краткия курс“.
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войната и да устои на враждебния натиск отвън, защото след войната България 
има само врагове25.

Врагове на национализма и националистите са националните предатели. В ис-
торията на България националисти са и са стояли на националистически позиции 
представителите на всички политически партии с изключение на комунистите на 
Г. Димитров и В. Коларов и земеделците начело с Ал. Стамболийски. Класовото 
мислене на комунистите и съсловните интереси на земеделците ги прави врагове 
на националните интереси на българския народ. Те са причината за войнишкия 
метеж (1918); те са явни представители на т. нар. „тъмни сили“26. 

Дейността на българските комунисти в цялата нова история на България е про-
тив интересите на България. Затова те са противници на национализма и след като 
им дават властта през 1944 г., преследват жестоко националистите. В продължение 
на десетилетия от българския език е изхвърлена думата национализъм и заменена 
с пролетарски интернационализъм; вместо патриотизъм се насажда социалистиче-
ски патриотизъм. И двете понятия са синоними на национално предателство. 

В условията на тотално настъпление на болшевизма и наложената граждан-
ска война (1923–1925) българите запазват човещината и съхраняват душевността 
и благородството си. Продължителната студена гражданска война, наложена след 
това от Коминтерна27 не повлиява на душевността на българите. И това се пости-
га благодарение на национализма, който сплотява народа около Царя и правител-
ството. 

Много често национализмът се представя и разбира като синоним на шови-
низма. Това е абсолютна и ужасна грешка, но за съжаление и съвременните наши 
журналисти смятат така и заблуждават народа. Шовинизмът е крайно агресивна 
завоевателна идеология. Появява се във Франция през 1831 г. (в комедията на Бра-
тя Коняр „Трицветната кокарда“ един от героите е войнственият новобранец Ни-
кола Шовен). Прототип на героя е реален войник от гвардията на Наполеон със 
същото име. Преди битката при Аустерлиц (2.12.1805) на въпроса на императора 
къде е границата на Франция отговаря „На Рейн, Ваше Величество“.

В България никога не е имало шовинизъм, защото няма условия и причини за 
появяването му. Никога в българското общество не е имало стремежи към завла-
дяване на чужди територии.

Условията в нашето общество, наложени след Втората световна война, на-
трапиха на хората и наложиха в общественото съзнание крайни радикални идеи: 
войнстващ атеизъм, тотална държавна собственост и така наречените пролетар-
ски интернационализъм и социалистически патриотизъм. Започна остра борба и 
брутално унищожаване (в много случаи заедно с носителите) на общочовешките 
ценности и морал. Особено силно и жестоко се посегна на национализма. 

25 Това по наше мнение е причина да не бъдат забелязани такива големи творци-българи 
като Т. Траянов, Й. Йовков и др.

26 Днес точно може да се каже, че представители на „тъмните сили“ са Ал. Стамболийски и 
Р. Даскалов, но не са само те. За съжаление все още не е доказано с аргументи и факти за други 
представители на тези сили.

27 За дейността на Коминтерна срещу България интересни факти започва до публикува 
доц. Лъчезар Стоянов от Нов български университет.
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Премахването на икономическата база на морала – частната собственост, съз-
дава условия за разрушаване на душевността на хората въобще и на национали-
зма в частност. Събарянето на обществото след това е въпрос на време и средства. 
Практиката в България за последните 60 години убедително доказва това.

В нашето съвременно общество е създадено и целенасочено се поддържа не-
гативно отношение към национализма. В много случаи то е по-остро и неприми-
римо, отколкото по време на комунизма. Днес сме свидетели как се обявяват за 
врагове националистите и всякакви национално ориентирани идеи, действия и 
разбирания.

Чужди и враждебни на българския национализъм заедно със споменатите 
болшевишки идеи са космополитизмът и глобализмът. Тези идеи са различни по 
произход, но същността им е еднаква. Те се опитват да лишат народите на малките 
страни от индивидуалност, национална идентичност и национално самочувствие, 
от любов към своята родина и своите сънародници. В името на предлаганите идеи 
се правят опити за налагане и утвърждаване на господството на големите държа-
ви, на великите сили. Световната практика досега е показала несъстоятелността и 
антихуманната същност на тези идеи. 

Българските политици и държавници преди 1944 г., останали между страни-
ците на историята, в живота и дейността си винаги са били националисти и наци-
онализмът и националните интереси на България са характеризирали дейността и 
са управлявали действията им. Известни са думите на проф. Александър Цанков 
„Българската политика трябва да се прави не в Париж, Белград или Москва, а в 
София от българи“.

Българските политици след 1944 г. (и днешните също) имат съвсем невярно и 
превратно разбиране за национализма. Политиката и действията им са сервилни 
към чужди държави и не са съобразени нито с конституцията, нито с интересите 
на България, нито с мнението и въжделенията на българския народ. В продълже-
ние на десетилетия в нашето общество се налага крайно нихилистично отношение 
към идеите на национализма и към хората, които искат да живеят и работят за 
Отечеството и в името на Отечеството.

На няколко поколения българи е внушавано, че национализмът е ретроград-
но, реакционно, опасно (фашистко, монархо-фашистко) чувство – причина за 
всички беди и нещастия на човечеството. Това е демагогия, насочена срещу Бъл-
гария и интересите на българския народ. Комунистите преследваха национализма 
под знамето на интернационализма и социалистическия патриотизъм, днешните 
политици отричат национализма в името на космополитизма и глобализма. 

Днес виждаме резултатите и плодовете на тази политика, внушена и наложена 
от „външни сили“. В страната царят пълно безредие и незачитане на законите и 
елементарните морални норми. 

За излизането от това състояние трябва да се създадат условия за възраждане-
то и укрепването на национализма, на любовта и уважението между хората, зачи-
тане на законите и обществения ред.

Любовта към Отечеството, утвърждаването на доброто, благородството в от-
ношенията между хората ще ни помогнат по-бързо да извървим пътя от надеждата 
до така желаните от всички хармония и съвършенство.
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Стефан Паскалев

БРАТЯ ВЕНКОВИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОПЕРНИ СЦЕНИ

Истинският артист трябва 
да вложи сърцето си и само така 
може да постигне най-голям успех.

      Рихард Вагнер

Венко и Спас са синове на известния великотърновски търговец Спас Венков.
Венко Венков е роден на 17.08.1921 г. във Велико Търново. Учи в търговската 

гимназия, като през свободното си време помага на баща си в магазин „Лукс“. През 
1940 г. завършва с отличие и заминава за Виена, където става студент във Висшето 
училище по световна търговия.

Операта в Австрия води традицията си от времето на барока, когато през 
1618 г. първо в Залцбург и 30 г. по-късно във Виена дворянството открива идва-
щото от Италия оперно изкуство. Започва изграждането на театри и приеми на из-
вестни композитори. Много скоро кралете отварят оперите и театрите за народа. 
Слага се началото на една голяма любов – любовта на австрийците към сценичните 
изкуства (Милева 1991, 109).

Кога любовта към оперното изкуство се заражда у младия български студент 
Венко Венков, е трудно да се каже, но е знайно, че в една вечер на 1942 г. тя го от-
вежда до сградата на виенската Фолксопер. Там се играе операта „Риголето“ – по-
становка на Драган Кърджиев, с участието на Тихомир Тихов (Риголето) и Любо-
мир Панчев (Спарафучиле). Портиерът на операта съобщава на Панчев, че един 
българин иска преди представлението на всяка цена да се срещне с него. „Спара-
фучиле“ слиза, Венко Венков му се представя и моли настойчиво да влезе на пред-
ставлението. Певецът е дал вече своя пропуск на друг български студент, затова 
съобщава адреса си на Венко и го кани да го посети в дома му на ул. „Дамгасе“.

На следващия ден, точно в уречения час, Венко позвънява в жилището на 
Панчев и тогава споделя с него, че мечтата му е да учи оперно пеене – гласово е 
тенор – и мечтае за сцената повече от всичко.

Панчев сяда на пианото и моли младежа да се разпее. Изненадата му е голя-
ма, защото пред него е един естествено поставен глас с прекрасни, бляскави висо-
чини.

Както самият Любомир Панчев казва по-късно: „Гласът на Венко Венков има 
нещо от гласовете на Ян Кипура и Бениамино Джили“.

Панчев веднага му предлага да го представи на своята педагожка фрау Висман, 
която ще каже тежката си дума. За голяма радост на младия тенор педагожката го 
харесва, насърчава го със своята преценка и това го окрилява. Започва всяка ве-
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чер да посещава представленията във Фолксопер 
и Щатсопер, където се учи директно от солистите 
на сцената.

Скоро е приет за ученик от Марга Висман. Тя 
е възхитена от неговото естествено пеене и рабо-
ти наистина с голямо желание. След като двамата 
приготвят няколко оперни арии, сред които Ру-
долф от „Бохеми“ и Неморино от „Елексирът на 
любовта“, тя взема категоричното решение да го 
представи на главния диригент на Щатсопер Карл 
Бьом (Бончев, 21).

Карл Бьом е роден през 1894 г. в Грац, Австрия. 
Учи едновременно право и музика във Виена. През 
1934–1943 г. е диригент на Дрезденската опера, а 
през 1943–1945 г. – на Виенската щатсопер. Реди-
ца певци, диригенти и режисьори са я напуснали 
и Бьом се опитва преди всичко да запази нейната 
продуктивност. През периода 1954–1956 г. Бьом 
отново е диригент на Щатсопер (Musik 1983, 15).

След организираната среща диригентът поема 
ангажимент към младия тенор. По това време Бьом 
е изключително затруднен, тъй като солистът Тодор 
Мазаров често пътува в Италия и Испания и има 
много малка възможност да го ползва. Карл Бьом е 
доволен от срещата и двамата с Венко започват да 
работят партията на Рудолф от „Бохеми“.

Без подписан договор Венков, който отскоро 
е на „ти“ с школуваното пеене, е пуснат на сцената 
на Щатсопер под ръководството на маестро Бьом.

Рискът е поет от двамата, но един неуспех би 
бил пагубен преди всичко за младия тенор. Случ-
ва се обаче обратното – успехът е изумителен! „От 
години не сме чували толкова свеж и очарователен 
глас“ – пише вестник „Курир“.

Венков е поканен за редовен щатен солист на те-
атъра и подписва договор за пет години (Бончев, 22).

Така той става най-младият тенор (на 22 години) в историята на виенската 
Щатсопер.

Тук е мястото да припомня едно ранно представяне на италианския тенор 
Енрико Карузо, станал по-късно световна знаменитост. Като младеж Карузо участ-
ва в различни трупи, пътува непрекъснато и репертоарът му се увеличава („Селска 
чест“, „Фауст“, „Травиата“, „Лучия ди Ламермур“, „Палячи“, „Пуритани“...). През да-
лечната 1897 г. (тогава Енрико е 24-годишен) лично Пучини му възлага ролята на 
Рудолф в „Бохеми“. Дали големият час на живота му беше дошъл? На премиерата 
Карузо пее от все сърце, дава всичко, на което е способен, но въпреки това не трог-
ва публиката (Тенев 1980, 189).

Спас Венков

Венко Венков
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Но да се върнем при Венко. След Марга Висман той работи и с втори, и с тре-
ти вокален педагог. Неусетно навлиза в цялостния репертоар на театъра. Редят се 
ролите на тенорови герои от „Мадам Бътерфлай“, „Тоска“, „Травиата“ и „Риголето“. 
Той е любимец не само на Бьом като негово откритие, но и на виенската публика. 
За жалост по това време се играят най-вече немски творби, разбира се, и виенски 
автори, но италианските са най-малко, а там е силата на Венко (Бончев, 22).

Войната застрашително наближава Австрия. На 12 март 1945 г. при жестока 
бомбардировка на Виена е разрушена сградата на Щатсопер. Венко е един от пър-
вите доброволци за спасяването ѝ. Организира група хора да изнасят пиана, архи-
ви, ноти. Очернен, с разрошени коси и скъсани дрехи го заварва неговият приятел 
Любомир Панчев, дошъл също да помага (Бончев, 22).

На 12 април 1945 г. в града навлиза Червената армия. На 14 април Виена е по-
ета от руското командване, а на 27 април с.г. е обявено възстановяването на Репу-
блика Австрия.

Някак бързо Венко става близък на руските военачалници Толбухин и Бере-
зовски. Организира концерти за руски, американски и български войници. Той 
вече има и руски репертоар, който няма къде да се играе, но изпълнява много чес-
то арията на Ленски от „Евгений Онегин“, както и други арии, между които и от 
„Садко“ на Римски – Корсаков. В трупата си включва Люба Велич и още солисти 
от Щатсопер. По настояване на руските военачалници чрез Венко Венков новият 
директор Франц Залмхофер включва в репертоара си опери на Чайковски и Му-
соргски (Бончев, 23).

Постановките на Щатсопер сега са в Театър ан дер Вин. Новият сезон е открит 
с „Фиделио“. Една от първите изяви на Венко е в новата постановка на операта „Бо-
хеми“ – на 15 май 1945 г., само седмица след капитулацията на Германия. Следват: 
„Селска чест“, „Дон Паскуале“, „Княз Игор“, „Фауст“, „Отело“...

Кариерата на Венко Венков бързо излиза извън Австрия. Гостува в Братисла-
ва, Прага, Будапеща, Мюнхен, Хамбург и Берлин, при това най-често с „Продадена 
невеста“, „Риголето“, „Тоска“ и „Фауст“. Неговото изпълнение в ролята на Фауст е 
толкова впечатляващо, че при едно свое посещение във Виена директорът на па-
рижката Грандопера го кани за постановка на негова сцена... След това си участие 
Венко се налага като един от водещите тенори в Европа (Бончев, 23).

През 1946 г. Венко получава официално съобщение от България, че трябва да 
се върне в родината си за отбиване на военна повинност. За него това означава пре-
късване на кариерата, а заминаването му ще остави и голяма празнина в опера та. 
Директорът Залмхофер прави постъпки пред Министерството на културата и на 
следващия ден се събира Австрийският парламент – нещо, което се случва за първи 
път. На заседанието е поставен въпросът за поданството на Венко и е взето едино-
душно решение българският тенор да стане австрийски гражданин (Бончев, 23).

Когато през 1938 г. Фолксопер се открива с премиерата на „Фиделио“, ролята 
на министъра е дадена на младия Панчев, но му поставят едно условие: да се пре-
именува в Лудвиг (Бончев, 9).

През 1939 г. във Фолксопер се играе „Нюрнбергските майстори певци“. Пред-
ставят българския певец Панчев на бившия цар Фердинанд и той пита изненадан:

Какъв българин? В програмата чета Лудвиг! Това не е българско име!
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Фердинанд нарежда да извикат интенданта на операта Бауман и безцеремонно 
отсича: „От утре Панчев се казва Любомир“.

На другия ден в програмата и афишите се появява българското име (Милева 
1992, 77).

За Венко не намерих данни да е бил преименуван (например Венцел) в Щат-
сопер.

Само в периода 1945–1955 г. Венко Венков изгражда 26 централни роли на сце-
ната на Щатсопер (Милева 1992, 83).

Въз основа на неколкократно цитираното изложение на Бончев и Нонов пред-
лагам на вниманието на читателите следния примерен (а не изчерпателен) репер-
тоар на Венко Венков.

Композитор Опера Роля Брой пред-
ставления

За период

Пучини Бохеми Рудолф 59

Мадам Бътерфлай Пинкертон 53 10 г.

Тоска Каварадоси 22

Момичето от Златния запад

Верди Травиата Алфред 34

Отело Касио 33

Трубадур Манрико 22

Риголето Херцогът 21

Дон Карлос Дон Карлос

Маскани Селска чест Туридо 27 Най-много от всички из-
пълнители на тази роля

Доницети Дон Паскуале Ернесто 13

Белини Пуритани

Гуно Фауст Фауст 21 6 г.

Ото Николай Веселите уиндзорки

Рихард Щраус Кавалерът на розата Певецът 6

Саломе

Капричио

Жената без сянка

Сметана Продадена невеста Йеник

Яначек Йенуфа Стева

Бородин Княз Игор Владимир

Мусоргски Сороч. панаир Грицко 7

Репертоарът показва недвусмислено, че Венко Венков предпочита италиан-
ските автори (както вече бе отбелязано, силата му е в италианските опери).

Ако се сравнят, извън горната таблица, участията на Тодор Мазаров и Венко 
Венков в едни и същи опери на сцената на виенската Щатсопер, ще се види, че 
броят на представленията на Венко Венков чувствително надвишава тези на Тодор 
Мазаров. Това се обяснява главно с обстоятелството, че Венков е на щат, а Мазаров 
е гост-солист.
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В края на шейсетте години Венко Вен-
ков напуска Щатсопер по здравословни 
причини. Със съпругата си Ева, магистър-
фармацевт, откриват няколко аптеки в най-
предсавителните части на Виена.

Един ден, когато Венков е на лечение 
в болницата след прекаран тежък инсулт, 
на посещение при него идва президентът 
на Република Австрия Кирхшлегер. Той 
му носи награда с грамота, удостояващи го 
със званието „камерзенгер“ (обикновено 
тази функция се изпълнява от министъра 
на образованието и изкуството – б.м., С.П.) 
и Орден за заслуга към австрийската кул-
тура.

На 12 май 1992 г. Венко Венков напус-
ка житейската сцена. Там, във Виена.

У нас остава години наред премълча-
ван.

*
Спас Венков е роден на 23.09.1928 г. 

във Велико Търново. Средното си образо-
вание получава в родния град, след което 

завършва право в Софийския университет. Постъпва на работа като юрисконсулт. 
Младежките му изяви са многостранни: играе баскетбол и шахмат, взема уроци по 
цигулка и виолончело.

През 1953 г. към читалище „Надежда“ – В. Търново е създаден оперетен теа-
тър и Спас се включва в оркестъра. Когато на следващата година играят съветската 
пиеса „Кето и Коте“ от Долидзе, става нещо неочаквано. Изпълнителят на теноро-
вата партия не може да продължи в следващите представления, а няма подготвен 
дубльор. Спас се решава да излезе от оркестъра и да се качи на сцената. Изпълнява 
ролята на Коте. Оперетата е спасена, а за Венков това ново е началото. Следват: 
„Птицепродавецът“, „Бунтовна песен“, „Царицата на чардаша“, „Маестрото“...

През 1962 г. е първото излизане на Спас Венков на сцената на Русенската опера 
в ролята на Алфред от „Травиата“ на Верди. По-нататък той пее Алмавива, Едвин в 
„Царицата на чардаша“, Отавио в „Дон Жуан“, Емил в „Антигона 43“ от Любомир 
Пипков, Аскар от „Аршин мал алан“, Пламен в „Моряшка чест“ от Александър Йо-
сифов, Зиновий в „Катерина Измайлова“ (Бикс 1985, 180).

При едно прослушване на конкурс, провеждан от специалисти от ГДР (на 
което Венков участва едва ли не случайно), той бива ангажиран в операта в град 
Дьобелн, окръг Лайпциг. Този театър провокира издръжливостта на младия пе-
вец. Тук Венков пее Шатьоноф от „Цар и дърводелец“, Каварадоси от „Тоска“, граф 
Станислав от „Птицепродавецът“, Канио от „Палячо“, Макс от „Вълшебният стре-
лец“ и дори „Отело“ от Верди. „Провокацията“ се оказва изключително полезна. 
Излиза, че точно това му е липсвало в България. През периода 1968–1975 г. след-

Венко Венков
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ват ангажименти в Магдебург и Хале 
(Ангелов 1985, 52).

В Магдебург е първото съпри-
косновение на Спас Венков с Вагне-
ровото творчество: изпълнява ролята 
на Танхойзер в едноименната опера.

Идва съдбоносната покана от 
Дрезденската опера. Тристан от 
„Тристан и Изолда“ на Вагнер: 12 ок-
томври 1975 г. – Спас Венков изпъл-
нява една от най-трудните тенорови 
партии в световната оперна литера-
тура.

„Тристан е най-трудното, което 
съм изпълнявал – споделя Венков. 
– То е равно на това – в една вечер 
да се изпее партията на Отело три 
пъти, а Отело се смята за една от най-
трудните тенорови партии“ (Бончев 
1976).

През 1976 г. Венков става член 
на берлинската Щатсопер. Едновре-
менно с това приема изключителното 
предложение от храма на Вагнерово-
то изкуство Байройт.

Байройтският театър е построен 
в 1876 г. за постановката на музикал-
ните драми на Вагнер. Тук се играе 
само един сезон в годината (от трета-

та седмица на юли до третата седмица на август). Певците и диригентите са видни 
представители на европейските и извъневропейските сцени. Театърът е открит 
лично от Вагнер като главен художествен ръководител. От 13 до 30 август 1876 г. 
се изпълнява „Пръстенът на нибелунгите“ под диригентството на Ханс Рихтер. От 
1883 г. ръководството на Байройтския фестивал се поема от Козима Вагнер, дъще-
ря на Ф. Лист и съпруга на Р. Вагнер. Традицията се продължава от сина и внуците: 
Зигфрид Вагнер (1907), Винифред Вагнер (1931), Виланд и Волфганг Вагнер (1950) 
(Burian 1961, 280).

Вагнеровите ежегодни фестивали са може би най-ценните музикални търже-
ства в света, защото само там, както никъде другаде, човек възприема директно 
творчеството на големия музикален драматург. 

На 19 август 1976 г. по случай стогодишнината на байройтските Вагнерови 
тържества Спас Венков играе на сцената на театъра в „Тристан и Изолда“. По този 
повод „Райнцайтунг“ пише за него: „Българинът Спас Венков е голямото откритие 
на Байройт за 1976 г. Той изпълни ролята на Тристан с мощен, извънредно нюанси-
ран звучен тенор. Той се справи с тази гласово изнурителна партия, без да прояви 
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никаква умора, като показа неизчерпаеми резерви. Това е един Тристан на десети-
летието“ (Ангелов 1985, 53).

На следващата година и софийската публика се среща със Спас Венков при 
концертното изпълнение на операта „Тристан и Изолда“. За почитателите на музи-
калното изкуство изпълнението на „Тристан и Изолда“ беше истински музикален 
празник: великолепен вокален квартет, в който блестеше Спас Венков, отличен ор-
кестров съпровод, изискано ръководство на младия диригент Емил Чакъров. Все-
ки, който присъства на софийското представление, лесно си обяснява защо пуб-
ликата в Байройт реагира така: „обхваната от неописуем екстаз, близо 40 минути 
не позволи на певците да се приберат в гримьорните“. И в зала „България“ след 
последния диригентски мах и последните акорди на оркестъра публиката продъл-
жително изразяваше с аплодисменти своята благодарност за едно от най-възвише-
ните произведения на музикалното изкуство и неговото превъзходно пресъздава-
не (Георгиев 1977).

За цялостната си дейност Спас Венков получава най-висшето артистично от-
личие на ГДР – „камерзенгер“ (Ангелов 1985, 53).

Спас Венков пее на сцената на Ковънт Гардън, Миланската скала, Париж, Рим, 
Венеция, Лозана, Амстердам, Хамбург, Франкфурт на Майн, Карлсруе, Мюнхен, 
Прага, Будапеща, Белград; Ню Йорк, Чикаго, Сан Франциско, Сент Луис... Просто 
ми е невъзможно да изготвя пълен списък.

Специално трябва да се спрем на участието на Спас Венков на сцената на ви-
енската Щатсопер. Театърът, на който брат му Венко Венков отдава 15 г. от своя 
живот. Сцената, на която той спечелва завинаги любовта на виенчани.
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За времето от 1975 до 1980 г. Спас Венков изпълнява следните роли:

Композитор Опера Роля Брой представления

Вагнер Тристан и Изолда Тристан 6

Танхойзер Танхойзер 2

Парсифал Парсифал 2

Майсторите певци Щолцинг 2

Бетовен Фиделио Флорестан 1

Вебер Вълшебният стрелец Макс 6

Деветнадесет пъти виенчани възторжено приветстват Спас Венков. Сред тях, 
горд и развълнуван, е Венко Венков.

По случай празника на град Велико Търново (22 март) Общинският съвет удос-
тоява световноизвестния оперен певец Спас Спасов Венков със званието „Почетен 
гражданин на Велико Търново“ (решение 662 от 22.03.1988 г.). – за цялостната му 
творческа дейност, за приноса му към родното и световното оперно и оперетно 
изкуство, за това, че е един от най-добрите изпълнители на трудните в певческо 
отношение Вагнерови произведения, за гражданска доблест и достойнство като 
гражданин на Велико Търново.

Сигурен съм, че тази награда е сред от най-скъпите за сърцето му награди, с 
които е удостояван.

Кариерата на двамата братя е достатъчно респектираща и не дава основания 
за йерархичното им сравняване. Артистичните им превъплъщения по европей-
ските и световните сцени заслужават еднакво признание и възхита. Професионал-
ните им изяви са изключително ценна част от историята на българското оперно 
изкуство.

*
На тяхната сестра Елена Павлова и на племенницата им Марлена Паскалева 

изказвам голямата си благодарност за предоставените ми снимки и материали.
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ДАСКАЛ ЦАНКО

Така с уважение и обич го наричаха всички: мал-
ки и големи, в селото и в града.

Цанко Паскалев е роден на 21 август 1880 година 
в село Голямо Яларе (дн. Русаля), Великотърновско. 
Баща му Паскал Цанков е военнослужещ – първи-
ят оръжейник на 18-ти пеши етърски полк. Майка 
му Тодора живее на село и се грижи за отглеждане-
то и възпитанието на децата. Благодарение на чичо 
си свещеник Иван Цанков (член на революционния 
комитет 1873–1876 г.) Цанко се привързва от малък 
към църквата („Св. Богородица“), която става негов 
втори дом.

Когато през 1890 г. се преместват във Велико 
Търново, Цанко е вече в четвърто отделение. Наред 
с училището продължава да посещава църквата „Св. 
Марина“, където стои или при певците, или пред олтара в помощ на свещеник Тро-
янски. За две години прекъсва учението в гимназията и се занимава с изучаването 
и усъвършенстването на църковното пеене.

През 1901 година завършва Великотърновската гимназия и постъпва учител в 
с. Климентино (дн. Балканци), но не престава да изучава псалтикийните произве-
дения на различни автори, както и паралгийния правопис.

През 1904 г. се записва студент по математика в Софийския университет. По-
ради освиркване на княз Фердинанд на 3 януари 1907 г. университетът е закрит. 
Цанко Паскалев няма средства да продължи образованието си в чужбина.

По препоръка на Великотърновския митрополит Антим Цанко Паскалев е на-
значен от Светия синод в Църковно-певческото училище в Бачковския манастир 
„Св. Богородица“ (1907 г.). Неговите ученици усвояват източноцърковното пеене 
и завършват с много добър успех. Тук, в светата обител, той е не само певец и пре-
подавател, но и пише своя Църковно-певчески сборник, съдържащ песнопения от 
всички гласове. Понастоящем сборникът се намира в БАН – София. В манастира 
Цанко Паскалев учителства до 1910 г.

През 1911 година вече е учител в прогимназията в с. Михалци, Великотърнов-
ско. Преподава алгебра, геометрия, естествена история, химия, пеене и гимнасти-
ка. Мобилизиран е и участва в Първата световна война (1916–1919 г.), след което 
се завръща в училището.

От 1919 г. преминава в Кесаревската смесена прогимназия. За него ученикът 
му д-р Алекси Пейков разказва в спомените си (1998): „У него имаше вечен стре-
меж да изгражда личности и затова човечността и добротата у него се бяха слели 
в чудно съчетание със строгостта. Той работеше с всеки ученик поотделно, посе-
щаваше домовете, разговаряше с родителите по проблемите на тяхното дете“. В 
„История на просветата и културата в Кесарево“ (2000) Димитър Михайлов до-
пълва образа на учителя Цанко Паскалев: „Оставя дълбок отпечатък в съзнанието 
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на своите ученици и родителите им като взискателен, безкомпромисен, с голям 
авторитет и резултатност в обучението по математика и музика“.

Цанко Паскалев е църковен певец в кесаревския храм „Св. Димитър“. Дори 
през 1925 г. подготвя ученически хор, който участва при отслужването на архие-
рейската служба от Митрополит Филип. Пенсионира се през 1931 год. и от тогава 
пее във великотърновските църкви. Продължава да съчинява и записва църковни 

песнопения, които днес се съхраняват в ТД „Държавен архив“ – Велико Търново, 
съставляващи част от колекцията от стари църковни документи на Великотърнов-
ската митрополия.

Когато патриарх Кирил посещава старата столица на българските патриарси, 
Цанко Паскалев му посвещава специално песнопение.

Великотърновският епархийски съвет оценява дългогодишната дейност на 
Цанко Паскалев като църковен певец и автор на многобройни оригинални и пре-
водни псалтикийни песнопения. На 2 февруари 1956 г. в църквата „Св. Никола“ 
Великотърновският митрополит Софроний го произвежда в степен „църковен 
протопсалт“.

И след това Цанко Паскалев продължава да пее и твори. Великотърновският 
общественик Ганчо Пеев го нарежда след основателите на Търновската певческа 
школа Никола Златарски и Давид Тулешков.

Умира на 4 март 1962 година. Опелото му е извършено в църквата „Св. Мари-
на“ от протосингела архимандрит Нестор и градското духовенство.

Когато днес влезете в някоя от църквите на Велико Търново, заслушайте се. 
Може би ще чуете „Достойно ест“ на Цанко Паскалев.
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Митко Новков

ТРИ ПЪТИ Е ИЛИ ПОКОЙ-ДВИЖЕНИЕ-ПОКОЙ В РАЗКАЗИТЕ 
ЗА ПРИРОДАТА НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ

Започвам със спомен; не заради друго, а защото споменът присъства във всяко 
начало. Ето го: първата или поне една от първите детски книжки, прочетени от мен 
като малък и трайно загнездили се в съзнанието, дори в съществуването ми, беше 
Емилиян-Станевата „Къщичка под снега“ – задъханият разказ за онова зайче, на-
всякъде гонено и никъде прието, което най-накрая открива истинското си убежи-
ще – натрупалия се над един храст бял, пухкав сняг. Представете си моето наивно 
и впечатлително детско мислене – зайчето се събужда, пронизва го студ, то търси 
спасение, бяга тук, бяга там, но никой не го приема, всеки го отпраща... и изведнъж 
– чудодеен изход, топла къщичка, където то се е сгушило в уютност, където е в 
безопасност и където нищо не го заплашва. Как да не се възхитиш на автора (раз-
бира се, едва ли тогава съм бил наясно с тая своя възхита), че и в най-безизходната 
ситуация, и в най-заплетената действителност, и в най-отчаяния низ от събития 
намира пролазче, намира измъкване, което е не просто измъкване на попадналото 
в задъдена пътека зайче, измъкване е и за/на онзи, който за него чете, който се въл-
нува заедно с премеждията му, с бедите и с успехите му. Все едно аз се бях сгушил в 
къщичката под снега, все едно аз бях спрял да треперя от студ и да се страхувам от 
многобройните си душмани. Едно истинско разтваряне в спокойствие, едно истин-
ско разтапяне в удоволствие, едно истинско отиване в преместили се на земята не-
бесни селения – такива усещания предизвика тогава, предизвиква и сега мъничка-
та книжка за „Къщичка(та) под снега“. Както знаем, тези състояния религиозните 
учения на индуизма и будизма ги наричат нирвана; в древногръцката философия 
те също имат понятиен аналог – атараксията, която проповядва Епикур в своя-
та прекрасна Градина, където всеки бил посрещан със следния многообещаващ 
надпис: „Гостенино, тук ще прекараш добре времето си; тук е върховното благо 
– удоволствието“. Атараксия, освен всичко друго, означава и избавление от стра-
ха, невъзмутимост, необезпокоеност, спокойствие. Зайчето в къщичката под снега 
е именно в състояние на атараксия, четящият за зайчето в къщичката под снега 
– също, което ни навежда на един много смислен въпрос: дали пък в своите разка-
зи за природата Емилиян Станев не се опитва по един твърде индиректен, но пък 
за сметка на това твърде успешен начин да ни внуши, че именно спокойствието, 
невъзмутимостта, покоят най-сетне е онова състояние, към което се стреми всяко 
живо същество, за което копнее и заради което е готово да изтърпи всякакви из-
девателства, неблагополучия и нещастия. Нещо повече, можем да изградим също 
хипотезата, че самата природа – въпреки сякаш противоположното ѝ поведение, 
също се стреми към покой, към атараксия и невъзмутимост; че колкото и да я виж-
даме в състояние на движение, то не е само за себе си и само по себе си, а преследва 
своя свършек, стреми се към своя край; че в някаква степен точно покоят е, който 
характеризира природата, а не движението, съвсем не движението. С тази хипоте-
за мигом влизаме в разрез, в противоречие с предговора на проф. Стоян Каролев 



Митко Новков • Три пъти е или покой-движение-покой...

458 алманах • Ϛвета гора • 2008

в първия том от Събраните съчинения на Емилиян Станев, озаглавен „Движение, 
движение, непрестанно движение...“ Донякъде влизаме в режим на несъгласие и с 
написаната от него литературна биография на писателя, назована „Неутолимият“. 
Твърдим по-скоро обратното: движението не е отричано от Емилиян Станев, оба-
че не то е негов стремеж, а, ако се изразим по хегеловски, стремеж е инобитието 
на движението, което ще рече именно покоят. В неговите, наричани по всеобщо 
разбирателство „анималистични разкази“, които обаче аз предпочитам да наричам 
„разкази за природата“, тъй като първото ми се струва жанрова квалификация, 
твърде стесняваща и ограничаваща по-широките, мащабни и дълбоки цели, които 
си поставя писането на Емилиян Станев, движението е неоспорим факт, но то е об-
рамчено от покой, стреми се да се превърне в покой и винаги или почти винаги се 
превръща в покой. И това обстоятелство крие в себе си базисни и за творчеството 
на писателя, и за възприемането му от читателя, пък и въобще за обглеждането и 
изясняването на човешките начала и следствия: природният покой, постиган след 
шеметно движение, е онова идеално състояние, към което ние трябва да се движим 
и за което ни е позволено да копнеем и бленуваме. Не да се движим непрестанно 
в трескав унес, а да осъзнаваме, схващаме, разбираме, че движението само по себе 
си и само за себе си е празна работа, че ако то не се уталожи, утаи, успокои – само 
е хабене сили и енергии на вятъра. Да се движиш, не е достатъчно, достатъчно е да 
се движиш към покой и заради покой. Казано с думите на самия Емилиян Станев: 
„Как живея? Ами понякога постигам в себе си „тихо щастие“, като се заглеждам в 
птиците, цветята и въобще в природата, и ми се струва, че навлизам в един чуден 
свят, някаква еманация на зримата реалност, в която е скрит смисълът на света и 
човека“. Е, настоящият текст е несъвършен опит да се открие и открои, доколкото 
е възможно, точно този скрит смисъл.

Е1. Елея
Покоят е начало, макар и не всичко. Но всичко е във философията на стара 

Елея, италийската елинска колония, чиито жители са притежавали щастието да 
слушат Парменид, основателя на школата, и неговия ученик Зенон. Те обаче няма-
ли за себе си такова усещане: знайно е, че Зенон се проваля в желанието си да свали 
от власт тирана Неарх, заловен е, но – показвайки по време на разпита мъжество 
и непоколебимост, отхапва езика си и го изплюва в лицето на потисника. Според 
едни древни автори укорителната му реч към неговите съграждани ги потикнала 
да пребият Неарх с камъни, според други обаче с подбудителските си думи той 
не постигнал нищо, съгражданите му останали безучастни и вкаменени от страх, 
а Зенон бил хвърлен в котел и премазан. Печален край, макар не той да е важен 
за нас в случая, а учението на Зенон за това, че движение не съществува, всичко 
е покой и в покой. Известни са неговите четири парадокса: Дихотомията, Ахил 
и костенурката, Стрелата, Стадият. Първият и вторият категорично утвърждават, 
че движението е невъзможно; третият и четвъртият – че дори и да ни се струва, 
че има движение, това е само илюзия. Своите парадокси Зенон съставя (измисля) 
в подкрепа на постановката на Парменид, че съществува единствено Битие и че 
не съществува не-Битие. Този постулат довежда до едно съществено заключение 
– няма движение; движението е само измама, която се изповядва единствено от 
„невежите смъртни“, които „насам-натам се носят в тълпи безредни: глухи, слепи, 
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изумени“. Битието е неделимо, изцяло еднакво, „цялост без прекъсване“, безначал-
но, безкрайно, напълно неподвижно: „Едно и също остава то в едно и също място, 
положено във себе си – тъй непрестанно устоява...“ Нищо повече и извън Битието, 
то е всичко и понеже е съвършено, няма как да се движи, а стои неподвижно – това 
е тя, „Истината съвършено кръгла“, както и самото Битие е „съвършено кръгло“: 
„Отвсякъде равно, то вътре в предела стои еднородно“. Не започва и не свърш-
ва, винаги е и никога не е. Елеатското разбиране на Битието го възприема като 
единственото, което е факт, е реалност; всичко друго е нищо, лъжа, фата моргана. 
Мираж за неразумните, безсвестните и невежествените. А това значи, че и самото 
движение е мираж, няма такова нещо: „Летящата стрела във всеки момент и във 
всяка точка от траекторията на своя полет е неподвижна. Наистина, ако съгласно 
финитарната хипотеза предположим, че всеки времеви интервал и всяка дължина 
се състоят от неделими елементи (точки и моменти), то стрелата винаги и навсякъ-
де се намира в покой. В неделимите моменти и точки от пространството и времето 
движение не може да има.“

Ако прилежно се в-четем в разказите за природата на Емилиян Станев, няма 
как да не потръпнем от интуицията, че неговото разбиране за Природата (съзна-
телно изписвам думата „Природа“ с главна буква) доста прилича на разбирането 
на елеатите за единно, неделимо и неподвижно Битие. Няма Битие извън Природа-
та и няма Битие срещу Природата – в това е убеждението на писателя. „Културата 
и цивилизацията – изповядва той в своя разпръснат през годините „Дневник“ – не 
са нищо друго освен противопоставянето на Бога, да излъжем естеството (к.м. 
– М.Н.), затова тя ще изкопае гроба на човечеството.“ Що върши човекът? – ами 
хитрува, опитва се да мами, да излъже, да преметне кое – естеството, но точно за 
това всичките му шмекерлъци са осъдени на неуспех, защото естеството е Битие, 
естеството е всичко и извън това всичко няма нищо. Или ако има, то не е вярно, 
противно е на истината: „Разумът против природата е враг на истината. Вечен кон-
фликт и заблуждения?“. Вярата е, че без природата човекът е загубен, мъртъв; без 
природата той е нищо, несъществуващо същество, не-Битие. И понеже тя Е тази, 
която Е, първото нейно описание необходимо трябва ни да дава чувство за нейната 
невъзмутимост, безпристрастност, величавост, мъдрост. Иначе речено, за нейната 
неподвижност. И Емилиян Станев ни въз/съз-дава това чувство, като започва сво-
ите разкази за природата с, ако мога да го кажа така, изречение-в-покой, изрече-
ние-в-неподвижност. Такива са почти всичките негови начала: „От своето място на 
брега, сврян в ракитака, мъжкият имаше вид, че спи.“ („Пролетни стремежи“); „Су-
тринта шестте яребици се прибраха в редкия и трънлив храсталак, който покрива-
ше брега на дола.“ („През зимата“); „Черното като смола зверче лежеше сред тясната 
площадка като коте, свило крачка под коремчето си.“ („Сами“); „Докато шумата не 
беше опадала, въглищарката лисица лежеше в младата гора, където се намираше 
обраснала с мъх и бръшлян скала.“ („Тежък живот“); „Привечер ятото диви гълъби 
накаца по ниските дъбове, които се издигаха на високия бряг, до самата рекичка, 
чиито топли, уморени от жегата води кротко ромоляха по каменистото корито.“ 
(„На залез слънце“); и т.н., и т.н. Разказите почват почти винаги с това състояние 
на покой, което е не просто началото на действието; в самия този покой се съдържа 
самото действие. Казано другояче, покоят е изначалното състояние, докато дейст-
вието е само негова производна. Природата се движи, съществата се движат, но те 
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се движат не защото искат, а защото са принудени да нарушат това свое изначално 
състояние, изрекетирани са да го напуснат. Но – напускайки го, те напускат така 
съвършенството; превръщат се в несъвършени, смъртни, преследвани и убивани 
същества. Покоят е, който дава убежището, той е градината на благото, докато в 
състояние на възбуда и движение тази градина е напусната; вече не сме в полето 
на благото, вече сме в гъсталака на не-благото. Който се движи, той е нещастен, е 
уязвим, е накърним. Движението не е смърт, но движението ни приближава към 
смъртта. И единственото негово оправдание е, че понякога и ни отдалечава от нея. 
Как? Ето: „Докато бягаше, предметите от едната му страна се губеха и за да не се 
блъсне в някое дърво, беше принуден да тича по-бавно. Така прекоси дола, скри 
дирите си във водата и се изкачи по стръмния му бряг. Тук, между изсъхналата 
ланшна папрат и тръни, той се примъкна и легна“ („Несполука“). Движението ни 
спасява от смъртта едва и само тогава, когато премине в покой...

Е2. Ефес
Движението ни спасява от смъртта едва когато премине в покой, тоест в сво-

ята противоположност. В историята на мисълта имаме такова учение, доста преди 
да се появи изострилата го до крайност диалектика за единството и борбата на 
противоположностите на Хегел – учението на Хераклит. „Тъмният“, „Мрачният“ 
философ от Ефес приема, че огънят е началото, първоосновата и първопричина, 
архе-то на всички неща: „Този космос, един и същ за всичко съществуващо, не е 
създаден от никакъв бог и от никакъв човек, а винаги е бил, е и ще бъде вечно 
жив огън, по мяра възпламеняващ се и по мяра загасващ“. Огънят следователно 
е във вечно движение, той никога не застива в покой, а постоянно ту се по мяра 
възпламенява, ту отново по мяра угасва. Аеций съобщава, че Хераклит прогонва 
от Вселената покоя и неподвижността. „Защото това са (свойства на) мъртвите.“ 
Периодично светът загива в огън/я и периодично се възражда от огън/я. Пак по 
Аеций, според Хераклит Великата година (времето, за което светът съществува, а 
след края й загива) се състои от 10 800 слънчеви години. Най-популярното поло-
жение на неговата философия се съдържа в приписваното изречение нему – за-
щото в действителност никъде във фрагментите то не се среща в познатия ни вид, 
„Панта рей“ („Всичко тече“). Хераклит утвърждава, че не може да се влезе два пъти 
в една и съща река, което неговият ученик и учител на Платон Кратил заостря още 
повече – човек не може да влезе дори и един път в една и съща река. Той е бил 
доста несговорчив и презрителен към съвременниците си и въобще към човешкия 
род, намирайки за какво да укори дори неговите най-прославени люде: „Хората 
се лъжат в познанието на видимите неща подобно на Омир, който е бил най-мъ-
дър от всички елини, взети заедно. Но и него децата направили на глупак, когато, 
пощейки въшките си, му казали: „Всичко, което ние видяхме и хванахме, изхвър-
лихме, а това, което не видяхме и не хванахме, имаме си го“. От язвителния му език 
не са пощадени и най-тачените гърци: „Многоучеността не научава на ум. Защото 
в противен случай тя би научила Хезиод и Питагор, също Ксенофан и Хекатей“. 
Особено забележително е неговото мнение, че „Природата обича да се крие“. Което 
ще рече, че тя не издава тайните си всекиму, нито пък лесно; ако искаш да я разбе-
реш, трябва да се освободиш от всеобщоприетото, от обичайното, от онова, което 
ти се чини най-елементарно и свръхпознато: „С този Логос, с който най-често те 
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се намират в общение, управител на вселената, те се разминават и нещата, които 
всеки ден срещат, им се струват непознати“. Всичко е едно и друго, всичко е заедно 
и непрекъснато преминава от себе си към своето друго и след това отново към себе 
си: „Безсмъртните са смъртни, смъртните са безсмъртни: животът на едни е смърт 
за други и смъртта на едните е смърт за другите“. В последна сметка: „Пътят нагоре 
и пътят надолу е един и същ“.

За Емилиян Станев пътят нагоре и пътят надолу също е един и същ. Не за 
друго, а защото той (или движението по него) има едно и също начало, има един 
и същ край, а именно покоя. Това обаче не означава, че писателят отрича движе-
нието, напротив – за него то е неотделимост от съществуването, характеристика, 
която прави живота такъв, какъвто е. Работата само е там, че движението е допъл-
нено, привнесено, инвазирано, инфилтрирано, нека го кажа така; животът наис-
тина е движение, в това няма никакво съмнение, но в същото време движението 
не е нещо естествено, а – колкото и парадоксално да звучи – нещо неестествено. 
Че е така според писателя, личи от написаното в „Легенда за Сибин, Преславския 
княз“, където: „Движението, създадено от Сатанаил, не преставаше нито денем, 
нито нощем. То само се менеше в светлина и мрак: тези, които спяха през нощта, 
ставаха жертва на тези, които живееха нощем, и обратно. Бог си оставаше само 
утеха, в която можеш да повярваш, ако приемеш, че е шегаджия“. В разказите си за 
природата той сам изрича този парадокс, макар и вече не докрай директно: „С луд 
бяг яребиците се втурнаха към тръните. Само петелът остана неподвижен. При-
лепен към земята с насочена право в ястреба глава, той храбро дочака страшните 
нокти да доближат малкото му тяло. Тогава, воден от своя инстинкт за самосъх-
ранение, с безумна смелост, обзела птичето му сърце, той издебна десетата част 
от мига да отскочи настрана. Свирепо устремените нокти срещнаха замръзналия 
сняг и се забиха в него...“ Ще ме попитате: Къде, аланкоолу, е тук неестественост-
та на движението? Ами тук e: във факта, че движението или носи смърт, а ако не 
точно смърт, то поне някакво насилие, или пък избавя от смърт, тоест е измама, 
лъжа, финт, заблуда и изплъзване. Да се движиш, ще рече, че си или насилник, или 
си лъжец. Разбира се, може да ми опонирате, че в природата няма друго, но има и 
то е, към което тя се стреми и за което в крайна сметка се движи – именно покоят, 
спокойствието, уседналостта, ако щете. Няма по-голяма истина от смъртта, това 
е известно на всички. Само че ще сгрешим, ако решим, че покоят в писането на 
Емилян Станев е смъртен покой – не, не е; покоят в писането на Емилиян Станев е 
блажен покой: „Той гледаше как леката мъгла се носи на малки, разнищени облаче-
та над тъмнозелените гори и в бистрите му очи се оглеждаше ведрата синева на су-
трешното небе. В техните зеници горяха разноцветни пламъчета. Той ги свиваше 
блажено, сякаш се наслаждаваше на красотата на пролетната утрин.

Един глухар тежко кацна на близкия бор, разпери опашка, отпусна крила и 
цял отдаден на любовния шемет, запя с изтегната напред шия.

Рисът го гледа дълго време съсредоточено, без да мигне, после, напечен от 
слънцето, сложи глава на лапите си и замърка...“ („Рис“).

Едно изцяло, докрай-но и безкрайно отдаване на не-движението, на покоя, 
което може да бъде нарушено и е нарушено само тогава, когато неговата противо-
положност безцеременно се вклини и насили, нахлуе в това пространство на бла-
женството или в Градината на благото, ако употребим езика на Епикур. Но пък то 
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няма и как иначе да бъде – движението е движение тогава и само тогава, когато 
нахлува и насилва.

Има обаче и нещо друго важно: на покоя съществата СЕ отдават, на движе-
нието съществата ГИ отдават. А ги отдава само едно-единствено друго същество, 
което наричаме „човек“. И понякога дори несъзнателно, а просто поради това, че 
го има и – имайки го, той променя, движи се, въздейства: „Двете птици кацваха 
тържествено и бавно, прилични на две тъмни, злокобни сенки. Там оставаха не-
подвижни, строги, загледани зад хоризонта, като че отново виждаха простора на 
равнините, над които бяха летели през деня – реките, пътищата и градовете, откъ-
дето достигаше шумът на един друг живот“. И малко по-нататък: „Селата се бяха 
уголемили, както и градовете, горите, напротив, оредяваха, реките бяха стеснили 
коритата си, а пътищата умножили белите си нишки. Шумът от земята ставаше все 
по-продължителен. И ведно с тия промени орлите намираха все по-трудно храна; 
дивечът изчезваше, а трупове на умрели животни се срещаха рядко.

Бяха принудени да отлитат далеч, към бреговете на морето, или на север, към 
балкана. Там промените не бяха тъй големи.“ („Орли“)

Тук вече е същественото: покоят, съвършеното състояние, в което всеки иска 
да потъне и да пребъде, има един нарушител и това е едно-единствено несъвърше-
но същество – човекът.

Бележката си от 3 февруари 1976 година в своя „Дневник“ писателят започва 
ето така: „Това зло животно иска да бъде и безсмъртно“. Злото животно е, разбира 
се, човекът, за когото на едно друго място Емилиян Станев отбелязва: „Изсичаме 
горите, замърсяваме реките, въздуха, а си боядисваме балкончетата със зелена боя. 
Такъв е човекът – не търпи природата, каквато е, изменя я, т.е. унищожава я, като я 
„култивира“, но каквото и да прави – подражава ѝ!“. Показателна фраза: „изменя я, 
т. е. унищожава я“. Движението е насилие, а човекът е неговият автор. Нека отново 
разлистим „Дневник“-а: „Ако Бог е това, което си въобразяваме – справедлив и 
благ, не би създал такова зло животно, което унищожава неговия свят – всеядно, с 
чудовищен апетит...“ Забележително е, че в неговите „разкази за природата“ наси-
лието в повечето случаи е дело на човека, той го привнася в идиличния или – ако 
не идиличния, то поне равновесния естествен мир. В „Пролетни стремежи“ това 
е селянинът Таке; в „След лова“ е другарят на писателя, който обаче се въздържа 
от насилие, тоест въздържа се от движение, което да наруши, да усмърти покоя и 
удоволствието: „Тяхното усърдие да ловят риба постепенно отслабваше. Бяха се 
нахранили и сега започнаха да играят. Котешките им тела се носеха светкавично из 
водата. Те се гонеха, обръщаха се по гръб, сплитаха се в голямо черно кълбо, нирва-
ха се със слаб плясък и отново се показваха, повлечени от течението. Понякога се 
чуваше как младите се хапят и давят с леко, хрипливо хъркане, напомнящо котеш-
ко мъркане.“; в „През зимата“ са човешките „две светлосини очи“, които в един мо-
мент „се помрачиха“, а почти мигом след това „техният лазур се замъгли и изчезна 
в огнения вихър и трясък“; разказът „Несполука“ целият е посветен на потерята, 
която човекът и хрътката Лиса спретват на стария заек; а „Сами“ поне според мен 
е писан не заради друго, а единствено да покаже тази човешка нечиста настърве-
ност, при/за която движението сред природата е винаги насилие срещу природата 
– единствено насилие и нищо друго освен насилие: „Попът се дръпна назад и се 
вторачи в бъза. Между неподвижните стъбла го гледаха две обли червени очи:
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– Ай – извика той. – Сатана! – И като настръхна, хвана косата и я стовари 
върху гърба на птицата. Тя разпери крила и се обърна по гръб. Попът закрещя и 
жестоко размаха косата: 

– Нà ти тебе, поразнико проклети! Нà! 
Като се убеди, че бухълът е мъртъв, той ритна трупа му на пътя. След това 

забеляза малкото и го смачка с крак.“; не по-различно е и в разказа „Козелът“, в 
който помакът Кара Ибраим съвсем непредизвикано избива цялото стадо диви 
кози, а после заедно с козела потъва в пропасттта или не – той потъва, козелът се 
издига; и накрая ще приведа оня пример, на който вече окончателно няма как да 
се възрази – „Смъртта на една птица“. Той, макар и да завършва привидно почти 
с оправдание за погубването – „Когато погледът ми отново срещна белия венец от 
планини и мирното спокойствие на равнината, стори ми се, че този живот, който 
отнех, не е изчезнал безследно, но като една малка капчица е преминал в океана на 
великата и вечна сила, която ражда живота... И аз разбрах защо ние, хората, сме 
виждали в смъртта известна красота и защо сме ѝ възлагали дори надежди. В това 
преминаване от тук към там, във вечния възврат, за който говорят философите и 
религиите, нашият ум е откривал безсмъртното начало на живота и е черпел нови 
сили за духа...

[…] Животното ни е потребно да се въздигнем чрез него, но когато човек знае 
какво нещо е смъртта, вярата в безсмъртното начало на живота спира ръката му 
и изпълва неговата душа с просветление и обич“, всъщност поставя на длан друг 
проблем, занимавал писателя през целия му живот и в цялото негово творчество 
– проблемът за обсебеността на човека от злото, за злото, което се извършва от 
човека. Емилиян Станев отговаря сам на/за себе си в своя „Дневник“: „Щастието се 
състои и в това – да побеждаваш злото в самия себе си. Въпросът е само навреме да 
го сториш.“; а в „Антихрист“ (се) изповядва: „Човече, да би могъл да разбереш кое 
е това, дето не се превръща от добро в зло и от зло в добро, бих рекъл, че си разу-
мен!...“ Няма обаче такава надежда, усилията са обречени, затова и стават нещата 
така, наспроти всякоя логика и мъдра последователност: „Криеш се от разума, а се 
откриваш в безумието!“. 

Ясно е защо: който се движи, който движи, той или насилва, или излъгва. Тре-
то няма, естеството на движението е такова – анти-естествено, анти-божествено, 
сатанаиловско: „Сатанаил не зачиташе никакви канони, той обичаше промените, 
вечното движение, слагаше пръти в спиците на световното колело и го въртеше 
както си ще, събаряйки от него властниците, за да издигне на тяхно място други“. 
Единствено спасение – „къщичка под снега“, „гъстата тръстика“, „дола“: в отказа 
от движение се открива и се укрива истината. Проблемът е, че този тъй нужен (ни) 
отказ никога не е вечен; не може, няма как да бъде вечен... 

Е3. Емилиян
Вечният световен кръговрат: покой-движение-покой-движение-покой-дви-

жение-покой-движение-покой-движение-покой... Едното преминава в другото: 
който си мисли, че има разлика, резили се с глумство: „Хераклит казва, че всич-
ко делимо е неделимо, роденото е неродено, смъртното е безсмъртно“. И още от 
Тъмния ефесянин: „И доброто, и злото са едно и също“. Емилиян Станев повтаря 
същото почти дословно в „Легенда за Сибин, Преславския княз“: „Казва, че няма 
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нито добро, нито зло, тъй като и най-голямото добро в края на краищата се пре-
връща в зло“. Стоян Каролев също подкрепя това убеждение, макар с по-пантеис-
тичен патос: „Светът на природата у Емилиян Станев е колкото красив, толкова 
и първичен, суров. […] Хармонията в този свят е хармония на противоречията“. 
Разбира се, трябва без помайване да съобразим, че в своите исторически творби 
писателят препредава богомилското учение, което и в „Легенда“-та, и в „Тихик и 
Назарий“, и в „Антихрист“, и в „Черният монах“ е канавата, плътта и тъканта на 
размисъла. Но в това е показателното: тази битка на противоположностите, това 
сплитане на доброто и злото, тая неразривна връзка между тях стои, изглежда, не-
престанно в центъра на интереса на твореца към богомилите и тяхното учение, 
заради нея той се е насочил натам да я разбира, да я разнищи, да я разтълкува. 
Вероятно с нея той се е сблъскал още по време на скиталчествата си из великотър-
новските и еленските покрайнини и вероятно за да си отговори на възникналите 
още тогава въпроси, той се е насочил и настървил към четенето на философска 
книжнина. Дали е срещнал тогава Парменид, Зенон и Хераклит – не зная, но зная 
убедено, че разказите му за природата са всъщност опит за отговор на проклетите 
въпроси за доброто и злото, за живота и смъртта, за движението и покоя; една 
особена, своеобразна, негова си, неизказана май никога директно, но фундираща 
всяко негово писмо оттук насетне винаги и всякога философска система. Казано 
с думите на Найден Шейтанов, изречени по друг повод, разбира се: „Животното в 
понятията на народа ни има черти на нещо повече от животно“. Тъй и животните 
в разказите на Емилиян Станев имат черти на нещо повече от животни; превръщат 
се във философска система, която на проклетите въпроси иска да намира естест-
вени отговори. Като този например: „Там тя стоя дълго време замислена и неспо-
койна, но когато песните на другите птици изпълниха отвред гората, запя и тя...“ 
(„Горска приказка“). Или пък този: „През тая тъмна и студена нощ белязникавият 
вълк ви жалебно, вдигнал кучешката си глава към тежкото небе, което се готвеше 
да вали. Неговият вой отекваше глухо и самотно. Никой не му отговаряше. Дори 
ехото мълчеше, сякаш самата планина беше оглушала от зимата“ („Вълчи нощи“). 
Или този: „Реката продължаваше да се плиска в бреговете. Патицата лежеше не-
подвижно върху яйцата си. Малката ѝ глава стърчеше, без да се помръдне. Птичи-
ят ѝ поглед изглеждаше потънал в съзерцание на тая сила, която сякаш я бе оглу-
шила, и тя като да размишляваше върху нея. Вслушваше се в тайнствения шепот 
на пролетната вечер, като че искаше да чуе как растат тревите – да разбере неуло-
вимия кипеж на живота, който я заобикаляше“ („Пролетни стремежи“). Емилиян 
Станев гради един темел и строеж, поставя едни основи и издига едни конструк-
ции, които откриват своя извор, своите източници на сила-истина в естеството, в 
природата, във фюзиса, както биха казали гърците; в необремененото от човешка 
кална ръка световно съществуване. Пак „Дневник“-ът, 13.9.: „– Каквито и чудеса 
да създава науката, за съжаление още не може да създава реки и въздух. – Думата 
„хуманност“ е вече самото недоразумение“. И тази естествена сграда си има своя 
градация, която в неговото писане се разгръща по един особен маниер, който е не 
само маниер – думата е слаба и безсилна да изрази и предаде стожерността на този 
похват за писателското писмо; той е в някаква степен неговата същностна схема, 
неговият битиен модел, което го прави не просто оригинално – в това не може да 
има никакво съмнение, а го прави фундаментално за разбирането на разбирането 
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на Емилиян Станев и за света около него („звездното небе над мен“ по думите на 
Кант), и за творчеството вътре в него („моралният закон вътре в мен“, пак Кант). 
И този битиен модел тръгва от покоя, преминава през движението, за да се утаи 
или по-скоро умири отново в покоя, който е целта, който е всичкото, който (ни) е 
онова, към което всички се стремим и за което всички копнеем.

Вижте впрочем как се развива този модел именно чрез глаголите – частите 
на речта, обозначаващи движението, в само един от „разказите за природата“, но 
– смея да твърдя, съградената така конструкция е валидна за почти всичките други 
разкази на Емилиян Станев. Избраният пример е „Пролетни стремежи“. И така, 
ето ги глаголите, ред по редом: „(сврян...) спи → блестеше → беше (скрита) → (вни-
мателно) оглеждаше → извиваше → плъзгаше → минаваха → правеха → сваляше → 
(спокойно) се гуркаше → оставаше → отразяваха → заплуваше → оглеждаха → из-
глеждаше → знаеше → бди → (Но това спокойствие) беше (привидно) → тежеше → 
напомняше → да се върне → да избяга → даваше (вид) → е (заета) да се гурка → се 
отдалечи → използвала → оглеждаше → влезе → огледа → да премине → клатейки → 
размахваха → вслушваше → да запази → изпочупил → откриеше → да избяга → да 
литне → да се отправи → бе попарила → да стигне → показа → крякаше → се престру-
ваше → е дошла → разбрал → се отдаде → захапа → тъпка и скуба → поведе → подбрал 
→ премина → скочи → направи → почувствал → (остра страст) събудена → крякаше 
→ натисна → плуваше → носеше → последва → бе успяла → излязоха → обливаше → 
слезли → миришеха → плискаха → се носеше → се оглеждаха → виеше → дремеше → 
размахваше → искаше да литне → оправяше → (търпеливо) зачака → поднови → лег-
на → приближи → (леко) защипа → прибягваше → накара да заспи → не се поддаде 
→ бяха (винаги нащрек) → вслушваше → виеше → умееше → познаваше → дебнеше 
→ издебна → забеляза → позова → (тихо) подвикваше → литвай! литвай (по-скоро) 
→ бе отправено → предпочиташе → да избяга → се вдигна → се посипа → нападна → 
гмурнаха → летеше → се хвърляше → се покажеха → се измори → остави → продъл-
жаваше → дебне → ставаха → притваряше → клатеше → беше → искаше → отговори 
→ литна → изви се → се хвърли → се издигнаха → огласяйки → режеха (със свисък) 
→ се стремеше → да се издигне → следяха → счепкаха → захапаха → започнаха да си 
нанасят → съпровождаше → разлетяха → падаха → хвърли → се отдели и удари → бе 
прогонен → се спусна → излетя → не се виждаше → беше (пуст) → зовеше → тичаше 
→ плуваше → описваше → забравил → премина → да претърси → спираше → слуша-
ше → да се обади → плува → се таи → преплува → се спря → беше → страхуваше се → 
литна → огледа → се издигна → остана → видя → прескачаше → нямаше → се спусна 
→ заплува → пристигна → падна → се хвърли → литнаха → да прекарат → ставаха → 
цъфтяха → се носеше → отразяваха → се зашумиха → увиснаха → престана да дими 
→ повяваше → разнасяше → плющеше → боричкаха → гонеха → заеха → хвърляше → 
не спираше → беше снесла → остана → измършавяваше → погрозняха → растеше → 
ставаше → разпалваха → преследваше → загуби → подлагаше → следваха → отиваха 
→ долитаха → пасяха → минаваше → чуваха се → хвърчаха → се готвеха да отлетят → 
трептеше → позлатяваха → алееха → искряха → идеше → снесе → се върна → гореше 
→ намаля → гмурваше → да извади → полепнали → заставаше → омръзнаха → пред-
лагаше → оставаше → лежаха → препичаха се → слушаха → изпуска → следваше → се 
опитваше → зацвърка → се изправи → се издигна → прелетя → махаше → приближа-
ваше → се скри → остана → изпука → беше → мярна се → се подаде → зовеше → тичаше 
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→ надаваше → предупреждаваше → молеше → не се виждаше → блесна → потрепера → 
усети → разпери → падна → се разля → излетя → се издигна → видя → плува → потърси 
→ се устреми → се спусна → се увери → последва → отправи се → разрови → откри → 
легна → се изгуби → лъщяха → беше дошла → продължаваше → да се плиска → леже-
ше (неподвижно) → стърчеше → (без) да се помръдне → изглеждаше (потънал) → бе 
оглушила → да размишляваше → вслушваше се → искаше → растат → да разбере → 
заобикаляше → се силеше → да повлече → плющеше (като бесен)“. 

Преминава се през една тишина, спокойствие, мир, покой, които обаче Еми-
лиян Станев набързо взривява само с едно изречение: „Но това спокойствие беше 
привидно...“, след което започва бясното, неутолимото, невъздържаното, якото, 
безспирното движение. Движение, което в повечето случаи, да не кажа, че във 
всичките, е насилие, е борба, е битка – на мъжкия с женската, на двамата мъжки, на 
Таке неуспешно срещу женската и мъжкия и успешно срещу мъжкия... След това 
в края на разказа отново нещата преминават в тишина, спокойствие, мир, покой 
– женската е намерила своето призвание, утолила е своя стремеж: лежи си непод-
вижно, „без да се помръдне“, се вслушва. Тук всъщност на разказа е краят, това е 
неговият естествен завършек, но Емилиян Станев не би бил толкова велик и маща-
бен, толкова, ако щете, философичен писател, ако се беше задоволил с този край; 
без преувеличение можем да заявим, че краят на разказа „Пролетни стремежи“ е 
безкраен, той не е свършек, а без/пре-свършек, краят му е едно ново начало: „Под 
самата ѝ глава закъсняла мравка се силеше да повлече перце от нейния пух към дуп-
чицата на своя мравуняк, а пъдпъдъкът плющеше като бесен в полето“. Вижте това 
колко силно напомня на друг фрагмент от творчеството на Емилиян Станев, само 
че в съвсем друга, дори без риск да преувеличим, напълно различна книга – „Ле-
генда за Сибин, Преславския княз“: „Но всичко живо искаше да живее колкото 
се може по-спокойно и по-дълго: животните и хората, птиците, цветята, тревите, 
горите. Вълкът разкъсваше сърната, сърната опасваше върхарите на младата гора, 
която се стремеше да се издигне над старите дървета, рибите се ядяха помежду си, 
хората се избиваха“. Ала и със съществено отличие: разказът за природата завърш-
ва с разбиране, съзерцание, сливане с естеството околно; легендата за княза ни гла-
голства за неразбиране, поглъщане, отделяне от естеството. От едната страна има 
единение и умирение, от другата – разединение и агресия. С други думи, светът на 
природата е свят на покой, светът на човека е свят на движение; кротост срещу на-
силие. Речено е и в „Дневник“-а: „Природно битие и творено от самия човек битие 
– второто като опит за освобождение от детерминизацията – илюзия!“. Тази илю-
зия обаче извършва „чудеса“ от злостия, неслучайно Емилиян Станев на няколко 
пъти нарича човека това зло същество, а веднъж дори и отчаяно. Казахме, именно 
човекът е източник на неизвиканите насилия и убийства в анималистичните раз-
кази, докато самите животни в края винаги потъват в една, ако мога да се изразя 
така, натуралистична атараксия, в една физическа нирвана, която, благодарение 
на писмото, се превръщаща за нас в метафизическа. Ето един само пример: „Един 
след друг заспиваха гълъбите в клоните на двата стари бука, които се тъмнееха 
като грамадни и мрачни сенки. Понякога някоя от птиците трепваше, измъкваше 
главата си, завряна под крилото, и тревожно се всушваше в тихия шепот на вятъра, 
сякаш отново чуваше фученето на соколовите пера. После, успокоена от звездния 
мир, който трептеше между листата, тя задремваше отново, унесена от шепота на 
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лятната нощ“ („На залез слънце“). Също както започват разказите за природата 
на Емилиян Станев – с изречение-в-покой, изречение-в-неподвижност, също така 
и завършват. Вижте много показателното съвпадение: патицата: „вслушваше се в 
тайнствения шепот на пролетната вечер“; гълъбът: „тревожно се вслушваше в ти-
хия шепот на вятъра“. И нека не ви плаши думата „тревожно“ – покоят е винаги 
тревожен, защото движението винаги го дебне. А го дебне, защото го има човекът 
– това зло и отчаяно, пък аз бих допълнил, и неврастенично същество. Неврасте-
нично, защото никога не спира, защото никога не намира покой, защото всякога 
е вярно на движението и го намира дори там, където покоят всецари: „Ето птица 
отлита. Къде летиш, птицо? Звяр пробягва из гората. Къде бързаш, звяро? Кой ви 
зове, кой ви води и накъде? Къде отиваш и ти, човече?“.

На този последен въпрос Емилиян Станев си/ни отговаря със своите исто-
рически романи. Но това вече е различен сюжет, за друг литературнокритически 
разказ...
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Йордан Атанасов

БАЛКАНСКАТА ЛИНИЯ

Пътувай и радвай Балканската линия.

Тя иска да бъде ухажвана. Тя е

Столетница – даже стоте е надминала.

И с духа си Времето вечно е смаяла...

...

Втурва се бързият влак и аха да повярваш,

че бърз е, но още към Змейово –

 Змей ли го дърпа

за опашката или е много товара му,

та прохърква отвреме-навреме на първа.

Май нещо наистина дърпа.

  История,

позната отколе – да бавим нещата...

Нека да тръгнем от Стара Загора

на север – да влезем в Балкана, в недрата му.

Може случайно вчера да се е бавил:

някаква нашенска стара инерция,

машинисти, разменящи лафчета,

липса на мощ, всякакви версии...

Днес Презбалканският с два електровоза е –

застраховка, че се движи по график.

Но ето: пак се бави и пак се изложи.

Навярно има други причини и гафове.

Колективни, както и преди се казваха.

Я траверс е пропаднал, я болт се развил,

или планината от своята пазва

е тръснал камък, пък той – пътя наранил.

Транспортен гръбнак все пак ни е влака,

от южната точка Подкова той тръгва

до Моста на Дунав с копитата чатка.

Железен гръбнак е, но и той се огъва?

Много буквички с Р-та откъРтва Балкана:

Радунци, КРъстец, Райковци, ТРявна...

Много контРа сме, уж тъРсим пРомяна,

а още от туРско я каРаме агаля и плавно.
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Бавен е влакът, но туй ми предлага възможност

да видя по-ясно природата-майка:

как изглежда нейната кожа –

треви, папрати, дъбове, борове, габъри...

След Дъбово октомври нашарил е

горите. Уви, туй е белег от летни пожари.

Изгорен е отляво планинският склон и

си представям как е пържил огънят клоните.

Как са страдали и дали са избягали

калинки, щурчета, лисици и вълци,

душите им как ли са плакали, хълцали...

И кога ще се върне животът тук някога!

Изплува Радунци, където ще слезе

нощната смяна и докторите за санаториума.

Пустош нагоре, без хора, хайдушките песни

забравя Балкана.

Единствен певец е може би горския.

Стръмните склонове, острите криви

поклащат вагоните, скърцат им òсите.

Самотни в купетата стоим мълчаливи.

Нощ е. И бухали бухат в усоите.

Хвърлят искри нажежени във мрака

калотките – челюсти стягащи с яд колелата.

Въртят се кълбета огньове под влака,

чугунът стоманата трие в несвяст.

Елхи, осветени и тихи, са спирки и гари.

Само спирачките стряскат планинския скат.

Като юфки са олющени сградите стари

и напъдени нейде встрани край нови крещят:

без глас със разбити уста и пробити очи.

Те молят пощада от целия свят...

Такъв ми е погледът, повторният прочит

на моите преходи зимни и летни.

Но ти не тъгувай, поете-всезнайко,

мисли си – влакът файтон е,

 а ти си избраника.
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Отпусни се. Дори да ругаеш безкрайно,

на властта не ѝ пука – тя все е нахранена.

...

Пътувай и радвай Балканската линия,

тя иска да бъде ухажвана. Тя е

Столетница – даже стоте е надминала.

И с духа си Времето вечно е смаяла...

Започват тунелите къси и дълги.

И гледаме пак за светлина във тунела.

Много години живяхме със навици вълчи.

Все тъмнина в тъмнината.

 И скърцащи челюсти.
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Петър Стойков

АВТОЕЗКИЗ
Спящата красавица...

Колко пъти я целувам вече!

Не се събужда.

Мраморностудена.

Някой друг ще я събуди.

ДУМИ ЗА ДИКИ РАЙКОВ
Сняг, сняг!

Опияняващ...

Вселенска

глътка

бяло

вино.

РЕСТАВРАЦИЯ НА КАРТИНА
Обичах!

Изгорях.

Станах

прах

в урна.

Тогава

ме прегърна.

МАРИНИСТИКА
Този кораб

бе раят в морето.

С този капитан.

Не ме викай.

Улови пространството.

И този кит – 

сърцето.

ГРАФИЧНО
Няма рай!

Само ад.

И ти – 

капка

бяла боя

в черния квадрат

на Малевич.
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ПЕТ ФРАГМЕНТА 

Няколко паралела. През 1995 г. в „ЕА“ (Плевен) излезе „Как е“ – един от първите 
цялостно представени прозаични текстове на С. Бекет. Същата година същото изда-
телство пусна на пазара и „В лабиринта“ на Ален Роб-Грийе. И двете книги в превод на 
Петър Оббов.

Името на Бекет често се спряга с имената на френските „нови романисти“: Сартр 
пръв пуска в обръщение определението „антироман“ (разбира се, условно) през 1948 г. 
в предговора си към „Портрет на един непознат“, а през 1953 г. чрез „he Unnameable“ 
на Бекет е инверсиран и терминът „антигерой“; едва към средата на 50-те обаче е оф-
ормена групата на „новите романисти“ (на прочутата снимка „за пресата“ от 1959 г. се 
виждат А. Роб-Грийе, Кл. Симон, Н. Сарот, Кл. Мориак, Ж. Лендон, Р. Пенже, С. Бекет, 
Кл. Олие); обаче Бекет липсва между творците и теоретиците на „новия роман“, участ-
ващи в колоквиума в Серизи ла Сал през юли 1971 г. Бекет и Дюрас, след това и Сарот 
отказват да участват в „играта“ (те не са я и започвали сериозно), те просто не са от хо-
рата, които „приблизително през 1956 г. изведнъж придобиха известност“ (М. Бютор).

В тази „техника на романиста“, за която говори Андре Фроасар, в канона на „но-
вите“ по принцип трудно се вписват Бекет и Дюрас. И ако при Бекет нещата отиват 
твърде далеч, то Дюрас остава в „ненатрапливата сянка“ на Камю (предтечата на шко-
лата, но също извън канона ѝ) и Хандке (известни са съвместните им проекти, Хандке 
е и преводач на доста нейни творби; паралелите между двамата често са били загатва-
ни, но интертекстуалността е оставала незасягана; иначе общото можем да намерим в 
„контаминацията“, „бъбривостта“, без да имаш какво да кажеш, ретуша на чувствата, 
едно почти сензорно възприятие на материалния свят, изграждането на „атмосфера“ 
не като „фон“, а асимилиране на „видимото като по-видимо“ и т. н.).

Роб-Грийе е обичайно приеманата емблематична фигура сред „новите романисти“. 
Това е и вярно, но и не е: стремейки се да формализира текста в съответствие с теоретич-
ните постулати на школата, Роб-Грийе всъщност остава хуманист. Това обаче, както и 
последвалите го критики го дразнят: „Допуснах серия от грешки, които си признавам“. 
Защото ето какво пише Р. Барт в „Обективната литература“, гл. „Не съществува „школа 
Роб-Грийе“: „... методът на Роб-Грийе няма хуманистичен характер, неговият свят не е 
в съзвучие със света“. „Производителят на текстове“, както се нарича Роб-Грийе, мито-
логизира пространството на романа (чрез така наречената „естетика на погледа“) и го 
откъсва от „остарелия психологизъм“, но в никакъв случай не го прави антихуманен. 
Докато за А. Роб-Грийе „светът не е нито значещ, нито абсурден. Той просто е“, за Бекет 
„материалът, с който аз работя, е безсилието, незнанието. Аз водя разузнаване в тази 
зона на съществуването, която художниците винаги са оставяли настрана като нещо, 
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явно несъвместимо с изкуството“. Истината е и друга: Бекет няма философски корени, 
има предтечи и последователи, но е скаран с философията на -измите (екзистенциали-
змът, например, изисква някакъв социален или идеологически ангажимент). Ето защо 
е трудно той да бъде конституиран естетически или по какъвто и да било начин. При 
Бекет всичко литературно анихилира, доведено до една метафизика на абсурда.

Все пак фразата, която ги свързва неразривно, принадлежи на Роб-Грийе: „единс-
твената възможна ангажираност на писателя е литературата“...

* * *

Какво днес си спомням за Виктор Пасков? Май повечето неща са отпреди 89-а и 
около 90–91-ва година: „Невръстни убийства“, „Балада за Георг Хених“, „Ций Кук“, един 
есеистичен текст в „Култура“ – „Лот в ексил“, филмът „Индиански игри“, някои тексто-
ве в самиздатския „Глас“, участието му в Литературния колоквиум в Берлин през 1990 г. 
и, разбира се, „Германия – мръсна приказка“, излязла, след френското си издание, под 
редакцията на Гранитски в ИК „Хр. Ботев“ през 1993 г. (за романа вече съм писал с 
известна възхита още тогава) – все неща, от които може би съм взел патоса на времето, 
но дотам. С времето и първоначалната фасцинация угасна.

После се появи томчето „Алилуя“ (ИК „Захарий Стоянов“, 2001), което събира-
ше най-добрите творби на писателя – „Баладата“, „Невръстни убийства“, „Германия...“, 
„Биг бизнес“, есето „Лот в ексил“ (едно „избрано“ по повод неговата 50-годишнина). 
Време за равносметка и организиране на хаоса. Ето какво писа Цветан Тодоров в „Ну-
вел обсерватьор“ по това време: „... тази книга е едно малко чудо... Тя ще ви напомни 
Уди Алън в най-добрите му години; екстремно-комична и същевременно пропита от 
дълбока меланхолия. Срещу дехуманизацията на личността Пасков не противопоста-
вя политическа програма, но романът му е акт на борба“. В същото време Пасков про-
дължи да работи за киното и театъра (пиесата „Общежитие“, филма „Сътворението на 
света“ и др.). През 2008 г. отново Гранитски издаде и неговите разкази.

Може би шокиращо за мнозина, но всъщност не и за един писател, Пасков започ-
на да се конфронтира с властта (тогавашната) по време на Косовската криза – 24 март 
1999 г. После следваха и други конфронтации (протеста в Националното радио, миси-
ята му в Берлин и пр., последният от които скандала с журналиста Явор Дачков, който 
на практика обвиняваше него, Светлин Русев и Антон Дончев в бездарие и слугинаж на 
властта), повечето от които аз лично не приемам. Разрешавам си обаче да напомня, че 
е по-добре писателят да отхвърли тоталитарния езоповски език и да заявява позици-
ята си ясно и високо, дори когато тя е „грешна“, опозиционна. Разбира се, „протестът“ 
може да бъде различен: от „Аз обвинявам“ на Зола, през 30-годишната автозабрана 
на С. Бекет да дава интервюта, начините да бойкотираш награди (вж. жестовете на Р. 
Ралин или на някои от нобелистите, които отказват наградата), до подписките от групи 
интелектуалци „в подкрепа“ на еди-кого си и еди-какво си (обикновено политически)... 
Тогава ще излезе от абсурда, в който в момента е попаднал: никой и при никакви обсто-
ятелства да не го слуша (изключвам смъртта на бивши дебеловрати момчета и журна-
листчета, които се правеха на писатели); тогава този писател ще има правото да нарича 
себе си интелектуалец. Или да загуби това право.

* * *

За твореца сбъднатото желание е да изплува, да излезе пред публика, да успее, да 
получи признание и награда за труда си, понякога дългогодишен. Лъжат тези, които 
твърдят обратното. В повечето случаи обаче успехът действа като бумеранг. И немалко 
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са онези, които после не могат да се свестят продължително, а други въобще да се из-
правят. Особено пагубен се оказва ранният и бърз успех при младите. Така е било и при 
мен (след първата ми литературна награда чета сега едно интервю с мен, от което ме е 
срам днес, толкова съм оптимистично-нафукан); да видим как е при Фокнър (Нобел за 
1949 г., но не за тази награда ще стане тук дума) към края на 20-те години на миналия 
век, когато има издадени две-три книги, които никой не купува: „Както и да е. Тогава 
бях по-млад и неуязвим. Никога не бях живял сред хора, които пишат романи и разка-
зи и струва ми се, не съм знаел, че за тях се плаща. Не се смущавах особено, ако сегиз-
тогиз издателите отхвърляха ръкописите ми. Имах кураж. Можех да върша сума неща, 
за да припечеля малкото пари, които ми бяха нужни […] Но ето че почнах да поомек-
вам. Все така можех да се занимавам с бояджийство и дърводелство, но омеквах. Взех 
да си въобразявам, че мога да печеля, като пиша. И почна да ми става криво, когато 
редакторите в списанията отхвърляха разказите ми, толкова криво, та ме накараха да 
им кажа, че тъй като един ден така или иначе ще ги купят, по-добре е да го сторят още 
сега.“ В резултат: „Почнах за замислям книги, пресмятайки колко ще спечеля.“ (Тогава 
пише „криминалето“ „Светилището“ с подобно намерение.) „... и съчиних най-ужася-
ващата история, която можех да си въобразя, и я написах за три седмици, след което я 
пратих на Смит, който бе публикувал „Шум и ярост“, а той незабавно ми отговори: „Ве-
лики боже, такова нещо не мога да издам! И двама ни ще пъхнат в затвора.“ Тогава се 
обърнах към себе си: „Проклет да си, Фокнър! Сега до края на живота си ще трябва да 
поработваш физическа работа.“ Това бе през лятото на 1929 година. Взеха ме на работа 
в елекроцентралата, нощна смяна от шест вечерта до шест сутринта, като въглищар. 
[...] През тези нощи, от дванайсет до четири, написах „Когато бях на смъртен одър“ за 
месец и половина, без да нанеса нито една поправка.“ После си спомня за ръкописа на 
„Светилището“. Както и да е. Не е книга, от която би се посрамил. „Добра работа свър-
ших и се надявам да си я купите, а на приятелите си кажете, че се надявам и те да си я 
купят“ – завършва уводните си думи към „Светилището“ У. Фокнър.

Разбира се, че е нужен характер в тези случаи, но и известна доза късмет. Ня-
маш ли ги, сриваш се. Ето един епизод от „Вечер във Византия“ на Ъ. Шоу (Крейг е 
продуцентът, а Едуард Бренър младият автор-драматург, който пробива на Бродуей 
с първата си пиеса с помощта на Крейг, но всичко след това е пълно фиаско, макар че 
самият автор не осъзнава този факт или не го приема до края): „Все още треперейки, 
той позволи на Крейг да го заведе до най-близкия магазин и да му поръча млечен кок-
тейл. „Имам налудничаво двойнствено усещане – призна той там с чаша с ръка. – Не 
мога да дочакам премиерата, и в същото време я желая. Не само защото се страхувам 
от провал. Просто не искам да свърши всичко това. [...] Когато вечерта след премие-
рата започнаха да съобщават по телефона първите отзиви за пиесата, Бренър започна 
да повръща. Той изцапа целия под на хотелската стая, извини се и каза: „Ще те обичам 
до края на живота си“. Изпи осем уискита и загуби съзнание. Крейг го събуди чак на 
следващия ден, когато донесоха вечерните вестници.“

Така е. Всеки има своя възход и падение. („Връщането е най-трудната част на вся-
ко изкачване“ – пише Карсън Маккълърс в „Сърцето е самотен ловец“). Едни се про-
пиват след наградата (като начало изпиват на място паричния £ еквивалент), други 
стават зли. Продължават да творят (да пишат книги, музика, да правят филми и т. н.), 
но оставят произведенията си недовършени. Повечето ги довършват, но започват да се 
повтарят, не надскачат успеха на първата си (заслужено наградена) творба. Или губят 
чувството за мярка. Или умират. Вариантите са много и различни. Трябва да се почива 
от славата. И да се пази достойнството. Нещо изключително трудно днес.
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* * *

„Дъдли Фийлд Малоун даде интересна вечеря в Гринидж вилидж и покани на нея 
холандския индустриалец Ян Бойсевейн, Макс Ийстман и др. На вечерята присъст-
ваше един интересен човек, когото ми представиха под името „Джордж“ (никога не 
узнах истинското му име) и който изглеждаше извънредно нервен и възбуден. По-къс-
но някой ми каза, че той бил любимец на царя на България, който поел разноските за 
следването му в Софийския университет. Но Джордж се отказал от покровителството 
на царя и станал комунист, емигрирал в САЩ, включил се в „Интернешънъл уъркърз 
ъв дъ уърлд“ и впоследствие бил осъден на двадесет години затвор. Той беше излежал 
две години от присъдата си, беше получил право на обжалване и сега бе пуснат от за-
твора под гаранция.

Играхме на „шаради“ и докато го наблюдавах, Дъдли Фийлд Малоун ми прошепна:
– Той няма никакъв шанс да спечели делото.
Загърнал се в покривка за маса, Джордж беше започнал да имитира Сара Бернар. 

Ние се смеехме, но дълбоко в себе си мислехме, че той ще трябва да се върне в затвора 
за още осемнадесет години.

Това бе една странна, бурна вечер и когато си тръгнах, чух Джордж да вика зад 
гърба ми:

– Защо бързаш, Чарли? Защо се прибираш толкова рано?
Отведох го настрана. Чудех се какво да му кажа.
– Не мога ли да направя нещо? – прошепнах му аз.
Той махна с ръка, сякаш да отхвърли мисълта, сграбчи ръката ми и прочувствено 

каза:
– Не се безпокой за мен, Чарли, аз ще се оправя.“ (Чарлз Чаплин, „Моята автоби-

ография“, изд. „Наука и изкуство“, С., 1979 г., с. 245)
И още един пасаж:
„В деня на пристигането си получих загадъчна бележка, в която се казваше:
„Драги приятелю Чарли,
Толкова много неща ми се случиха, откакто се срещнахме в Ню Йорк у Дъдли 

Фийлд Малоун. Сега съм тежко болен в една болница и те моля да дойдеш да ме видиш. 
Това би ми направило голямо удоволствие...“ Авторът на бележката беше посочил ад-
реса на болницата и се беше подписал „Джордж“.

Отначало не разбрах за кого става дума. После изведнъж се сетих: това, разбира 
се, беше българинът Джордж, който трябваше да се върне в затвора за още осемнадесет 
години. От тона на писмото беше очевидно, че той ще ми поиска пари „назаем“. Затова 
реших да взема със себе си 500 долара. За голяма моя изненада в болницата ме въведоха 
в обширна стая с бюро и два телефона; там ме посрещнаха двама елегантно облечени 
господа; впоследствие разбрах, че те са били секретарите на Джордж. Един от тях ме 
въведе в съседната стая, където лежеше Джордж.

– Драги приятелю! – развълнувано ме посрещна той. – Колко се радвам, че дой-
дохте! Никога не съм забравил съчувствието ви и сърдечността, които проявихте към 
мен у Дъдли Малоун!

После той каза две думи на секретаря си и ние останахме сами. Тъй като той сам 
не ми даде никакво обяснение за обстоятелствата, при които е напуснал Съединените 
щати, струваше ми се, че ще бъде недискретно от моя страна да му задавам въпроси; 
освен това той не престана да ме разпитва за своите приятели в Ню Йорк. Бях объркан 
и не можех да разбера положението; имах чувството, че съм прескочил няколко глави 
от книга. Развръзката дойде, когато той ми обясни, че сега бил търговски представител 
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на болшевишкото правителство и се намирал в Берлин да закупи локомотиви и сто-
манени мостове. Тръгнах си с петстотинте долара в джоба си.“ (Чарлз Чаплин, „Моята 
автобиография“, изд. „Наука и изкуство“, С., 1979 г., с. 273–274)

Прочетох тези пасажи от „Моята автобиография“ (1964) на сър Чарлз Спенсър 
Чаплин през 2007 г. (първият фиксира годината 1917-а в Ню Йорк, а вторият – Берлин, 
вероятно 1921 или 1922-а година, след приключване на филмите „Детето“ и „Безделни-
ческата класа“). Беше ми любопитно, но толкова, колкото да речем споменаването на 
цар Фердинанд и сина му Борис в репортажите на Хемингуей от 1923 г., когато младият 
тогава журналист се връща от гръцко-турската война и минава с „Ориент-експрес“ 
през България. Следващата, 2008 година излезе великолепната и много сериозна кни-
га на Йордан Баев и Костадин Грозев „Одисея в два свята“, в която се описва живота 
на Георги Андрейчин (този безкрайно интересен българин, познат като „Джордж“). 
В края на краищата през 1949 г. е откаран в Москва и екзекутиран като американски 
агент. Книга, която си заслужава парите и времето. А, щях да забравя: от досието на Ч. 
Чаплин във ФБР разбираме, че през 1942–43 г. е водил кореспонденция с Джордж; а от 
медиите преди години разбрахме, че и един друг българин е замесен с „изчезването“ 
му от гроба му в Швейцария, където живее след 1953 г. Там и умира през 1977 г., на 88-
годишна възраст. През 1972 г. обаче се завръща триумфално, но за кратко, в САЩ, за за 
получи „Оскар“ за цялостен принос в развитието на киното.

Изкушавам се да посегна към Чаплин и още веднъж, заради неговата очевидна 
дарба на писател, а не просто на таланта му да наблюдава и пише добре: „Писателите 
са приятни хора, но не много общителни: те рядко споделят с другите онова, което 
знаят; повечето от тях го пазят между кориците на книгите си. Учените могат да бъдат 
прекрасни събеседници, но самото им появяване в приемната умствено те парализира. 
Художниците ти досаждат, защото голяма част от тях се опитват да те убедят, че са по-
скоро мислители, отколкото художници. Поетите несъмнено принадлежат към най-
висшата категория и взети поотделно като личности са приятни, толерантни и пре-
красни събеседници. Но според мен музикантите, общо взето, са най-общителни из-
между всички хора на изкуството.“ (Ч. Чаплин, „Моята автобиография“, НИ, С., 1979, 
с. 389–390) И финала, естествено, поетичен, отворен, пълен с любов към Ууна (на която 
е посветена книгата) и живота, към света: „Сред цялото това щастие аз понякога сядам 
на терасата при залез слънце, гледам през широката зелена морава към езерото в дале-
чината, а зад него – към спокойните планини и в това настроение не мисля за нищо и 
поглъщам прекрасната им ведрина.“ (пак там, с. 476) Много, много добра проза.

Неслучайно през 2008 г. излезе ново издание на „Моята автобиография“ – на чо-
века, която никога не поиска да придобие американско гражданство, на твореца с ог-
ромна вътрешна свобода.

* * *

И в края ще се върна на повода за тези редове: писателя Антон Дончев и сумата от 
близо 12 000 лв. за издаването на една отделна книга (със заглавие „Легенди за двете 
съкровища“), па бил той и свързан и с някаква годишнина (820 години от въстание-
то на Асен и Петър). Тъй като от години се занимавам с писане и издаване на книги, 
ще кажа, че исканата сума е абсурдна. Дори за писател като А. Дончев и велико изда-
телство като „Захарий Стоянов“. И липсата на въпроси от страна на обществеността 
и специалистите говори най-малко за две неща: наличие на корупция и излишък на 
патриотарство. В най-лошия смисъл на думата – местно, разюздано, неуправляемо 
патриотарство, което продължава да преследва нашия интелектуалец и да изкривява 
неговото мислене. Като „Атака“.
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Необходим анонс: Тук трябва да уточним, че на 11.05.2004 г. (т. е. преди повече от 
година) Сдружение на литературни дейци „Света гора“ внесе в община Велико Търно-
во преди заседанието тогава писмено своята позиция. В нея между другото дословно се 
казва: „Никой от нас не е против това общините да подпомагат издаването на книги. В 
случая, струва ни се, са нарушени принципите, по които това се прави. Ако се върнем 
малко назад, ще видим, че през последните 15 години не е подкрепена нито една книга 
с художествена литература на търновски писатели, нито каквато и литература в облас-
тта на хуманитаристиката. Какъв е сега принципът, по който се внася предложение за 
такава огромна сума, която да се даде на едно точно определено издателство. Ние знаем 
практиката на ИК „Захарий Стоянов“ и неговия собственик г-н Гранитски да обикаля 
кметове на общини от една политическа сила и да събира пари за изданията си. Стран-
но как нашата община, заделила за всичките си дейности в областта на културата 8000 
лв., внася подобно предложение в Общинския съвет.

Безразлично ли е на търновския данъкоплатец за какво се харчат парите му и как 
се харчат? Никой от нас не е против издаването на талантлив автор като Антон Дончев. 
Но в случая ни се струва, че става въпрос за връщане на рецидиви от миналото, когато 
се раздаваха контракции „на калпак“ само на определени хора. Или и в случая става въ-
прос за потвърждение на правилото: „Не е луд който яде зелника, а който му го дава“?

Месец май, 2005 г.
Няколко години по-късно и други ще пропищят от Гранитски, но на кого му пука, 

както казват тийнейджърите.

ПЕТ ФРАГМЕНТА ЗА ВЛАДО

С философията на наличието

Владимир Шумелов е от ония автори, които навлязоха в литературата като изгра-

дени писатели. Разказите и новелите от двете му книги „Двойно“ и „Между Бекет и Аз“ 

издават талантливи усилия да се експлицират границите на новата душевност на чо-

века. Поради това те са синтетично-психологическа проза, откровено и искрено вживя-

ване в грозотата на преходното време, която резонира във физическата и духовна същ-

ност на героите, на тяхното „каубойско“ поведение и непукизъм. В усилията на автора 

да обективизира художествено и най-интимни пластове от човешката душа е елими-

нирана каквато и да е линия на нравствена равносметка. И ако трябва да употребим в 

случая понятието позиция, тя се изразява недвусмислено в автентичните картини от 

живота на нашето съвремие.

Ако под стил на български постмодернист трябва да се подпиша, без да се замислям, 

това е на Владимир Шумелов. Субективно и обективно талантът му се разгръща в усло-

вията на възкресена демокрация, затова и историческото време в неговото повество-

вание е изразено недвусмислено, макар и завоалирано метафорично. Аз съм убеден в необ-

ходимостта от по-цялостно езиково-стилово изследване на неговата стилистика, тук 

само ще подчертая, че този писател притежава един нееднозначно изразяващ се стил 

от постоянни приливи на реално и фикционално – най-често онирично писмо...

... Авторът ни представя изразителни картини в стила на т.нар. „грозен реализъм“ 

(по аналогия с берлинските художници Грюцке, Матиас, Кьопел, Петрик...), което по съще-

ство представлява възраждане на новата предметност от 20-те години. Тези картини 
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са втъкани (вж. „Новият Стриндберг“) в мачистка по тоналност проза и особено в езика 

на невротизираните и депресирани герои. Това е език груб, мъжествено опияняващ, на-

ситен с интелектуална енергия и воля да се противостои на препятствията, език на 

несъобразяваната с нищо мъжка релаксация и бохемско самообновяване на духа в ада на 

живота.

Без да се повтарят като образи нито в характеристиките, нито в жизнените ситу-

ации и междуличностни отношения, героите на Шумелов съдържат и изразяват истина-

та за нашия живот, за обърканата съдба на човека. Има в тези разкази и по-носталгични 

мотиви за човешката самота и потисната воля, за драмата на жената с необуздани 

от нищо сексуални илюзии. Но нито един от героите не иска да застане на гребена на 

събитията на времето. Може би тук някъде се чувства и тъгата на лермонтовските 

разночинци от покварата на неосъзнатата етативно демокрация.

Постоянните асоциации в книгата между действителността и фикционалното, 

между различните видове съвременно изкуство се налагат като главен композиционен 

похват на автора. Съзнателно търсената езикова близост със съвременната младеж 

и особено на тийнейджърите, оживява разказа и с подчертано българска традиция и ду-

шевност, разширява постиженията на съвременната белетристика.

Владимир Шумелов разказва синтетично и колатерално – не изобразява действие-

то, а резултата, настроението, мотива, рисува не реални образи, а тяхното рефлексно 

присъствие в пространството и времето. Съпровождащите разказа ирония, инвектива, 

пародия... трупат нови смислови пластове в книгата. Портретирането и пейзажно-ек-

зистенциалната експликация с имплицитно втъкани авторови идеи се извършва с груби 

мазки, с безпощадна искреност...

... Езиковото богатство, органично цялостната и въздействаща внушително сти-

листика помагат на Владимир Шумелов да пресъздаде автентични физически и пси-

хически състояния на преумора, претръпване; неизброими колажи от бегли кроки с не-

контролирани от съзнанието онирични релаксации. Авторското присъствие в разказа 

се изразява и чрез други измислени образи на пишещи – Робърт Пири, О’Шими... А тези 

стилови нюанси на артистичен мистицизъм не нарушават органичната цялост в една 

стилистика, ударно насечена чрез употребата на монорема във „Високо изтегнал кра-

ка“. В изпълнената със случаи на катахреза кратка проза на Владимир Шумелов твърде 

често е изразена представата, идеята, а не техния реален еквивалент; фикция и реал-

ност образуват сплав, която провокира строго внимание от страна на читателя, за 

да разбере и жестоката, безпощадна себеирония на автора („За петнайсет бона“), про-

зирно ясната идентификация на отделни (хумористични) сцени в „Уестърн“, както и 

чуждоезиковите имена на отделни герои, инспириращи източно-западна етатност. С 

по-голям „уклон“ към реалистичното е композиран разказът „Бездомен, безгрижен, без-

жизнен“. В лексикалният климакс на трите думи в заглавието е експлицирана жизнената 

интенционалност на героя (българският имигрант Джон Атанасов). И по съдържание, и 

по езиково-стилови достойнства този разказ е истински принос към темата за емиг-

рантската литература в България.

Ако един автор е модерен по дух, ако е увлечен например във фройдизма и вярва в суб-

лимацията, в преобразуването на половото влечение в друга енергия, неговият критик 

се основава повече на безсъзнателните психологически процеси и мотивация и не се об-

ременява с излишни факти от реалното само...

Кирил Попов, „Стилуети“, ИК „Ваньо Недков“, С., 2006 г.
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Почтена литература

Познавам Владимир Шумелов не много отдавна – от около 7–8 години, като първите 

ми впечатления от неговите текстове (казвам неслучайно „текстове“, тъй като той 

упорито и многократно е подчертавал, че това е именно думата, с която сам характе-

ризира работите си, били те новели, разкази, критики, есета и всичко друго) бяха инци-

дентни срещи с негови публикации в периодиката, които тогава ми правеха впечатле-

ние със своята ерудиция и задълбоченост, с лаконичността и точността на изказа му, 

и най-важното за мене – със способността му да съсредоточи и задържи вниманието 

на читателя върху написаното, да го накара да разсъждава и съпреживява заедно с него; 

и това основно качество, което навярно изглежда много леко и просто като характе-

ристика, всъщност е извънредно трудно за постигане и издава много работа и много 

вродено майсторство.

Впоследствие, когато прочетох и двете му белетристични книги „Двойно“ и „Меж-

ду Бекет и Аз“ (и двете са носителки на национални литературни награди), за мене вече 

няма ше никакво съмнение, че съм попаднал на произведенията на един смел, модерен (в 

добрия смисъл на думата), мъдър автор с много чувство за мярка и тънък усет за улавя-

не и ретранслация на всевъзможни интелектуални и психологически състояния на геро-

ите си.

И когато най-сетне се срещнах с тъй дълго носената и изстрадана негова книга с 

етюди и критики „Накърнимото“, тя доби онези недостигащи щрихи, които най-енер-

гично и категорично оформиха – максимално ясно и изчистено – образа на писателя Вла-

димир Шумелов...

... Държа обаче да кажа няколко думи за нещото, което ми направи най-ярко впечатле-

ние, което е всъщност едно обобщено възприятие от цялата книга и я пронизва открай 

докрай, като ѝ придава едно особено достойнство и ценност. Това е почтеността. По-

чтеност към времето, в което живеем. Почтеност към литературните явления – били 

те български или преводни, почтеност към читателя, почтеност към себе си.

Та тая именно почтеност, комбинирана с изтъкнатите по-горе високи професионал-

ни качества на текстовете, изграждат една книга, която прави чест не само на вели-

котърновската, а безусловно и на съвременната ни национална литература, и което е 

много важно – тъкмо в най-невралгичната  ѝ  част – на оперативната критика и есеи-

стиката.

Васил Давидов, 2004 г.

С поглед към бъдещето и с носталгия към миналото

... И неизбежно нахлуват спомените за началото на нашето познанство...

Било е 1992 г. Боже, колко години са минали оттогава – все едно е било преди век! То-

гава да се пише беше празнично предизвикателство. Литературният живот бе един 

безкраен хепънинг, с много експерименти, екстремни предизвикателства, карнавални 

жестове, добри перспективи, с толкова много издателства, вестници, списания, че чак 

те заболяваше главата.

С такова главоболие и ужасни болки в краката се прибрах от майското изложение на 

книгата в НДК през 92-ра, когато край книжния потоп си казах: „Е, доживях промяната. 

Сега вече всичко може да се издава и купува. Стига да имаш само малко лично време!“

Какъв наивник съм бил, Господи!
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Все по това време във В. Търново започна да излиза вестник „Впрочем...“, на чиято при-

турка за литература и изкуство „Графити“ сътрудничех. А тогава бях голям началник, 

пък трябваше да давам текстовете си на един дългокос и хипарски облечен редактор с 

вечно набучена цигара в уста, който се оказа въпросният Шумелов. (Мисля, че снимката 

на задната корица е от редакцията на „Впрочем...“)

Откъде да знам, че това ще сложи началото на нашето приятелство и сътрудни-

чество, което ще продължи повече от три петилетки, че то ще превъзмогне всички пре-

пятствия и нещастия, които ни сполетяха последователно, че ще се заредят вестници 

– „Артфорум“, енциклопедични поредици в издателство „Елпис“, участия в радиото, пуб-

ликации в „Литературен вестник“ и много други културни издания, в алманаха за лите-

ратура и изкуство „Света гора“... Защото здраво пишехме, тъй като бяхме обладани от 

искрен просвещенски патос. Знам какъв особняк е Шумелов, колко трудно се сприятелява 

с хората, какви драми преживя напоследък, с колко близки се раздели и се чувствам на-

истина привилегирован, че съм сред малцината му оцелели и истински приятели. А се 

случи така, че от 1994 г., когато в издателство „Елпис“, където като на шега набра и из-

даде първия си сборник с разкази и новели „Двойно“ (която взе и Голямата награда за про-

за „Южна пролет“), та досега и двамата спазваме отработения ритуал първо той да 

ми подарява следващата си книга, а след деликатния намек, че трябва да пиша за нея, аз 

сядам пред компютъра и изпълнявам своя приятелски и служебен дълг – възможно най-ко-

ректно и обективно, както съм се учил на занаята от големите родни и чужди критици.

Реално погледнато аз съм от друга планета спрямо Шумеловите пристрастия и ми е 

чудно защо той ме смяташе за свой съмишленик. А може би е искал да ме спечели за кауза-

та на модернизма и постмодернизма? Вероятно е искал да ме накара да чета и уважавам 

този тип литература, а не до болка втръсналите му (ни) класици и реалисти?!

Днес от дистанцията на времето признавам, че е бил прав. Че си е струвало да бъда 

накаран да чета и интерпретирам подобни автори и текстове, докато моите сетива 

се адаптират и проработят за тях. За което, естествено, съм му благодарен.

„И така нататък“ е умело скроен и сглобен сборник от стари и наново шлифовани 

разкази от предните му два сборника „Двойно“ (1994) и „Между Бекет и Аз“ (1998), към ко-

ито на принципа на меката монтажна връзка е добавена прекрасната новела, носеща 

симптоматичното заглавие „И така нататък“, с която Шумелов дава категорична за-

явка, че следващата спирка в писателската му одисея вероятно ще бъде овладяването 

на романа.

Препрочитайки старите му евъргрийни ат 90-те години („Пътеката“, „Яйцето“, „Ви-

соко изтегнал крака“, „Мадам „Жълт Труд“, „Новият Стриндберг“, „От пещерата“, „Уес-

търн“, „Бездомен, безгрижен, безжизнен“, „Разговорът“...), се почувствах яхнал вълшебно-

то килимче и попаднал в блаженото и митологично последно десетилетие на отмина-

лия век, когато съществуваше една друга България и в нея имаше все пак ентусиасти и 

идеалисти, имаше някакви надежди и перспективи, а животът, заедно с всичките му аб-

сурди и жестокости, беше безкраен купон. Тогава се създаваше (пост)модерната българ-

ска проза, чийто ярък представител беше и си остава Владимир Шумелов. Или както го 

казал редакторът му Кирил Попов: „Ако под стил на български постмодернист трябва 

да се подпиша, без да се замислям, това е стилът на Владимир Шумелов“. Това е безспорна 

истина и тя се отнася и за новия му сборник, чието заглавие не само индиректно-пре-

дизвикателно се свързва с книгата на Вонегът, но ни кара да се замислим за такива ек-

зистенциални категории като продължение, надежда, умерен оптимизъм, несвършване, 

липса на край, усещане за изменчив свят, позволяващ да бъде моделиран...

Борислав Гърдев, Cult.bg, февруари, 2008 г.
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За „изгубената памет за/на поколението“

Героите на Владимир Шумелов фиксират чрез обърканите си битиета това, което 

иронично авторът би нарекъл „изгубената памет за/на поколението“... Изгубена обаче 

не във времето, а в безвремието; а времето е дадено като окръжаващ каменен фон, и 

покрай това и като текущо, непрекъснато чезнещо в безперспективността... Преби-

ваването в българската ситуация винаги води до ботевското: „Вино, вино дайте!“, т. е. 

забравата и накрая смъртта, възстановят равновесието на нищо-не-случващото-се... 

Личното битие, обаче, у нас е по някакъв парадоксален начин и „общо“; общи са сънови-

денията ни, мечтите, чувството за обреченост, носталгията по отминалите дни... 

Осемдесетте бяха странно време: времена на голямата депресия, на чернобилските 

лъжи, на краха на илюзиите, на „всичко е относително и имагинерно“. Яростния порив 

към свобода, който ни бе имплантиран най-вече чрез рок-музиката, нямаше накъде да се 

отприщи и затова само в здрачни сънища сънувахме идващото срещу ни...

 Времето на прехода, обаче, не ни даде оная панорамност и адекватен език за описва-

не на станалото и ставащото; персонажите на това славно и героично време бяха като 

залепнали насекоми, към меда на собствените си преживявания; мисля, че в разказите на 

Шумелов това е избегнато, времето е достатъчно отчетливо маркирано с особенос-

тите си, поведенията са обосновани и следват вътрешната си логика, макар че „човек 

е тайна“ все пак... Героите в този сборник явно изповядат вярата във възможността на 

„другото състояние“, пътят, към което не им е достатъчно ясен... Метафората на пътя 

е основна в тази книга и присъства под различни модификации в разказите. „Пътят“ на 

Керуак, автостопът към неизвестното... движението срещу застоя, промяната срещу 

ретроградността; героите носят бунта в кръвта, макар и често хипертрофиран и 

откачен... Странна е и „действителността“ в разказите на Шумелов: българска и очуж-

дена същевременно, без снизходителност. Може би героите пътуват към себе си, чрез 

странностите, волнодумството и небрежността, така характерни за интелигента 

на 80-те... Същевременно наблюдаваме една постмодерна интертекстуалност, уплът-

няваща фикциите по-интересен начин; и не на последно място – Шумелов умее да разказ-

ва истории, майстор е на ироничната вметка, детайлизира добре съответно психоло-

гическото състояние на героите. Мисля, че отношението му към българското битие е 

като към непроменима по същество субстанциалност; може би за това способства и 

град като В. Търново, където живее/пребивава. Един разказвач винаги опоетизира локал-

ността на ставащото; на фона на историята космополитното чувстване изглежда 

странно: но точно това ни дават метафорите на пътя, на заминаването, на случайно 

попадналия в обичайна среда персонаж-трикстер в разказите на Шумелов... Няма фор-

мула, която да изчерпва вариантите на поведение на героите му: „такъв е животът“, 

сякаш иска да ни каже авторът. Увлечени, ние му вярваме. 

Иван Сухиванов, ЕП в „Литернет“ – 19.06.2008 г., „Литературен клуб“ – 28.06.2008 г.

Витрина – „И така нататък“ (разкази), ИК „Фабер“, В. Търново, 2007.

Някои от тези разкази са излизали в „Литературен вестник“. Много от тези разкази. 

И прави чест на „ЛВ“, че ги е публикувал.

Ще питам утре студентите си знаят ли какво е контракултура и ако отговорът е 

какъвто подозирам, ще ги задължа да я рецитират наизуст.

Йордан Ефтимов, „ЛВ“, бр. 5, 13–19.02.2008 г.
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Йожен Йонеско

ПИШЕМ, ЗАЩОТО СМЕ НЕЩАСТНИ
или Бездна от страх и гняв

Защо пиша? Всъщност аз търся един пречистен свят, огрян от райската свет-
лина на детството, от сиянието на Първия ден, сияние, непомрачено от нищо на 
този грешен свят, една чиста и непорочна веселена. Това означава, че бих искал 
да присъствам на Сътворението преди Грехопадението. Но това Събитие го търся 
у себе си, сякаш бих могъл да обърна хода на Историята чрез моите герои, моето 
алтер-его...

Оказва се, че доста често говоря за моите страхове. А аз мисля, че говоря по-
скоро за страха, от който всички ние искаме да избягаме с помощта на неподходя-
щи средства, потъвайки в ужаса на баналността на ежедневието или в безизходи-
цата на политическите борби, на репресиите и дори на войните...

В моята душа детството и светлината се срещат и преоткриват. Казват, че всич-
ко, което не е светлина, е страх и тъмнина. Пиша, за да намеря отново светлината 
и да я покажа на другите. Тя се намира на границата на Абсолютното, което аз не-
прекъснато откривам и изгубвам. Тя, светлината, ме смущава. Гледам снимките си 
като дете – момченце с кръгли като монети очи, удивено от факта, че съществува, 
че е на този свят. Не, не съм се променил много оттогава! Способността ми да се 
удивлявам на всичко на този свят се е съхранила. И сега, за да преодолея страхове-
те си, стоя, сякаш се намирам извън света, и го наблюдавам внимателно – като че 
ли го виждам за първи път през живота си...

Понякога ми се случва да бъда много радостен. Когато удивлението ми е стиг-
нало до своя предел, не се съмнявам в нищо. Тогава имам усещането, че съм се 
родил за вечността, че смъртта изобщо не съществува, че всичко на този свят е 
чудесно. Наистина славно усещане!

Да, пиша, за да си обясня това мое удивление. Но радостта, разбира се, е крат-
котрайна. Както голяма част от небето е мрачна, така и голяма част от времето, в 
което живея, е тревожна. И аз съм свикнал с това състояние. Често се опитвам да си 
спомня за детството, за неговата светлина, но за съжаление невинаги успявам...

Живеем привикнали със страха и нещастието и ако някога забележим, че жи-
вотът е и празник, не можем да го осъзнаем и да се отпуснем, да му се порадваме.

Събитията от историята твърде често затрудняват радостта и удивлението. Но 
какво можем да направим, за да избегнем страшната действителност, да стигнем до 
вратите на Загадъчното, до чудото на екзистенцията?

Мисля, че най-напред се е появило първото учудване: от екзистенцията – бих 
го нарекъл метафизично – смайване, радостно и светло, чисто, без предупреждение 
към света. Учудване, което откриваме в редките моменти на Божията благодат.

Второто учудване е различно от първото. Констатацията, че съществува Зло-
то, че нещата могат да вървят и зле. Идеята, че Злото е сред нас, че може да ни уни-
щожи, да ни попречи да опознаем чудото. Като че ли Злото не е част от това чудо 
– нещо обичайно като ежедневната храна. 
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Екзистенцията не може да се обясни. Тя е загадка. Велика загадка...
Искам да потвърдя, доколкото ми позволява положението като писател, че не-

щастието в световен мащаб ме засяга лично! Дори ме наранява. Трябва да се боря 
с него, за да го отстраня, доколкото е възможно.

Намирам загадката на екзистенцията за нещо приемливо, но не приемам за-
гадката на Злото. То става още по-неприемливо, когато е издигнато до закон. Дос-
татъчно е да се огледаме наоколо, да разгърнем вестниците, за да се уверим, че 
доброто е безсилно. Достатъчно е да погледнем капка вода под микроскоп, за да 
видим как микроорганизмите се блъскат, унищожават и поглъщат взаимно. Това, 
което можем да забележим в тази миниатюрна вселена, се повтаря във вселенски 
мащаб. 

Стъписващо и дори трагично е „пространството“ между раждането и смър-
тта, но да убиваш или да бъдеш убиван, не е едно и също.

Ние, хората, не сме в състояние да си представим Безкрайността. Не знаем 
какво всъщност правим на този свят. Принудени сме да вършим много неща, ко-
ито не можем да проумеем и за които не сме в състояние да поемем някаква отго-
ворност. 

Като убиваме другите, убиваме и себе си. Да живееш отвъд Доброто и Злото, 
както искаше Фридрих Ницше, е далече над нашите скромни възможности. Гово-
рят, че самият той направо бил откачил при вида на някакъв стар кон, който пад-
нал пред него и умрял. Да, все пак милосърдието съществува. И то е Божи дар...

На този свят нито един човек не прилича на ближния си, различаваме се, как-
то се различават отпечатъците на палците ни. И това също ме удивлява! В Америка 
хората на съвременната наука са разбрали, че над всичко все пак има една висша 
сила, която ни управлява. Може би този живот е фарс, създаден за нас, хората...

За света, в който живеем вече толкова години, аз имам две противоположни 
усещания. Той наистина е чудесен, но, от друга страна, е и ужасен. Да, той е едно 
чудо, но в същото време е и един ад. И тези две усещания са в основата на цялото 
ми литературно творчество...

Пиша, за да изясня тези фундаментални истини. Защо екзистенцията, или по-
точно как екзистенцията и Злото могат да съжителстват и как по- точно Злото се 
вписва в чудото на екзистенцията...

Бих искал сега да се върна на първите импулси, които ме накараха да пропиша. 
Бих желал отново да потвърдя моето удивление пред чудото на екзистенцията. Да 
подчертая факта, че изпитвам удоволствие от писането, радост от възможността 
да се изразявам, да разказвам истории и неща, които някога съм преживял. С една 
дума – удоволствието да създавам различни светове. Нима всеки писател, всеки 
художник не желае това – да създава нещо, да бъде като малък бог, да бъде свобо-
ден, да твори?

Така в удивлението си пред този огромен, хубав, страшен и пъстър свят запо-
чнах да преоткривам – съзнателно, полусъзнателно и съвсем несъзнателно – писа-
нето, творчеството.

А има и нещо друго: лесно е да се отгатне. Да се опиташ да извадиш от забра-
вата всичко, което си преживял – детството, срещи с хора и различни места – все 
неща, на които държиш. (Защото лошото всеки иска да го забрави, нали?) 
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Да пишеш, за да продължиш всичко това, да продължиш себе си, да победиш 
смъртта. Ние всички – в нашите книги, пиеси, картини, музикални опуси. Всички 
в крайна сметка търсим някакво безсмъртие, макар малцина да го признават. Пи-
шем, защото не искаме да умрем, макар да знаем, че сме смъртни. Пишем, защото 
сме нещастни. Но аз мисля, че сред тези мотиви има и два много важни: да споде-
лиш с някого учудването си, удивлението си от екзистенцията, от чудото на света и 
да наддадеш вик пред Бог и пред останалите хора. Да покажеш, че съществуваш. 

Всичко друго е без значение...
      

Превод 
от 
френски:
Огнян
Стамболиев
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Григоре Виеру 

ГРИГОРЕ ВИЕРУ – водещият поет на днешна Бесарабия или Молдова – е роден на 
14 февруари 1935 в с. Перерита, област Бричани, Молдова. Завършил е Филологическия 
факултет на института „Йон Крянга“ в Кишинев. Дебютира със сборника стихове 
„Тревога“ през 1957. Оттогава досега е издал над 30 книги за деца и възрастни, много 
от които са отличени с награди: „Стихове“, „Твоето име“ – с наградата „Борис Главан“, 
„Песни за любовта“ и Мама“ с „Дружба между народите“, „Близко“, „Зеленото дърво 
ни гледа“, „Защото обичам“ – с Държавната награда на Молдова, награди на Съюза на 
молдавските писатели, на Съюза на румънските писатели, на кишиневските издател-
ства и литературни издания и др. Работил е като редактор в различни вестници и 
списания в Кишинев. Автор е на поетическия буквар на първокласниците в Молдова 
„Пчелица“. Негови книги са превеждани на редица европейски езици. През 1989 г. изд. 
„Народна култура“, София, публикува сборник с негови стихове „Сини метафори“ в по-
редицата „Поетичен глобус“ (превод от румънски О. Стамболиев).

С поезията и публицистиката си Григоре Виеру допринесе много за независимост-
та на днешна Бесарабия и поведе интелигенцията на тази страна в борбата ѝ за за-
щита на националната култура, на румънския език, писменост и култура, застраше-
ни от дългогодишната насилствена русификация и съветизация.

ТЪЖНА ПЕСЕН
  „Велика е смъртта...“
    Рилке

Велика си смърт,

но самотна.

Аз имам дом и любов – 

ти нямаш, нямаш.

Нежна е сянката на чучулигата, 

Дето лети над полето.

Зелени са ябълките, по които

Пълзят охлювите на звездите

През мен минава една тъжна песен,

точно сега, в този миг.

Аз имам къде да умра – 

Ти нямаш, нямаш...
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ВЕНЧАЛЕН ПРЪСТЕН

От времето и от труда

пръстите на мама

Изтъняха

нато свещи.

И когато миналата есен

а полето събираше картофи,

От пръстите ѝ падна

пръстенът – 

Венчалният ѝ пръстен.

Всеки ден

оттогава

тя се потапя в земята

/като в черна вода/

и търси пръстена.

Ах, ето тук,

точно тук, под краката ми

се надигат вълните на земята.

Скачам встрани, 

встрани,

още встрани,

Да не ѝ преча

с тежестта си.

Поне аз.

АХ, КОЙ ЛИ ЗНАЕ

Любима,

ето с какво

гранича аз !

Челото ми – 

с честния меч на светлината.

Очите – със сълзите.

Устните – с неизречената дума.

Ах, кой ли знае

от коя страна

ще връхлети смъртта?!
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ВЯТЪРА, С КОЙТО ЩЕ ЛИТНА

Вятъра, с който ще литна,

още го няма, още го няма.

Водата, в която сам ще се гмурна,

още я няма, още я няма.

Песента, с която ще остарея,

още я няма, още я няма.

Душата, която пак ще обикна,

още я няма, още я няма...

НА РАЗСЪМВАНЕ
косите на майката

стават бели 

като сняг –

и на майката на страхливия,

и на майката на смелия.

А може би

на майката на страхливия 

да са по- бели

дори от белия

сняг.

АРФА

Помислих си,

че и змиите ще запеят.

Обтегнах върху арфата си

струните- змии.

Сред лозовите пръчки

и белите коси на мама

те затрептяха.

Застанах прав

под зреещите ябълки,

а струните запяха сладко.
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Нощта

настъпи скоро

и в леса закрачих сам.

След миг усетих да пълзят,

да се увиват,

телата на влечугите студени,

по тялото ми и нозете.

Със съсък яростен

забиха зъби във лицето ми –

поискаха да ме затрият

от света.

Но аз докоснах мамините струни,

успях да викна своите другари.

Когато в мен

живота се завърна –

Видях,

че арфата ми побеля.

ЗЛАТЕН ПЛУГ

Ето: 

най- плодородната земя – 

нощта! 

В черната ѝ целина

виждам злагния плуг

на славея.

Когато оре,

очите му се притварят

като след сладка целувка.

Браздата 

е права, широка.

На границата на нощта

някой

ми дава знак

с лъч светлина.

Мама

или любимата?



Худ. Владимир Генадиев • Танцуващи

Галерия „Възраждане“
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КОЛКО СИ МЛАДА

Скоро

ще изгрее слънцето – 

ще заприлича на тялото ти:

голо и нежно, покрито с роса.

Житни класове ще го целуват, 

ще го милват клони на липи.

Скоро

ще залезе слънцето – 

ще заприлича на лицето ми,

тъжното: 

земята ще го покрие,

водите ще го изпият.

Подбор, 
превод от 
румънски и 
бележка:
Огнян
Стамболиев
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Елена Попова

БЛАГОВРЕМИЕТО НА ДЪРВОТО

Национална изложба по дървопластика’ 2008, 
изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

В лексиката на православните християни особено място заема понятието благов-
ремие – и то не е просто красива дума, а израз на твърдата вяра, че всяко нещо прите-
жава свое собствено, изначално заложено време за случването му. Че, независимо от 
напористите човешки усилия, то, нещото, инатливо се спотайва в редицата на неслучи-
лите се още събития, там някъде в банката на не-битието – обгърнато в неподвижност, 
непроницаемо, все още без облик и материя – в очакване на своето благовремие. Тъкмо 
тази вяра крепи човеците на повърхността сред абсурдния свят на ентропията, под-
мятани от стихиите на една непонятна, враждебна събитийност, която дори не отчита 
крехкото им съществуване – търпеливата увереност в това, че каквото трябва, непре-
менно ще се случи – все някога, когато му дойде времето.

Изложбата по дървопластика се случва съвсем навреме – защото все по-ясно ста-
ва, че сега, в първото десетилетие на ХХІ век, в България се възвръща благовремие-
то на дървото. Разбира се, то винаги е било естествена и често незабележима част от 
живота дори на най-елементарно, битово равнище; но ако през отминалото столетие 
присъствието му в интериорна среда бе ограничено под формата на мебел, дограма и 
ламперия – и понякога малка фигурка на етажерката или корен с причудлива форма 
като спомен от някоя ваканция – то напоследък от белег за качество на живота дървото 
отново се превръща във фактор за самия живот, за човешкото оцеляване – до следва-
щата пролет; такова, каквото е било в далечните, забравени епохи. 

Сега, глобализирани и пак европейци, добавили към собствената си национална 
несрета и товара на световна енергийна криза и всемирно затопляне, усещаме в зам-
ръзващите си кости спомена за палеолитното начало на човешкия род – за времето, 
когато безименно същество е произвело случайна искра от изсъхнал къс дърво и този 
акт е преобърнал хода на историята. Съществото станало човек, а дървото – Бог. Дърво 
на живота, Икдразил, вертикалната ос на света, забила корени дълбоко в хтоноса, сред 
извечния мрак на мъртвите предци, чиито клони пронизват звездния космос. Коро-
ната му е храм, обитаван от ангели и птици. Диапазонът на гласа му е всеобхватен: от 
Vox humana – до Vox celeste. Дървото е многолико и навсякъде, то може всичко и знае 
всичко. Дръвцата за огрев, грижата за които заема все по-насъщен дял в битието на 
днешния човек, светят с надеждата на Деметра за кръговрата и благовремието на про-
летта. Дървото е живо – и предстои отново да преоткриваме това.

Че е многолико и може всичко, го доказват и експонатите в тази изложба. Спо-
собно е дори на мимикрия, хитроумно прикривайки своята естествена природа. Да 
имитира женска плът, графичен знак, шевица, слама, смачкана хартия или отстреляно 
мъртво животно. Може да се престори на печена глина, да се маскира като керамична 
пластика, дори като витражно пано. Да повтаря ръбатата архитектоника на каменен 
монолит, кухата звучност на бронза или ефирното триизмерно сфумато на вълнения 
текстил – така както, от своя страна, още преди десетилетия текстилните конструкции 
се опитаха да завземат галерийното пространство на скулптурните форми, а керамич-
ните изделия, вдъхновени от наративността на живописните картини, започнаха да 
разказват забавни истории от своите рамки по стените. 
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Тези тенденции не са нови, генезисът им датира отдавна, при това съвсем не са 
присъщи единствено на българските или балканските артефакти. Историците на кул-
турата знаят, че подмяната и имитативността в изкуството никога не са били белег 
само на изкуството – те са типични за всяка преходна епоха, лишена от собствен облик. 
Но аз ясно си спомням как в една изложба на кавалетна скулптура в началото на 80-те 
години в столична галерия, която едва ли днес съществува, за първи път усетих древ-
ния пулс на дървото. 

И тогава експозицията бе разнолика и пъстра, имаше майсторски изделия от дър-
во, бронз и камък и всяко се напъваше да разкаже своята история, да шокира, да на-
мигне закачливо или да погали окото с изяществото на формите, да наложи категорич-
ността на своето послание. Пристъпих към дъното на залата – и попаднах в магическия 
обхват на една творба, която отдалеч се губеше сред по-ярките си събратя, неагресив-
на и непретенциозна, неоцветена, неразказваща нищо, неприличаща и несравнима с 
нищо, просто – къс дърво с естествен цвят и абстрактна обтекаема форма. 

Помня неописуемото усещане от досега с гладката му повърхност – чувството 
за неясна заплаха, стаена в дълбините – сякаш докоснах кожата на спящо същество 
от древна епоха, което може всеки миг да се събуди. Трудно ми е да го опиша, без да 
използвам сравнения и аналогии. Като морска вълна, подвластна на Луната, плътта 
на дървото се надигаше от някакъв свой епицентър, плавно и спокойно, без видимо 
усилие, набирайки мощ към върха – и после, все така плавно, се отпускаше с тежест, 
надвита от земната гравитация. И там долу, още свита сред диплите на победената обла 
материя, се оформяше и надигаше младата вълна – още в зародиш, но с наточено в го-
товност острие – звънко и ясно като нож. Тъкмо тъй я бе назовал авторът ѝ: „Ножът“. 
Авторът бе Хенри Мур.

И в тази изложба има творби, от които – ако се вслушаме достатъчно внимателно 
– ще доловим шепота на живото дърво, идващ не от повърхността, а от недрата на ма-
терията. И съм убедена, че предстои да го чуваме все по-често през следващите години, 
на следващите национални изложби по дървопластика, на които Велико Търново и 
изложбените зали „Рафаeл Михайлов“ ще бъдат постоянен домакин.

Защото днешната изложба е сред все още редките изяви, които са симптом за на-
стъпването на едно друго благовремие – на общонационалните художествени форуми, 
нови или възродени в нов формат след дълго затишие. Признак за това бе още минало-
годишната Първа национална изложба по дървопластика – както и изяви като възста-
новеното през 2006 г. Национално биенале „Изкуство на българската книга“, чиято 30-
годишна традиция бе злощастно прекъсната през 1991-а; или като великотърновската 
Обща художествена изложба „Поглед към вековете“, идеята за възраждането на която 
придобива все по-отчетлив контур; или пък новоучреденото Национално биенале на 
църковните изкуства, на което предстои да бъде открито през пролетта на следващата 
година пак в залите „Рафаел Михайов“. Такива осъществени вече инициативи или бъ-
дещи намерения носят надежда – защото през продължилия повече от две десетилетия 
период на безвремие си отидоха десетки майстори на българските пластични изкуства 
и техните млади ученици, някога плахо предлагащи първите си опити пред авторитет-
ните журита на ОХИ-та, днес са зрели творци със свои собствени възпитаници – цяло 
едно ново поколение таланти, които никога не са имали възможността да осъразмерят 
своя ръст с колегите от страната, да добият представа за общите художествени тенден-
ции и процеси в съвременното ни изкуство. 

Всички се нуждаем от това. 
14 ноември 2008      
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Младен 
Ралев

Слави 
Златанов

Роберт 
Цанев

Цани 
Василев
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Валентин Деневски

ТАЙНАТА НА ПЕРЛЕНАТА МИДА

Шедьовър сред близо стоте предмета, намиращи се в саркофагоподобната ка-
мера, част от храм, построен след отнемане на пръстта в могилата Голяма Космат-
ка, е перлената мида (обр. 1). 

Мидата поразява с изящната си изработка, сякаш е правена не в края на ІV в. 
пр. Хр., а от Фаберже. Тя е сребърна, с позлата. Състои се от две части и може да се 
разтваря и затваря. От външната си долна страна е украсена с единадесет розети, 
осигуряващи ѝ стабилност при поставяне. Когато я разтворим, пред очите ни се 
разкрива невероятна гледка. Дъговидните линии, от които се състоят двете ѝ час-
ти (дотук нищо необикновено, истинските перлени миди са също с такива верти-
кални прорези), са бели (сребърни) и жълти (позлатени). Въздействащо внушение 
– като за стичаща се вода, защото белите ивици се стесняват надолу. А жълтите, 
разширяващи се нагоре, създават представата за изригваща слънчева светлинна 
енергия. Половините на мидата са разделени по хоризонтала от четири триредови 
линии. Така се имитира ефектът от пречупването на 
предметни обеми във вода. А мидата е потопена във 
вода. Тъй като пространството на подмогилния храм 
се е приемало за отвъдно – отвъдното е на морското 
дъно, или, за да се стигне до него, трябва да се мине 
водна шир – появата на перлената мида в най-сакрал-
ната част на храма е съвсем закономерна.

Мидата символизира женското начало, от което 
ще се роди перлата – нейният син. Траките са изобра-
зявали Великата Богиня освен като истинска жена, 
още и чрез символи. Между тях са черупките на ох-
люв, символизиращи не само богинята, но и гърдите 

ѝ, какъвто е случаят с Врачанския наколенник. Сле-
дователно разбираме, че са я виждали и като мида. 
Впрочем истински миди в качеството им на гробни 
дарове откриваме във Варненския енеолитен некро-
пол, откъдето произхожда най-старото злато на света. 
Миди има и в много други гробове, осигуряващи ре-
инкарнацията. Този обичай се среща чак до римската 
епоха.

Херосът (Героят) на траките в някои от каменни-
те релефни плочки от римската епоха е с нимб около 
главата – перлена мида. А на една плочка конникът е 
тръгнал към две жрици на Великата Богиня, над които 
е и самата тя като изливаща (=на благославяща) мида. 
Траките са вярвали, че техните царе са синове на Вели-
ката Богиня, която първоначално е самозаченала, след 

Обр. 1

Обр. 2
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това е родила своя син, а по-късно се е свързала с него. Когато Севт ІІІ е влизал в 
светилището, намиращо се в Голяма Косматка, всъщност е осъществявал инцестен 
брак, чрез който се прераждал. Това ставало с помощта на сложен ритуален сцена-
рий, чиято най-съществена част е отварянето и затварянето (в началото и края на 
ритуала) на оставената мида. Обновяването на царската власт се повтаряло всяка 
година. Перла в мидата не е имало, но налятото вино в нея, равнозначно на самия 
цар-перла, е било изпивано от Севт и царят се възраждал. Носител на същата идея е 
по-ранната с над сто години Златна маска – фиала, открита в зидана гробница в мо-
гилата Светицата. Тя е с форма на реален владетел, който единствен е можел да пие 
от нея, т.е. поглъщал е самия себе си.

Белите ленти на мидата с широка горна и тясна долна част са небесната храна – 
млякото. Египетските фараони били изобразявани сучещи от небесната крава Ха-
тор. За траките най-важното стопанско, оттук и култово, животно е овцата. Може 
да се допусне, че от мидата Севт е пиел не вино, а мляко, което преди това сам е 
издоил от първата обагнила се овца. Царят е и Пастир, а поданиците му са негови 
пасоми. До мидата бил оставен златен киликс, който е предназначен само за пиене 
на вино, така че е възможно от мидата да се е пиело и друго. След поглъщането на 
изпитата течност, каквато и да била тя, той, царят, можел спокойно да управлява до 
следващия най-важен празник. До следващото символично завръщане в майчино-
то лоно (=на подмогилния храм). Как траките са наричали този празник, не знаем, 
но според мен е съответствал на Гергьовден, най-големия български народен праз-
ник. Мидата има още един паралел с Гергьовден. Млякото (=на дъжд), стичащо 
се надолу, и бликащата нагоре слънчева енергия (=на злато) е чудесен визуален 
превод на пословицата: „На Гергьовден всяка ѝ капка жълтица“. 

Същата идея на налята течност – енергия, излизаща след това като светлина 
или реален огън – виждаме въплътена в една метална лампа. Тя е от близкостоящия 
до Севтополис друг тракийски град – Кабиле. Лампата е с форма на фалос, като в 
горната ѝ част има капаче – мида. След наливане на маслото в отворената мида 
(посока надолу, като насочеността на белите ивици от перлената мида), то излиза 
от предната част на лампата като огън (посока нагоре, като насочеността на жъл-
тите ивици от мидата). В тази връзка бих искал да приведа още един пример. Става 
дума за най-прочутата археологическа сензация на всички времена – гробницата 
на Тутанкамон. За добре познатата ни златна маска, която обаче сме виждали само 
откъм предната страна. А надникнем ли и към задната, ще се срещем с мъжко-
то начало (обр. 2). Интересното е, че главата е украсена с позлатени вертикални 
ивици, които вече са ни познати от нашата мида. Впрочем гърбът на фараонската 
маска е и с форма на перлена мида. А ние вече знаем защо това е така. 

ЛИТЕРАТУРА, ПОЛЗВАНА ЗА ИЛЮСТРАТИВНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Долината на тракийските владетели. Календар 2005. 
2.; 3. Die hraker. Das goldene Reich des Orpheus.
23. Juli bis 28. November 2004 Kunst – und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 

Deutschland.
4. Морис Котерел. Пророчествата на Тутанкамон., София, 2002.
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Огнян Стамболиев

АРТИСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКА ВЕЛИЧИНА
75 години от смъртта 
на САВА ОГНЯНОВ

Изкуството на актьора е мимолетно, остава 
в ефира. А за артист като Сава Огнянов, напуснал 
земния свят преди повече от седем десетилетия, 
днес трудно можем да си създадем реална предста-
ва. Няма записи, кино или видеоленти, не са живи и 
неговите съвременници. Останали са само записани 
спомени от артисти и културни дейци от епохата. 
И все пак знаем, че е бил сред първомайсторите на 
българската сцена, че името му се нарежда до име-
ната на Васил Кирков (за съжаление почти забравен днес!), на Адриана Будевска и 
Кръстю Сарафов.

Роденият на 24 май 1876 г. в Кюстенджа (днес Констанца, в миналото българ-
ския град Кюстенджа), но израснал и завършил гимназия в Русе, Сава Огнянов 
(днес театърът на дунавската ни столица с гордост носи неговото име!), още от дете 
е рецитирал прекрасно. Като ученик в мъжката класическа гимназия „Борис I“ той 
изумява русенци с проникновената си интерпретация на една от най-сложните и 
трудни за интерпретация Шекспирови роли – Шейлок от „Венецианският търго-
вец“. Ето какво пише писателят Константин Мутафов за това необикновено съби-
тие: „На финала публиката бе занемяла, притаила дъх от ужас и захлас. Да, никога 
през живота си не бях чувал такива викове и ръкопляскания както онази вечер след 
сцената на Шейлок и Порция. Дълго време в града се приказваше само за Шейлок на 
гимназиста Огнянов, който наистина игра като голям, завършен артист...“

През 1896 г. двайсетгодишният Сава Огнянов заминава за Мюнхен, където 
учи в прочутото драматично студио на Ото Кьоних. После се прехвърля в Берлин 
и става редовен студент в тамошната академия. През 1902 г. дебютира в столичната 
трупа „Сълза и смях“ като Мортимър от „Мария Стюарт“ на Шилер. После специ-
ализира в Прага, Виена, Москва и Париж. 

През целия си живот Огнянов учи системно и упорито. Никога не се осланя 
на великолепните си природни данни: глас, фигура, пластика, музикалност. Работи 
неуморно върху словото, дикцията, жеста, върху комплексното изграждане на все-
ки образ. Винаги се стреми да намери подходящата форма, необходима за изграж-
дането на ролята, да достигне нейното внушение чрез пластиката и словото. И като 
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истински майстор-ювелир Огнянов обработва текста, докато авторовото слово не 
получи желаните от него блясък, сила и красота. Той е наистина сред малцината 
надарени от Бога големи наши артисти. В неговата външност има нещо царствено, 
величествено, празнично, каквото е и изкуството му. Днес почти нямаме такива 
артисти – красиви, представителни и владеещи до съвършенство словото.

През 1920 г. Сава Огнянов е в Рим, където само след една главна роля в киното 
(във филма „Отец Савелий“) е обявен от италианската критика за... „звезда на ита-
лианското кино“! Но въпреки предложенията за нови филми и театрални роли той 
се завръща в родината си, защото е убеден, че „камъкът тежи на мястото си“.

За три десетилетия на сцената Сава Огнянов пресъздава 115 роли, от които 
близо 40 централни. Голяма част от тях остават еталонни за българския драмати-
чен театър. Хамлет, Кориолан, Цезар, Борис Годунов, Рогожин, Д-р Ранк, Филип 
Втори, Вурм, Клавдий, Наполеон, Петручио, Макбет – това са само част от негови-
те забележителни сценични превъплъщения, останали ненадминати и до днес.

Тук ще приведа един много интересен отзив за неговия Хамлет от поета Те-
одор Траянов: „След великолепния Петручио от „Укротяване на опърничавата“ из-
расна и вечният призрак на Хамлет. Неизказано трагичен е бледният Хамлет, сам 
за себе си, но трагичен е той и за самия Огнянов. Разбработвал с любов Хамлетова-
та проблема дълги години, добил искрените похвали на двама колоси от виенския 
Бургтеатер, главния режисьор Хайне и големия актьор Хуго Тиминг, Сава Огнянов 
не можа да наложи тоя тъй майсторски създаден от него образ на своите сънарод-
ници. Въплътеният чисто интуитивен образ от Васил Кирков се хареса може би 
повече. Защото героичността, макар и трагична в своята пасивност, при Кирков 
завладява по-лесно и по-скоро, отколкото замислената мечтателност и духовно 
задълбочаване при Огнянов. И тук той се движи в своя собствена област. Не тра-
гедията на волята, а трагедията на безволието ни даде Огнянов в своя славянски 
Хамлет. И както Хамлет на Ермети Новели е правдив, така и Хамлет, създаден от 
Йозеф Хайнц, е без съмнение шекспировски. Същото може да се каже и за двата 
образа, създадени на българска сцена от Васил Кирков и Сава Огнянов. И два-
мата тия Хамлетовци са истински, и двамата умират с една ноуловима усмивка, 
чиято тайна ще отнесат със себе си в Царството на сенките...“ (Теодор Траянов, сп. 
„Хиперион“, г. VI, 1927, кн.7–8)

Напуска този свят, млад, на 22 март 1933 г. в София, 57-годишен, в разцвета 
на силите и таланта си, след инфаркт. Сърцето му не издържа напрежението, ин-
тригите и борбите в театъра. Като всеки истински, чувствителен артист той твър-
де остро усеща противоречието между прекрасния възвишен свят на сцената и 
посредствеността и завистта на заобикалящата го среда. Но оставя след себе си 
незаличима диря в българския драматичен театър.

БЪЛГАРСКИ ОПЕРНИ НЕВОЛИ или къде е българската опера?

В нашия музикален театър проблемите от художествен, финансов и органи-
зационен характер (пагубна се оказа реформата „ОФД“!) напоследък се съпътст-
ват и от рязко спадане на интереса към новата българска опера. Твърдението, че 
„публиката винаги има право“, не е съвсем оправдано, особено когато става дума 
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за съвременните оперни заглавия. Вярно е, че през последните две десетилетия у 
нас нови опери почти не се написаха, и вина за това има преди всичко държавата, 
която обърна гръб на това изкуство, с което доскоро се гордеехме.

Сега – и в световен план – се говори за криза на операта, но трябва да имаме 
предвид не само кризата на операта като музикален жанр, а и кризата на нейната 
рецепция като изкуство.

При разглеждането на този проблем би трябвало първо да разширим извест-
ния „оперен триъгълник“ – композитор – сцена – публика – до „квадрат“, оставай-
ки „свободен ъгъл“ за драматурга или автора на либретото.

Трудно е наистина да определим точната роля на ЛИБРЕТОТО
при възприемането на съвременните опери. Дори когато се обръщаме към 

най-успешните им образци от изминалото столетие – оперите на Дебюси, Берг, Ра-
вел, Стравински, Прокофиев, Шостакович, Енеску, Бритън, Хенце, Меноти, Цем-
лински, – няма да можем лесно да решим кой от компонентите на съчинението е 
главната причина цялата творба да се възприеме с известно закъснение от пуб-
ликата. Дали това е слабото либрето, дали е усложнената или, напротив, твърде 
конвенционална музика? А може би има и психологически причини? Зрителите, 
особено в операта, за разлика от драматичния театър, почти никога не са склонни 
да приемат новото отведнъж – трябва им доста време. Те предпочитат да се връщат 
към старите, класически образци, към вечните: „Травиата“ и „Трубадур“, „Бохеми“ 
или „Аида“– при това на посредствен италиански!... А може би прекалено малкото 
количество български и съвременни чужди заглавия също да е от значение. Когато 
години наред се предлага едно и също... Разбира се, голяма е и вината на т.нар. „им-
пресарии“ (всъщност правилното е „подимпресарии“, защото те, завладели музи-
калните сцени от Русе до Бургас, освен за себе си, работят за чужденци, ограбващи 
от няколко десетилетия труда на нашите артисти!), които налагат и този ограни-
чен репертоар на театрите ни. Това е сериозна, болна тема, която изисква отделен 
обществен дебат... И сериозната намеса на Министерството на културата, което е 
оставило нещата в българските музикални театри „на самотек“.

Авторите на оперните либрета по принцип се считат за литературни сътруд-
ници, за преки помощници на композиторите. 

ЛИБРЕТИСТИТЕ
напълно са заслужили това отношение към тях и в миналото, а и в наши дни. 

Ясно е, че огромното мнозинство либрета от възникването на жанра (ХVI век, 
Флоренция) до сега не са особено качествена литература, която не си е извоювала 
правото на самостоятелен живот. Само с това може да се обясни фактът, че толкова 
творби с хубава музика не са издържали изпита на времето.

От една страна, ОПЕРАТА Е И ТЕАТРАЛЕН ЖАНР
и поради това до известна степен е компромисен за всеки композитор. В срав-

нение с т.нар. „чиста музика“ – симфоничната и камерната. Когато реши да пише 
опера, композиторът трябва непременно да се обърне към сцената, към психоло-
гията и светоусещането на съвременната му публика. Но, от друга страна, както 
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знаем, операта е и определено музикален жанр – спецификата ѝ кара нейните съз-
датели да оставят на втори план театрално-драматургичните си търсения. Те се ин-
тересуват преди всичко от чисто музикалните и музикално- речевите средства на 
художествената изразност. И това е напълно естествено, след като композиторът 
оперира с два професионално познати нему елемента: чистата музика (т.е. неговата 
специалност) и интонациите на разговорната реч (неговата битова практика). За 
разлика от това извън кръга на вниманието на повечето автори в значителна сте-
пен остават професионално преодолимите за музиканта изразни средства: теат-
ралността и сценичната драматургия. И може би тъкмо това противоречие между 
музикално-драматичната специфичност на професията на композитора и театрал-
но-драматургичния начин на представяне на оперните произведения определя ог-
ромните творчески загуби и несполуки в дейността на създателите на операта. Да 
си припомним – от историята на жанра – за неуспешните опити на един Шуберт!... 
То е и причина за бързото остаряване на оперите и (като реакция на този процес!) 
за периодичната необходимост от нови реформи в музикалния театър, след като 
неведнъж е бил реформиран и обновяван от първомайстори като: Монтеверди, 
Глук, Моцарт, Вагнер, Дебюси, Пучини.

Драматургичният усет на КОМПОЗИТОРА,
необходим, за да може въобще да се твори за оперно творчество, става вече 

съвсем недостатъчен фактор в създаването на музикално-театралното произведе-
ние, отговарящо на изискванията на днешната публика. Става дума не просто за 
либрето с високи качества, а за активното участие на професионален драматург, и 
то на равнище, което да го изяви като равноправен творец, с автора на музиката. 
Става дума за появата на качествено нова професия – драматург на музикалния 
театър, а не просто съставител на програми и афиши на представленията (каквито 
имаме сега в София и в някои други театри в страната, а в някои няма и такива и 
програмите към спектаклите често пъти са под всякакво равнище).

Разбира се, оперната драматургия е от по-особен вид. Тя не е механичен сбор 
от драматургични принципи на чисто театралните форми, а органична сплав от 
тези два вида драматургия.

РОЛЯТА НА ДРАМАТУРГА
в музикалния театър е значително по-сложна, отколкото на режисьора, ки-

носценариста или автора на драматизации. Защото жанровете на литературната 
проза, театъра, киното са по-близки един на друг, отколкото на жанра на самата 
опера. Като започне с избора на темата, на литературния първоизточник (което е 
решаващото), драматургът може и трябва в не по-малка степен от композитора да 
търси принципния ключ за музикалното решение на произведението. Разбира се, 
чисто музикалните решения са работа на втория, докато търсенията на първия са 
свързани със зрелищно-драматургичната сфера на бъдещата музика, с откриване-
то на сценични възможности, осигуряващи пространство за музиката.

И все пак защо в България, в продължение на толкова десетилетия, въпре-
ки интереса към жанра (напоследък доста намалял, но да се надяваме, че това е 
временно явление), не се създаде пълноценно сътрудничество между музиканти и 
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литератори? Може би за това има и определени психологически причини. Наисти-
на, трудно е да предположим, че някой от маститите наши писатели като Ивайло 
Петров или Антон Дончев лесно ще приеме относително скромната роля на либре-
тист или литературен сътрудник на някой от водещите ни днес композитори.

Известно е обаче, че Стефан Цвайг и Хуго фон Хофманстал са написали пре-
красни либрети за Рихард Щраус. Появата на талантлив професионален либретист 
като Пиетро Метастазио, Лоренцо да Понте или Ариго Бойто днес, в нашите ус-
ловия, е доста труден процес и само театрите и критиците, проявявайки истинска 
грижа и интерес, могат да го предизвикат и ускорят.

Но нашите ОПЕРНИ ДИРЕКТОРИ
(повечето от тях диригенти, несменяеми!, при това не особено добри и без усет 

и сериозно отношение към театралната и литературната страна), както и дирекци-
ята за музика при културното ни министерство не проявяват особена загриженост 
към българските музикални театри и техния репертоар, обеднял изключително 
много през последните години. А и нашата Национална опера в София отдавна е 
обърнала гръб на българското оперно творчество и ни предлага почти само Верди, 
Моцарт и Пучини, при това на италиански език.

В България отдавна не се поръчват и контрактуват 
НОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – в т.ч. и оперни либрети, което е един от начини-

те да се раздвижи жанрът. Трудната икономическа ситуация съвсем не оправдава 
държавата. В Русия и в Румъния, където положението също не е цветущо, ежегод-
но се откриват нови театри, фестивали, пишат се нови опери и балети!

Българската литература е достатъчно богата и може да бъде добра основа за 
създаването на нови оперни творби. Убеден съм, че голяма част от драмите, рома-
ните и разказите на класиците: Иван Вазов, Васил Друмев, Любен Каравелов, Пейо 
Яворов, Петко Ю. Тодоров, Георги Райчев, Г. П. Стаматов, Ст. Л. Костов, А. Страши-
миров, Йордан Йовков, Константин Константинов, Яна Язова, Елин Пелин, както 
и на редица по-нови автори от Димитър Димов и Димитър Талев насам могат да 
вдъхновят нашите композитори. Но засега твърде малка част от това ценно лите-
ратурно и драматургично наследство е „преведено“ на езика на операта. И може 
би това е една от причините за изключителната бедност на нашия оперен афиш. 
Сериозна пречка е и фактът, че липсва 

РЕПЕРТОАРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,
че към оперните театри вече няма „репертоарни“ или литературно- музикал-

ни бюра, че у нас няма дори едно специализирано издание за музикален театър, а 
уж сме „оперна сила“...

БЪЛГАРСКИТЕ ЗАГЛАВИЯ, които се реализираха през последните годи-
ни след промяната, се броят на пръсти: „Луд Гидия“, „Момчил“, „Хитър Петър“ и 
„Съдба за двама“, поставени в Стара Загора, Русе и София. В Пловдив, Варна, Бур-
гас и Благоевград за 18 години няма играна българска опера! Докато преди 1989 го-
дина българските заглавия присъстваха редовно и пълноценно в афиша на нашите 
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музикални сцени. Сезоните се откриваха с български творби, така както е било и 
преди 1944 година в Софийската опера, когато всеки сезон е започвал с ново бъл-
гарско произведение. А сега?! Сещам се за Чехия, където Сметана, Дворжак и дори 
Яначек и Мартину се играят наравно с Верди и Пучини...

Бел. ред. 
Авторът на статията Огнян Стамболиев е работил като драматург в Русе и 

Благоевград. Публикувал е голям брой статии по въпроси на музикалния театър, някол-
ко монографии и „Нова книга за операта“ в 2 т. Автор и преводач на оперни либрета.

   

Илиана Димитрова

АВТОРСКИЯТ СПЕКТАКЪЛ на Любомир Бъч-
варов „Греховната любов на Зографа Захарий”, посве-
тен на актьора Спас Джонев, надхвърля представите за 
театралния жест на актьора към публиката-ценител на 
сценичното изкуство. В притъмняващото пространство 
на камерната зала актьорът изниква неусетно от гледа-
щите все още тихата сцена и по същия начин изчезва, 
след като малко повече от час е отключвал дверите на 
красивото със словото за вечната грешна и свята любов. 
На сцената остава светеща и по-малко самотна (надявам 
се) душата на твореца, защото в сърцето на малкия град 
се беше случило съ-битие…

Любомир Бъчваров адаптира едноименния текст на 
Павел Спасов към театралната игра и слово, като запазва интимно-изповедалния 
му характер и едновременно с това го динамизира, пресъздавайки на сцената онези 
фрагменти от творбата, които в най-висока степен носят диалога между доброто 
и злото, светлото и тъмното, нечестивото и праведното. Самият артист определя 
прочита си като „искрено втурване” в творбата на писателя, като допълва, че от 
дистанцията на осемнадесетте години: времето, което дели първото и последното 
му превъплъщение в образа на Зографа Захарий, е изместил акцента в посока от 
бунта на младостта към смиряващата се на прага на смъртта човешка природа. На 
сцената артистът допуска като свои „помощници” единствено петте платна-декор 
на търновския художник Христо Пенев на теми „Разпятие”, „Греховност” „Прош-
ка”, които са и първи негов опит в областта на сценографията, осветлението, озву-
чаването и зрителите… Бъдете от тях!



Юбилей

Снежана Иванова

Румяна Николова

УПРАЖНЕНИЕ ПО СТИЛ: ТРАЕКТОРИИ НА АВТОГРАФА
(Снежана Иванова – „да умра не мога“)

Невъзможно е да се втурнеш в света на поет като Снежана Иванова. Появата 
на всяка нейна книга е своеобразна автография на духовната мощ на поетичното. 
Тук е възможно да надникнеш само през тънкия процеп на завесата или през тъм-
ното дуло на ключалката, която чака своите ключове. 

„Семиотично бях там/ лингвистично отсъствах“ – изповядва спящият1, но 
чрез това отсъствие на всепроникващата езикова власт2 Снежана Иванова из-
разява себе си и същността на поетичното. Навикналият на какъв ли не литера-
турнокритически инструментариум изследовател трябва да се откаже от лесния 
„разрез“ на творческата „материя“ и да се опита да чуе другата същност на думите 
– неназовимата. Затова ще си позволим експериментално да анализираме нейната 
поезия, като максимално използваме лексиката, с която поетът изразява света на 
лирическия си персонаж.

Ритуалното „отсъствие“ на Словото маркира способността му то да бъде не-
свободно, докато духът не познава друго състояние – само свободата. Затова тук 
ще говорим не за стихотворения, а за поетичния израз чрез градивото на думите и 
за поетовите търсения на тяхното изначално, първично означение; ще разгледаме 
специфичното време-състояние3 на лирическия персонаж. Единствено за целите 
на това изследване си позволяваме в някои случаи да не посочваме цитирането на 
отделни фрази или стихове, с което да докажем, че в поетичното слово има доста-
тъчно сила, за да се самоанализира и да създаде адекватен контекст на породените 
от него смисли.

Моето докосване до поезията на Снежа е белязано с няколко нейни дедикации 
и колкото да се опитвам да ги подредя на етажерката ведно с други подобни санти-
менталности, толкова по-натрапливо забелязвам, че те са онези светещи камъчки, 
които ще ми покажат пътя, ако за късмет има и пълнолуние.

1 Иванова 1994: с. 12.
2 Еко, Умберто. Език, власт, сила ...
3 Терминът е мой – Р. Николова

алманах • Ϛвета гора • 2008 501



„Често да си казва „Да умра не мога!“4 – с това първо пожелание Снежана Ива-
нова ми подаде ключа към нейната поетична вселена и изпод периферията на жи-
тейската си шапка поглеждаше изпитателно дали съм забелязала. Ала душата има 
своя памет – една-едничка е утробата и всеки е дошъл отвсякъде. В завихрящата се 
галактика на демиургичното случване, между кръговрата на живота и смъртта, е 
формирано възприятието за мъдростта на безначалието и безкрая, то:

възкресява погледите ни – прозрели света
отвъд смъртта и нищото.5

Сътворението, което лирическият персонаж съпреживява, е отпреди словото, 
от времето, когато „никой още не се познаваше“6, а света „Създателят бе направил 
от многобройните частици на невидимото Си лице“7, от времето, когато светът 
„нямаше нито познание, нито памет, нито сетива“8. Говорим условно за „време-
то“. Отличително за поезията на Снежана Иванова е отсъствието на времето като 
категория в традиционния смисъл – не го откриваме нито линейно, нито спира-
ловидно, то е привидно и в глаголните форми, дори „в началото на собствената си 
граматика“9. Нейните лирически персонажи обитават континиума на безвремие-
то, където хаосът е естественото състояние на нещата. Там и мъртвите са живи, и 
живите – не от мира сего.

Лирическият персонаж е обдарен със силата на всевиждащото око, от което 
никой и нищо не може да се скрие – огъва се душата на стигналия Бога. Изклю-
чителната емоционална интелигентност10 на поета улавя образите на света около 
себе си, но не ги подрежда в линейната протяжност на времето, а ги запаметява в 
състоянията, в които са видени. „Устата си натъпках с тинест пясък –// да премъл-
чи, каквото бях разбрала“11. Но въпреки това запаметеното не остава скрито, не 
остава премълчано. То бива само забулено от неочаквани словосъчетания, от пър-
вични образни сливания, които активират у читателя способността да преподреж-
да собствените си представи и модели – огромна е вселенската ни къща и всички в 
нея сме еднакво малки.

4 Николова: Румяна Николова. Личен архив: „на Р. с пожелание често да си казва „Да умра 
не мога!“ – Художествена самодейност, бр. 7, с. 49.

5 Иванова 1990, 21.
6 Иванова 1994, 3.
7 Иванова 1994, 3.
8 Иванова 1994, 3.
9 Иванова 1994, 6.
10 Счита се, че за пръв път понятието „емоционална интелигентност“ (EQ) е употребено от 

Уейн Пейн в неговата докторска дисертация „Изследване на емоцията: Развитието на емоционал-
на интелигентност“ (1985 г.). Има източници, които сочат, че то е използвано от Лойнер още през 
1966 год. (Leuner, B., 1966. Emotional intelligence and emancipation. Praxis der Kinderpsychologie 
und Kinderpsychiatrie 15, pp. 196–203.). Под емоционална интелигентност се разбира вътрешни-
ят потенциал на всеки да чувства, използва, запомня, управлява и разбира емоциите. Хората 
с висока емоционална интелигентност имат способността не само да управляват добре свои-
те емоции, но и да разбират емоционалното състояние на останалите. (Преводът мой – Р.Н. по 
http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence#Origins_of_the_concept).

11 Иванова 1990, 8.
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Между спомена от свободния език12 до сянката от свободното слово13 е вк-
линена пропаст, изплъзване от хаоса на сънищата за отворени очи и за затворени 
пространства. Лирическият персонаж директно участва в митологизирането на 
сътворението, което се разпада до безсловесност, до беззвук...14 Между двете пое-
тични книги на Снежана Иванова („Вторият живот“ и „Клинописи“) в единстве-
ния брой на списание „Салон“15 бе публикуван великолепният цикъл „Рунически 
оракул“. В „Клинописи“ същият цикъл е включен под друго име – „Руни“. Тълкува-
нието на знаците е сублимирало до онова така характерно за лирическия персонаж 
време-състояние, чрез което мъдростта приема форма на познати неща, за да може 
човекът да стане по-силен от себе си.

Фиксациите на време-състоянието се уталожват в привидно спокойствие, ко-
гато настъпва краят на Великата Тайна и всичко се вмества в собствената си фор-
ма16. Лирическият персонаж, като неволен свидетел на Великата Тайна, която тол-
кова е искал да разгадае, но която се оказва така трудно приемлива, търси убежище 
в словото. Защото, ако не с думи, с какво може да се скриеш от Тайната? За вечните 
ни убежища17 на предродената нечленоразделност – самота сред свещения кръг. 

На пръв прочит изглежда, че лирическият персонаж е своеобразен медиум, 
който непрекъснато се движи в гранични ситуации между живота и смъртта. Но 
въпреки че поетът говори за живота и за смъртта, те не са две различни половинки 
на едно безвремево цяло („Вътре в мен бях забравила, че съм време“18), а две думи 
за едно и също състояние и няма как да има граници безкраят.

Елементите на поетичния универсум са разпръснати в поле без гравитация, 
единственият център, който ги обединява, е лирическият персонаж. Нему е дадена 
силата да създава центробежие и центростремление, та реченото да добие тежест, 
да се превърне в слово. Чрез време-състоянието е изразен процесът на формиране 
на човешката представа за бога в предишните животи на Вселената, над седемте 
си небеса.

не умирам
смъртта е отдавна изгубеният език
с който Бог ни нарича по име.19

И всичко пак започва. А – има ли начало?

12 Николова: Румяна Николова. Личен архив: „на Р. – за спомен от свободния език!“ Снежа-
на Иванова. Вторият живот, Профиздат, 1990.

13 Николова: Румяна Николова. Личен архив: „на Р. – сянка на едно свободно Слово!“. Сне-
жана Иванова. Клинописи, Елпис, 1991.

14 Иванова 1990, 34.
15 Иванова 1991(а), 11.
16 Иванова 1994, 9.
17 Николова: Румяна Николова. Личен архив: „на Р. – заради вечните ни убежища!“ Снежана 

Иванова. Убежища, Елпис, 1994.
18 Иванова 1994, 20.
19 Иванова 2006, 47.
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Снежана Иванова

Снежана Иванова е ро де на на 17.12.1958 г. в с. Пас ка ле вец, Ве ли ко тър нов с ка об-
ласт. Живее и работи във Велико Търново. Но си тел на на ци о нал на та наг ра да за жур-
на лис ти ка „Ин те лект“ (В. Тър но во, 1998). Пуб ли ку ва по е зия, кри ти чес ки от зи ви и 
ста тии, есе та, пуб ли цис тич ни ма те ри а ли в ре ди ца об лас ти на об щес т ве ния и кул-
тур ния жи вот. Член-уч ре ди тел на Сдру же ние на ли те ра тур ни дей ци „Све та го ра“, 
член на Клуб „Ин те лект-2000“, член на сек ция „Жур на лис ти ка“ към КТ „Под к ре па“. 
От юни 2003 г. е член на Сдру же ние на бъл гар с ки пи са те ли – София, а от 2009 г. е член 
на НОЛА „Формула-6“ – Велико Търново. Кни ги те ѝ са вклю че ни в Ка та ло га на Бри тан-
с ка та крал с ка биб ли о те ка. Пре ве ла е ран нох рис ти ян с ки те апок ри фи „Ти бет с ко еван ге-
лие“ (изд. УИ „Св. Кл. Ох рид с ки“, С., 1998), „Три апок ри фа“ – „Еван ге лие от Иа ков, брат 
Гос по ден“, „Еван ге лие от Пе тър“, „Апок ри фен апо ка лип сис“ (изд. „ПАН-ВТ“, В. Тър но во, 
2000), превежда по е зия от ис пан с ки език. Ав тор на поетичните кни ги : „Вто ри ят жи-
вот“ (1990), „Кли но пи си“ (1991), „Той“ (1993), „Убе жи ща“ (1994), „Нощ та на Брах ма“ 
(1998), „Праг зад вра тата“ (2001), „Отдалеч“ (2004), „Излизане от Тулча“ (2006); на 
сборниците с философски есета „Ада мо ви хро ни ки“ (1997), „Пре об ра же ни я та на Из б ра-
ни ка“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2003). Ней ни твор би са пред с та вя ни в: Уни вер си те та в 
Гьо те борг – Шве ция (1994), нем с ко то ин тер нет спи са ние „Ли те ос“ (1998), френ с ко то 
спи са ние за бе лет рис ти ка „Брев“ („Brèves“, бр. 58, 1999), сбор ни ка „Бун то ве. Из б ли ци. 
Пре ло ми“ (изд. „Тра фо“, Бер лин, 2000), в електронното списание „Muse Apprentise Guild“, 
Сан Диего, Калифорния (2004) и др.

Публикуваните в този брой стихотворения са от подготвената за печат книга с 
избрана поезия „Преодоляване на страха“ (изд. „Жанет-45“, Пловдив).

РОЖДЕСТВО

Далече съм от светлината.

Тъмно е това лице, което ме затваря.
По мъртва кост се мъча да изляза,
да се смаля до някаква пролука.

Далече съм и от самата себе си.

Със непохватни пръсти трия смисъла
от името си,
смъртта от тялото си –
преди да се намеря в друго тяло.

(... Измисли ме Бащата на бащите ни,
измисли ме с плача си, не със словото,
и онемя душата ми.
Превърнах се
в скривалище на дъх, а не на думи.)
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Достигам бавно прага на пространството.

Изкачвам бавно стръмното на времето.

И само този, който ги познава,

ще види

мойто ново рождество.

В НАЙ-БЪЛГАРСКИЯ ПОМЕН
НА ЖИВОТА СИ,
когато всички живи бях погребала,

когато всички мъртви наизскочиха –

да си делят със мен пръстта и чергата;

в най-българския шепот на живота си,

когато счупих всичките разпятия,

а костите ми неми проговориха

с един-единствен вик – на свободата;

в най-българската памет на живота си,

когато вече нямах друго минало

освен кръвта и корена на ноктите,

издрали острите лица на змиите;

в най-българския си живот, завинаги

останах тук, в земята си – с надеждата

(след мъченическата самота на името ти,

народе мой) за своето проглеждане.

ПАМЕТ

Това, което знаеш, не е памет.

Навътре, в дълбините на нощта

се крие истинското ти лице, и свети,

прелита върхове, площади празни

със вкаменелост от друг живот,

надолу и наоколо,

безкрайно...

Където пристъпиш, все е време.

И само името ще го последва.

Снежана Иванова • Поезия
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СТРАСТНА НЕДЕЛЯ
не си дете щом се опияняваш

в детинското лице на мъдростта

ще паднат демонските небеса

връз хълмовете твои възроптават

копия от смачкан кипарис

линчуват първобитното дърво

не си дете щом си играеш скришом

зад кулите приветстваш всеки воин

и с варварите дръзки се ръкуваш

а лотосът смрачава недокоснат

любовната вода на милостта

невинни сме и можеш да ни видиш

ВРАТИТЕ

Една след друга, бавно, вратите ме заклещиха

в ръждясалите зъби на стари катинари.

Огънах си гръбнака до змийския му прешлен

да пренеса на мрака пълчищата обжарени.

Очите превъртях по всичките посоки –

ковчезите вселенски с поглед да затисна;

да скрия на света набъбналия кокал

под млечниците крехки на дете и хищник.

Кого познах? Не помня. Кому простих? Не знам.

Забравата е сигурната ни утеха.

Човек се ражда сляп. Човек умира ням.

Утробният му страх простенва тайно: Грешен съм.

Вратите ме залостиха. Нима е сън ключът,

ръката, осквернила със прокълнати кръгове?

Надвиването на смъртта е просто смърт,

която сме изгубили, преди да тръгнем.

Снежана Иванова • Поезия
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Из ТЪРНОВГРАДСКИ НЕБОСКЛОНИ

* * *

О, чуден свят на моите мечти

и моите заблуди, и видения –

над мен един призвезден град трепти

и капе цветен звезден дъжд над мене.

И светлини по камъка текат.

И лунен лъч портиките облива.

Водите на зелената река

през теб минават и у мен се вливат.

И пак съм юношата призован

под необят от звъннали камбани –

сред твоите руини моят блян

недосънуван сън да не остане.

Аз дишам тук и твоят въздух пих,

и коленичих пред икона свята.

В една прозрачна вечер в теб открих

най-милото момиче на земята.

Под сляпо и избистрено небе

познах какво е зов и що е жажда.

Човекът да живее и добре –

умира и след него друг се ражда.

Тече си времето... Но ти не спиш –

по хълмите ти слънце се отцежда.

Навярно някой ден ще приютиш

и моите погаснали надежди.

Юбилей

Христо Демирев
на 70 ГОДИНИ 
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* * *

И аз, роденият под тия

безумно чисти небеса,

сред изгревите преоткривам

на своя дълг свещен часа.

Той бди под твоите поднебия,

изпълва новия ми ден

и носи жертвения жребий

на гордите чеда пред мен.

Че в ритъма ти многолетен

горя и аз, горя и аз.

Следи от стъпките ми светят

по твоя кремъчен атлас.

И в мигове предбуревестни,

далече от уюта тих,

сред екота на твойте песни

звъни и ек от моя стих.

И съм щастлив, че съм потребен,

че дишам тоя бистър хлад

от небосвода ти, мой древен

и млад, и вечен Търновград.

* * * 

Ако си вече гост – върви, дорде си жив,

на тоя град под гордата осанка,

край конници чугунени, под небосвода сив,

на Патриарха в бронзовата сянка.

На този прах свещен по мостика мини –

пейзажът тук е толкова внезапен –

и виж как всичко ново е и как брегът звъни,

на Царевец от камъка захапан.

И с нова обич пий от тази красота,

дорде си жив, дорде сърцето в теб играе.

Бъди до края гост на тоя град-мечта,

от плътта му плът бъди докрая!

Христо Демирев • Из „Търновси небосклони“
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IN MEMORIAM
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Почина 

Любен Дилов
(25.12.1927 – 10.06.2008)

През 2008 г. ни напусна Любен Дилов – най-известният български белетрист фан-
таст. Той е роден на 25 декември 1927 г. в Червен бряг. Начално образование получава в 
София, а през 1939 г. семейството му заминава за Германия и през войната живее в Бер-
лин. Завършва гимназия в Луковит, а по-късно специалността „Българска филология“ 
в СУ „Св. Климент Охридски“ (1954). Публикува първите си разкази като студент. 
Дебютната му книга е повестта за деца „Гълъби над Берлин“ (1953). Автор е над 35 
книги – романи, повести, разкази, между които се открояват „Атомният човек“, „Чуж-
дият човек“, „Тръстиките“, „Тежестта на скафандъра“, „Пътят на Икар“, „Педагоги-
ческа машина“, „Парадоксът на огледалото“, „Да нахраниш орела“ и др. Публикува и 
много очерци, статии, есета. Съставител е на антологии с творби на немскоговорещи 
автори, сам превежда книги от немски. Работил е като редактор в различни литера-
турни периодични издания, бил е председател на секцията на писателите фантасти 
в Съюза на българските писатели. Член е на Световната асоциация на професионали-
стите-фантасти (World–SF), член на българския ПЕН-клуб. Той е първият председа-
тел на новосформираното Сдружение на български писатели след 1989 г. (1994–1996). 
Носител е на многобройни литературни награди – награда на международното жури 
за научнофантастично творчество в Полша (1973), Специална награда за романа „Пъ-
тят на Икар“, връчена на Третия конгрес на европейските писатели фантасти ЕУ-
РОКОН III (1976), почетен медал „Карел Чапек“ от Чехословакия, награда на СБП от 
Чехословакия, награда на СБП за „Впечатления от една планета“ (1991) и др.; носител 
е на ордените „Св. св. Кирил и Методий“ – I ст., „Народна република България“ – III 
ст. Основава наградата за принос към фантастичната литература „Гравитон“ през 
1990 г. Негови творби са превеждани в чужбина на над 11 езика.

Поклон пред светлата му памет!

ТЕЖЪК ДЕН*

И този ден беше започнал като всички други. Тя стана към седем часа. До осем 
поразтреби и приготви закуската, изпрати мъжа си, целуна го по избръснатата и мазна 

* Разказът е от книгата на Любен Дилов „Очерк за себе си“ (Избрани повести и разкази), 
изд. „Български писател“, С., 1997 г.
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от крема буза, след това разтвори широко прозорците, облече се и излезе за покупки. 
Беше слънчев ден, необикновено топъл за този сезон, така че повечето хора ходеха още 
с шлифери и дори по костюми. Къщите и улиците тънеха в мека разнежваща светлина, 
която забавяше стъпките на минувачите в една празнична леност. Мариана стъпваше 
по тротоара бавно, с кротко усмихнати очи, изпитваше наслада от своята хубава, люле-
еща се върху високите токчета походка и с гальовен укор мислеше, че и тази сутрин не 
бе се сдържала да не закуси. Поглеждаше крадешком отражението си във витрините и 
преди още да се е разтревожила за фигурата си, бързаше да се успокои. Не, денят беше 
твърде приятен с тая тръпна смесица от безименна радост и тиха есенна печал, която 
покоряваше, без да обещава нещо, та Мариана не можеше да мисли за лоши неща. Не 
можеше, съвсем не можеше да предположи, че той щеше да завърши за нея така...

А сега, когато този ден беше си отишъл, когато от тъмното небе се спускаше студе-
на, пълна с усойна влага нощ, от него сякаш не бе останал и помен. Всичко беше се пре-
обърнало и там, където преди се виждаха години с много слънце и малко сенки, зееше 
една черна пустота, от която лъхаше още по-голям студ. Като тътреше уморено крака, 
Мариана напразно се мъчеше да разбере какво бе станало с нея, защо така внезапно бе 
се променило всичко, защо тя сякаш изведнъж бе попаднала зад някакви кулиси, къде-
то нещата, в чиято непоклатимост тя бе вярвала, лишени от лъча на прожектора, бяха 
се оказали само прашен реквизит от платно, боя и фалшиви скъпоценности. И сред тия 
измамни и евтини декори пред очите ѝ изплуваше ту дебелата и мазна буза на мъжа ѝ, 
ту мургавото мъжествено лице на Александър.

Срещна го още преди обед. Като обикаляше по навик големите магазини в цен-
търа на града, тя видя на едно място току-що стоварени портокали и побърза да се 
нареди на дългата опашка. Дори се зарадва, бяха първите портокали за годината! Не ги 
обичаше, но знаеше, че мъжът ѝ ще бъде доволен.

Като повечето пазарски опашки, и тази беше твърде шумна. Мариана охотно взе-
маше участие в разговорите, в разприте за реда. Тя не страдаше от излишна гордост и 
макар да бе жена на доцент, никой не можеше да я обвини във високомерие. Внезап-
но пред самия щанд опашката се разбунтува. Един неизчезнал от паметта на Мариа-
на мъжки глас надвиши пискливата врява на жените. Изтръпнала, тя се понадигна на 
пръсти и веднага побърза да се скрие зад гърба на едрата дебелана, която стоеше пред 
нея. А гласът на Александър, мелодичен, снизходително шеговит, подкупващо прия-
телски, продължаваше да долита над рошавите женски глави и да пълни гърдите ѝ с 
безпокойство.

– Гражданки, от сърце ви се моля...
– Тука има ред! – надвикваха го. – Няма цял ден да чакаме заради такива като вас!
Но Александър мъчно можеше да бъде прекъснат. Мариана знаеше това.
– Влезте ми в положението! – настояваше той със същия тон. – След половин час 

заминава влакът. Нима моите деца, които живеят в провинцията, не трябва да ядат 
портокали? От сърце ви моля! Ще изпусна влака...

Жените се трогнаха. Глъчката позатихна и само Александър продължаваше да 
обяснява нещо. Мариана се свиваше още повече, с единственото желание да не бъде 
видяна. И все пак той я видя. Като отнасяше със себе си един грамаден плик, той мина 
по дължината на редицата, усмихнат, признателно кимащ на жените, които изпращаха 
снажната му фигура с благосклонни погледи, и изведнъж възкликна:

– Маня! – въкликна тъй радостно, че тя не можа да не се изчерви. Жените любо-
питно се обърнаха, но Александър беше мъж с добро самообладание. – Ще те чакам зад 
ъгъла – пошепна той и бързо се отдалечи.
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– Вашият познат ни излъга май – рече една от жените.
– Не зная – едва промълви Мариана. – Не съм го виждала отдавна, но наистина 

живее в провинцията.
Тя търпеливо дочака реда си и за да не мисли за Александър, се зае да пресмята 

колко ще струват пет килограма портокали. Но непрекъснато грешеше. А когато про-
давачът ѝ напълни мрежата, тя изтърси пред него цялото си портмоне, в което имаше 
много пари. Той се позасмя, подхвърли някаква шета, която тя не чу, и сам отброи 
необходимото. Тя бързаше и ръцете ѝ трепереха. Искаше да избяга, да се скрие, ала ми-
сълта, че Александър наистина може да изпусне влака заради нея, я накара, щом излезе 
от магазина, да свърне към посочения ъгъл.

Той я чакаше с плика в една ръка, с цигара в другата. Когато наближи, хвърли 
цигарата.

– Няма ли да закъснееш? – попита Мариана, без да вдига очи.
– По-важно е сега, че те срещнах – каза той и дълго задържа ръката ѝ.
Такъв го помнеше и такъв беше си останал. Когато говореше с нея, винаги се дър-

жеше така, като че ли тя е в момента най-важният човек на света, и то не само за него, 
а и за целия този свят. С това беше я завладял още при запознанството им на една сту-
дентска вечеринка. „Слушайте, мимиче! – каза той заповеднически, когато тя пожела 
след първия танц да се върне при приятелките си. – Не разбирате ли, че става нещо 
изключително, нещо съдбоносно с мен? Защо искате да ме карате да ходя пак да ви 
търся? Аз не мога да позволя тази вечер да танцувате с друг, дори да искам това.“ И тя 
бе останала, покорена от тази така нова за нея бруталност на неговия флирт.

Александър следваше медицина, но говореше повече за поезия и умееше да вмък-
ва в разговора сполучливо подбрани цитати от всевъзможни стихотворения. Тогава 
той ѝ издекламира в ухото някакви думи, в които имаше сълзи, любов, страдание, ала 
всичко беше толкова неясно и може би затова така хубаво, че тя не можа да не се влюби. 
Тогава неясните неща все още я вълнуваха и не я плашеха като сега.

Гъвкав, красноречив, умен, Александър се движеше сред хората с елегантната си-
гурност на змиорка, като жънеше навсякъде леки успехи. Беше мъж, който притежа-
ваше всичко необходимо, за да плени въображението на едно неопитно момиче, и Ма-
риана се отдаде всецяло на неговото буйно и красиво лекомислие. После той я остави. 
Без каквито и да било обяснения. И тя разбра, че той не беше я обичал, че той въобще 
не беше обичал никого освен себе си и своята майка – навярно единствения човек, към 
когото не се отнасяше лекомислено. Той нямаше баща, а майка му, акушерка, живее-
ше сама в едно отдалечено околийско градче и обграждаше сина си с изключителни 
грижи. От незаконни аборти тя успяваше да му праща толкова пари, колкото едва ли 
получаваше друг студент в София, и Александър се чувстваше задължен, след като за-
върши, да се върне при нея, защото тя не искаше да напусне родния си град.

Мариана дълго не можа да се съвземе от нещастието, което я сполетя. Тя не го 
намрази, не можеше дори да му се сърди, защото той остави у нея само безмерната пе-
чал по едно невъзвратимо очарование, защото, както и досега вярваше, той единствен 
бе ѝ дарил минути на истинско щастие. По-късно ѝ се стори, че Александър изобщо не 
бе съществувал, че това краткотрайно щастие е било само рожба на нейните сънища, 
и така стана по-лесно при нея да дойде вторият мъж, третият... Опитваше се да скърпи 
разкъсаните от Александър илюзии, после изостави и тези опити и се увлече по евти-
ната сладост на безпретенциозната любовна игра. Ставаше все по-немарлива като сту-
дентка, докато един ден се убеди, че нейните първоначални амбиции да стане научен 
работник окончателно са изчезнали.
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По това време започна да се заглежда в нея доцентът. Той я сподиряше през очила-
та си така мило, така по момчешки срамежливо и безпомощно, че тя не намери сили да 
не го окуражи. В края на следването заедно с една странна за годините ѝ умора бяха се 
появили у нея и нови мисли. Изгледи да я оставят на работа в София нямаше, а да я из-
пратят някъде в провинцията, вече ѝ се струваше страшно и невъзможно. Изпитваше 
необходимостта от спокойствие, от закрила, от топлата и безбурна обич на улегналия 
мъж. Вярваше, че такъв мъж ще ѝ помогне да осмисли живота си, да се върне към нау-
ката. Тя реши да се омъжи за доцента и успя...

След тъмнината на парка луминисцентната студенина на булеварда я накара да 
затрепери още по-силно. Да, под завистливите погледи на приятелките си тя бе успяла 
да се омъжи за доцента. И ето, пет години брачен живот! Пет години, които бяха се 
проточили равни и прави като тоя булевард, облян със своята бяла болнично тържест-
вена светлина.

Сякаш за да избяга от мислите си, Мариана изтича и се качи в потеглящия вече 
трамвай. Той беше, както обикновено, претъпкан. Все още запъхтяна и малко позалиса-
на, тя огледа пътниците. Едни разговаряха сънливо, другите стояха с мъртви лица и 
леко се полюшваха като обесени на кожените луканки, които висяха от тавана. Млада 
кондукторка предлагаше билетите си. Изговаряше думите твърдо, по шопски. Имаше 
хубави коси и хубави очи, замъглени от умора. Мариана погледна след нея с горещо 
съчувствие, в което съжалението беше по-малко от неосъзнатата завист. Тази жена 
рабо теше. По осем часа на ден стоеше на крака, провираше се между хиляди тела, ко-
ито я блъскат, мачкат, а понякога навярно и обиждат, защото е хубавка. Но тя работи, 
пари печели. Сигурно има деца и трябва да изкара за тях повечко пари – за дрешки, за 
книги.

На всяка спирка пътниците напираха към изхода. „Все бързат, бързат – мислеше 
Мариана. – Като че ли това, към което отиват, не им е отдавна известно, като че ли им 
обещава нещо ново, нещо по-красиво и по-добро...“

Избутаха я на предната платформа. Черният гръб на ватмана беше спокоен, ши-
рок и твърд. Човекът, който притежаваше този гръб, стоеше почти неподвижен в син-
кавия здрач на платформата и се взираше през стъклото напред, където под лъчите на 
висящите лампи блестеше пътят на релсите. Из нанадолнището трамваят се клатеше, 
дрънчеше с всичките си стави, бързаше да отведе стотината човеци към техните сто-
тина съдби.

„Ватманът ли го води? – запита се Мариана в стремежа си да не се връща към оно-
ва, което току-що бе преживяла. – Не, релсите водят трамвая.“

В главата ѝ изплуваха рой глупави мисли. Какво би станало, ако трамваят сега из-
лезеше от релсите? Тя поиска да се отърве от тоя и смешен, и страшен въпрос. Опря чело 
на студения месингов лост в центъра на платформата, изправи се, зарея поглед през 
прозореца към светналите сгради, ала въпросът се появяваше пак и пак с досадната на-
трапчивост на ония странни глупости, които понякога с необяснима сила се загнездват 
в мозъка ни. Какво би станало, ако трамваят излезеше от релсите? Какво би станало... 
катастрофа! – Той не може да върви без релси, трябва да има други колелета...

Мариана не разбираше от техника, ала неочаквано в съзнанието ѝ заблещука па-
рещото въгленче на една мъчителна аналогия. Не беше ли така и с нея? Нямаше ли 
опасност днес да излезе извън своите релси? Не, не! Тя само за миг бе спряла на несъ-
ществуваща спирка. А сега се люшкаше като трамвая, който сякаш се бунтуваше про-
тив релсите, сякаш искаше да изскочи навън и да тръгне по съвсем други, непознати, 
но сигурно по-интересни пътища. Несъществуваща спирка. Спирка?
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Беше дошла нейната спирка и тя слезе. Да, Мариана трябваше да слезе тук, както и 
трамваят трябваше тук да спре. Това не беше несъществуваща спирка, като онази...

След покупките Мариана се върна вкъщи изплашена, гузна. Александър беше ѝ 
определил среща и тя се съгласи без колебание. Само с едно изречение той бе възста-
новил някогашната интимност.

– Маня! – рече той шеговито и тъжно и пак съумя да вмъкне един поет в разгово-
ра. – Маня, Маня, в буря скършен злак!... Ти си все така хубава, Маня! Но какви са тези 
работи по гушката?

Свободно, без стеснение, насред улицата той протегна ръка и опипа меките бели 
възглавнички, легнали от двете страни на хубавата ѝ шия.

– Как си с обмяната на веществата? Преглеждала ли си се?
И с тази топла смесица от загриженост и нежност беше я накарал да се просълзи.
Доцентът се обади по телефона, че не може да си дойде за обяд. Имал тежък ден 

– факултетски съвет, консултации... Напоследък той все по-често се оплакваше от та-
кива тежки дни. Мариана въздъхна облекчено. Спестяваше си усилията да прикрива 
своето вълнение. Избавяше се от задължението да му сервира, да го гледа как яде. Той 
поглъщаше яденето лакомо, съсредоточено, понякога сосът плъзваше като кафява гъ-
сеничка по пълната му брада. Щом остави слушалката, Мариана в миг си представи как 
той яде, и разбра, че отдавна вече ѝ е станал противен. И веднага се учуди защо едва 
сега го почувства.

За срещата тя облече новото, с твърде смела кройка есенно манто, за което мъжът 

ѝ беше я укорил, когато го донесе от шивача. Той държеше облеклото ѝ да бъде в „ака-
демичен“ тон.

– Ти си се подмладила – каза Александър, щом я видя в привечерното сияние на 
залязващото слънце, и Мариана за сетен път се увери, че е започнала да старее.

Застаряването тя го чувстваше и преди, но не така болезнено, както тази вечер, за-
щото то представляваше само един унил трепет в изпълнения ѝ със спокойствие и си-
гурност семеен живот. Това спокойствие се нарушаваше понявга, когато в трамвая или 
на улицата някой мъж предизвикателно се заглеждаше в нея. Тогава тя поруменяваше 
и се задъхваше като затворник, успял да се изкачи до високото решетъчно прозорче, 
разкрило в миг пред очите му безкрайни поля, слънчеви ливади, полюшнати от вятъра 
ниви, села и градове, пълни с хорска глъч, смях, движение. Една мисъл припламваше в 
нея: тя е все още хубава, все още я харесват! Но това биваше само минутно нарушение 
на спокойствието. После дните ѝ отново потичаха бавни, лениви, мътни като голяма 
река с много тиня и равни брегове.

Деца нямаха. Отначало много ѝ се искаше да има, но мъжът ѝ настоя да почакат. 
Трябвало да завърши големия си труд, който ще му осигури професорската катедра. 
Беше ѝ казал: „Нека аз да бъда сега твоето бебе! Аз имам нужда от грижи!“. Тя му по-
вярва и добросъвестно се зае със своето голямо „бебе“, което видимо дебелееше и се 
охранваше. То я накара да се откаже от мисълта за работа, макар по едно време тя го-
рещо да желаеше да се захване с нещо. Беше се ужасило: „Но, мила, кой ще се грижи за 
мен? Искаш да ме оставиш в ръцете на някоя нахална слугиня или изкуфяла старица? 
Та ние имаме достатъчно пари!“. Доцентът четеше лекции на много места, работеше в 
разни институти и школи и получаваше не една заплата. Да, той печелеше добри пари 
и те си имаха всичко. Само едно си нямаха: радост вкъщи, истинска радост. И това 
Мариана разбра едва тази вечер. Тя виждаше сега съвсем ясно, че онези моменти от 
съвместния им живот, които бяха ѝ се стрували радостни, всъщност са били фалшиви. 
Те са били повече едно задоволство или някакво измамно приятно усещане, от което, 



Любен Дилов • Тежък ден

514 алманах • Ϛвета гора • 2008

след като е отминало, остава на езика ти горчивият вкус на захарина. Радостта те бяха 
очаквали през цялото време от това, че той ще авансира: професор, член-кореспон-
дент, академик. А той все не ставаше. Но и да станеше, щеше ли това да промени живо-
та им? Едва ли. Щяха да влязат в него само още няколкостотин лева месечно, за да може 
тя да купува повече портокали и лимони, и зимни домати, и деликатеси. Тя си спомни 
времето, когато се хранеше в студентската менза, когато зелето, бобът и мармеладът от 
ония оскъдни следвоенни години бяха ѝ се втръснали до неизкоренимо отвращение. 
Ала сега тези години ѝ се сториха толкова хубави, че едновременно с това ѝ се прияде 
нещо съвсем обикновено, постно. Да, Александър беше познал, че те злоупотребяват 
с месото. Той сигурно е станал добър лекар и печели много пациенти с ласкаещата си 
внимателност.

От трамвайната спирка до дома ѝ беше близо и колкото и да забавяше крачките 
си, Мариана стигна. Преди да влезе, вдигна очи към високата фасада на кооперацията. 
Светеха почти всички прозорци, кротко, с унилата уютност на семейния делник. Тя 
трепна. Доцентът беше си дошъл и я чакаше. За пръв път се случваше тя да се върне 
след него. Прииска ѝ се да го остави да чака още. Нека чака! Тя дори потърси в съзна-
нието си някаква ругатня, ала не можа да открие. Никога не беше ругала, но сега чувст-
ваше нуждата да ругае силно, по мъжки. Беше я обхванала една ядовита ожесточеност, 
примесена с храбростта на пиян човек. Няма да се качва горе! Нека чака!

Облегна се на стената в тъмната арка на входа и се помъчи да вземе някакво реше-
ние. Къде да отиде? Наистина ли нямаше къде да отиде? Може би трябваше да тръгне с 
Александър? Но къде щеше да я заведе той? Ясно е какво искаше Александър...

Никого не беше познавала тя. И доцента, и Александър, и онези мъже, с които бе 
дружила, преди да се омъжи. А днес като че ли изведнъж ги разбра. Всички бяха я лъга-
ли. Всички до един! Вярно, доцентът не ѝ обеща друго освен спокойствие и сигурност. 
Той изпълни обещанието си, но тя бе очаквала от него нещо повече, надявала се бе той 
да вложи в живота ѝ ново съдържание. А Александър...

Бяха седнали на една пейка далече, чак към горния край на парка, близо до боро-
вата гора. Другаде не можаха да отидат. Обезлюденият парк беше тъкмо за такива като 
тях. Миришеше на изстиваща влага, на смола, на тъжно растително тление. Алексан-
дър веднага я прегърна и тя с отчаяната храброст на човек, решил да се изтръгне от 
мрачния застой на една обреченост, пламенно заотвръща на целувките му. Така пла-
менно, че той се изненада и на няколко пъти я попита задъхано:

– Маня! Какво ти е? Какво ти е, Маня? Нима си нещастна? Не трябва да бъдеш 
нещастна! Ти не заслужаваш това.

Опомни се едва когато той ѝ предложи да отидат в квартирата на негов приятел. 
И пак така бурно отказа. Александър не настоя. Той изглеждаше също разстроен от 
този необикновено буен полъх на една забравена страст. Мариана изтри сълзите, кои-
то обилно мокреха и нейните, и неговите устни, въздъхна и се облегна на пейката със 
затворени очи. Александър мълчеше. Мълча дълго, а когато заговори, личеше, че бе 
мислил много, без да стигне до някакво решение.

– Маня, защо не дойдеш с мен?
– Къде?
– С мен. Да живееш с мен. Да бъдеш моя жена.
Това той каза така несигурно и колебливо, че тя веднага разбра – страхуваше се от 

положителен отговор. Стана ѝ мъчно за него. Къде бе изчезнала онази господарствена 
и властна решителност, с която той завладяваше жените, с която бе покорил и нея?
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– Не ми разказа нищо за себе си – рече тя, за да го избави от неловкото положе-
ние.

– Аз отдавна съзнах вината си към теб – каза Александър. – Отдавна чувствам, че 
направих тогава голяма грешка. Всъщност аз като че ли само теб съм обичал...

– Да не говорим за миналото! – прекъсна го тя. – Разкажи ми нещо. Как живееш?
– Работя. В работата ми върви. Управител съм на болницата. Хората ме ценят. 

Ожених се, майка ми настояваше. След две години се разведох. За щастие нямам деца 
от този брак. Сега отново съм свободен...

Мариана беше изтръпнала от думите му...
– Но портокалите, които купи? Нали каза...
Той се позасмя:
– Няма да чакам цял час на опашката я!
– Значи все така лъжеш? – промълви тя повече на себе си.
– Маня, защо ме обиждаш? Нима съм те лъгал?
– И защо да е щастие, че нямаш деца? Какво щастие е да нямаш деца?
– Маня, но аз исках да кажа...
– Престани...
– Маня!
– Всичко у тебе е лъжа, Сашо! – избухна тя. – Всичко. Може би с думи най-малко 

лъжеш, но в очите ти, в ръцете ти, в тези красиви ръце, в душата ти всичко е лъжа!
Александър стана от пейката, запали цигара. Беше обиден. Тя тръгна до него. В 

сърцето ѝ се върна прежното безлично спокойствие. Мълчеше. Нямаше какво повече 
да му казва. Той си беше същият, само че в елегантността му се промъкваха вече смеш-
ните маниери на провинциален донжуан. Кой знае защо, тя почна да мисли за майка 
му. Не я познаваше, но от това, което той ѝ бе разказвал за нея, имаше твърде добра 
представа за тази далечна жена. Загубила рано мъжа си, загубила после и две деца, 
тя безспорно имаше една калена в страданията непоколебима воля, дала отпечатък и 
върху характера на сина ѝ. Сигурно тя е друга! Сигурно не лъже, защото е достатъчно 
силна да налага волята си. А синът ѝ вървеше по други пътища. Той печелеше победи 
за своята воля по пътя на лъжата, съзнателна или несъзнателна, все едно. Властността, 
която тя срещна у Александър, се проявяваше единствено спрямо жените и беше не 
властност, а дързостта на разглезения женкар. Нямаше ли майката вина за това? Не 
беше ли виновна нейната господарствена натура да тръгне синът ѝ по този път, защото 
лъжата наред с безропотното подчинение са единствените оръжия на по-слабите воли? 
На Мариана много ѝ се искаше да срещне сега тази жена, да се пребори с нея, да ѝ каже 
истината.

Александър изпуши няколко цигари поред, а тя все не проговорваше, сякаш бе го 
забравила. И тя действително беше го забравила, макар да мислеше за него.

– Маня – направи той опит за помирение, – може би ти имаш право. Аз съм много 
виновен пред теб.

– Не става дума за твоята вина пред мен, Сашо – отвърна тя спокойно. – Виновен 
си повече пред себе си. За теб ми е жал.

Александър захвърли цигарата и каза с една решителност, каквато тя не бе очак-
вала:

– Слушай! Ти може би одеве не ме разбра. Говоря ти съвсем сериозно. Ако все още 
имаш чувства към мен, събери багажа си и утре заминаваме.

– Охо! – възкликна тя.
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– Смееш ли ми се? Маня, моля те, не ме обиждай! Повярвай, не съм предишният! 
Аз много се промених. А сега съм нещастен, защото виждам, че животът ми не е такъв, 
какъвто е трябвало да бъде, и защото чувствам, че с теб би станало иначе. Маня, нека 
опитаме да изградим едно наше щастие. Не е късно.

– Не, Сашо! Ти не си нещастен. Ако беше нещастен, щях да го почувствам. И... 
може би щях да дойда с теб.

Тя не намери други думи, за да му обясни, но съзна, че изказва една току-що ро-
дила се за нея истина. Бе обичала някога един Александър, когото мислеше за силен 
и прям. Сега би могла да го обича например, ако той не беше главен лекар, ако беше 
без работа, ако имаше няколко деца, останали без майка, ако не беше толкова елеган-
тен, ако, наистина съкрушен от живота, беше разбрал къде лежат неговите ценности. 
Тогава той би имал нужда от нея и тя може би... не, положително би отишла при него. 
Защото тя отдавна чувстваше потребност да се грижи за някого, който истински се 
нуждае от грижи, защото отдавна ѝ бе омръзнало да шета около своето голямо бебе, 
което пухтеше с еднаква страст и над яденето, и над книгите и което постоянно се 
оплакваше от работата си, способна да даде щастие и доволство на многократно по-
голямо семейство.

Александър я изпрати до изхода на парка. Тя не му позволи да я изпраща по-далеч. 
Не му позволи и да я целуне отново.

– Маня, така ли ще се разделим? – каза той жалостиво. – И никога ли няма вече да 
се видим?

– Не трябваше изобщо да се виждаме – отвърна тя. – Но аз не съжалявам. Не съ-
жалявай и ти!

Тя го погали с женска снизходителност по бузата и му остави ръката си да я целу-
не. Изпитваше към него състрадание, примесено с неприятното чувство, което предиз-
викват просяците. Тръгна към къщи с олекнало сърце. А после дойде другото. После 
изведнъж у нея се разбуди тая мъка, която сякаш не беше нова, а отдавна, от години, бе 
дрямала неосъзната в гърдите ѝ; размърда се сега като голямо черно животно, ставащо 
от дълъг сън, жадно за плячка, за плът, за кръв.

Облегната на грапавата стена, Мариана чувстваше мъката да извира не само от 
сърцето ѝ, а и от околната тъмнина, от пустата улица, от сивите сгради. Прииждаше на 
талази, все по-силна, удавяше последната опора на волята ѝ да се насочи към някакво 
решение. Едновременно с това обаче и въпреки слабостта, която се разливаше в тялото 

ѝ, у нея нарастваше едно смътно усещане, че е почнала да разбира много неща, които 
преди не са ѝ били ясни.

Чудно нещо! – възклицаваше тя сега у себе си, сякаш правеше някакво откритие. 
Защо се остави да бъде впримчена в такава мрежа, в такава копринена мрежа, чиито 
нишки бяха меки, но неусетно прерязваха вените, за да изтече оттам цялата ѝ млада 
кръв, капка по капка, ненужно, безсмислено! Как се случи това? Как се случи, че тя, 
която също бе дошла на този свят с вик и желание за борба, изведнъж се задоволи да 
се перчи с хубостта си пред професорските бабички, вместо да се стреми към нещо, да 
сплетничи и да изцежда лимони и портокали за нервите на своето „бебе“?

Унесена в страданието си, Мариана не забеляза кога пред входа бе спряла едрата 
фигура на някакъв мъж. В първия миг тя се изплаши, но веднага след това го позна. 
Беше Мирков, който живееше с жена си и с трите си деца в двете мансардни стаички. 
Стана ѝ неприятно, че той я завари да стои така, като че ли чака някого. Мирков прех-
върли несръчно нещо от едната си ръка в другата и свали каскета си.

– Добър вечер, добър вечер! Прибираме ли се?
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Лъхна я миризмата на кисело вино и Мариана се учуди. Знаеше го много порядъ-
чен. Той се отнасяше към нея и мъжа ѝ с голямо уважение, винаги сваляше шапка, кога-
то ги срещнеше, и наричаше доцента „другарю професор“ с дълбокото преклонение на 
добрия обикновен човек към онзи, който учи хората как да живеят. Беше едър, силен и 
имаше грубовато, но приятно работническо лице.

– Заповядайте! – каза Мирков, като блъсна отключената врата, и с непривична, 
малко смешна галантност се дръпна, за да ѝ стори път. – Как е другарят професор? 
Работи, работи, а? Учи хората. Така е. Трябва да ги учи. Науката е голяма сила. Закъде 
сме без нея...

Мариана се изкачваше по стълбите и думите му я блъснаха в гърба, прозвучаха ѝ 
като подигравка. Науката, която той правеше, не представляваше никаква сила, а жа-
лък напън към пари и слава, робуване на едно измамно съществуване, в което бе във-
лякъл и нея. А този човек очаква да му се открие нещо ново, да му кажат някоя истина, 
да направят живота му по-добър...

– Аз, знаете, тази вечер се поразвеселих с приятели – продължи Мирков, като се 
изравни с нея. – Жената може и да се разсърди, ама то не е за сръдня. Приключихме 
плана. Месец и половина преди края на годината. Събрание имаше, премийни раздава-
ха – та по тоя случай. Мислех да купя нещо, но то пък навсякъде затворили. Една кутия 
шоколад им нося.

Той показа стеснително кутията. В другата ръка стискаше два стръка увяхнали 
хризантеми, кой знае отгде ги взел в тоя късен час.

– Тя, жената, може и да се поразсърди...
– Защо ще се сърди? – усмихна се печално Мариана. – Това е радостно събитие.
– Нали? И аз така мисля. Защо ще се сърди...
Стигнаха до площадката на третия етаж. Мирков мушна кутията с бонбони под 

мишницата и с освободилата се ръка отново свали каскета си.
– Лека нощ! И много здраве на другаря професор!
Докато ровеше в чантата си за ключа, Мариана хвърли неволен поглед подир него. 

Много висок и широкоплещест, истинска човешка грамада, Мирков се изкачваше с не-
сигурна, но весела походка по стълбите към тавана. Изведнъж той ѝ се видя необикно-
вено привлекателен във вехтите работни дрехи, с тая като че ли стесняваща се от себе 
си сила и с трогателния страх да не му се разсърди жената, че е пийнал няколко чашки 
повече. Остра завист спрямо тая жена, която може би наистина щеше да се разсърди, 
прониза неочаквано съзнанието ѝ. До прималяване ѝ се прииска да дойде и при нея 
един силен мъж, когото тя дълго е очаквала, който да е свършил за десет месеца онова, 
което другите мъже изработват за цяла година, да я гледа със срамежлива влюбеност, 
виновно да ѝ поднесе две смачкани хризантеми и кутия евтин шоколад, да се надвеси 
над малките креватчета, а тя, уж сърдита, да го дърпа, за да не събуди децата.

Мариана се наведе и с премрежени от влага очи затърси отново ключа. На дъното 
на чантата лъсна огледалцето. То я подсети за нещо. Извади го машинално и се огледа. 
Червилото по устните ѝ не се беше размазало. Доцентът ѝ го донесе от една задгра-
нична командировка. Оправи косите си и сега вече лесно намери ключа. Отвори тихо. 
Нахлузи по навик чехлите в антрето, свали мантото и докато обличаше пеньоара, усети 
около лявата си гръд слаб бодеж – като заглъхващо ехо от болката и ожесточението 
или като предвестник на нещо друго. Когато влезе в хола, чувстваше само сковаващия 
студ на есенната влага в тялото си. Вратата към кабинета зееше отворена. Мъжът ѝ 
вдигна глава от писалището и свали очилата си. Трябваше да отиде при него.

– Никога не си закъснявала толкова – каза той спокойно, без укор.
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– Не съм – отвърна тя. – Прощавай!
– Пък аз имах днес много тежък ден. Факултетен съвет, консултации... А онова 

говедо, Дорчев, пак се опита да ме злепостави. Обърквал съм бил аспирантите. Ще ве-
черяме ли?

– Да – каза Мариана и побърза да избяга в спалнята.
Страхуваше се, че не ще намери сили да премълчи. Още щом го зърна през отво-

рената врата, наведен над книгите, дебел, охранен, погълнат от лакомията да излапа, 
както лапа нейните ястия, всички чужди знания, за да стане професор, тя за втори 
път през този ден помисли, че нейното голямо „бебе“, което вечно седи зад бюрото, е 
бездарно като нея. Слуховете, на които никога не бе вярвала, сега ослепиха съзнанието 

ѝ с блясъка на неоспорима истина. Спомни си и пренебрежението на студентите към 
него. Да, те никога не се лъжеха за своите преподаватели! Той е един разглезен заради 
миналото на баща си зубрач, който никога няма да стане професор не само защото не 
ще даде оригинален труд, а защото хората са го разбрали вече колко струва, отдавна, 
преди нея.

Тя затвори вратата на спалнята зад себе си и застана до прозореца. Не запали лам-
пата. Светеха само синкавите точици на премръзналите звезди. Лъчите на уличните 
фенери не стигаха до третия етаж.

„Трябваше ли да замина с Александър? – запита тя, сякаш търсеше съвет от няко-
го, който се криеше в тая студена тъмнина. И побърза да си отговори: – Глупости! Къде 
ще ме заведе той? Какво друго ще ми предложи?“

Но защо трябваше друг да ѝ предлага живота? Не можеше ли тя самата... Сама?
Отново у нея се надигна страхът пред неизвестното. А с доцента всичко беше из-

вестно...
Мислите ѝ натежаха, размиха се, превърнаха се в тъпо усещане, в което нямаше 

повече нито въпроси, нито отговори. Тъмнината забули погледа ѝ, а звездите се раз-
твориха в нея, угаснаха. Това трая само миг, после някой изведнъж щракна лампата. 
Не, това не беше лампа! Изгря слънце, блесна, заля със златна светлина някаква гра-
динка, дворче. Видя себе си. Около нея деца: едно, две, три... много деца. И всичките 
като че ли бяха нейни. Тя ги храни, облича ги, играе с тях...

Лявата ѝ ръка силно изтръпна. Познатият бодеж в сърцето се завъртя като стома-
нено острие и видението изчезна.

Тази болка ги тревожеше много. Двамата с доцента бяха обиколили десетки про-
чути лекари и всички вдигаха рамене и всички казваха: на нервна почва. „Нерви? – 
учудваше се доцентът. – Та тя води такъв спокоен живот!“ Само един стар лекар им 
каза, че това изтръпване се явявало често при жени, които продължително се пазят от 
бременност.

Мариана пое дъх и внимателно заразтрива лявата си гръд. Неочаквано в главата 

ѝ звънна закачливото, двусмислено подхвърляне на Александър: „Маня, Маня, в буря 
скършен злак!“.

„Никаква буря не ме е скършвала – помисли Мариана с горчивина. – Не съм скър-
шен злак, а цвете, което вехне неполивано в тясна саксия. Като моите цветя, които 
гинат от топлината на радиаторите...“

В този момент влезе мъжът ѝ. Тя го чу да отваря, чу го да се прозява и стисна 
клепачи, когато той врътна ключа на осветлението. Не се обърна, защото не искаше да 
покаже лицето си.

– Какво ти е? – попита той и пак се прозя. – Тая вечер си някак особена. Да не си 
болна?
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Мариана поклати глава и зърна в стъклото на прозореца мъчителната си полуус-
мивка.

– Днес имах тежък ден – каза тя, като за пръв път употреби този негов любим из-
раз. Усети, че той се приближава до нея, и побърза да го изпревари.

– Да ти изцедя ли портокали?
– Появиха ли се вече? Браво! – зарадва се той и забрави да я пита повече. – Изцеди 

и един лимон вътре! Преди лягане е много полезно, за нервите...
Тя мина покрай него, прибрала ръце отпреде си, за да не го докосне, и се отправи 

към кухнята. Смъкна меките книжни обвивки на два портокала, разряза ги. Екзотично 
сладкият им аромат я накара да въздъхне. Въздишката ѝ потрепера като изхълцване. 
Заедно с нервната тръпка около сърцето я свиваше и едно болезнено предчувствие, че 
това е само първият ѝ тежък ден, че такива дни занапред ще има още, че те ще стават 
все повече и повече, докато тя не потърси някакъв изход.

1960 г.
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Сбогом, Тео!

През 2007 г. ни напусна неочаквано българският 
режисьор, театрален деятел и писател Теодоси Попов 
(роден на 10.09.1930 г. в с. Тенча, дн. Обединение, Ве-
ликотърновско). Така, в разгара на своето писателско 
дело, на многобройните проекти и идеи, с които се 
беше ангажирал в последните години. Въпреки че бе на 
почетна възраст, че бе заслужил своята почивка в жи-
вота, че бе получил уважението и обичта на хората на 
изкуството и широката публика. Всъщност през тези последни 15-тина години, в които 
го опознах по-отблизо, винаги съм оставал удивен от неугасващия жар за работа и не-
говия младежки ентусиазъм, с които посрещаше всяка нова идея или сам провокираше 
такава. А беше на годините на баща ми (лека му пръст, който си отиде далеч по-рано). 
Тео естествено поддържаше контакти с всякакви хора, без да натрапва опита и години-
те си, но държаше на думите си, може би защото сам беше усетил силата на Словото.

Може би най-пълна представа за този уникален български творец ни дава негови-
ят тритомник, съставен от книгите „Евангелие на Мефистофел от Тео“ (2001), „Библия-
та на Мефистофел“ (2004) и „Златото на Мефистофел“ (2005), които са не само неговата 
театрална изповед, но те са „изповед на цял един живот, обречен на изкуството“ (Емил 
Попов). Ето някои сухи био-библиографски факти: За вър ш ва вис ше об ра зо ва ние в Ле-
со тех ни чес кия институт в Со фия и ВИ ТИЗ (дн. НАТ ФИЗ) „Кр. Са ра фов“ – спе ци ал-
нос ти ре жи су ра и ак тьор с ко майс тор с т во. Спе ци а ли зи ра в Пра га – сту дио „Ба ран дов“, 
те а тър, ки но и те ле ви зия. Ра бо ти ка то ре жисьор в ки но то, те а тъ ра и те ле ви зи я та. Има 
ре а ли зи ра ни пос та нов ки в те ат ри те в: Бла го ев г рад, Ру се, Доб рич, Пле вен, Си лис т ра 
(об що 51). В пе ри о да 1966–2000 г. е ре а ли зи рал над 300 тв прог ра ми и фил ми ка то ща-
тен ре жисьор. Пуб ли ку ва ста тии и кри ти ка в мес т ни и цен т рал ни спе ци а ли зи ра ни из-
да ния. От 1999 г. сътрудничи на АВЦ към В. Търново – университета „Св. Св. Кирил и 
Методий“. Но си тел на ор дените „Св. св. Ки рил и Ме то дий“ (сре бъ рен и зла тен), „Знаме 
на тру да“, на медали. Като филмов и театрален е награждаван на международни фести-
вали и прегледи. Двукратен носител на наградата на Международната фондация „Из-
ток–Запад Евро Интелект“ за филми и голямата награда за журналистика през 1996 и 
1998 г. Ав тор на сце на рии: „Тош ко Аф ри кан с ки“ (по А. Ка ра лий чев), „Ан тих рист“ (по 
Е. Ста нев) и др., на една стихосбирка през 2007 г. Плюс гореизброените книги.

Наричаше себе си Мефистофел: „Той го приема за свой двойник, чрез който може 
да се надсмее над всичко, но без да отрича“ (Р. Радев); „Освободен от тегобата на дъ-
ржавния и частния „ярем“, сиреч пенсионер“, той се хвърля в едно ново поприще – пре-
връща се в „злодей на перото“ („Златото на Мефистофел“). Книгите му представляваха 
паноптикум на една епоха, на цели поколения, един любопитен и несглобяем от днеш-
на гледна точка пъзел, който автор и читател се опитват да подредят, за да прозрат бъ-
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дещето чрез миналото. Но също това бяха книги с мисия: Тео беше съвременният Ной, 
който се опитва да запази колкото може повече от това, което го е заобикаляло през 
живота му. А то не е никак малко.

От много години Тео се движеше с бастун и после с патерици. Но не се спираше. 
Движението бе негова същност, въплъщение на живота. Тео: „Когато лежах сам в ог-
ромната стая с осем легла, покрити със стари, изядени от молците войнишки одеяла, 
на остарялата болница в старопрестолния Търновград, лекувайки тромбофлебит на 
подбедрения все още мой крак, осъзнах, че вече можех да бъда покойник. Изведнъж за 
мен стана важно да живея колкото се може по-дълго! Защо ли? Може би защото не бях 
сънувал Шекспир?!“ („Златото на Мефистофел“).

Начинанието да пишеш такива книги е поначало утопично. Неговата трилогия 
„Гяволиада“ беше една оптимистична утопия, че „в началото бе Словото“; тя беше от-
кровението на Тео за живота, изповед, Евангелие и Библия, кардиограма на това наоко-
ло вчера и днес, тревога за настоящето и вяра в бъдещето; тя бе неговото „злато“...

„Гяволиадата“ е нонфикшън (в случая за сценични изкуства, но не само), където 
естествено най-важен е Авторът. Днес Авторът ни напусна. Но „вече е предал режись-
орската си палка на сина Чавдар, който работи в Мюнхен, а дъщеря му Мила е второто 
му „Аз“.

Опита се да бъде „живия документ на своето време“ и вярваше в българина. Иска-
ше да „реабилитира радостта“. Мисля, че успя.

Владимир Шумелов



Женя Димитрова

ИЗКУШЕНИЕТО КАТО ИГРА
В „ПОД МАНАСТИРСКАТА ЛОЗА“ НА ЕЛИН ПЕЛИН

Концепцията на Елин Пелин за изкушението е, че то е същина на творението, без 
него жената и мъжът не биха познали радостите на пола.(1) В сборника „Под мана-
стирската лоза“ писателят преобръща християнската догма за изкушението като грях 
и го разкрива като светлото начало на живота. Като игра. Уникалността на това вижда-
не се основава на идеята да осмисли проблема за изкушението чрез образа на единия 
от разбойниците, разпънат заедно с Христос. Това е твърде смело решение, тъй като и 
в четирите евангелия за разбойниците не са казани добри думи. Нещо повече – те са 
част от онези, които хулят Иисус. „И тогава бидоха разпнати с него двама разбойни-
ци: единият отдясно, другият отляво“ (Матей. 27:38). „Също го хулеха и разбойниците, 
разпнати с него“ (Матей 27:44). В някаква степен може да се приеме, че това са „събун-
товниците“ на освободения Варава: „Тогава беше затворен някой си, на име Варава, 
със събунтовниците си, които във време на бунт бяха извършили убийство“ (Марко 
15:7). Подчертано е обаче, че разпъването на Христос с двамата разбойници цели уни-
жаването му, защото е приравнен към убийците: „С него разпнаха двама разбойници, 
единия отдясно Нему, а другия отляво. И се сбъдна Писанието, което казва: „и към 
беззаконници бе причислен“ (Марко 15:27–28). Обидата и унижението са подсилени и 
от поведението на разбойниците, които си позволяват да го ругаят: „Хулеха го и раз-
пнатите с Него“ (Марко 15:32). В евангелието на Лука те са наречени „злодеи“ (Лука 
23:32), но Йоан им отделя доста внимание, без да е категоричен в отрицанието: „Там 
го разпнаха, и с Него двама, от едната и от другата страна, а посред – Иисуса“ (Йоан 
19:18). Същевременно тук е показана и съдбата на разбойниците след смъртта на Иис-
ус: „И понеже тогава беше петък, иудеите, за да не останат телата върху кръста в събота 
(защото оная събота беше велик ден), помолиха Пилата да им пребият пищелите и да 
ги снемат. Тогава дойдоха войници и пребиха пищелите на първия, както и на другия, 
разпнат с Него“ (Йоан 19:31–32). На Иисус не пребиват пищялите, защото виждат, че 
е мъртъв, но един от войниците го пробожда с копието си. Макар че тримата еванге-
листи имат ясно изразено отрицателно отношение към разбойниците, поради това че 
чрез тях е унижен и похулен Иисус, все пак Йоан се замисля и над тяхната съдба. Нещо 
подобно прави и Елин Пелин, тъй като той се възползва точно от тази анонимност на 
разбойниците. Писателят дава на единия от тях втори живот, сваля го от кръста, за да 
го възкреси от мъртвите и да му отреди роля, свързана с греха и изкушението. Сме-
ло решение, като се има предвид, че в религиозната християнска живопис и стенопис 
разбойниците се различават от Иисус и чрез кръстовете, на които са разпънати. В кар-
тината „Разпятие“ от 1475 г. на Антонело де Месина разбойниците са изобразени раз-
пънати на най-обикновени, грубо изсечени дървета, които даже не са и във формата 
на кръст“ (2). В православната иконописна традиция изписването на разпятието почти 
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винаги е без разбойниците, а в западната живопис, когато изобразяват цялата картина, 
включваща и двамата разбойници, обикновено трактуват момента с пробождането на 
Христос с копие. Художникът Хуберт Ян ван Ейк в „Разпятие“ от 1420 г. представя раз-
бойниците с бели превръзки на очите и по този начин разрешава един от библейските 
проблеми за похулването на Христос от тях – те не могат да го видят, за да го хулят (3). 
По-голямата част от творците се опитват да отделят разбойниците от Христос, за да не 
бъде мислен той чрез тях и тяхното отношение. Интересна гледна точка ни представя 
Илия Бешков в своята картина „Разпятие“ (1943 г.). На преден план стои една българ-
ска селянка, която е полуобърната и скръстила ръце в скута си, а зад нея виждаме раз-
пнатия Христос с двамата разбойници. Самият Христос почти не се вижда, тъй като 
художникът ни го представя в момента на неговото възнесение, когато е загубил те-
лесността си, а двамата разбойници са изведени сравнително отчетливо, макар лицата 
им да са изключително мъгливи, напомнящи лицата на слепци. Това също е начин да 
им се отнеме възможността да виждат (4). Все пак прави впечатление, че българското 
мислене не се съсредоточава само върху страданията на Христос, а е склонно да търси 
своя проекция и в мъките на разбойниците. Художникът Димитър Арнаудов споделя 
впечатленията си за посочената вече картина на Ян ван Ейк: „Разпятието с трагизма 
на разбойниците, които искат да се изтръгнат със страшна сила от кръстовете, дори 
единият, който вика, си е откачил крака“ (5).

Очевидно е, че Елин Пелин не е самотен в идеята си да възложи определена роля 
на единия от разбойниците, но художественото претворяване на тази идея се оказ-
ва доста труден и продължителен процес. От сборника „Под манастирската лоза“ той 
пише първо двата разказа „Отец Сисой“ и „Светите застъпници“ – още през 1909 г. 
Но тъкмо те подлежат на най-много редакторски промени. След като са публикувани 
отново през 1917 г., „Светите застъпници“ е основно преработен. Сега образът на раз-
бойника изцяло липсва. По-късно под натиска на Александър Балабанов, Димо Кьор-
чев и други свои приятели Елин Пелин започва отново да работи върху недовършена-
та серия разкази „Под манастирската лоза“, като при конструирането на книгата през 
1934 г. се връща към първоначалните варианти на разказите от 1909 г. (5). Разликите 
между двата основни варианта на „Светите застъпници“ са значителни и са свързани 
най-вече с образа на разбойника. Основната цел на автора е да разкрие същността на 
изкушението, разчупвайки закостенялата представа за него. Но вероятно вариантът 
от 1917 г. не го е удовлетворявал. Освен че разбойникът липсва, сцената с влизането и 
настаняването на светците в залата е различна: „Те влизаха строги, убили светлината на 
плътта си, блажено усмихнати, но с тъмни лица, които помрачаваха залата. Те стъпяха 
бавно и тихо като сенки. Светиците пристигаха като блажени привидения и сиянието 
на белите им лица пръскаше в залата дрезгавина, каквато пръска сутрин над планини-
те първият поглед на деня“ (6). Представата, която добиваме за тях, е, че са чисти, по-
мирени със себе си и Бога, преживели и надмогнали плътските радости и постигнали 
ефирността на съвършенството. Това оправдава събранието, но не помага особено за 
постигането на целта, която си е поставил авторът. Затова бива избиран за окончателен 
вариантът от 1909 г.: „Светиците смирено се наредиха на последните столове с умилени 
лица, със скръстени ръце. Те стояха неподвижно, срамежливо наведени, и поради тън-
костта на въпроса, по който беше свикано това събрание, не смееха да вдигнат очи“ (7). 
Елин Пелин премахва представата за божественост и приравнява светците до хората 
– засилва въздействието на изкушението, правейки го непреодолимо дори за светци-
те, защото Бог е решил да бъде необходима и незаменима част от неговото творение. 
Това се потвърждава от добавената за Петка Самарджийска характеристика: „и влагата 
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в очите ѝ говори за вечно възбудена плът“. Същото важи и за промяната, свързана с 
Юлияна и Варвара („красотата на телата си“ – „безподобната красота на гърдите си“). 
Самото споменаване на думите „плът“ и „гърди“ вече говори за изкушение. От особена 
важност е появата на разбойника, с когото всъщност започва събранието в предпоче-
тения от автора вариант. Той първи взима думата и това е единственият коментар по 
въпроса за изкушението в целия разказ. Елин Пелин дава думата само на разбойника, 
докато в другия вариант светците редят вдъхновени речи и взаимно се убеждават кол-
ко е необходимо да премахнат изкушението. Реално никой не им се противопоставя.... 
След като вече е „приземил“ светците, Елин Пелин предоставя на героя си основната и 
най-силна реплика: „Не унищожавайте изкушението, защото ще направите подвига за 
спасение много лесен“. С тези и някои по-малки промени Елин Пелин постига огромна 
промяна както в звученето и въздействието на разказа, така и в неговото послание. 
На практика той първо въвежда много по-силен опонент на „каузата“ от първоначал-
ния си избор – само св. Иван Златоуст, и, второ, увеличава неимоверно много кон-
траста между двете спорещи страни. Авторът засилва присъствието на светците чрез 
изреждането на множество имена и епитети, описва погледите и лицата им, променя 
„тоя странен парламент“ на „това странно събрание“, което още „увеличава“ броя им 
в представата на читателя. От друга страна, изправя срещу това множество само един- 
единствен светец, при това разбойник, който за разлика от светлината, която струи 
от останалите, е тъмен, и не виждаме лицето му. И той като победата му над толкова 
единодушни противници е немислима, по-късно другият опонент – св. Иван Златоуст 
– довършва започнатото. 

Връщайки се към първоначалния вариант на разказа, Елин Пелин заковава пос-
ланието още в самото начало на цикъла „Под манастирската лоза“. Той започва именно 
със свети Теодосий, който свиква на събор всички светци, за да обсъдят въпроса за 
изкушението – творението на дявола – и да поискат от Бог „зачатието на хората да 
става чрез невинен поглед, а не чрез телесно побесняване“. Пред нас изниква въпросът 
– нали уж се събират да премахнат изкушението от човешкия живот, а върху самите 
тях то е оставило незаличими следи?... Авторът насочва вниманието ни към светиците, 
които стоят „неподвижни, срамежливо наведени и поради тънкостта на въпроса, по 
който беше свикано това събрание, не смееха да вдигнат очи“. Народът казва, че девой-
ка, която се изчервява, много е видяла. Следователно онези, които се срамуват, знаят за 
какво става дума. И ако вдигнат поглед, някой ще го прочете в очите им. 

Време е да започват. Председателят – св. Теодосий – сяда на престола и „надява“ 
своя ореол. Как така „го надява“, той не е ли неразделна част от него? Дали писателят не 
ни подсказва, че светците са запазили част от човешкото в себе си и, сваляйки ореолите 
си, стават отново просто хора. И не е ли ореолът единственото, което ги различава? 
Оттук нататък събранието на светците е като събрание на хора, които са постигнали 
божията прошка и са били възнаградени за страданията и всеотдадеността си... Идва 
времето на разбойника. Той е „един млад, висок светец, с лице тъмно като луната /.../“. 
До края на разказа не научаваме името му и не виждаме лицето му, защото авторът 
съзнателно го скрива („потъмнява“). Разбираме само, че е „разбойникът, разпнат с 
Христа“. Безименен, нефигуриращ в списъците на светците, недостоен да обсъжда „ве-
ликия“ въпрос, но удостоен от Бог да бъде сред тях „така, както съвестта ходи с човека“. 
И тъкмо тази съвест се обажда първа, преди някой да е взел думата, за да напомни, че 
присъстват и други недостойни: пророк Малахи, св. Иероним, св. Дамаскин от Габрово, 
отец Пафнутий, св. Синклития, св. Варвара и нейната сподвижница Юлиана. Думите 
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му раждат ропот. Светците засрамено навеждат глави, защото съвестта им изоблича-
ва малките им тайни, криво разбрани като страшни грехове.

Елин Пелин се изправя срещу приетото за богоугодно. Той избира разбойника за 
говорител, защото е в позицията на анонимния, на покаялия се грешник. На лишения 
от име, лице, право на място в списъка на светците. И все пак светец. Разбойникът 
се явява своеобразен медиатор, връзка между човешкото и святото, от една страна, 
и между бога и неговите избрани, от друга. Тази „плаваща“ позиция му позволява да 
проникне там, където и хората, и светците са поставили прегради – естествената чо-
вешка природа, създадена и украсена от Бог с цялата многоцветна дъга на чувствата. 
Неслучайно авторът го описва като „висок светец“ с лице като „луна“. Разбойникът е 
най-високият, гледа отгоре и вижда всичко. Представата за неговата извисеност над 
всичко се засилва и от сравнението с луната – тази вечна и постоянна свидетелка на чо-
вешките терзания, които обикновено държат човека буден цяла нощ. Но и тук, подоб-
но на Иуда, разбойникът е сам. Иуда „също не е удостоен в лика на светиите, но чието 
дело, колкото и недостойно, стана причина за изкуплението на хората чрез мъките и 
възкресението на Христа“. От това самотно стъпало разбойникът отправя молба-съвет 
към събралите се светии: „не унищожавайте изкушението, защото ще направите под-
вига за спасение много лесен“.

Изборът на Елин Пелин да въведе образа на разбойника като гласа на разума и 
като посредник на божиите послания, е провокативен. Но ние знаем, че героят вече е 
изкупил греховете си на кръста, редом с Христос, че всичките мъчения, през които е 
минал, му дават правото на глас. Въпреки мъдрите думи и убедителните примери све-
тците не приемат съвета му и три дена и три нощи се съвещават, без да вземат решение. 
Накрая св. Иван Златоуст ги събира на вечеря, която сам приготвя и поднася: „но още 
при първата хапка св. Теодосий се обърна към св. Иван Златоуст и каза: Иване, чорбата 
е безсолна“. Два пъти гостите казват, че чорбата е безсолна, и два пъти св. Иван Злато-
уст се прави, че я соли. На третия път ги назидава: „Както чорбата не се осолва само от 
погледа на солта, така и зачатието на човек не може да стане само с погледа на мъж. Да 
бъде, както Бог е наредил, и греха, който дяволът хвърля със зачатието ни, да го изку-
пим с покаяние. И нека земний подвиг на човека да бъде стремлението на душата към 
бога чрез красота и истина“.

Думите на анонимния светец са пренебрегнати. Той, имайки свободата да крити-
кува, губи правото да се наложи. Нужен е светец, чието име официално фигурира сред 
имената на всепризнатите светци. Реално погледнато, св. Иван Златоуст потвърждава 
думите на разбойника, но нему се пада правото да наложи решението. Бог е създал 
човека такъв, какъвто е, и изкушението е част от него. Човекът може да следва божи-
ите повели и чрез покаяние и изкупление. Светците се опитват да направят нещата 
по-лесни (уж по-богоугодни), а всъщност отклоняват вниманието от самите себе си. 
От факта, че изкушението все още е част от тях. И те, вместо да се покаят, бягат от него. 
Св. Иван Златоуст им отваря очите за това, че както на чорбата е нужна солта, така и на 
любовта е нужно изкушението, защото то дава сладостта на еротичното изживяване. 
И природата познава изкушението, но в съзидателното сливане на растения и животни 
няма срам, а висша хармония и наслада. Така би трябвало да бъде и при човека.

Разбойникът-светец казва истината, но не може да я представлява. Силата на ано-
нимността е ситуативна, тя взривява или подбужда събитията в даден момент, но се 
оказва отвъд паметта за нещата. Анонимният гради ситуацията, но остава без образ 
и без съдба. Ние не знаем нищо за стореното от него в земния му живот. Виждали сме 
образа му стотици пъти, изписан редом с Христа. Но винаги е бил безмълвен, забравен, 
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присъстващ само защото е разпнат. И нито дума за онова, на което е служил. За онова, 
в името на което е живял. С тази задача по-късно ще се заеме романът „Антихрист“ на 
Емилиян Станев. Могат да се прокарат поразително много паралели между неговия 
герой Еньо-Теофил и безименния герой на Елин Пелин. В началото младият Еньо се от-
рича от всичко и всички заради безкрайната си любов към Бога и неутолимия си стре-
меж към просветление и знание. Знание, което не е съдено да получи. Преследван от 
страховете си, Еньо се скрива от света в манастир. Там дълбоката му вяра и копнеж са 
подложени на още по-голямо изпитание. Особено когато трябва да служи на злоезич-
ния отец Лука, уж покаялия се някогашен разбойник. Младият послушник успява да 
се предпази от влиянието на отеца. До момента, в който не вижда Таворската светлина 
– благословията, която всички вярващи чакат, която са убедени, че заслужават, заради 
предаността си... Разкъсван между Таворската светлина и отчаянието, между Бога и 
дявола, Еньо се моли за сила, която да го противостои на бушуващите съмнения. Но не 
я получава. И преживява всички възможни падения. Измъчван от отец Лука, накрая се 
превръща в негово подобие.

Кой всъщност е разбойникът? Теофил плаче, когато отецът се моли на смъртния 
си одър: „Приеми ме, господи, на тайната си вечеря, приеми ме като съучастник. Няма 
да издам тайната ти като Юда, но като разбойника от дясната ти страна те моля, сине 
божи...“ Теофил така и не признава поражението си. Със злъчен смях той обръща гръб 
на всичко и отказва да вземе най-важното решение. Ненапразно търси и помощта на 
Евтимий по време на процеса. За пореден път думите на разбойника остават нечути. 
Подобно на разказа „Светите застъпници“ той е сам срещу всички. Разликата е само в 
красивото му лице, докато в „Светите застъпници“ лицето на разбойника е скрито. Но и 
това скоро ще бъде „поправено“. И загубил имената си, свързващи го с Бога (Еньо – бо-
жия благодат, Теофил – любов към Бога), изгубил и ангелското си лице, героят остава 
анонимен и заживява без угризенията на личността. И когато по-късно е вече роб на 
Шеремет бей, в един от кошмарите, които го измъчват, той най-сетне достига до смисъ-
ла, който търси и не разбира („смисълът бе недостъпен за разума и чер като катрана на 
пъкъла“; „още не съм успял да стана антихрист, защото агарянците са ме преварили и 
сам не зная вече накъде клоня“). Друго не би могло и да бъде, защото антихристът е един 
и всеки носи част от него в себе си. А човекът от себе си не може да избяга...

И при Елин Пелин, и при Емилиян Станев разбойникът се сравнява с Юда – ут-
върдения символ на предателя и изкупителна жертва на християнския свят. Но и при 
двамата автори като че ли липсва ярко негативната интерпретация на образа, дори ге-
роят на Елин Пелин в някаква степен защитава Юда и постъпката му. Всъщност Юда и 
днес е източник на множество въпроси, тъй като така издирваното Евангелие на Юда 
бе открито, преведено и щателно проучено, като автентичността му беше потвърде-
на от авторитетни учени. Папирусът е на около 1700 години и според него Юда е бил 
любимият ученик на Иисус. Единствен той си е позволявал да изкаже душевните си 
лутания пред Учителя и с негова помощ да търси истината. Иисус го избира като най-
достоен сред учениците да го избави от тленната му обвивка. В Евангелието Иисус 
казва на Юда: „Ти ще надминеш всички други. Точно ти ще жертваш човека, в който 
съм облечен... И ще бъдеш прокълнат от другите поколения“. Следователно, ако смър-
тта на Христос е част от Божествения план, то и предателството на Юда е част от него. 
Така евангелските сюжети биват поставени в нови интерпретативни ситуации. Вярно 
е, че Евангелието от Юда бе категорично отхвърлено от авторитетите на християнската 
религия и нейните институции, защото подлага на съмнение догмите. Така, както по-
стъпва и разбойникът в разглежданите произведения... 
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Авторът на Евангелието е неизвестен и това за момента спасява духа му от на-
падките на църквата, т.е. времето му е дало анонимност, която ни оставя без винов-
ник. Такава е и съдбата на героя в разглежданите произведения. Подобно на Темида и 
нейните вързани очи, афишираща безпристрастност, писателят Елин Пелин постъпва 
така, щото да не можем да осъдим думите на героя му. Емилиян Станев именува своя 
герой, показва ни красивото му лице, но после заличава знаците, за да не подведе наша-
та справедливост. Подобна е целта на иконописците, които изобразяват разбойниците 
разпнати заедно с Христос с превръзки на очите. Но е интересен фактът, че устните им 
остават свободни. Те могат да хулят Христа. Анонимността, която дава превръзката, го 
позволява. Известно е, че това изиграва своята роля, защото единият от тях и в послед-
ните си мигове отрича Иисус и вярата, заради което е отлъчен, докато другият, отново 
със силата на думите, иска прошка за деянията си и го приема Сина Божи. Напълно 
правдоподобно изглежда Елин Пелин да ни представя именно покаялия се разбойник, 
а не другия. Наистина „невиждащите“ очи виждат повече. 

Изправен сам срещу нас, обезобразен, тъмен, виновен до доказване на противно-
то, както в Библията, така и в живота, разбойникът става част от нещо съдбовно, без да 
има своя съдба. Затова и разказът на Елин Пелин префокусира вниманието си към из-
кушенията на светците, чиито жития творят памет и вяра. И стават част от календара.

В творчеството на Елин Пелин изкушението е представено в множество прояв-
ления. То е шишето с вино, което отец Серафим случайно съглежда, докато се моли (в 
него „сякаш светеха очите на лукавия“ – „Изкушение“). След като го изпива, отецът 
получава вдъхновение за проповедта си против „любовта им да къркат“. Изкушени-
ето завладява и Лепо, подтиква го да убие изменилата му Войка, а тя от своя страна 
му изменя заради непостоянството си, заради склонността да си играе с обожателите 
си („Лепо“). Изкушението е и в погледа на разнежения от разцъфналата пролет отец 
Игнатий („Пролетна измама“). Но то е и в силните ръце на Свилен, който придърпва 
през плета Милена, за да се слеят устните им в една „сега вече греховна целувка“. То е 
и изворът на желанието, заради което Свилен прескача плета. Случилото се зад него 
писателят оставя на въображението на читателя („Край воденицата“).

Всички ние се сблъскваме с изкушението и понякога не успяваме да му устоим. 
Друг път впрягаме цялата си воля и го превъзмогваме. Според Елин Пелин излиза, че 
човек може да противостои на изкушението, ако му се отдаде. До тази мисъл стига не 
някой друг, а разбойникът... Но кой ли би повярвал на един разбойник? 
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Писмо до приятел
ПОЛУЧАТЕЛ: АНЧО КАЛОЯНОВ

Букурещ, 5 ноември 2008

Здравей, Анчо!
Пиша ти от Букурещ и съм сигурен, че се сещаш как Йордан Радичков твърде-

ше, че тук го наричат Малкият Париж, но че във Франция никой не наричал Париж 
Големият Букурещ. Колко именно е голям Букурещ, днес никой не знае. При всеки 
град, по-голям от София, това вече няма никакво значение, тъй като е практически 
необозрим. Иначе е хубав, като всяко нещо, с което свикнеш.

Тръгнах много набързо, в началото на октомври, знаеш как е в нашето минис-
терство, и нямах време да ти се обадя. Сега ми е домъчняло за теб и за нашите 
вечери, та рекох да ти драсна няколко реда, които можеше да получиш веднага и 
начаса, ако не беше твърдоглавия ти отказ от компютър и интернет. Като си 
твърдоглав, тогава ще си пишем чрез списанията! Но ти не се чувствай длъжен да 
ми отговаряш. Додето излезе следващият брой на „Света гора“, аз може да съм се 
върнал.

Много съм радостен и благодарен, че ме нареди сред приятелите си. Теб мнози-
на те огласяват за свой, но малцина са огласените от теб и аз наистина сърдечно 
ти благодаря, че съм в този висок списък, че даде кредит на един бедняк само сре-
щу собствената ти увереност, че някой ден ще се замогне. Като прехвърлям тези 
трийсетина години, откакто те познавам, много хора се изредиха на масата ти и 
всеки отнесе по нещо, а твоето раздаване нямаше свършване. И на онези, които 
станаха просто хора, и на онези, които станаха нещо си – фолклористи, поети, 
белетристи, журналисти, екстрасенси, телевизионни водещи, бизнесмени, издате-
ли, асистенти, доценти, директори на музеи – край нямат. Експедиции, кръжоци, 
представяния – и те без край. Трапезите – безчет. Почти всички днес са ти благо-
дарни. 

Аз специално съм ти благодарен най-много за личните ни вечери в твоя апар-
тамент на „Васил Левски“, които ми подари през годините. С ритуалите, с ленени-
те кърпи и с моя античен гръцки пепелник. Тук, между първото и последното вино, 
видях в литературната им утроба и учителя Илия Тодоров, и Демир Калчев Роев, 
и Карагяура, и Илинда. Тук в родилен вариант съзрях новия пъзел на старата ни 
култура, радикалните размествания върху българския исторически палемпсест. В 
смрачените вечери, когато не бързаше да палиш лампата, виждах умората в очите 
ти от дългите дневни бдения над старите текстове, усещах със сетивата на въз-
торжен лаик как се пренареждат карти и биографии, жития, чудеса и светци, царе 
и дати, как църковни служби и слова, произнесени преди повече от хиляда години в 
храма, променят втвърдената картина на българското минало. Виждах как старо-
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български писатели, книжовници, партиарси и дори царе тичат към иконописана-
та стена на българския пантеон, трият собствените си профили и нанасят дръзки 
промени в рисунката. Представях си те като рус и синеок Сизиф как разгъваш по 
нагорнището тежките свитъци на националната ни памет, следобед как ги нави-
ваш обратно по надолнището под слънчева светлина с цвят на папирус, а вечер как 
от всичко това се отцежда една тежка, бременна страница, написана на пишеща 
машина „Марица“.

Пак с тази машина си те представях и в Измаил, в някакъв стъмнен пане-
лен апартамент, как в смълчания град марицата трака като картечница в тясно 
стрелбище, а в стаята около теб стоят Константин Константинов и Николай 
Райнов, подръпват неодобрително от цигарите си и надничат в написаното. Чу-
вах как препускат онези ми ти черни коне, най-бързите в цялата провадийска око-
лия, как скърца леко колелото на свещеника, как страшно екнат в ямата ударите с 
лопатите и как грачат изстрелите на Народния съд. Виждах как около теб и около 
Девети септември българският дявол даваше отчаяни сражения на българските ан-
гели и как това няма да има свършване, защото никой народ не е напълнил времето 
си само с мир... Виждах всичко това, когато ми даваше да прочета написаното за 
няколко месеца, гледах на жеста ти като на един вид посвещение в тайна, като на 
масонски ритуал, който няма за цел да промени нито миналите, нито бъдещите 
времена, а нещо много по-важно – разбирането за тях. 

Да твърдя, че съм твой ученик, би било глупава дързост. Ти не можеш да имаш 
един ученик, защото беше класен на цялото училище. Роди наистина много хора. 
Роди много идеи. И много книги. В много жанрове. При това положение кой би дръ-
знал да се нарече твой ученик? Всички останахме само твои студенти.

Имам пълното съзнание, че и това писмо не е достатъчно лично, че то пред-
вижда някой друг някога да го прочете или да го чуе. Но дори личните дневници, пи-
сани в най-дълбоки нощи, и те чужди очи чакат. Камо ли писмо, което ти пращам 
по едно списание. Поисках да ти пиша от този град, който осигурява тъжната 
анонимност на милионите си граждани, а на онзи, който се е хранил на твоята 
духовна трапеза в апартамента на „Васил Левски“, осигурява низ от дни, удавени 
в носталгия. Пиша ти с жажда за следващата среща, и с голяма надежда, защото 
нито времената, нито ние имаме свършване!

Рождения ти ден мина, но дай да те прегърна за здраве! Да си жив за радост на 
всички ни!

Оставам твой
Иван Станков

Драги Анчо,
Не знам дали съм споделял с теб, но три са нещата, които най не обичам да пра-

вя: да пиша писма; да чаршафосвам юрган; да общувам с хора, които не си държат 
на думата. Но така се докара работата, че трябва да превъзмогвам себе си, поне в 
първото. И причината за това е пред всички: в препълнена от плод градинка дошъл 
е важен юбилей, както би казал поетът. Вари го, печи го, но неотменно – ако даде 
Бог, разбира се – на черницата на живота си правят гнезда клюводръвците на Ра-
дичков и в един момент те стават толкова, че трудно можеш да ги побереш дори 
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в многобройните джобове на американския гащеризон на неговия популярен герой. 
Но да си жив! Ще приемем, че годините са като парите – най-важното им качество 
е в тяхното количество.

Вторият момент в моите терзания е свързан с това, какво трябва да съдържа 
едно „писмо до приятел“. Навярно то трябва да отдаде почит на юбиляра, като 
изрази нещо от всенародното признание към него. Или може би трябва да подскаже 
колко близък за адресанта е бил той и колко много е бил обичан от него – все пак 
трудно е да се удържи човек да не каже и нещо за себе си по повод на предмета на 
почитта. 

Признавам, че у мен напират многобройни спомени и чувства, достойни да 
напълнят цял мемоар: за интересни моменти от учебни занятия, изпити, експе-
диции, конференции; за санаториума в Искрец; за срещи и гостувания в историче-
ския Бъзовец с неизбежните интервюта от страна на леля Дана и чичо Йордан; за 
многобройните разговори с теб (те следваха обичайно формата на възрожденската 
дидактична беседа; особено ми се е запечатал един – някъде край зелените въртопи 
на Черни Лом); за това, как спа в недостатъчно отоплената стая у нас в Горско, 
за което майка ми дълго имаше угризения. Впрочем точно в тази стая един твой 
брат писател ти призна за разказа „Страдивариус“: „Как искам аз да съм го напи-
сал!“. И всичко това съпътствано от десетки мили подробности като оня случай, 
когато се върза на „археологическата“ находка на Светослав, а отговорът ти беше: 
„Добре, аз пък следващия път вместо шоколад ще ти подаря марципан“. И прочие, 
и прочие...

По ми се ще обаче да споделя нещо за това, как съм те виждал през годините, 
белким и ония, които не те познават достатъчно, те погледнат през моите очи. 
Но и това работа за едно писмо ли е бе, братко?... Ако се опитам да го кажа мак-
симално обобщено, то е: съдбовно осъзнато чувство за дълг към тази земя и този 
народ – въпреки промените в конюнктурата и общественото мнение. Отнесени 
до теб, тези думи не звучат фалшиво или привдигнато. 

Помня как в края на 70-те години, когато болестта потискаше всяка увере-
ност за бъдещето, се надпреварваше с времето, за да успееш да завършиш своите 
„Митове“. И тогава си бил на младежките 35 години. Впечатляваше това, че фол-
клористичните ти занимания бяха обрамчени от необикновена историко-архео-
логическа култура, което ти позволяваше да изместваш обичайния ъгъл на гледане 
и в крайна сметка да достигнеш до днешните си интердисциплинарни вниквания. 
Импонирала ми е силно прозорливостта на мненията и оценките, както и това, че 
дори да си внасял корекции в своя мироглед, никога не си подменял каузите си – нещо 
толкова нетипично за нашия плуралистично-байганьовски век.

Искам да акцентирам обаче върху една твоя черта, която ценя особено – тво-
ята пословична способност да привличаш около себе си младите и с необикновена 
щедрост да тикаш в отворените им смрадоврански уста ту червейче, ту бубо-
лечка, ту увереност, ту някоя идея – с надеждата че измежду тях все може да се 
пръкне някой истински смрадовран. Незабравими ще останат многобройните съ-
бирания при теб, които душевно ни озаряваха и интелектуално ни обогатяваха 
през годините. 

Но май се разбъбрах. Поглеж, станало ми навик да пиша писма. Затова мисля да 
спра дотук, а всичко останало, което не успявам да кажа, ще се опитам да изразя с 
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няколко несръчни строфи, случайно изровени преди време от старите ми бумаги. 
Става дума за един дружески шарж, написан двайсетина години по-рано, когато в 
катедрата отпразнувахме твоята доцентура. Надявам се да ми влезеш в положе-
нието – за какво да измислям ново приятелско послание, когато и старото, с малка 
промяна в заглавието, може да свърши работа. 

Тъй че, драги Анчо, от мое име и от името на всички, които те обичат, приеми 
този все така актуален поздрав-пожелание:

ЮБИЛЕЕН БЛАГОСЛОВ ПРОФЕСОРУ КАЛОЯНОВУ

С гласа си ти разбуждай боговете!...
Сърцето ти да свети в Слънцеграда!..
Накарай мъртвите да проговорят,
разбивайки на времето преградата…

Откривай селищни могили,
посрещай бабички с коза и
вземай от земята сила,
неземна тайна ти познал.

На Зевса внук, на Клио май роднина,
в дома на Афродита неизменен воин,
ти вече себе си надмина,
сбрал погледа на чужди и на свои.

Бъди благословен! Бъди честит!
Че има още ний от теб да вземем…
Че трябва ти да бъдеш мит,
а не митологема…

С безкористие:
Петър Стефанов

Уважаеми проф. Калоянов!
Скъпи Анчо!

Пиша ти доста след като хлябът от последното жито на лятото е омесен и 
изяден, а думите за него и сега сеят семена и берат плодове... Аз не зная много или 
малко е това време, затова поглеждам към книгите с твоето име и се уверявам, че 
е достатъчно. Накъде там, в пазвите му, очакват стаени своето и сенките на все 
още ненаписаните, дори на недоизмислените твои страници, затова от сърце ти 
желая да ги доизмислиш и напишеш. Понеже, разбра се тя, в това най-много ни бива. 
За тебе поне съм сигурен...
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Както се досещаш, най-трудно се пише писмо до онзи, който мислиш, че добре 
познаваш, и към когото си особено привързан. Потвърждават го нашите студен-
ти, колчем ги попитам за любимия им писател. Та е трудно да се отгатне кой е 
избраникът в повечето случаи – близкият на сърцето ти Йордан Йовков. Същият, 
който дълго навестяваше разговорите ти с приятели и колеги, а после склони да 
ти стане романов герой. Достоен разговор между писатели. Нищо, че него го няма. 
Нали знаеш какво да го питаш, а и той има как да ти отговори – с книгите си!

Освен за литературата и писателите, с които ме срещна, съм ти благодарен 
и за магическото място Яйлата. Няма година, откакто ми го откри, през която да 
не съм го посетил. Видях го първо с твоите очи и с очите на нашия приятел Сал-
кин. Видях невероятните гробници, пещерите, шараптажите, крепостната стена 
и светилищата на древните мъже. Онези, които влизаха и излизаха при срещите 
ти с душеприказните хора, а сетне завинаги заседнаха в книгите ти. (Купих си от 
Варна „Български митове“, после ти ми подари „Престолнина“, а не толкова от-
давна чествахме заедно и изкачването ти към едно голямо и дълбоко небе – това на 
православната християнска цивилизация.)

На това място – на Яйлата – брегът е висок и стръмен. Единствено онези, 
които много обичат морето, са готови да се спуснат към него по кози пътеки. За 
да открият под водата друг един свят, който винаги съм мечтал да ти покажа. 
И така донякъде да ти се издължа. Ако можеше да го видиш с моите очи, никога 
нямаше да забравиш преброените секунди подводна безтегловност. Още повече 
свободата на полета над скали и пясъчни дюни, ревниво прегърнали плячката си от 
амфори, каменни котви и изображения на древни богове... Но ти си избра да бъдеш 
високият бряг. Да ни изпращаш и посрещаш, докато се лутаме между хоризонта 
и себе си. И казваш, че си спокоен, защото можеш да измислиш онова, което не си 
видял...

Сега си давам сметка, че не е било случайно онова наше първо пътуване до Ка-
мен бряг. Роден съм на хвърлей място от там, мислех, че познавам родните брегове, 
а съдбата нареди така, щото да протекат премного години, да ме срещне с теб и 
да ме върне към тези степни треви. За да ги видя и позная с други очи. Отвъд спо-
мените за детството; в безкрайния спомен за миналото, за който толкова често 
разговаряме и който наричаме история.

Сигурно отдавна си разбрал, че митичното ти отива. Че може би ти е пре-
допределено, щом си съучаствал в откриването на Варненското златно съкровище 
заедно със знаменития Димитър Златарски. Но модерният мит е капризно нещо. 
Често подлага на многобройни изпитания героите си. Особено онези, за които си 
сигурен, че няма да се задоволят с уюта на единствената кожа. И ти, като достоен 
герой, избра да бъдеш едновременно писател, учен, университетски преподавател, 
ръководител на кръжоци, редактор. Подобно на митичните герои нарои голямо и 
достойно потомство. Тази е тя, най-вярната ти стража. Не говоря за дезертьор-
ите, ситностъпците, още по-малко за моралните и интелектуалните вероломци. 
Здравото семе дава здрав плод...

Реална, доволно богата е историята на двата кръжока, които ти създаде и ог-
лави – на литераторите и на фолклористите. Тази история е част от историята 
на Великотърновския университет, смея да кажа и на българската литература и 
фолклористика. Не само защото под твое крило оперушиниха таланта си бъдещи 
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писатели, поети и учени, но и защото още в края на 70-те и в началото на 80-те 
години същата тази литература и наука проговори езици, които други щяха да 
учат чак през 90-те...

Но каквото и да ти напиша, все ще е недостатъчно, недовършено. Уж те гле-
дах, препрочитах и премислях дълго и предълго – естествено, от моята си селищна 
могила. Толкова, че да събера сили за това кратко писмо. Доста години, след като 
прочетох ръкописа на „Седмият живот“ и преживях едно от най-големите си при-
ключения с жанра на разказа. Блажени, епически времена, когато преподавателят и 
студентът седяха рамо до рамо над думите. И май се разбираха...

Най-скъпото, за което винаги ще ти дължа признателност, е доверието. Ти 
ми го даде, когато имах най-голяма нужда от него. Бяха дните от календара на ма-
лодушието и предателствата. Зловещ разпус на дребните и лукави души. Тогава 
разбрах цената на самотните часове. Както и ти – по своя си начин и по своя си 
път узна тази цена. Ние, твоите приятели, свидетелстваме с душите и сърцата 
си, че ти направи от самотата съюзник. Превърна я в добродетел. В роб на талан-
та и вярата. Впрочем така постъпват хората с мисия.

Радвам се и ликувам с теб. Особено след като прочетох писмата на Иван, Пе-
тър, Радослав... Не толкова отдавна в „Света гора“ препечатахме страници от 
Петър Юхас до поета Марин Георгиев. До момента, в който погледът ми проша-
ри по рубриката „Писма до приятел“, не вярвах, че скоро пак ще изпитам подобен 
възторг и ревнителство. Блажени хората, дочакали такива думи. А зная, че има и 
други писмописци – поне още толкова пъти по толкова, все умни и талантливи, 
готови тозчас до ти отправят посланията си.

„Див огън“ дочака второто си издание. Случи се същото преди време с романа 
„Димитър Злочести и войводата Патрев“. И с други твои книги. Но понеже не съм 
сигурен, че има или може да има втори и трети издания на хора като теб – такива, 
дето правят градовете литературни, и въобще градовете – градове, а университе-
тите – университети, да те призова во кратце: блаженствай и здравей още дълго в 
литературата, в науката и между приятелите си. На „Многая лета“!

Твой ближен
Сава Василев

Ваша милост,

Обръщам се по начин аристократически, защото който като теб сее благо-
родство, би следвало да жъне признание. И тъй като ти ни научи да бъдем големи 
първо в малките работи, аз свикнах да проверявам големите умове първо по тяхна-
та способност да слагат малките работи на големия зид, чрез който се прави изку-
ство, държава, хора. Така видях например, че Левски като е сам си хапва маслинки и 
хлебец или най-много някоя румяна ябълка, но повика ли хора за революционна рабо-
та плаща им пътни, нахранва ги богато, дава им пари за деня, в който ги е извадил 
от занаята им – после те се връщат в дома си и казват: „Почетени сме!“. Който 
е още в числото, а не сред посветените, не иска да се чувства, че е девета дупка 
на кавала, а да чуе и своя глас в общата хармония. Ти успя да предизвикаш нашите 
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индивидуалности за живот, но отвори очите ни да се видим и един друг – тези, 
които мислихме да отчупим от топлата погача на фолклора или да наденем опало-
вия пръстен на Яворовите бдения. Сега и чудом се чудя откъде взе това търпение, 
та да си прахосваш времето по нас, когато те съблазняваха тайните на голямата 
наука и ти се приискваха писателските грехове.

По своя вътрешна интуиция ти, тогава все още млад човек, разчистваше гро-
бищата на своя народ (иначе как щеше да се роди „Димитър Злочести и войводата 
Патрев“!) и същевременно даваше светлина на кълновете, които тогава не знаеше 
дали ще дадат плод. Ти вървеше по своя път и затова ние успяхме да се изучим и 
чрез грешките ти. У теб се месят топлина и суровост като тесто за благ кра-
вай на сурвакница – хем благославяш, хем по гърбината, че да свиква и да е яка. Не 
знам колко направи от нас учени и писатели, но огледам ли се за твоите следовници 
– виждам, че си направил Мъже. Блазня се да мисля, че от чепатият ти характер и 
ние взехме чепчета, а то каква корона ще направим без тях. 

За нас, хората от моето поколение, които с чест казваме, че сме възпитаници 
на Великотърновския университет, беше изключително важно да имаме свой писа-
тел, който да е ярка багра в националната ни литература. Ако те нямаше можеше 
и съдбата ни да е друга. Понякога, когато съм в чужди среди, ме питат, вие имате 
ли човек, който да сбере българския дух като сила и зад когото да застанете, за да 
не ви издуха историята. Не съм се колебаел да кажа: Анчо Калоянов. И което е също 
важно – не са подлагали на съмнение твърдението ми. 

А иначе е чудесно, че можем още да си пийваме винцето заедно от онова менче 
с медните тасове и че можем да чуваме гърления ти глас от Бъзовец през Велико 
Търново та в Молдова. Мисля си, че като читател имам привилегията да отида 
отвъд съдържанието на книгите ти, тъй като мога да кажа: „Див огън ли?“ – и аз 
бях там, и аз ядох и пих“. Романът „Девети“ ли? – и аз бях там, и аз ядох и пих.. За 
шаманите няма да казвам нищо, че от корицата на книгата какъвто се зададе... бая 
учен свят пообърка.

Аз не знам дали ще стана кмет, та тогава да целуна както в „Див огън“ ръка-
та на учителя, но още по-сладко е, че сега мога да го направя. За всичко хубаво и за 
всичко истинно, за споделеното и премълчаното, за което има очи, но няма думи, 
целувам ти ръка.

Радослав Радев
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ЛИТЕРАТУРНИ ГРАДОВЕ

ГАБРОВО 2008 – ПОЕЗИЯ

Ако наистина има държава на духа, то 
поетите би трябвало да са нейните мно-
гобройни министър-председатели. Зная, 
че е трудно да си го представим, но нека 
се доверим на идеята, че държава на духа 
е нещо различно и несравнимо с модела 
на административната национална държа-
ва. Че има трудно изброимо множество от 
паралелно съществуващи големи и малки 
духовни държави със свои правителства, 
опозиции, министри и институции – вклю-
чително и такива, които упражняват над-
зора, цензурата и репресивните жестове. 
Що се отнася до последните две дейности, 
те бяха присъщи на социалистическото 
общество, при това не само в качеството 
си на институции, но и, за съжаление, в 
качеството си на трудно преодолими ми-
словни бариери.

И в миналото, и сега Габрово е бил и 
си остава един от ключовите литературни 
градове у нас. Твърдя това поради личните 
си впечатления от представените книги на 
традиционните вече литературните пре-
гледи през последните няколко години.

Представям ви общо 15 заглавия от 
14 автори. Това са книгите „Повик за обич“ 
на Павлина Райкова, „Четиристишия“ 
на Вера Христова, „Простори“ на Христо 
Мандев, „Автографи“ на Минчо Г. Мин-
чев, „Жребий“ на Радко Милчев, „Праг“ на 
Димитър Горсов, „Договор“ (стихотворе-
ния и поеми) на Иван Серафимов, „Завръ-
щане“ на Димитър Генчев, „Оправдание“ 
на Мехмед Мереджан, „Посвещение“ на 
Хаджи Иван – Левски, „ПроВглеждане“ на 
Елена Христова, „Смехът – цяр за рани“ на 
Иван Младенов, „Сатирични прозрения“ 
на Димитър Н. Банковски и двете книги 
на Генчо Витанов „Мъже в неделя“ (2007) и 
„Окото на зимата“ (хайку, 2008). Видно и 
от заглавията, сатирико-хумористични са 

книгите на Димитър Н. Банковски и Иван 
Младенов. Единствен Генчо Витанов при-
съства с две заглавия. Две са и книгите, 
които афишират от трибуната на корицата 
съдържанието си като „избрано“ – на Мин-
чо Г. Минчев и Димитър Горсов. В хода на 
прочита обаче става ясно, че на антологи-
чен принцип е била съставени и книгата на 
Христо Мандев – основно върху стихотво-
рения, писани до 2006–2007 г. Казаното за 

тримата не се отна-
ся изцяло до „Дого-
вор“ на Иван Сера-
фимов, защото съ-
държанието на тази 
книга се доверява 
на създавани по-ра-
но стихотворения и 
поеми, които обаче 
не са били включва-
ни в други издания 
или въобще не са 
били публикувани.

Така реално в 
групата на „горещите“ книги, т.е. на ново-
създадената и новоиздадената лирика, по-
падат 9 заглавия. Без двете книги на Генчо 
Витанов равносметката е 7 стихосбирки, 
претендиращи за правото да се състезават 
за приза книга на годината. Спрямо тях 
обаче могат да се приложат и други класи-
фициращи признаци. Така например като 
дълбоко лирични (любовни, интимни) мо-
гат да се определят книгите на Елена Хри-
стова и Павлина Райкова – за разлика от 
останалите, в които се преплитат по-широк 
кръг от интонации, проблеми, послания. 
В това число национално-исторически и 
социален патос, моралистични послания 
и дори опити за съчетаване на всичко из-
броено в един общ макротекст.

От въпросните 5 стихосбирки едва 3 
могат да задържат малко повече внима-
нието на средностатистическия ценител 
на поетическото изкуство. И то с доста 
добронамерени уговорки. За съжаление 
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сред тях няма как да попаднат „Посвеще-
ние“ на Хаджи Иван–Левски и „Четиристи-
шия“ на Вера Христова. Книгата на първия 
автор трудно мога да причисля към зоната 
на поетическото, затова спестявам комен-
тара си. Вярно е, че над всичко стои лю-
бовта към литературата, но именно тя ни 
задължава да сме особено отговорни към 
нещата, които обичаме... За стихосбирката 
с четиристишия на Вера Христова, иначе 
добре оформена полиграфически, тряб-
ва да повторя същото. Подобни книги ме 
впечатляват единствено с предаността си 
към литературата. Що се отнася до качест-
вената страна, впечатленията съвсем не са 
толкова безоблачни. 

В книгите на Димитър Генчев, Мехмед 
Мереджан и Радко Милчев частичните 
сполуки се редуват с множество ритмо-ин-
тонационни, стилистични, образни, фор-
моорганизиращи и, в края на краищата, 
всевъзможни естетически пропадания, в 
резултат на които представата за творче-
ска индивидуалност се размива оконча-
телно. Само така мога да си обясня защо 
гласовете на тези толкова различни като 
нагласа, може би и като чувствителност, 
автори се сливат в един, или просто изчез-
ват сред грохота на всеобщото надвикване 
по стадионите на мерената реч. Понякога 
неоправдано многословни, друг път мини-
атюрно кратки и за съжаление недостатъч-
но точни и запомнящи се, тези три книги 
буквално се задъхват под непосилния то-
вар на своето разнотемие, раз-
номислене и разногласие. Друго 
не би могло и да бъде, след като 
в една и съща книга лириката за 
възрастни се съвместява с тази 
за деца, гражданският патос без-
церемонно марширува по алея-
та, предназначена за проминан-
ти на философско-рефлексивни 
субекти, а сатиричната язвител-
ност подвиква свойски, по необяснимо съ-
седски на уж драматично съсредоточените 
стихове в страниците за любовна несподе-
леност и интимни блянове. Към всичко това 
трябва да се прибави недоброто владеене 
на формата, изобилието от банализирани 

думи-рими и какво ли още не. На фона на 
казаното измежду въпросните три книги 
бих откроил като относително по-сполуч-
лива стихосбирката на Мехмед Мереджан 
„Оправдание“.

Така стигаме до интимната лирика на 
Павлина Райкова и Елена Христова. „Повик 
за обич“ от Павлина Райкова (изд. „Българ-
ска книжарница“, С., 2008) е афиширала и 
надзаглавно принадлежността си към този 
вид литература чрез формулата „любовна 
лирика“. Накратко, книгата на Павлина Рай-
кова не е лишена от литературна култура 
и сръчност. Тя очевидно има пред очите 
си традицията и непрекъснато роящите 
се образци в това отношение. Някои от 
тях дори успяват да преминат портала към 
сериозното изкуство. Впрочем, подобни 
книги лесно се префасонират в текстове 
за естрадни песни. Повече или по-малко 
сполучливо. Страхувам се, че и в този кни-
га, подобно на толкова други, истинската 
поезия, която знае как да стъписва, изне-
надва, разтърсва, удивлява, преобразява, 
е отстъпила на „боравенето“ с инструмен-
тариума на поетическото. При това на тра-
фаретно-поетическото. Зная, че салонът на 
интимната лирика отдалече изглежда лес-
но достъпен, че от хилядолетия изкушава 
ранимите и отзивчиви души. Но именно 
поради тази своя пренаселеност свежда 
почти до нула шанса да бъдеш забелязан 
и оценен. Все едно дали си се докарал със 
зелено боядисана коса и червени обувки. 

Защото тук истинското очаро-
вание е плод или на гениална 
простота, на обезоръжаващо 
дълбока, разтърсваща безиз-
кустност, или на стъписващо-
предизвикателна чувствител-
ност, която преобръща целия 
ни емоционален свят... Въпреки 
някои свои качества, „Повик 
за обич“ (впрочем, не особено 

оригинално заглавие) ни оставя с излъга-
ни надежди...

Много по-различно стоят нещата с 
„ПроВглеждане“ на Елена Христова. На-
пълно заслужено ръкописът на стихосбир-
ката миналата година получи наградата 
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на издателство „ЕКС-ПРЕС“ и бе чудесно 
оформен и издаден. Това е книга колкото 
на „проВглеждането“ в и отвъд нещата, 
толкова и за себевглеждането. Нещо като 
бавно и настойчиво проникване в собстве-
ния свят – като в свят на непознаваемото. 
Оттам и удоволствията от изненадите и 
откривателствата. Благодарение на тях до 
болка познатото ежедневие, повторител-
ността на делника с познатите маршрути 
започват да изглеждат различни. Чуваме 
обичайните лица и събития да проговарят 
на различни езици, да разменян дрехите и 
обещанията си, докато ни убедят, че можем 
да живеем и в друго измерение. Трябват ни 
просто очите на поета, за да го видим – да 
проВгледаме. Стиховете на Елена Христова 
ни провокират и с неочакваните обрати на 
мисълта, с умението си да преоткриват по 
свой начин отдавна познатите жестове на 
нашите малки, зле организирани или поч-
ти забравени революции. При това на ези-
ка на познатите думи, изричани при повта-
рящи се битови ситуации и постъпки... Но 
тъй като и друг път съм имал възможност 
да говоря за тази книга, спирам дотук, за да 
илюстрирам последната си мисъл с чети-
ристишието, поставено на втората корица:

Защо ли спрях да
целя небосклона...
Купувам нужното
от магазина.

Това също е начин да започне и да при-
ключи – само с няколко движения на перо-
то – една добра поезия. Защото е намерила 
какво да ни каже и как да го каже... В този 
ред на мисли, намирам книгата за успеш-
на следваща крачка на поетесата. И за се-
риозен принос в сметката на литературно 
Габрово и на съвременната българска ли-
тература.

След думите за тази книга ми е трудно 
да „превключа“ на вълната на сатирата. 
Правя го, за да се издължа на мерената 
реч, а заедно с това и на отговорното из-
куство, означавано с думите „хумор“ и „са-
тира“. То има своята българска столица и 
тя се нарича Габрово. Ще се опитам да ви 
убедя, че преходът не е съвсем произво-

лен. Първо, защото подобно на така наре-
чената интимна (любовна) лирика, и този 
вид литература има своите класически об-
разци от античността до наши дни. И вто-
ро, защото и в нейния ярко осветен салон 
паркетът може да е излъскан до блясък, но 
е и изключително хлъзгав... Надявам се, че 
Иван Младенов и Димитър Н. Банковски 
го знаят. В някаква степен, защото книги-
те им са забавни за четене. Нещо повече, 
в тях има разнообразие от актуални теми, 
интересни и находчиви илюстрации, изпи-
тания на формата, закачки с жанра (Иван 
Младенов). И все пак нещо недостига. И 
май първото, което ни разочарова, е доста 
безотговорното експлоатиране на рими-
те. Лесно предсказуеми, недотам сполуч-
ливи римушки, отнемащи удоволствието 
от срещата с неочакваното. В резултат на 
това текстът губи очарованието си, звучи 
семпло или дидактично. Недостатъчното 
владеене на поетическата форма се отра-
зява особено чувствително на Димитър Н. 
Банковски. Искам да му напомня, че преди 
да стане майстор на епиграми и сатирични 
текстове, Радой Ралин бе поет със сери-
озно присъствие в света на класическата 
литература. Не ми се ще да се връщам по-
назад, за да соча примери с майсторството 
на Смирненски, Дебелянов, поетическите 
пародии на Елин Пелин. Да не говорим за 
виртуоза Валери Петров... По-разнообраз-
на и с по-добри попадения е книгата на 
Иван Младенов „Смехът – цяр за рани“. Но и 
тук има проблеми, подобни на тези от „Са-
тирични прозрения“. Да добавим недотам 
интересните поанти при произведенията с 
по-голям обем и поизтърканата тематика. 
Намирам за по-сполучливи кратките фор-
ми, включително и анекдотичните тексто-
ве. Друг въпрос е доколко са в правото си 
да претендират за оригиналност някои от 
пародиите по класически произведения. 
И все пак „Смехът – цяр за рани“ е развле-
кателно четиво, което си струва да проче-
тем.

„Праг“ на Димитър Горсов и „Автографи“ 
на Минчо Г. Минчев са книги-поетически 
биографии. Принципът на подобни изда-
ния с „избрано“ би трябвало да гарантира 
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един вид равносметка, себепрочит и само-
оценка, равни на откровение. Често подоб-
ни книги се превръщат в сложни емоцио-

нални и творчески 
пътешествия през 
островната държа-
ва на предходните 
книги, на подмина-
ваните публикации 
в периодичния пе-
чат, но в съставяне-
то им са заключени 
промислености и 
стратегии, зад които 
стоят времето, мъд-
ростта, собственият 

опит и стремежът към докосване до не-
постижимото отвъд думите. Бих добавил, 
че тези две книги са тежката артилерия в 
армията на габровската литература. В тях 
има много професионализъм, преодолени 
предизвикателства на различните възра-
сти и разстояния, поетическа просветле-
ност и, не на последно място, литературна 
култура, която, за съжаление, все повече 
липсва на по-младите поколения. Мястото 
на такива книги е отвъд бариерата на кон-
курсните прегледи.

Същото важи и за чудесната книга на 
Иван Серафимов „Договор“ (стихотворе-
ния и поеми), макар тук ситуацията да е 
малко по-различна. Различието се състои в 
това, че става дума за невключвани в други 
книги текстове и въобще за непубликувани 
стихотворения. В този смисъл изданието би 
трябвало да попадне в групата на новоиз-
дадените, но, заедно с това, е своего рода 
антология на едно недотам познато (скри-
то) творчество. Изкушавам се да направя 
още едно признание, с което, надявам се, 
няма да обидя никого от присъстващите 
и участващите в този преглед. Иван Сера-
фимов е поет с отдавна доказано място в 
националната ни литература. Изпълват ме 
задоволство и просточовешка радост, че 
той е един от най-ярките представители 
на така наречената „търновска вълна“. Сле-
дователно и книгата, и авторът заслужават 
да бъдат откроени чрез символичното им 
изключване от конкурсната ситуация. И да 

получат надредно внимание. В стихотво-
ренията и поемите на Иван Серафимов има 
нещо повече от висок професионализъм – 
в тях проговаря духът на големия поет, кой-
то знае не само да глаголства върху харти-
ята, но и да мълчи. И в това говорещо мъл-
чание има нещо изключително достойно. 
Книгата е побрала простосърдечието на 
уж обикновените, делничните наши драми, 
ласката на лирическото откровение, но ко-
гато трябва говори с библейска интонация 
и мъдрост, за да ни каже, че минало и бъ-
деще, древност и модерност са заключени 
тук и сега. И че единствен поетът, художни-
кът знае и може да чете живота с всичките 
му езици. И да го изговаря в неговата едно-
временност и неповторимост. Предлагам 
на организаторите да помислят за награда 
„цялостно творчество“ на поета и писате-
ля Иван Серафимов, който продължава да 
счита себе си за част от творческата общ-
ност на Габрово. И да живее в мислите и 
книгите си с литературата на този град...

И накрая, но не и по значение, искам 
да спра вниманието ви на двете книги на 
Генчо Витанов – „Мъже в неделя“ (стихо-
творения) и „Окото на 
зимата“ (хайку). Генчо 
Витанов е утвърдено 
име, автор на няколко 
стихосбирки. Член е 
на Съюза на българ-
ските писатели. На-
мирам за естествено 
и топло заглавието 
„Мъже в неделя“, как-
то и съдържанието на 
книгата като цяло. Тук 
липсват поза, гръмки 
слова, дори автори-
тета на римите е пренебрегнат (все едно 
дали става дума за четиристишия или не), 
за да се даде простор на онова, което зна-
ем, че ни заобикаля, но не винаги можем 
да видим и да изречем така затрогващо. 
Ще ви спестя анализите, в които централно 
място би заело чувството за благодарност 
в името на спасената човешкост. Вместо 
това ще цитирам финала на „Приближава-
не към гледната точка“:
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На автобусната спирка
спира автобус, от него слизат
българите от чужбина –
завръщат се с големи куфари.
Ето – пристига
дори един войник, загинал във Ирак.
Площадът оживява – 
възкръсва
дори и мъртвата ми гледна точка.

Да кажа, че хайку-книгата е мъдра, ла-
конична или недоизричащо-прозорлива, 
ще е откривателство от типа „снегът е бял“. 
Толкова повече, че в „Окото на зимата“ има 
повече импресивност и ненатрапчиво же-
лание да се улови някакво състояние, миг 
на виждане или проглеждане. Струва ми 
се, че тук думите разчитат на собствената 
си цена. Връзката помежду им е провоки-
рана от мигновените щраквания на окото. 
На третото око...

Сава Василев

ГАБРОВО 2008 – ПРОЗА

В една литература е много важно да 
има разказани истории, да има изплетени 
от времето съдби, за да могат да се раж-
дат творбите, открояващи характери. В га-
бровската проза през 2008 г. освен всичко 
това има и засилен интерес към паметта на 
града – фактът, че се появява биографична-
та книга за индустриалеца Пенчо Семов, че 
в някои от романите и в мемоарните книги 
се дава характеристика на икономическия 
живот от 30-те години на ХХ век, показва, 
че времето започва да се измерва по друг 
начин – не спрямо противостоенето на от-
делните епохи, а с разбирането, че всяка 
от тях има своето място в духовния облик 
на града и нацията. Повечето от разказва-
чите наистина са с нагласата да разказват 
истории, бих ги нарекъл даже „сладкодум-
ци“, защото не се стремят да правят сложна 
асоциативна проза, да разсичат потока на 
съзнанието, а да вникнат в ситуациите, в 
необичайното, в интимния свят на човека. 
И ако досега характера се търсеше спрямо 
обществения живот, то сега е в неизброди-

мото пространство на семейството и рода. 
Бих нарекъл този начин на писане борба 
за ценности, жажда за добро, за обич, по-
требност от споделяне. Днес ние не можем 
да съдим дали тази година се е родил го-
лемия разказ или роман, но се е случило 
хубавото чудо – приобщени сме към тази 
проза, защото се връща надеждата ни в ис-
креността на твореца.

Измежду прозата трябва да откроим 
краеведската книга на Красимира Чола-
кова „Пенчо Семов. Успехът“, която е една 
от най-добрите книги, писани за индустри-
алец у нас, при това с послания, от които се 
нуждае днешното ни общество. Огромни-
ят труд на авторката бих определил като 
едно умно усърдие, защото е разбрала 
какво да разкаже и как да го разкаже, така 
че да се поучим без да се обидим, че сме 
били слепи за индустриалния живот в Бъл-
гария през 20-те и 30-те години на ХХ век. 
Завещаното слово на Пенчо Семов е здра-
вословно и за сегашното ни битие: “Аз бях 
учител, без да бях педагог, богат съм, без 
да съм егоист. Аз съм социален, без да съм 
социалист. Работих вдъхновено, без да бях 
поет“. Единство на прагматика и духовност 
с толкова прости житейски максими.

Представени са и няколко сборника с 
разкази – на Мария Владова „Докосвания“ 
– хубаво разказани родови истории, с ин-
тересни сюжетни обрати, с идеята за въз-
могване на трагичното и с нагласата да се 
мисли човекът като една заплетена тайна, 
нуждаеща се не от разгадка, а от любов; на 
Христо Мандев „Споените кристали“, в 
който влизат разкази, писани в различни 
периоди, очертаващи идейни, социални и 
етични проблеми, свързани с обществото 
и природата. Предвид на отделянето на 
българина от природата, тези пътувания 
в планината ще имат все по-голям смисъл, 
защото ще изграждат друга духовност. За 
съжаление обаче прекалената обстоятел-
ственост, тромавост на стила, обяснител-
ността пречат истинските и хубави бисери 
в текстовете на Хр.Мандев да блеснат. Не-
говите творби са нравствена проза, която 
стои на границата на поучението, но и се 
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стреми да покаже кое е доброто и злото, 
красивото и грозното.

Журналистът Марин Пелитев е събрал 
своите публицистични миниатюри в книга-
та „В райско място ангелите плачат“. Те 
са своеобразно свидетелство за прехода, 
тъжни и иронични, подсилени с лютата пи-
перка на сатирата, но лишени от гняв и от 
нагласата за раздаване на справедливост. 
Авторът е изключително находчив, но в ня-
каква степен и раздвоен, защото се стреми 
да постигне хумористичното чрез таланта 
си да играе с думите – истинско удоволст-
вие е човек да чете езиковите му обрати, 
същевременно се опитва и чрез ситуа-
циите да обогати смеховото. Но на кое да 
се смее читателят – на ситуацията или на 
езика – едното похлупва другото. Аз лично 
запомних красивата игра на езика и сега 
даже си повтарям като лайтмотив: „Лято 
като лято, „горе“ всичко е спокойно. Само 
в храсталака нещо шава... Да го хванем!“... 
Понякога жанровата специфика на тек-
стовете се ражда по особен начин. Петър 
Увалиев казва, че се е научил да пише чрез 
петминутките, които е имал в предавания-
та си по радиото, а Марин Пелитев се е въз-
питал в краткост от това, че от „Стоте вести“ 
на вестника, той е трябвало да бъде само 
едната, но вероятно най-запомнящата се.

Една книга на Цаньо Ошански „Сто 
лета любов и здраве“, която бих нарекъл 
„Видрица“, тъй като има от всичко, от което 
човек може да запази здравето и духа си. За 
мен беше голямо удоволствие да прочета 
тази книга – още повече, че в препоръча-
ните рецепти за здраве е поставен и култът 
към българското семейство и род, както и 
идеята, че смехът е могъщото средство за 
дълголетие. Всичко това, опряно на българ-
ската традиция, съвпада с моите предста-
ви за силата на българския „вселеноглед“ 
(дума на Найден Шейтанов). И все пак у мен 
остава едно притеснение – дълбоко уважа-
вам познанията на Цаньо Ошански, но тряб-
ва ли да прочетем изследванията на чужди 
автори, какъвто за Ошански е д-р Пааво 
Айрола, за да осъзнаем, че в българската 
традиция има сила, която ще ни спаси, ако 
вникнем в нея и я ползваме. И после как да 

повярваме, че смехът е великата целебна 
енергия на родовия свят, когато са му отде-
лени три странички, в които има твърдения 
и пословици, но ги няма същинските обра-
зи на смеха. Въпреки това тази книга, на-
писана в стила на Петър Дънов, привлича 
със спокойната си, утаена мъдрост. И още 
нещо – за втори път, след Петко Славейков 
– български автор отбелязва (макар и само 
чрез родова легенда), че нашият хайдутин 
е бил и много потентен като мъж. Прозвуча 
ми доста убедително и радостно. 

Светослав Лукиянов е събрал в кни-
гата „Смешен хумор“ разказите си, писа-
ни от 80-те години на ХХ век до днес, но 
без да следва хронологичния порядък на 
издаването им. Достойна за уважение е 
тази негова последователност в мисията 
му на хуморист. Хуморът му е ситуативен, 
анекдотичен, търсена е случката, в езика е 
активиран диалекта и разговорните инто-
нации с цел подбуждане на смехова реак-
ция, диалогът му е пъргав, с хубави обрати, 
ползва недоразуменията за създаване на 
хумористична нагласа. По кратките му раз-
кази са по-сполучливи – в тях е избягнал 
натрупването на случки, което пречи на 
чистото комично въздействие. Светослав 
Лукиянов се стреми от началото до край 
думите да будят смях. Разчита на езиковия 
си усет. Хумористичният разказ обаче не 
търпи всичко в него да е хумористично, 
защото се губи изненадата, а хумор без из-
ненада е все едно трънка без бодли.

Удивен съм от книгата на Спас Карафе-
зов „Сърцето вижда“, в която са събрани 
неговите статии за известни личности в 
българската и световна култура, поразени 
от слепота. Към тях е прибавил и разказа 
за своя живот. Научих много неща и като че 
ли силата на Спас Карафезов е наистина в 
това да внуши, че всъщност виждаме чрез 
ума и сърцето си. Когато прочетох очерка 
за Петко Стайнов, си спомних портрета на 
композитора, рисуван от Димитър Арнау-
дов. Чак сега разбрах как трябва да се гледа 
този портрет. Спас Карафезов успява да ни 
убеди, че трябва да мислим за слепите като 
зрящи, но чрез други сетива. В мемоарите 
си той е разкрил удивителната си памет и 
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съхраненото си благородство. Неговото 
страдание е направило хората по-добри, 
защото не се е лишавал от амбицията да 
бъде нормален човек. Така състраданието 
е отстъпило място на обичта.

От години познавам и чета книгите 
на Мария Великова. Те са преди всичко 
нравствено четиво. Тази година тя е пред-
ставила детска проза – малко претоварен е 
изказът ѝ, на места тромав, но истинската 
сила на нейните книжки не е в претенцията 
да покаже какъв белетрист е, а да сподели, 
че писането е начин да обичаш.

Тази година в конкурса са представени 
три романа. Тревненският писател Стоян 
Цонев се е насочил към съвременната 
проблематика в творба с поетичното загла-
вие „И пак умират звезди“. Интригуваща е 
съдбата на художника Радослав Башлиев 
– чрез неговия образ се осмисля мястото 
на интелигенцията в обществото, както и 
отношението на обикновения българин 
към изкуството. Сполуката на Ст. Цонев е 
постигането на онази вътрешна борба на 
Р. Башлиев със зографа от миналото, който 
не му дава мира „ни с четката си, ни с живо-
та си“. Този човек се е опитал да кощунства 
и със себе си, и с времето си, и с тогаваш-
ното светоусещане. Докато Башлиев вижда 
изкуството като „избор между земя и ад, 
между добро и зло. Няма други теми...“ Ес-
тетичната страна на този двубой не е обаче 
добре развита, а е по-скоро маркирана. Ст. 
Цонев е находчив в описанията, мисълта 
му се развива до сентенция, но има доста 
обременяващ диалог. Диалогът обикнове-
но отваря един роман, докато при Ст. Цо-
нев той е често самоцелен, на места дек-
ларативен, сякаш героите са създадени, за 
да произнесат една или друга фраза. През 
60-те години на ХХ век Иван Радоев съвсем 
на сериозно и почти манифестно отбеляза, 
че на сцената не трябва да се казва „Добър 
ден“. Струва ми се, че и Ст. Цонев би следва-
ло да се раздели с „добре дошъл“, „заповя-
дай“ и „благодаря“.

Романът на Станимир Кискинов „Жи-
вот в тройка“ е замислен от автора да се 
възприема забавно, оптимистично; тър-
сена е лекота на стила, за да се прочете за 

„малко повече от час и половина“, макар 
че тук клопката е в предвиждането „мал-
ко повече“. Любовният триъгълник е стар 
сюжетен модел, но в него Ст. Кискинов 
привнася свое виждане с оглед на това, че 
сменя обществените пространства – бъл-
гарско, американско и по този начин ус-
тойчивостта на любовния триъгълник се 
преобразява в неустойчивостта на света 
извън него. Главният герой е натоварен с 
декларативен оптимизъм и с философски 
стоицизъм, които му позволяват да прие-
ма предопределеността като неизбежна 
отреденост на човека („в крайна сметка 
съдбата реши друго“) и същевременно да 
не се вживява дълго в скептицизма. Ст. Кис-
кинов има чудесен език, будна, остроумна 
фраза, с дълбочина на културните асоци-
ации. С такава лекота съотнася героините 
си Зарина и Здравка към типажи на Елин 
Пелин и Йордан Йовков, че биха му зави-
дели доста литературоведи! Словото му е 
пластично, но и аналитично; действеност и 
съзерцание трудно се съвместяват и веро-
ятно само любовното чувство може да им 
отреди роднинство. Играта на писателя е 
да го мислят за главния герой, а играта на 
главния герой е да избяга от биографията 
на автора си. Хубавото в тази мистифика-
ция е, че не се разбира кой е успял повече 
в играта, а и в крайна сметка за читателя 
това няма значение.

Знакова за открояване на новите сюже-
ти в българския роман е творбата на Цаню 
Гичев „Сънят на обречените“. Той обхва-
ща събития, случили се непосредствено 
след 1944 г., и проследява съдбата на фа-
бриканти, пострадали от национализаци-
ята. Силата на този роман е да покаже, че 
старите капиталисти са тръгнали от зана-
ята, от „хиляда бода“ за пара, и дори тога-
ва, когато им е отнето всичко, те се връщат 
към стария занаят. Романът претендира 
да откроява характери, да дава различни 
гледни точки към епохата, но тази мащаб-
на картина не винаги е добре овладяна. 
Някои несъобразности късат нишките на 
повествованието, особено при изграж-
дане на образите. Така например авторът 
дава ясна картина за нравствеността в се-
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мейството на фабрикантите, за постигната-
та връзка между поколенията, а едва след 
като се случва трагедията с отнемането на 
собствеността им, децата започват да про-
явяват интерес към миналото на рода си, 
от което се разбира, че преди това нищо не 
са знаели за дедите си. Повествованието 
не винаги е съобразено с логиката на ха-
рактерите, които авторът изгражда. Голя-
мата магия на този роман е, че уловя пси-
хическото и нравствено преобразяване на 
българина, тогава, когато умира свободата 
и се ражда (за кой ли път в националната 
ни история) страхът.

Явление в габровската проза е сбор-
ника с разкази на Катя Рашева „Другият 
свят на Виктория“ – изненадващ талант 
на белетрист, силна интуиция, вкарване на 
сюжети, които са били табу за българската 
литература, отваряне света на жената без 
условности и предразсъдъци. Искрено и 
смело повествование, пълнокръвен език – 
да ти се иска да бъдеш читател. Такава книга 
е заслужавало да бъде по-добре издадена, 
да бъде редакторски пипната, да е с друга 
графика, а и, струва ми се, за заглавие би 
бил по-подходящ нейният шедьовър „Пле-
тачка на дантели“. Тази книга започва да 
пулсира в съзнанието на читателя и пълни 
пресъхналите извори на душата.

Живях почти месец като читател на ли-
тературата от габровските творци, но това, 
което прочетох ще отвори работа на съз-
нанието ми много по-дълго. Прав е Влади-
мир Димитров – Майстора като възкликва: 
„Голямото изкуство е беля работа. Един жи-
вот не стига“. 

Радослав Радев

РУСЕ – ПИСАТЕЛИ И КНИГИ: 
2007–2008 г.

Fs: 2004, Русе, Авангард принт, 2008 (ес-
тонска, превод Здравко Кисьов)

Пламен Пенев. „Преносима памет“, С., 
Стигмати, 2007

Гордана Михаилова Бошнакоска, „Тъл-
куване на морето“, Русе, Авангард Принт, 
2008 (от македонски – Роман Кисьов)

Списание „Брод“ – 4/2008, Русе, Сдруже-
ние „Брод“

Евелина Ламбрева Йекер, „Влакът за 
Амстердам“, Варна, Книгата, 2008

Жорж Пиротски, „Смъртоносна ерек-
ция“, Русе, Парнас прес, 2008

Сборник „Стефан Гечев – отвъд тра-
дицията“, Русе, Лени Ан, 2007

Жерминал Чивиков, „Наблюдение и 
разработка. Художествената проза на 
Държавна сигурност“, С., Фама, 2008.

Избраните заглавия са твърде различ-
ни, понякога трудносъпоставими едно с 
друго. Литературната хетерография на гра-
да е част от националното многообразие 
на книжния пазар. Подбраните автори и 
книги са свързани с Русе – като родно мяс-
то или като духовна територия.

Fs: «2004» (превод Здравко Кисьов). От-
ново мистификация – мистифицирани ав-
тор и стихосбирка. Fs е псевдоним на мла-
дия естонски автор Индрек Месикеп (род. 
1971), а 2004 отпраща към книгата на Ору-
ел „1984“. Между 1948 (годината на напис-
ване на книгата на Оруел) и 1984 е заклю-
чен тоталитарния режим, а 2004 разказва 
за живота в постто-
талитарни времена. 
С успоредяването 
на 1984 и 2004 може 
да се смята, че обще-
ството и начинът на 
живот не са се про-
менили чак толкова 
много. Годините ми-
нават, а всичко друго 
остава същото.

Поемата „2004“ 
представя естонци-
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те и естонския начин на живот с любов, 
но и със (само)ирония: „силният алкохол 
и културата / поддържат живота ни / 
иначе бихме умрели от студ“. Залага се на 
индиректните въпроси – къде и кой съм аз, 
коя (къде) е моята родина, какъв съм аз в 
моята родина, какво е мястото на родина-
та в света и в световната история. Всичко е 
повторимо, но все пак – уникално:

и какво представляват естонците?
това са малък народ
страстен като италианците
но само вътрешно
външно това не се забелязва
чувствата като езици на пламък
обгарят отвътре

Езикът е комплекс – угро-финско-нем-
ски. С езика се обръщаш към любимата, но 
той носи в себе си и думите-реликти на ми-
налото. Езикът е едновременно настояще 
и минало.

Националността винаги е свързана с 
представата за собствената личност и иден-
тичност: „това не е Иго Поп / нито пък 
Ендрю Елдрич / това 
е естонски поет / ек-
зистенциална шега / 
в мое лице“. „Fs: 2004“ е 
своенравна книга с до-
бри попадения. Тя раз-
крива наблюдателност, 
съсредоточеност, в нея 
е талантливият поет с 
оригинален почерк.

Пламен Пенев. „Пре-
носима памет“. Отново 
поема, един трудноудър-
жащ се жанр в епохата 
на бързите комуникации. Третата книга 
на поета Пенев е още по-„литературна“ 
от предишните му – всяка страница е по-
местена в собственото си самосъзнание 
за материала, от който е направена. Може 
би тази „предзададеност“ е довела до тол-
кова много цитати от различни други кни-
ги. „Вече не ни остава друго освен цитати. 
Езикът е станал система от цитати“, ако си 
послужим с думите на Борхес. Остава да се 

появи точно определен поет, за да ги ми-
ксира спрямо собствените си усещания за 
мяра, естетика, художественост.

В поемата липсват центърът и разказът. 
Те са заменени с полицентризъм и много-
темие (завръщането, сънуването, непо-
знаването, безкрайността на живота и на 
смъртта и др.). „Преносима памет“ би могла 
да бъде оприличена на симфония, заради 
сработването на многообразни литератур-
ни стратегии: множеството на идеи, герои, 
гласове (цитати), липса на пунктуация, коя-
то води до текстови сливания:

така съдбата отминава край 
вратата

на която чукаме със плач да я отворим
навярно бог е най-самотен след всички 

богове и божества
останал сам и толкова безсмъртен 

през смъртта

Първата премиера на „Тълкуване на 
морето“ от Гордана Михаилова Бошна-
коска се състоя в Русе. Уникално е, че кни-
гата излиза първо на български (цялостна-
та концепция на книжното тяло – съдър-
жание и визия – е на поета-художник-

преводач Роман Кисьов), а 
едва след половин година 
е и на македонския кни-
жен пазар. Стихосбирка-
та на Г. Бошнакоска (ав-
тор на поезия и проза, 
дългогодишен редактор 
в Македонската теле-
визия, Фулбрайтов сти-
пендиант, носител на 
награда от Стружките 
вечери на поезията) 
представя 33 песни-

тълкувания на морето. 
Разкриват се различните лица на морето 
– видимо и невидимо, явно и загадъчно. 
То – морето – е и в хармонията, и в хаоса; 
едновременно свързва и разделя, защото 
е древност и настояще… „Тълкуване на мо-
рето“ е силно поетична книга, в която най-
важни са метафорите и метаморфозите.
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Жасминът се яви
в неговата морска пяна,
умножава го вълната
и той е тази неотменима
теорема на природата –
от звуци, вода
и свод небесен.

Както вълна се догонва с вълна, така и в 
цялостния текст на стихосбирката морето 
се разгръща отвън и отвътре, в близък и 
далечен план, в детайла и в общия поглед, 
в движението и в покоя. То е отражение и 
метафора на многоликия човешки живот 
– предвидимо-непредвидим и познато-не-
познат, в който се сменят перспективите: 
дъно-повърхност-дълбочина-бряг-суша. 
Ще откроя някои от най-силните стихотво-
рения, които биха могли да съществуват 
отделно от поемата: „Нарушена е хармони-
ята“, „Отдалечаваме се“, „Мимози, бръшля-
ни, рози“, „Дошли са до брега“, „Ъгълът на 
морето“ и др.

Сп. „Брод“ – 4 
брой, 2008 г. Спи-
санието набира все 
по-голяма сила. При-
коваващ вниманието 
е откъсът от доку-
менталната книга на 
Веселина Антонова 
и Детелина Каменова 
„Русенският вик срещу 
хлора“, едно необхо-
димо напомняне за за-
раждането на граждан-
ското общество в Бъл-
гария чрез естествения протест на 
русенци срещу влошеното качество 
на живот. Поезията е представена от Л. Ра-
чева, Цв. Тодоров, Кр. Манев и Д. Ивано-
ва (дебют в рубриката „Находка“), прозата 
– от Д. Крумов. Новост е поместването на 
съвременна пиеса (Орлин Дяков, „Врата 
до пътя“). Включени са автори от Македо-
ния (седем поети, подбрани от Роман Ки-
сьов) и Естония (Антон Хансен Тамсаре, 
преведен от Дора Янева-Медникарова). 
Отбелязан е юбилеят на О. Стамболиев. 
Акцентът е „2008 – година на Русия в Бъл-

гария“ (от Н. Пигулева). Художник на броя 
е Гриша Кубратов, с оригинален и запом-
нящ се стил. Всъщност – бих искала „Брод“ 
да бъде каузата, зад която с гордост да 
застанат творците на Русе. Поместените в 
него текстове не са само моментен срез от 
(литературното) състояние на града, но са-
мият „Брод“ се явява и част от континиуума 
на литературата – едновременно медиа-
тор между творци и публика (представя в 
сгъстен вид съвременното състояние на 
литературната продукция), той е и мерило 
чрез съпоставянето на наши и преводни 
текстове.

С включването на Евелина Ламбрева 
Йекер, свързана с Русе чрез ученическите 
си години (понастоящем швейцарски по-
даник), Русе са оформя като по-широко ли-
тературно пространство, което не познава 
националните граници. Сборникът с разка-
зи „Влакът за Амстердам“ се чете с лекота, 
текстовете са организирани около някаква 
случка или разчитат на особени психоло-
гически състояния (напр. „Божури“). Е. Лам-
брева Йекер е психиатър-психотерапевт, 
но в писането си не спекулира с професио-
налните си умения. Наблюденията ѝ върху 

психиката и човешките 
реакции се отличават с 
точност и достоверност 
(„Божури“, „Непозна-
тият“, „Орлето“, „Полет 
Цюрих-София“). В сбор-
ника са заложени много 
съвременни и (или) ве-
чни проблеми – глобали-
зацията, която все още не 
изключва разпознаването 
и неприемането на другия 
(„Чужденката“), все по-го-

лямото неразбиране между хората („По-
следният влак“), необходимостта от любов 
(„Бялата орхидея“, „Сляпа баба“) и др.

Особено интригуващи и предизвиква-
щи размисъл са моралните теми. В случая 
те не звучат дидактично, а са свързани с 
ценностната система на писателката. На 
първо място това са проблемите, свързани 
с консуматорското общество, чиято житей-
ска презадоволеност се простира извън 
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моралните норми и посяга дори на човеш-
кия живот (в „Бъбрекът“ героят Оливър 
Бекет си поръчва бъбрек за транспланта-
ция като най-обикновена стока, в „Мадам“ 
нероденото дете на проститутката е вече 
продадено). Жестока е циничната фило-
софия на Оливър Бекет: „Аз съм свободен 
потребител в демократично общество и 
имам право на всичко! Всичко ми е позво-
лено!“ Моралността се е превърнала в ос-
таряла догма и предразсъдък. Така, както 
идеята за Бог за повечето хора е станала 
анахронизъм (чудесни са разказът „Влакът 
за Амстердам“ и образът на питона Вин-
сент, чрез който се развива идеята за Бог и 
божията милост).

Тука стигаме до една 
трудна за коментиране 
книга: „Смъртоносна 
ерекция“ от Жорж Пи-
ротски. Това е роман, 
издържан в духа на кри-
миналната стилистика. 
Въпреки провокативно-
то си заглавие, книгата 
е много добра. Авторът 
е заложил не само на 
интригата (серийният 
убиец Ацтека убива и 
изнасилва мъже) и на съспенса, но и се 
стреми да разчупи калъпа на психологи-
ческата предопределеност на детските 
травми. Подозренията ни почти до края 
вървят в погрешна посока. Мястото на все-
знаещия детектив е заето от непрофесио-
налиста Александров, който сънува жерт-
вите и местопрестъпленията. Той не само 
е двойник на убиеца, но крие в себе си 
потенцията на сериен убиец (възпитаван е 
от жестока и властна майка). „Смъртоносна 
ерекция“ е жестока, на места натуралис-
тична книга. Ерос и Танатос винаги са в точ-
ката на кипене. Това не е леко четиво, тъй 
като Ж. Пиротски изгражда силно психоло-
гизирани образи. Важна за него е интелек-
туалната игра между убиец и разследващи, 
като в нея е въвлечен и читателят.

„Стефан Гечев – отвъд традиция-
та“. Сборник с доклади, изнесени на науч-
на конференция с международно участие, 

проведена на 1 и 2 ноември 2006 г. в Русе. 
Качествата на сборника са в неговото мно-
гообразие, задълбоченост, добросъвест-
но отношение към обекта на изследване. 
Една от целите на конференцията (и на 
сборника) бе да се изведат, задълбочат и 
предложат нови насоки за осмисляне и ин-
терпретиране на делото и творчеството на 
преводача и писателя Гечев. Отпечатаните 
статии представят различни аспекти на 
поезията на Гечев (Пл. Дойнов, М. Душко-
ва, Сл. Иванов, Пл. Пенев, Н. Бенин, Св. 
Дачева, Р. Русев), на прозата (Ц. Балев-
ска), на драматургията (Н. Еремиева, Кр. 
Гергицов), на есеистиката (Р. Горанов), на 

преводите от гръцки (Здр. Михайлова) 
и френски (Ю. Жилиев). Някои биогра-
фични моменти отбелязват Й. Палежев 
(ролята на бащата Алберт Гечев в кул-
турния живот на България и „отгласа“ 

в сина) и Василис Мар-
гос, който вписва живо-
та на Гечев в широкия 
литературноисториче-
ски контекст на гръцко-
българските отношения 
през ХХ век. Ж. Душков 
се спира на интервю, да-
дено от Ст. Гечев. За пър-
ви път се публикуват ня-
колко творби на Гечев. 
Чрез изследванията се 
очертава цялостно една 

харизматична и енциклопедична личност.
Жерминал Чивиков – „Наблюдение 

и разработка. Художествената проза на 
Държавна сигурност“. Все още темата за 
досиетата не е много ясна, най-вече заради 
заложената в политическото пространство 
бомба – някой иска да се изкара дисидент. 
Не такъв е случаят с прозата, базирана на 
документи. Вече излязоха подобни книги 
– „Писатели и досиета“ на Цв. Трифонова, 
„Човек на дълга и честта. Досието на Ми-
хаил Арнаудов“ на Емил Димитров и др. 
Тук става въпрос за отварянето, четенето 
и анализирането на чужди досиета. Раз-
личен изглежда прочитът на собственото 
досие, съпоставянето на текста на доси-
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ето с текста на живота – такъв, какъвто 
си спомняш, че си го живял. В този смисъл 
книгата на Жерминал Чивиков (роден в 
Русе) е съпоставима със „Следеният човек“ 
на Веселин Бранев (изд. „Фама“, С., 2007). 
И при двамата автори се 
появява ирония-
та като естествена 
реакция срещу аб-
сурдите на режима, 
което помага да се 
изгради устойчива 
жизнена позиция, 
преодоляваща евен-
туалната травма от 
„новите“ истини за до-
сиетата. Книгата на Чи-
виков редува докумен-
тите от досието с кратки 
лични коментари или възкресени 
спомени, често отстранени от те-
мата, благодарение на иронията 
или насмешката. „Наблюдение 
и разработка“ разкрива смяна-
та на оптиката – как обектът, след 
падането на Режима, се трансформира в 
разказвач, а наблюдаващите и досието се 
превръщат в обекти на новия разказ. Ж. 
Чивиков стига по-далеч, констатирайки, че 
„Езикът на разказвача ДС е… главен герой 
на разказа“. Идеята корпусът от досиета да 
бъде разглеждан като „художествена про-
за на Държавна сигурност“ не е нова, сре-
щали сме я и в цитираната по-горе книга 
на Емил Димитров. Новото е, че Чивиков 
удържа докрай „сюжета“, балансирайки 
между реалността (неговия собствен жи-
вот – престоя в затвора, следенето, пери-
петиите до заминаването му за Холандия и 
т.н.) и фикцията (досиетата с тяхната доку-
ментална недостоверност). Книгата задава 
и визуален код на четене: коментарите и 
досиетата са с различни шрифтове, живо-
тът на „героя“ е документиран чрез серия 
от лични снимки и фотоси от времето на 
соца.

Мира Душкова

Николай Милчев • Петел от 
малинов пейзаж. Стихотворения

“Атон”, С., 2008

Това е последната книга на поета, изда-
дена през годината на неговия петдесетго-
дишен юбилей. Духът ѝ обаче витае дале-
че високо над земното летоброене. С нея 
Николай добавя нови страници към друга 

книга, чиито начало постави 
преди време. Това е кни-
гата за големите малки 
деца, наричани хора. На-
пук на случващото се око-
ло нас, стиховете на поета 
чертаят орбитата на нова 
вселенска планета, в която 
живеят помирени всичките 
ни същности: в странната ед-
новременност от някогашни, 
настоящи и бъдещи светове. 
Не, това не са паралелни ре-
алности. Тъкмо обратното, 

“Петел от малинов пейзаж” слива тези ре-
алности в едно всесъществуващо битие. В 
битието на душата, пребродила бреговете 
на детството, преплувала моретата на мла-
достта, воювала с ураганите на житейската 
зрялост, готова по одисеевски да заключи 
кръга в родните пристанища. Едва ли е 
ново, ако кажа, че иде реч за стихове-при-
казки, предназначени за възрастни. Но да 
добавя – близки, разбираеми, окриляващи 
и детето читател приказки. Н. Милчев ни 
убеждава, че голямата, истинската литера-
тура не се съобразява с възрастови пред-
назначения. (Така, както чудесните анима-
листични разкази и повести на Ем. Станев 
се четат с еднакъв интерес и от големи, и от 
малки.) И в тази универсалност има нещо 
повече от поезия. Има прозренчество, 
умение да се провижда отвъд смисъла на 
видимото и досегаемото. Светът изглежда 
кристално-крехък, сякаш ей сега ще се раз-
падне, ако въздъхнем прекалено силно. 
Но стои неуязвим, защото го крепят най-
здравите опори – дълбоко скритите в нас 
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спомени за глухарчета, снежни човеци, лю-
бими жени, великденски вишни, босоноги 
детства и дори малинови петли... И друг 
път съм писал за оригиналната оптика, за 
невероятния метафоризъм, накратко – за 
личния почерк на поета. Сега е ред да до-
бавя нещо, което може би съм пропускал: 
поезията на Н. Милчев приучва и възпи-
тана. Към голямото изкуство на поезията. 
Прелиства внимателно страниците на пое-
тическото така, че да повярваме в неговата 
оприроденост. Очевидно според Николай 
и в най-коравата човешка душа живее ис-
крата на Твореца, а изкуството на мерената 
реч, подобно на музиката, стои най-близо 
до висшия му промисъл.

Сава Василев 

Николай Милчев • Само скреж 
(лирика детска и пораснала). 
Поетична поредица  
„Аметистова роза“ 

Национален музей „Земята  
и хората“, С., 2008

При срещата ни запознаване, случила 
се преди десетина години в писателското 
кафене, Николай Милчев ми подари някои 
от своите книги – може би и с надеждата 
да напиша нещо за тях. Уви, по причина на 
заетост или на това, че не съм бил готов за 
адекватен жест, не успях да свърша тази 
работа. Винаги обаче съм бил наясно, че 
случаят ме е срещнал със значително худо-
жествено дарование, с истински поет. 

Ето защо последната книга на Н. Милчев 
„Само скреж“ (лирика детска и пораснала) 
не ме изненадва. Нещо повече: смятам, че 
тя може да бъде разбрана най-добре в кон-
текста на предходните му стихосбирки – 
„Висока лоза“, „Което ще бъде“, „Лирика“, 
„Което остава“, „Изневиделица“, „Случайно 
и определено“.

В тези книги Милчев се представи на 
изкушената публика като поет на изящната 
чувствителност, на една дълбоко проник-

ваща свръхсетивност, която зад простата 
предметност чува и вижда тайния шепот 
и облик на нещата: хъркането на листото, 
капката вятър в шишенце парфюм, без-
цветността като сянка на фазан. Творец с 
несъмнена философска нагласа, той съз-
дава поезия колкото на образа, толкова 
и на ритмизираното чувство и звуковата 
оркестрация. Неговата стихия са неулови-
мите движения, асоциации и настроения. 
Изключителна е способността му да арти-
кулира онова, което остава за човека неиз-
речено, неосъзнато и в което е същността 
на това да си жив. В някои от по-мислов-
ните си стихове той поетизира именно тая 
своя способност да вижда по-особено, да 
усеща метаморфозността на битието. Ези-
кът при него се проявява като мисъл на се-
тивата, битието – като вечно възвръщане 
на същото, към мястото, където времето 
става точка .

Николай Милчев е поет на светлото 
писане, неговите думи „избелват нещата и 
правят прозрачни света и душата“. Взети 
като цяло, неговите образи разкриват една 
душа – мека и детска, крехка и ранима, 
чужда на житейската врява и социалните 
нагони. Поетичен размисъл за участта на 
човека, за вечните закони, които са красо-
та, преди да са жестокост, неговите стихове 
са белязани от особена вътрешна напрег-
натост – едно тихо, но постоянно страда-
ние от непостижимостта на най-важния 
смисъл.

Като част от поетичната поредица 
„Аметистова роза“ на Националния музей 
„Земята и хората“, стихосбирката „Само 
скреж“ носи самооценъчния потенциал 
на един вид „избрана лирика“, представя-
ща автора откъм най-най ярките му дос-
тижения. Макар в някаква степен книгата 
да повтаря структурно и съдържателно 
„Пейзажи с Лолита“ (лирика за пораснали 
деца), тя е белязана от знаците на по-късна 
интенция.

Става дума за това, че с времето в твор-
чеството на Н. Милчев все по- категорично 
се налага проблемът за детското като ха-
рактерен модус на поетическото виждане, 
като важен смислоразличителен белег на 
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неговия лиризъм и светоусещане, на него-
вото развитие и самооценка. Сякаш с годи-
ните поетът е осъзнал напълно, че слож-
ното е просто, давайки пълна свобода на 
детето в себе си. „В детството животът ми 
е спрял и вече нищо друго не умея“ – при-
знава той в едно от стихотворенията си.

В този смисъл никак не е случайна по-
явата и на неговата чисто детска книжка 
„Бяла залисия“ – лирически 
вариации на зимна тема, в 
които поетът дава духовни 
очи на детето, за да види то 
красотата и очарованието на 
нещата около него. Стихове-
те в тази книжка са дълбоко 
нетривиални, свежи и изящни 
като снежинки, проникнати са 
от чиста, небесна радост.

В „Само скреж“, както и в дру-
гите книги на поета, жанрово 
интригуващо зазвучава самата 
дума „пораснали“: не е съвсем 
ясно дали към децата, които вече 
не могат да бъдат забавлявани с кукли и 
играчки, или към себе си – пораснал за 
детското в себе си – са насочени тези сти-
хове. (Любопитно е, че тук са прескочили 
две стихотворения от детската книжка на 
поета). Навярно и едното, и другото...

С мъдростта на годините поетът е про-
зрял, че в детето има нещо, което превъз-
хожда възрастния, че върху него се отра-
зяват диханието на вечността, отблясъкът 
на безсмъртието. Детето въплъщава в себе 
си възможното, то като че ли е зърно на из-
губения Златен век, искра от рая, следа от 
отвъдната реалност. Защото чрез неземна-
та светлина на детските очи отвъдното се 
излива в нашия свят, указвайки на особе-
ни пътища, водещи от действителното към 
възможното. Ще напомним, че традицията 
се е отнасяла към децата като към особе-
ни същества, пряко свързани с тайната на 
вселенската душа – отъждествявала ги е с 
висшия принцип. И неслучайно своя пик 
почитането на детето ще достигне в хрис-
тиянския свят, където в образа на младене-
ца човек се покланя на самото въплътено 
Слово-Бог. 

Подобно на „Пейзажи с Лолита“, и тази 
книга е доминирана от две серии стихо-
творения – „пейзажи“ и „еротични“ стихо-
творения за пораснали деца... 

В първия цикъл рефлексивната нагла-
са е сменена от съвсем прости на пръв 
поглед образни и мисловни конструкции, 
от един синтез, близък до чисто детско-

то виждане. Фактурата на тези 
стихове – рафинирана до най-
чиста духовност, е белязана от 
една постоянна мека печал и 
чувство за бездомност, неочак-
вано и мимолетно смущавани 
от щастливи слънчеви сепва-
ния, когато устните успяват 
да отпият от хубостта на би-
тието. В характерните сим-
воли път, светлина, зелено, 
дете, сняг душата разкрива 
своите сезонни преображе-
ния – но не като чувство, а 

като неуловими настроения, 
плетящи метафизичната мрежа на съня за 
щастие.

Особено интригува цикълът „Лолита“, 
който е нещо непознато, бих казал уникал-
но, в нашата поезия – именно с неговата 
особена „детскост“. Това е набоковско вни-
мание към най-човешкото у човека, но без 
посредничеството на някакъв патологичен 
интерес към очарованието на нимфетките. 
Това са изящни психологически етюди, в 
които неподражаемо се разкриват първите 
трепети на душата-тяло, когато детето из-
лиза от черупката на своята андрогинност 
и се сблъсква с великата тайна на разделе-
нието на пола. Такава „инфантилна“ ероти-
ка, изящна и разнообразна едновременно, 
такъв красив начин да се говори за първи-
те интимни вълнения, са нещо съвършено 
непознато в нашата поезия. Някои от твор-
бите могат да влязат в учебниците по лите-
ратура дори в начална училищна възраст.

Този еротизъм, разбира се, навярно 
съдържа и някои по-дълбоки основания. 
Защото общото между двата цикъла може 
да се види както в общата „детска“ гледна 
точка, така и в общата философска нагласа, 
за която красотата (еросът) пронизва ед-
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накво и природата, и човека. Защото в сво-
ята съединяваща сила божественият Ерос 
е посредник между тукашния и отвъдния 
свят. Защото с него е свързан всеки екстаз 
и всяко творческо преобразяване на живо-
та. Защото само силата на Ерос (свръхпри-
родната, божествена сила) е способна да 
ни изведе от самотата. 

В книгата са включени и някол-
ко стихотворения (две от тях – от 
детската книжка на поета, които 
своебразно рамкират двата ци-
къла и отключват нови значе-
ния на цялото). Показателни за 
„порастването“ на поета, за този 
втори план на неговата интен-
ция е увеличеният дял на зим-
ната тема, отразена и заглави-
ето на стихосбирката – „Само 
скреж“.

Най-важният ключ за това 
е може би последното стихо-
творение на книгата – „Снежен човек“, в 
която авторът ни дава своя духовен авто-
портрет. Скреж, лед, сняг – това са образи, 
загатващи зимата на самотата, отчуждени-
ето от света; но те са и метафизичната сту-
денина на познанието, на космоса, където 
е устремена мисълта – чувство на поета; те 
са прозирността и чистотата на духа: 

Колко много сезони, а снегът е един – 
необятен, кристален и плавен.
Аз се стапям, но зная – на снежинка съм 
 син
и от снежни неща съм направен.

За наследство не мисля… Нямам този 
  късмет
като пряспата, дето ухае.
Затова вместо с думи, с парченце 
  от лед
се рисувам от начало до края.

Петър Стефанов

Коста Радев • Пентомастики 
(стихотворения)

Авангард Прима, С., 2008

Подобно на Керана Ангелова, и Коста 
Радев е автор с двойно поданство – талан-
тът му се раздвоява между художествената 

проза и поезията. Призна-
вам, че не чак толкова от-
давна прочетох стихове му и 
почувствах откровена вина. 
За пореден път се уверявам, 
че може да има (и има!) едно-
временно модерна (каквото и 
да означава тази дума) и мъдра 
поезия. Че може да се слугува 
на Негово Величество Езика с 
оправдано самочувствие – така, 
че и езикът, и читателят да се 
чувстват покатерени на някои 
от високите литературни небета. 

При това стиховете на К. Радев звучат ед-
накво добре и с гласа на мълчаливия про-
чит, и рицитално. Уверих се в това, докато 
гледах чудесния документален филм за 
него... Вероятно защото в тази поезия има 
истински живот – собствено лиричен, чужд 
на книжната поза, зад която обикновено се 
ниши бездарието. Много деликатна, неж-
на, но и силна мъжественост бушува в пое-
зията на Коста. Както при истинските мъже, 
които знаят как да погалят и как да ударят... 
Поантите са оригинални, дръзки – не се ко-
лебаят да завъртят стрелката на компаса и 
да ни изненадат с неочаквано-нова посока. 
Онези, които се усъмнят в думите ми, ще 
прочетат и романа на писателя, публику-
ван в този брой. Да, в неговите романи по-
езията се чувства у дома си. Все едно кому 
е подарена, какъв е героят, чии словеса и 
почерци се налага да разчитаме. Е, има го 
и морето. Авторът живее на крачка от него, 
рибарства (и тука безпозно), има си взема-
не-даване с естеството (натурата). В лицето 
на рибари, мрежи, поминъчни дела и всич-
ко както си му е редът. А редът е направен 
рибата да плува и в онова юнашкото ри-
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барско питие – мастиката. Чак до козир-
ката на заглавието. Докато питието стане 
заглавие. Заглавие на онова, което може да 
се напише талантливо и след пет мастики... 
Точно пет и нито една повече. Шестата – за 
душманите. И за да не ме обвинят в при-
страстност, по-добре да завърша с финал-
ните стихове на едно стихотворение:

Лодкарю, вдигай котвата.

Лодкар ли си?

  Лицето ти е в сянка.

А ако си палачът – вдигай брадвата.

  И лек да ни е пътят.

Наздраве, рибарю! На муза!
Сава Василев 

Красимира Алексиева • 
Свръхскоростно (стихотворения)

„Фабер“, В. Търново, 2007

Стихосбирката на Красимира Алексие-
ва „Свръхскоростно“ е уютна галерия, в ко-
ято слово и образ съжителстват като двете 
страни на монетата-живот (едната – ясно 
оконтурена, другата – с винаги взряно в 
мрака око), която може да се изтърколи 
свръхскоростно по тротоара и да ни ос-
тави, вслушани в звъна на собствената ни 
самотност.

Книгата привлича с чудесната си поли-
графия и с оригиналното си ком-
позиционно решение: първата 
част съдържа 26 стихотворения, 
посветени „на“ приятелите, а вто-
рата събира колоритни рисунки и 
словесни щрихи „от“ приятелите, 
измежду които Димитър Рашков, 
Стефан Десподов, Александър 
Томов, Величка Настрадинова, 
Вл. Янев, както и художествени 
фотографии на поетесата с ав-
тор Константин Бандеров.

С двуделността си стихосбирката поля-
ризира и емоционалността, и душевната 
осветеност на Аз-а. В случай, че използва-
ме галерийността на книгата като презен-
тираща характерологичността ѝ, то в „са-
лон номер едно“ ще се озовем във въобра-
жемото пространство на птицата, която е 
забравила да излети, защото отдавна вече 
не изкоренява небето, за да търси място 
за своята душа. За гнездо си има „човека, 
който го кълве душата“, а в него приютява 
и „бухалчета руси“, и безнадзорното дете, 
което „ръкополага на платното стигмите на 
красотата и доброто“, и лица, „върху които 
всеки ден е угасявал своя фас“. За време на 
промечтания летеж избира часа на здрача 
или нощта: 

Нощта повлича тигровото расо

 Изостря ноктите на мрака

Палва лампиона на звездите за алиби

 И зейва шахтата

  немилостиви сънища

обезсърчаваща амнезия 

  за самоличност

червения катран 

  на невъзможна скорост

облекчаващо изпразване 

  от мършата на тялото

до сутринта

когато Господ трябва да обърне 

  Чашата.

„Салон номер две“ е реалното небе на 
птицата: светло, весело огласено, а безо-
блачното синьо е искрено споделено. Там 

приятелите ще ѝ подарят 
деветия живот на котката, 
сътворен от времето в души-
те им, ще разкажат приказ-
ка за мрака, който като смок 
съблича кожа и в „пепелта на 
изгорялата луна зората вдига 
кръст“, ще настояват за това, че 
есен няма, че с крилете на лю-
бовта движението към смъртта 
е вече светло, защото свръхско-
ростно е само движението към 
себе си.
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Входът на книгата посреща с посланието:
 Падне ли таванът на небето

ще съм запазила отдавна 

  за приятелите

   ъгъл в Рая!

Илиана Димитрова

Светлозар Игов • „Бай Ганю“  
и Бай Ганю. Загадъчната творба 
за проблематичния българин
 
„Жанет-45“, Пловдив, 2008

Както може и да се очаква за автор от 
мащаба на Св. Игов, книгата му „Бай Ганю“ 
и Бай Ганю“ е не само литературоведско 
изследване, а проникновена антрополо-
гическа, културно-социологическа, фило-
софско-историческа творба. И неслучайно 
тя започва с афористично поднесени про-
зрения за „Бай Ганю“ и Бай Ганю, за това 
как един от най-загадъчните текстове на 
българската литература пробужда едно-
временно удивление и срам, възхищение 
и тъга. Един текст, който смеейки се през 
сълзи над пошлото и вулгарното, над мерз-
кото и нелепото, ни оставя още 
по-проблематични, безприютни, 
безнадеждни. Защото: „Бай Ганю“ 
е най-загадъчната българска 
книга. Но това не е загадката на 
красотата“. Корена на въпросно-
то страшно и страховито явление 
литературният критик и есеист 
търси в манталитетните нагласи 
на българите, които признават 
по-лесно превъзходството на 
силата, отколкото на ума и духа. 
Оттук и изключително находчи-
вия паралел между фолклорния 
Хитър Петър и Алековия Бай 
Ганю. Типологичната съпоставка между 
героите прескача от страница в страница 
на книгата с ритъма на оценъчно-крити-
чески и духовно-етически рефрен: „Хитър 
Петър надхитрява властниците и богатите, 
Бай Ганю им се кланя раболепно, мачкайки 

другите. Бай Ганю е престъпен хищник, Хи-
тър Петър е артистичен хитрец“.

Още Ив. Мешеков в знаменитата си сту-
дия, посветена на Ал. Константинов от 30-те 
години на XX в. поставя често задавания и 
до днес от българските поколения въпрос 
защо писателят представя героя си като 
застаряващ ерген, а не като глава на се-
мейство. В този художествен факт литера-
турният критик разпознава поразителния 
усет на писателя за националната психоло-
гия и мироглед. Въплъщение на „идеалната 
зоология“, грижещ се само и единствено за 
своето „его“, Бай Ганьо е невъзможен като 
ласкав съпруг и любящ баща. Той е напъл-
но изтръгнат от родово-съборните човеш-
ки отношения и героическите поведения. 
Наистина, както настоява и Св. Игов, не мо-
жем да си представим Бай Ганьо тъгуващ 
по роден дом, пред гроба на родители в 
синовна почит или да загива за отечество-
то. Той е отпаднал от света на дълбинно-съ-
кровеното, на топло-любовното.

Бай Ганьо е силен, суверенен, вездесъщ 
единствено в измеренията на злото. Неслу-
чайно един от първите големи български 
интелектуалци и тълкуватели на персона-
жа д-р Кръстев ще го определи като „злия 
гений на свободна България“ (Тук си поз-

волявам отпратки към най-ма-
щабните фигури на българско-
то художествено-оценъчно ми-
слене, тъкмо защото Светлозар 
Игов убеждава, че по това как е 
тълкувала „Бай Ганю“, може да 
се напише история на литера-
турната критика).

Свeтлозар Игов настоява, че 
разбирането на рицаря и бур-
жоата в традициите на светов-
ната литература може да бъде 
добър инструмент за интерпре-
тацията на „Бай Ганю“: „Можете 
ли да си представите, с артис-

тично-асоциативна реторика ще запита Св. 
Игов, келепирджията Бай Ганьо да танцува 
като Зорба гъркът след краха на голямото 
си предприятие?“ Наистина безкористието 
и виталният непукизъм на Зорба или изви-
сяващият аристократизъм на Щастливеца 
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са дълбоко чужди на треперещия за диса-
гите си Бай Ганьо. Защото смехът за тях е 
език – самоиронично-съкровен и трагиче-
ски-просветлен, а Алековият герой – прос-
то „няма език“: „Той е човек на езиковия, 
ценностен и морален вакуум“.

Интерпретативните размишления и 
критико-рецептивни наблюдения на Св. 
Игов изкристализират в своеобразни 
нравствено-психологически, геополити-
чески, културно-исторически лапидарии: 
„В „класическа“ Европа властта се купува с 
вече натрупани пари, на Балканите парите 
се трупат чрез докопаната с насилие власт“ 
или „Усмивката, с която Алеко наблюдава 
своя герой, постепенно застива, за да се 
превърне – вече отвъд книгата – в ужас“.

Поместените в настоящата книга тек-
стове са писани в продължение на повече 
от четвърт столетие – от средата на 70-те 
години на миналия до началото на насто-
ящия век. Убедена съм, че нито ред от ху-
дожествено-тълкувателните и философ-
ско-хуманистични наблюдения в нея не 
звучи методологически остаряло или ко-
нюнктурно. Тъкмо обратното, блестящите 
проницания на критика за неунищожимата 
жизнена гъвкавост на Бай Ганьо, за култи-
вирания у робите инстинкт за оцеляване 
въпреки „ужасите на историята“, за неверо-
ятната бързина, с която героят превръща 
националните и социални добродетели в 
недъзи; за байганьовщината не като наци-
онална психология, а като етнопатология; 
за трансформацията на смешния балкан-
ски чешит в страшна социална стихия... – и 
до днес са най-често цитираните и пери-
фразирани ключови критически формули, 
превърнали се във фундамент на нацио-
налния ни оценъчно-самопознавателен 
речник.

В началото на 80-те години Св. Игов 
предлага и авангардната за времето идея 
„Бай Ганьо“ да бъде четена не като сбор-
ник от разкази и анекдоти без претенции 
за художественост, а като жанрово единна 
творба, като роман. Така изследователят 
разчупва традиционното конвенционално 
моногенетично мислене за романа. Всъщ-
ност според Св. Игов Алековата творба е 

типичен пример за това, което Умберто 
Еко нарича opera aperta, „отворена твор-
ба“, а героят и Бай Ганю е герой non inito. 
Знаем, че превъплъщенията му в и отвъд 
страниците на книгата са нескончаеми. 
Всички те подсказват, че героят е не прос-
то социален, национален или балкански 
тип, а образ-символ с общочовешки обе-
ми и измерения – от витално-жизнера-
достното до мрачно-безмилостното, от 
иронично-тра вестийното до вцепенява-
що-зоологическото, от хумористично-ко-
мичното до сатирично-трагическото, от 
народохаракте рологичното до битийно-
универсалното.

След Освобождението родното соци-
окултурно пространство се подрежда и 
институционализира. А всяка институци-
онализация е поле на битки за власт. Една 
от борбите за разпределяне на символния 
капитал в младата българска държава се 
води между Захари Стоянов и Алеко Кон-
стантинов. Тя е най-силно литературно 
въплътена чрез техните герои Чардафон и 
бай Ганю: „... схватка, над която се опитва да 
застане Иван Вазов“. Иначе казано, това е 
битката между „немили-недрагите“ и „дип-
ломираните“, между „цървуланковците“ и 
„университантите“, между рафинираните 
интелигентски жестове и първичните слова 
и дела. Критическата инвенция на Св. Игов 
отвежда към връзката между Чардафон 
като „апология на простия човек, дори на 
простака, който според З. Стоянов е исто-
рически по-ефективен и по-голям родолю-
бец от „учените глави“ и Бай Ганю, с който 
Алеко е искал да осмее чардафонщината. 
В крайна сметка: „Това, което Захари иска 
да превърне в знаме, Алеко го превръща 
в карикатура“.

И ако връзката между Чардафон и Бай 
Ганьо е все пак по-очевидна, мястото на 
образа на Боримечката в нея е плод на 
мащабното асоциативно-типологическо 
мис лене на изследователя. За първи път 
в родната художествено-интерпретативна 
проза знаменитият герой от „Под игото“ е 
разчетен като сходен с образите на Заха-
ри Стоянов и Алеко Константинов. Едва 
ли е случайно, че Вазов ще го пренесе и 
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в „Нова земя“, за да го видим в ролите на 
партизанстващ общественик и полити-
чески шайкаджия. Впрочем именно тази 
трансформация на Слугата в Господар – об-
общава Св. Игов – е: „... смисловото ядро, 
образната същност на Бай Ганю – слугата, 
който иска да господарува, съхранявайки 
и в господарската си роля типичния за роб 
манталитет, който Ницше наричаше „ре-
сантиман“, а нашият Гео Милев – „вековна-
та злоба на роба“... Алековият образ-маса, 
човек-тълпа е потвърждение, че подобни 
явления се раждат в извън-ред-ни условия 
на исторически преходи; в епохи, когато 
светът се задушава от собствената си без-
надеждност. Става дума за робския (социа-
лен или национален) „ресантиман“ – фило-
софско-психологическо понятие на Ницше 
за обозначаване на злобно-паметливото 
накърнено самочувствие, което от своя 
страна е социално-психологическа основа 
на левите и десни тоталитарни идеологии 
и технологии на властта – глобализира из-
следователят.

А за интелектуално-авантюрния ли-
тературоведски „роман“ на Св. Игов с Бай 
Ганю ще ви разкаже самият Св. Игов от 
страниците на тази забележителна творба 
на българската хуманитаристика.

Антония Велкова-Гайдаржиева

Сава Василев • Цената на златото  
и на историята (Генчо Стоев:  
„Цената на златото“, 
„Завръщане“, „Досиетата“)
 
„Слово“, В. Търново, 2008

Сава Василев е изследвач, верен на 
авторите си – посвещава им се, търси ги 
като свои гледни точки към света, защи-
тава ги от възможни съмнения и нападки, 
пази ги като бащи, от които е взел силата за 
духовното си сбъдване. Такива за него са 
Владимир Василев и Генчо Стоев – Крити-
кът и Романистът. Заглавието на новата му 
книга „Цената на златото и на историята“ е 
директно назоваване на проблема – исто-

рията и златото се оказват в еднаква степен 
наративни, тъй като и двете са разказите 
на и за времето. Голямата интелектуална 
битка е историята да не се сведе само до 
повествования за златото, тъй като то, „по-
добно на мита е там, където се съставят и 
разказват истории. Самото му съществу-
ване предполага разказването на някаква 
история“ (с. 67). Подобно йерархично съот-
насяне между история и злато няма как да 
не открие нравствения проблем. Кой обаче 
го поставя? „Ако в историята има морал 
– пише С. Василев, – то това е моралът на 
интерпретаторите“. Ставането, случването 
е протичането на живота – интерпретира-
нето им обаче е подреждане в историята. 
Тълкуването на този проблем показва с 
каква отговорност изследвачът подхожда 
към романите на Генчо Стоев, постигайки, 
макар и в някои случаи разколебано, идея-
та за трилогия, съставена от „Цената на зла-
тото“, „Завръщане“ и „Досиетата“, които са 
израз на „авторовото мислене за историята 
като минало, настояще и бъдеще“ (с. 261).

Сава Василев не е съставил съдържа-
ние на книгата си, нито е озаглавил отдел-
ните части, някои от които са само изказа-
на сентенция. Получило се е критическо 
повествование с драматически обрати и 
множество кулминационни точки. Анали-
тичната част и бележките под линия не-
прекъснато кореспондират и читателят 
става като птица, която лети чрез мисълта, 
но се спуска и при извора. По този начин 
е изградена интригата около личността и 
образа на учителя Петър Бонев – водача на 
въстнието в Перущица. 
Проследявайки психо-
логията на творчест-
вото у Генчо Стоев, 
С. Василев откроява 
начина, по който пи-
сателят мисли исто-
рическата личност. 
Творецът прежи-
вява духовните си 
срещи с личността 
на Петър Бонев, 
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прави го център на творческия си замисъл, 
но го оставя в романа като второстепенен 
герой – става значима не биографията, а 
духът му. Чрез него авторът „гради романо-
вата философия на историята“ (с. 31).

Сава Василев разполага добре рома-
ните на Генчо Стоев в литературния про-
цес, провокиращо съотнася творбите и ги 
чете една чрез друга. С уважение и рес-
пект прие мам упоритостта му да чете „За-
връщане“ чрез „Цената на златото“, с удо-
волствие си правих бележки от коментара 
на отделните глави на романите, защото 
последователността и строгата логика на 
изследването е освежена с неочаквани и 
добри находки. Твърде перспективни са 
вижданията му за историята и фикцията в 
романа, а тълкуването на темата за златото 
преподрежда българските характери и съ-
бития. Имам любима страница – 61, лепнах 
си мисъл, който ме преследва: „В дните на 
изпитания няма мярка за много и малко“ 
(с. 71), и при кризата в държавността ни 
си главих автора за приятел, защото „два-
ма добри приятели струват повече от две 
лоши държави“.

Радослав Радев

Валери Стефанов • Някой отдолу

Диоген.bg, С., 2008

Това е роман за спасение на думите. 
Сюжетите са измислени, за да ги убиват. 
Следователно сюжетът трябва да бъде ни-
щото, за да могат думите да бъдат всичко 
останало. Словесните асоци-
ации заместват сюжетите, за-
щото са „спонтанни и отварят 
пътеки, които минават отвъд 
хоризонта на видимото, на пред-
варителната нагласа“ (с. 82). В 
спонтанността са и животът на 
думите, и освестяването на чо-
века, защото рационалистичният 
опит престава да бъде похлупака 

на вътрешния му свят. „Когато думите оста-
рели – пише В. Стефанов – и влезли в реч-
ниците на александрийските филолози, те 
били поразени от тежка амнезия... Хиляди 
думи забравили откъде са тръгнали и какво 
означават. Старчески болести ги налегна-
ли“ (с. 72). Спонтанността е нашия шанс да 
върнем младостта на думите. За началото 
на европейския ХХ век Ортега-и-Гасет от-
белязва, че човекът е престанал да казва 
това, което мисли, а винаги мисли какво ще 
каже. Романът на В. Стефанов лекува от тази 
психическа травма, защото е със свободни 
и чисти асоциации – дори пародията и иро-
нията не са неизбежното съмнение, а начин 
да се отгледа ценност така, както се отглеж-
да мушкато – с подрязване.

Това е философски роман, в който ге-
рои са сентенциите. Казаното и написа-
ното е съдба на човека, а не ситуацията и 
случката. Защото да си слуга на събитието 
означава, че не може да имаш образ отвъд 
него, затова „вече никой не иска да слугу-
ва на никого“(с. 88). Дошло е време да из-
мием лицето си, защото скритото от праха 
на времето ще освежи окото, приучено 
да следи линията, която първоначално е 
била перспектива на мисленето ни, а сега е 
просто линейно време – хронология, която 
ни изяжда... Тръгваме в обратния порядък 
и стъпваме там, където е липсващото, скри-
тото, за да спрем онази скорост, която спо-
ред Пол Валери днес унищожава мисълта 
и насладата. С това обаче Валери Стефанов 
не иска да ни обсебва, а да ни напомни, че 
той е непредвидим, защото е свободен и 
очаква читателят да му отвърне със също-

то и четенето да е дописване с авто-
ра, а не след него. Пишещият чете, 
а който чете – пише. При това поло-
жение за възприемането на рома-
на не могат да важат думите: при-
чина, следствие, следователно, 
логика, сюжет, министър-предсе-
дател, а действеното пораждане 
на спонтанност, асоциации, сън, 
музика, жажда, червена шапчи-
ца и разбира се пощальон, за-
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щото романът е писмо, което се нуждае от 
повече читатели. Напишете само адреса: 
Валери Стефанов. „Някой отдолу...“ Не отбе-
лязвайте името на града, защото той няма 
да се отзове с мъдростта си.

Радослав Радев

Николай Стоянов.  
Френската стая (разкази)

”Фабер”, В. Търново, 2008

Това е книга, в която разказите на пи-
сателя разговарят със себе си, оглеждайки 
се в огледалото на времето. Формата е ин-
тересна и в известен смисъл позната – ня-
кой разказва истории, които са се случили 
с него. А не истории за истории, станали с 
трети лица... Това, разбира се, е подвежда-
що, но е част от интригата за нароч-
но дирената непретенциозност. В 
същата посока работят и повечето 
отворени (май почти всички) фи-
нали. Писателят някак нарочно 
демонстрира отказа си от съби-
рателност и “развръзка”, още 
по-малко разчита на нарочно 
послание, обясняващо и целепо-
лагащо сюжета... Така разказана-
та история внушава усещане за 
непосредственост. Подобно на би-
товия диалог, и тук нещата формално не се 
подчиняват на стройния литературен ка-
нон. Има нещо недовършено, недоизказа-
но... Текстът подвеждащо подсказва: четеш 
за истински неща, те не са литература, а 
набързо записани спомени, които, поради 
своята знаменателност, си струва да бъдат 
споделени. Нищо повече... На професиона-
листа обаче не му остава друго, освен да 
заподозре автора в артистичен флирт с по-
мощта на автобиографичните фрагменти и 
подшепванията на въображението. И няма 
как, трябва да преглътне закачката: разказ 
може да се направи от всичко, дори когато 
се шегуваш с истината... Всичко това обаче 

е в „жанра“ на пресериозната шега. От опит 
зная колко „лесно“ се пишат простичко раз-
казаните сюжети, да не говорим и ако са 
от първо лице. Нужен е много голям опит 
и талант, за да постигнеш подобен ефект. 
При това без да натрапваш философски 
тези и език, а да проведеш атаката по фи-
лософстването незабележимо и убедител-
но... Николай Стоянов умее да се шегува. 
Не само в разговори – там той е знаменит 
събеседник. Във “Френската стая” се шегу-
ва често и с историята (“Коляното на исто-
рията”), дори си разрешава да я поправя и 
дописва (“Френската стая”). Едва по-късно 
на читателя започва да му нагарча. Защото 
осъзнава, че и тя, историята, толкова годи-
ни е правела същото с него – шегувала се е, 
без да го пита. Затова Н. Стоянов бърза да 
ѝ даде урок – човекът прави историята, той 
съставя и пише нейните разкази, следова-

телно тя е част от неговите плът и дъх. 
И когато стои безучастна, по-
тънала в прах и вкаменелости, 
отдавна мъртва или неизвестна, 
може да бъде събудена, възкре-
сена, преродена. Стига случаят 
да го пожелае. Едно хрумване на 
писателя – и старата, застинала в 
безветрието на провинцията дама 
се събужда за живот. Превръща 
се дори в телевизионна звезда... 
Лично за мен особено затрогващ е 
разказът “Дървото на Мария”. Изклю-

чително интересна находка е и идеята в 
“Германия привечер”. Различни и недотам 
близки са ми интонациите в “Тялото”... Кни-
гата “Френската стая” е извор на една поза-
бравена радост – на радостта от прочита на 
добрата и умната литература. Нещо толко-
ва необходимо след постмодернистичната 
умора от шумотевни гласове и безнаратив-
ни лабиринти, заради които не става ясно 
дали въобще си бил раждан, или си плод 
на нечие възпалено въображение.

Сава Василев
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Атанас Липчев •  
Крадци (роман)

„Фабер“, В. Търново, 2008

Последният роман на Атанас Липчев е 
поредното доказателство, че добрата ли-
тература я има, но заедно с нея се засилва 
и късогледството на завистта. Само така 
мога да си обясня липсата на по-голямо 
внимание от страна на специализираните, 
пък и на комерсиалните 
издания у нас. „Крадци“ 
е нещо като семейна 
сага за съвсем близкото 
ни вчера, което, за съ-
жаление, продължава и 
днес. Трудно е да изброя 
всички достойнства – от 
умението да се фабулира 
интересно, до боравенето 
с диалога и сериозните на-
блюдения върху процесите, 
завладели обществото ни. След двата 
тома на „Тежки пари“ и „Тихият бял Дунав“ 
новият роман на Ат. Липчев навлиза още 
по-дълбоко в трудната територия на най-
новата ни история. Намирам този роман 
наистина за историчен (не за историче-
ски в чистия смисъл на думата). Историч-
ността му се състои в това, че писателят 
има очи за същността на случващото се. 
Поставил си е за задача да улови и моде-
лира типичното за времето. Не, не по евти-
но-ефектния начин – насилие, скандален 
език, еротика, безцеремонно въвличане 
на политици и други публични личности с 
цел по-високи продажби и хедонистичен 
транс от нарочно предизвиканата, нездра-
ва публичност... Композицията е макси-
мално опростена – използвана е евангел-
ската матрица с малка, но многозначител-
на промяна. Три от главите носят имената 
на главните герои – съименници на еван-
гелистите Марко, Матей, Лука. Четвъртата 
отказва да следва примера докрай, въвеж-
дайки името на четвъртия главен герой в 
романа – Армен. Така на мястото на Йоан, 

автор на най-интересния и най-противо-
речивия евангелски текст, се явява разказа 
за енигматичната личност на приятеля от 
детството Армен. Писателският талант на 
последния е още един знак за междутек-
стовата натовареност на последната глава, 
но и на романа като цяло. Откровено ли-
тературният финал с помощта на Булгаков 
е нарочно търсен жест, който метафизира 
развръзката и едновременно я зарежда с 
иносказателност. Иначе Липчев няма на-

гласа за преекспониране на литератур-
ност. „Крадци“ е най-доброто четиво в 
жанра на съвременния роман, предназ-

начен за по-широка читател-
ска аудитория. Заедно с 
това притежава завидни 
литературни качества, 
достойни за вниманието 
на специалистите. Но като 
че ли една от най-големите 
заслуги тук и в излизащите 
напоследък романи на Лип-
чев е изключително точната 
мярка при съчетаването на 
социокултурната реалност 

(топонимия, медии, публични личности) 
с капризите на фантазното – на езика на 
реалността и документа с фикцията. Така 
имаме усещането, че случващото е на ръка 
разстояние от нас, че е било и продължава 
да бъде пред погледа ни и, заедно с това, 
че ни се предоставя необходимата дистан-
ция, за да видим едрите и важните конту-
ри. Да уловим събитията като история.

Сава Василев

Божидар Богданов •  
Маски на ероса 

„Жанет-45“, Пловдив, 2008

При толкова много страст – тази стихо-
сбирка е откровение, при толкова много 
сетивност творбите в нея са благослов над 
жената, постигнат чрез сладостното по-
губване на мъжа. Една прекрасна поезия 
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чийто ритъм не е в римите, а в пулса на 
желанията, на плътските игри – любовно-
то тайнство е музиката, даваща живот на 
думите. Запитвам се, покорен от изрече-
ното – ако поезията е излязла от играта, то 
коя е играта? И като дете се подсмихвам на 
откритието си. Влизам в еротичният танц 
на стиховете, който е непредвидим и хао-
тичен, защото е породен от мъглявините 
на плътското изживяване, в които мъжът е 
това, което не може да бъде в никоя друга 
ситуация – няма аналог и чувството за не-
повторимост ражда мисълта за божестве-
ното.(„демиург след акта на любов“, – стих. 
„Ако бях бог“).

Не са случайни постмодерните литера-
турни препратки към Славейков и Яворов 
(цикълът „Любовни песни от постмодерни-
зма“) – поети, които ни научиха, че жената 
е такава, каквато я създадем. Възхитен съм 
от енергията, с която Божидар Богданов я 
сътворява – усърдие, което си струва. Мъ-
жът участва, изживява и ползва, доволен 
че в миговете удоволствие постига пъл-
ноценно моженето си. А каква по-голяма 
наслада от любовното можене? Сътворява-
нето на жената е успоредено с акта на ней-
ното ползване. Комплексът Пигмалион не 
се изразява в това, че мъжът извайва своя 
жена-идеал, защото не може да намери 
сред божиите създания нито една достой-
на за него – лирическият аз на Б. Богданов 
само я открива и дотворява чрез сетива-
та и разума си. „В началото бяха езиците /  
Топли и Влажни / Търсещи се / После всич-
ко се сля / Хаос на диви материи“.

И все пак поетът си остава в своята кра-
сива свенливост – разбира, че П. Яворов 
като не скрива имената на своите „свръх-
жени“ – Мина и Лора, дава храна на веко-
вете, но предпочита само да загатне, че 
случилото се в живота е изгряло в поези-
ята му.

Радослав Радев

Валери Станков •  
Усмирителна риза за ближния 
(любовна лирика)

„Книгата“, Варна, 2008

Тази книга ме подкупва с няколко 
неща – с трогателна еклектика между нес-
крито демонстрираното мъжко начало 
и омекналата като топла глина душа на 
поета, която се изплаква в думи, макар да 
предпочита да нарече това вик или крясък. 
Подкупва ме и с това, че не съм чела такъв 
нежен Валери Станков, с такава кротнала 
се душа, макар пак да вилнее из Вселените, 
да лети в поезиите, да чувства как в мозъка 
му се срутват ята. Подкупват ме и скупчи-
лите се в стихотворенията му умалителни, 
и умалителни на умалителните, и онази 
нескрита отдаденост на връхлитащото 
чувство, когато поезията е непрекъснат, 
изгарящ и разтърсващ монолог, нищо че 
е накъсана на отделни стихотворения, а те 
имат отделни заглавия.

Въпреки вродената му способност да 
се репчи на стихиите и да ги опитомява 
със завидна виртуозност в стиховете си, в 
новата си книга Валери Станков от време-
навреме си позволява лукса да си признае 
загубите в емоционалните битки и това е 
мотивация майсторски да превърне сла-
бостта си в искрящ стихотворен къс.

Както винаги, поетът абсолютно кон-
тролира границите на словесната ексцен-
тричност, до дъно изгребвайки със страст, 
ожесточение и неистовост всеки кладенец, 
до който въображението му се докосва.

Няма съмнение – всяка нова книга на 
Валери Станков е преодоляване на нова 
извивка на спиралата, по която той е из-
брал да лети душата му и да се катерят ду-
мите му. С оглушителен драматизъм между 
редовете дори на най-тихите му стихове 
се процежда неумолимата обреченост – 
предопределеността и избора: с цената на 
всичко да бъдеш винаги и на първо място 
поет, каквото и да ти струва. И покъртител-
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ното съзнание и признание за цената, коя-
то плащат другите, само избрали да бъдат 
около теб – като жертвени муши-
ци, изгарящи в гибелната 
ти светлина.

В смразяващите ви-
елици на премълчаното, 
в страховитите бездни на 
подмолните чувства, във 
въртопите на сподавената 
страст – стихотворното май-
сторство на Валери Станков 
расте и набира скорост, за да 
се понесе стремително все 
по-високо и по-високо, в раз- редения 
въздух – там, където думите свършват. И 
където могат да дишат и летят само ис-
тинските поети.

Валентина Радинска

Валери Станков • Аз съм 
светлият мъж към безкрая

„Книгата“, Варна, 2008

Ако в България, по-точно в българското 
училище, се изучаваше предмета „поезия“, 
последната книга на Валери Станков „Аз 
съм светлият мъж към безкрая“ би могла 
да бъде идеалният учебник. И не само за-
щото авторът е поет, открояващ се с ярък 
талант (такива у нас има мнозина), а защото 
Валери Станков е цялостен поет. Неговото 
творчество, и особено последната му кни-
га, валидира едно съвършено използване 
на поетическия „инструментариум“: дарба-
та да раздвижва imago-то на словото в раз-
лични пространствени нива, да извежда 
общопризнати формули от проридно раз-
говорното и със завидно майсторство „да 
ги вмества“ в полетата на метафоричното 
художествено изобразяване. Казано най-
просто: Валери Станков сплавява дарова-
нията си на философ, художник и облада-
тел на света, който обитава и съпреживява. 
От трагично-клетвените дълбини на родо-
вото, от „прегазеното огнище“ и „солената“ 

българска свобода, със силата на дарената 
му от Бога словесност, поетът издига духа 
през и над скърбите на човешкото сред 
„космясалите облаци“, „чорлавите светка-
вици“, там, където душите на 6-милиард-
ното човечество летят като птици, там, къ-

дето червената кал за 
направата на грешния 
Адам се преобразява в 
„черна вселенска бра-
да“, в безкраен етер, от 
който начева всяко ново 
Сътворение. Постижимо 
единство за Твореца и 
неговите страдащи зем-
ни въплъщения. Какъвто, 
несъмнено, е Валери Стан-
ков.

Снежана Иванова

Владимир Янев • Живият 
разказвач Николай Хайтов

„Екобелан“, Асеновград, 2007

Ако една история бъде разказана, тя 
ще възкръсне, а ако онзи, на когото бъде 
разказана добави към нея нещо от себе си, 
това ще я направи безкрайна…

Книгата на Владимир Янев  „Живият раз-
казвач Николай Хайтов“ съчетава писането 
на изследователя с увлекателното гово-
рене на сладкодумния разказвач. Текстът 
на книгата е структуриран по начин, който 
въвлича читателя в различни модели на 
общуване, разкривайки идеята на автора, 
че съживяването на отминалото се случва 
най-пълноценно в неговото обговаряне.

В първата част „За срещите ми с Нико-
лай Хайтов и за тази книга“ разказвачът 
Хайтов е видян в ситуацията на живото не-
посредствено общуване. С белетристично 
майсторство е предаден разговорът меж-
ду автора и Николай Хайтов в с. Ягодово на 
18 август 2000 г. Тогава в основна тема на 
събеседване се превръща литературната 
среща с писателя в аудиториите на Пло-
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вдивския университет, състояла се триде-
сетина години по-рано. Безпристрастно-
спомнящата позиция на Вл. Янев възстано-
вява обективната фактологичност, а умело 
предадените коментари на Н. Хайтов ожи-
вяват случилото се, тъй като разкриват лю-
бопитната за читателя писателска интер-
претация за събитието.

С фрагментарната студия „Живите „Диви 
разкази“ Владимир Янев като че ли подка-
ня: „Хайде, да преговорим Хайтов!“ Без да 
теоретизира проблемите на поетиката на 
разказа на 60-те години, авторът поднася в 
синтезиран-асоциативен лекционен вари-
ант параметрите на възможния прочит на 
сборника „Диви разкази“. Тематизирани са 
проблемите за гората; мъчния живот на ге-
роите; света, красотата, смеха в творбите; 
структуриращото разказа първоличното 
говорене и двойното гледане на персона-
жите… Авторът дава възможност на чита-
теля равностойно да се включи в „играта“ 
на интерпретация, тъй като не налага стро-
го аргументиран авторски анализ. Диало-
гичният характер на студията се поддържа 
и от задочния разговор с Николай Хайтов 
за смисъла на изкуството, за техниките на 
писане и възприемане на текста. Като ав-
токоментари към подбрания художествен 
материал звучат приведените размишле-
нията на самия писател („Ако в дъното на 
какъв да е разказ няма една 
човешка страст – не може 
да бъде истински разказ“; 
„Разказът е всъщност меж-
ду редовете“; „Писателят 
трябва да знае вкупом оно-
ва, което поотделно знаят 
историците, етнографите, 
фолклористите и езикове-
дите“).

В третата част на кни-
гата: „Диви разкази“ в бъл-
гарската литературна критика“ Влади-
мир Янев „оживява“ писателя с рекон-
струкцията на метатекста, свързан със 
сборника. Чрез хронологично аналитич-
ното представяне на критичното усвоя-

ване на Николай Хайтов авторът обговаря 
и научно книгата. С реабилитирането на 
литературнокритическия рецепционния 
модел Владимир Янев запълва звеното в 
своя разказ за Хайтов, като не пропуска да 
отбележи и възможностите за бъдещи про-
чити на творбата.

С книгата си „Живият разказвач Ни-
колай Хайтов“ Владимир Янев желае да 
провокира младите читатели да прочетат 
нещо от знаменития сборник разкази, да 
го препрочетат, да прочетат всички негови 
творби… Той би се радвал, ако се намерят 
читатели, които няма да доволстват от при-
ведените фрагменти, а ще потърсят и ста-
тиите на приведените автори… С постиг-
натата си диалогичност книгата изпълнява 
част от тези желания и напълно оправдава 
усилията на автора да „оживи“ „живия раз-
казвач“…

Илиана Димитрова

Владимир Янев •  
Литературният Пловдив  
от ХІХ век до наши дни

„Хермес“, Пловдив, 2008

Владимир Янев е автор на много спе-
циални книги, но тази като че ли е най-
близо до една черта в неговия характер 
– да създава литературно пространство, 
срещайки хора пряко разстоянията и 
времето. Като че ли нямам друг колега 
и приятел, който да ме е запознал с тол-
кова много и различни личности. Поня-
кога ми се струва, че Владо е роден, за 

да обозначава центъра на 
нещо много важно, около 
което се върти цял един 
свят... „Литературният 
Пловдив“ е уникално че-
тиво, сплавяващо разно-
родни факти, летописни 
бележки, ловко прокрад-
ващи се критически оцен-
ки, литературноисториче-
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ски ескизи, точно изтеглени линии, порт-
ретуващи образи на писатели от миналото 
и настоящето... Трудно ми е да определя 
„жанра“ на тази книга. А вероятно очаро-
ванието ѝ е тъкмо в това – да си остане не-
подведима. Излишно е да разсъждавам на 
тема трудоемкост – това е видно по усло-
вие. Допадат ми кратките текстове, посве-
тени на града Пловдив в самото начало на 
книгата. Тази своеобразна експозиция съз-
дава нужния контекст, културноисториче-
ската аура, излъчваща посланията си към 
новите времена. Освен всичко друго, тя и 
задължава. Защото оттук насетне всеки – 
от най-ярките писатели на литературната 
ни сегашност, до тепърва разлистващите 
се таланти – ще трябва да живее с мисъл-
та, че е сравним. С нещо дотолкова голя-
мо, че да бъде история. Зная, че книгата е 
замислена преди всичко като справочник. 
Но познавайки автора, никога не съм вяр-
вал, че ще се задоволи единствено с тази 
роля. Вл. Янев не може да не е знаел – а 
сега окончателно се е уверил, – че ще бъде 
подобаващо „възмезден“ за дързостта си 
да портретува оценъчно. Но е поел тази от-
говорност. На недоволните бих дал съвет 
– направете своя версия и портретувайте 
какво ви се иска. Ако ви стиска!

Сава Василев 

Владимир Янев, Иван Митев • 
При златната река.  
Думи за Георги Богданов

„Опонент“, 2008

Има книги дебели – авторитетни или 
пък кухи, има други – тънки, но умни и съ-
държателни, а тази е – само четиридесет 
страници – повече брошура, отколкото 
книга. Толкова изпосталяла, че още малко 
– ще ѝ паднат потурките, както би се изра-
зил прочутият шлагерист С. В. На читателя 
му трябва известно време да се ориентира 
в нейната жанрова идентичност, респек-
тивно в това кой и за какво говори и защо. 

Уж е ясно, че това са думи за Г. Богданов, но 
не можеш отведнъж да определиш кой е 
обектът и кой субектът на разказа. Ако ре-
шиш да направиш рецензия – непременно 
ще изпаднеш в недоумение за какво да пи-
шеш – за особеното съдържание на книга-
та като цяло, за художествените разкази в 
нея, за човека Г. Б. или за Негово Величест-
во Гогаль. 

Въпреки че на корицата четем имената 
на двама автори – Владимир Янев и Иван 
Митев, по всичко личи, че главната иници-
атива е на неуморния и вездесъщ Влади-
мир Янев, решил да отдаде почит на стар 
и заслужил приятел, да изпълни някакъв 
дълг, който отдавна носи в себе си. Пък 
като махнем въвеждащите думички, в ко-
ито са дадени кратки биографични данни 
– нещо като идеологическо алиби на кни-
гата, главно съдържание остават двата ху-
дожествени разказа на авторите, разкази 
колкото биографични, толкова и автобио-
графични. А двете стихотворения от Г. Б., 
публикувани в началото, явно имат за цел 
леко да тушират автопортретното начало 
в книгата – доколкото е възможно това, 
разбира се. Или пък да бъдат тълкувателен 
код на въпросните разкази.

Хвърля се на очи и друг жанроразли-
чителен белег – силният градус на повест-
вователната фактура, което прави книгата 
определено противопоказна не само за 
детската възраст, но и за всякакъв вид въз-
държатели и блюстители на трезвеността 
и гражданския морал. На всяка страница 
бълбукат горещи мехурчета вино, мътни 
облаци от гроздова пара са проникнали в 
авторските съзнания и то в такава степен, 
че на любезния читател му става малко не-
удобно. Но ако не друго, този белег ни под-
сказва бохемско-артистичната подкладка 
на спомените, помага ни да разпознаем са-
мата книга като юбилеен жест на внимание, 
като помен за близкия човек – не във вид 
на обичайния некролог, а като особен вид 
литературно съпричастяване към мърт-
вия, но жив приятел. От поясненията раз-
бираме, че личността на приятеля отдавна 
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занимава съзнанието и чувството за дълг 
на Владимир Янев (за същото свидетелства 
и книгата на последния „Съдържания. Раз-
кази и още нещо“ (2000), в която откриваме 
следното многозначително посвещение: „В 
памет на Г. Богданов, даден ми от Бога за-
винаги“). 

Но най-важното свидетелство за тази 
съдбовна съпричастност са поместените 
два разказа, единият – „Празникът“ на Иван 
Митев – ефирно лек, с прозрачен белетри-
стичен рисунък (признавам, че 
ме заинтригува да поразбера 
повечко за неговия създател), 
другият – „Е, и…?“ на Влади-
мир Янев – експресионистично 
сгъстен и невротичен (каквато е 
личността на автора му). Макар и 
различни като натюрел, те зара-
зяват с искреността си и се четат 
с удоволствие. В двата разказа ре-
алното неусетно прелива в съня и 
мечтата, и двата са отворени към 
някаква отвъдност, сякаш поели в себе си 
смисъла на стиха – „и всичкото, което ня-
мам, ми стига за един живот“.

Накрая всяко съмнение се разсейва – и 
двамата автори са в плен на особената бо-
хемска харизма на Г. Б., човек, знаещ оно-
ва, което другите са забравили. Открива 
се пълна идентичност между стиховете на 
поета и разказите за него. Душевна чис-
тота, безбрежност на вътрешните пориви, 
постоянното неспокойствие на един дух, 
търсещ своя пристан там, при метафизич-
ните извори на живота. (Може би затова 
реката е оня символ, най-подходящ да из-
рази тази вкорененост. Тя става необходи-
мата символична и битийна норма, спрямо 
която поетът оценява своите духовни рав-
носметки – победи и поражения.) 

Убеждаваме се, че става дума за наисти-
на рядка фигура, за особен чешит, въплъ-
щение на образа на Поета, човек не от този 
свят, пътуващ непрестанно по безкрайните 
и капризни пътеки на свободната човешка 
мисъл, бохема в ония позабравени изме-
рения на понятието; парадоксалист, готов 

да опонира на всяка истина и да създаде 
нова, по-красива; някакъв странник, из-
глеждащ не съвсем уместно в нашия свят; 
дете, напомнящо на нормалните, че има и 
нещо друго, че най-важното е невидимо; 
селски принц – врабче с червени очи, – 
щастлив в своите приумици, в поетическа-
та си лудост, готов да изживее живота като 
безкраен празник, а накрая да се изплези 
на света – „Е, и ?…“ 

След като прочете тези разка-
зи, читателят е готов да се отка-
же от претенции към жанровата 
идентичност, напълно да разбере 
авторите и даже да се съгласи с 
тях. Подобно на всяка форма и 
формата на тази книжка е уни-
кална – като съставителя Влади-
мир Янев, известен с богатото 
си жанрово въображение, но 
преди всичко като човека, за 
когото тя е направена. И още: 

като светлата му сянка – Негово Вели-
чество Гогаль с незабравимия „Шинель“ – 
вечна емблема в търсенето на тайната на 
човешката същност и предназначение. 

„Думи за Георги Богданов“ – малка 
книга за приятелството, обичта и дълга, за 
златната река, която някога сме имали – из-
вън света, извън живота даже…

Петър Стефанов

Керана Ангелова • Видения

„Знаци“, Бургас, 2008

Авторката е сред малкото съвременни 
писатели, които еднакво добре владеят 
изкуството да разказват и да поетизират. 
Новата ѝ поетическа книга и като съдър-
жание, и като визия изцяло се покрива с 
обявеното от повелителя на текста – за-
главието. Видно е от първото докосване 
до книгата. Стиховете са трудно достъпни. 
Трябва да се разгадае мистерията около 
отварянето на книгата, скрита в специална 
корица. Оригинално решение, продълже-
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но и на равнището на книжното тяло, взело 
на заем плисираната одежда на диплянка-
та. Резултатът: поетическото слово потъва 
и изплува (пътува) сред лабиринта от гън-
ки и страници, чезне и се явява подобно 
видения. Излиза, че едноименният текст 
може да бъде прочетен в неговата цялост, 
като поема от 32 различни по големина 
части. Форматът предразполага към „кръ-
гов“ прочит. Подобно символа на змията-
вечност-безвремие, захапала опашката си, 
краят догонва началото и четенето попада 
в капана на следващия (поредния) прочит. 
По коловоза на извървяното обаче може да 
се пътува с други очи... Книгата има много 
лица. Част от тях са съпътстващите рисунки 
и знаци. Всички те, завързани с невидимата 
нишка на асоциативната заедност, рисуват 
променящата се картина от образи-виде-
ния. Същите, заради които книгата поде-
ма разговора си с читателя. И разказва за 
„вдовицата Мила“ и за „клошаря Данчо“. Аз 
не познавам тези две – навярно истински 
– лица. Но познавам общата ни приятелска 
Соня Кехлибарева, чиито думи отекват във 
фрагмент 26. Думи за Него („Той“), за яв-
ния тайнопис на знаците Му. „Видения“ е 
чудесно издание, с което можеш еднакво 
добре да започнеш или да завършиш нещо 
важно, без значение кой е денят и какъв е 
сезонът на времето или чувствата.

Сава Василев

Galia Simeonova-Konach • Człowiek 
o wielu imionach. Antologia prozy 
bułgarskiej na przełomie XX i XXI 
wieku 

Varsovia-Serdica, Warszawa, 2007

Видяна като „Човек с много имена“ (по 
разказа на Георги Господинов), най-съвре-
менната българска проза (след времето 
на прехода от 1989 г.) показа лицето си на 
полския рецепционен хоризонт. Съста-
вителската заслуга принадлежи на Галя 
Симеонова-Конах, доктор на Ягелонския 

университет и преподавател в Познанския, 
бивш директор на Българския културен ин-
ститут във Варшава, една от онези лично-
сти, които с готовност превръщат себе си в 
мостове между две култури – на родината 
и на призванието. С направената прецизно 
антология, тя си поставя за цел да предаде 
облика на т. н. „неочаквано поколение“ в 
съвременната българска литература, „къ-
дето подобно на колода от карти се смес-
ват историята, постмодерните реалии на 
екзистиращия съвременен човек, симво-
ли, взети от фолклора или Античността; ди-
онисиевският поток на южняшката ментал-
ност се слива с черната макабричност на 
алогичната действителност, с младежките 
субкултури и еротиката....“ Антологията 
има за задача и това: да преодолее все още 
действащите конвенционални рецепци-
онни клишета на „балканската екзотика“ и 
„образа на хайдутина“.

Подборът на текстовете възниква в 
процеса на преподавателската дейност 
на Галя Конах в университета „Адам Миц-
кевич“ (Познан) във връзка с изкуството 
на превода и принципите на преводаче-
ска рецепция, отнесени към съвременни 
текстове. Намерено е физиономичното за 
съвременната ни литература и същевре-
менно онова, което вълнува полския млад, 
търсещ възприемател, което е в съзвучие с 
нагласите му и е интересно за него. Прево-
дачите са определени чрез конкурси – това 
са 7 абсолвентки на Познанския универси-
тет, две на Лодския и още три преводачки 
на по-високо стъпало, в това число и със-
тавителката.

В антологията участват текстове на 9 
представители на съвременната българска 
проза, упътени към хребета на класиката: 
Емил Андреев, Алек Попов, Георги Госпо-
динов, Емилия Дворянова, Здравка Евти-
мова, Райна Маркова, Валентин Георгиев, 
Деян Енев. Един от деветте е и главният 
редактор на настоящия алманах Сава Васи-
лев, представен с фрагмент от „Летище за 
пеликани“. Както определя в предговора 
си съставителката, в неговата проза се явя-
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ва атмосферата на съвременните градове-
наследници на границите на Римските ме-
трополии, които са „битови и културно-ис-
торически фрагменти на описаната дейст-
вителност, дискурси на все 
още живата Древност“.

Предговорът към ан-
тологията представя една 
по-широка и задълбочена 
панорама на съвременната 
българска проза и нейните 
достижения, с още повече 
автори – Теодора Димова, 
Владимир Зарев, Мария 
Станкова, Албена Стамбо-
лова, Боян Биолчев. В нея проницателно 
са хванати чертите на поколението и не-
говите разнопосочия: нереализираните 
очаквания и срутените табута, обсесията 
на тялото и триумфът на женствеността, 
семиотичните игри с култура та, мисти-
фикациите, екзистенциализациите, ен-
циклопедизмът. Както и дълбоките подмо-
ли на идентичността – разпъната между 
история, етнос, народ, пол и култура.

Маргрета Григорова

Владимир Шумелов •  
И така нататък

„Фабер“, В. Търново, 2007

„И така нататък“ е третата книга с ху-
дожествена проза на Владимир Шумелов. 
Тя има репрезентативен характер с оглед 
на това, че е съставена от вече познати 
(публикувани в предишните му две книги 
„Двойно“ и „Между Бекет и Аз“, както и в пе-
риодичния печат) разкази, селектирани и 
редактирани от автора в определена, най-
вече стилистична посока. Прави впечатле-
ние, че от предишните книги са отпаднали 
разкази, които имат по-изразена наратив-
но-изобразителна поетика като „Погледът 
назад“ от „Двойно“ или „Нароченият“ и 
„Пърпъла“ от „Между Бекет и Аз“. Разказът 
„Самоубийството“ от първата книга на ав-

тора и неговата преработка в настоящата 
книга е показателен за редакционните 
насоки на „И така нататък“. Заложено е на 
краткостта, експресивността, силно изра-

зената асоциативност. Действителност-
та е деструктурирана, в центъра на вни-
манието е не самата случка, а нейното 
изживяване в съзнанието на условния 
разказвач, който независимо в какви 
социални роли се изявява, не крие сво-
ята основна (авторефлексивна) роля на 

пишещ.
Прозата на Влади-

мир Шумелов от 90-те 
години е една типично 
постмодернистична бе-
летристика, която, макар 
и флиртуваща с ниските 
етажи на социалното и 
езиково битие, си остава 
интелектуалистка проза. 
Със своята колажност, 

фрагментарност, алюзитивност, цитатност, 
пародийност и пр. тя изисква и нов тип 
читател, подготвен за нейното възприема-
не. При всички случаи това не е масовият 
читател, макар че героите на тази проза са 
извлечени буквално из маргиналните оби-
талища на социума. Езиковата фриволност 
и поведенчески непукизъм са само една-
та страна на рецепционната нагласа. Зад 
привидното нищоправене и обезсмислено 
приплъзване из нишите на всекидневното 
се прокрадват трагическите симптоми на 
цяло едно поколение, обезличено, смаза-
но от нуждите на оцеляването, обездухо-
вено и лутащо се из лабиринтите на неосъ-
ществените мечти. Разказите на Владимир 
Шумелов търсят онази изразителност на 
словото, която би била адекватна на една 
такава чувствена и духовна нагласа на част 
от българското общество.

От другата страна тези разкази са част 
от своеобразния естетически бунт на едно 
поколение млади писатели, търсещи свой 
път и стилистика, свое място в родната бе-
летристика. Самият Вл. Шумелов в предго-
вора към „Между Бекет и Аз“ е формулирал 
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своя бунт много точно: „Мразя позитиви-
зма и маргиналиите. Обичам ония тънки, 
хладни, урбанистично обагрени нюанси, 
които ни правят по-хора.“ И още: „Сега съ-
зирам доста по-отчетливо, че винаги съм 
се стремял към това „рушащо“ начало в 
творчеството.“ Отличителна черта на все-
ки авангардизъм е рушащото начало. Но 
какво идва след това? Същинският модер-
низъм е загрижен да създаде една нова 
художествена система, която не се отнася 
с пренебрежение към предишните. И ако 
една част от младите български белетри-
сти се насочиха към бохемско-фриволно-
то, опростено и провокиращо писане на 
американската проза след Хемингуей, в 
това няма нищо лошо. Въпросът е за след 
това. С какво ще се изпълни пространство-
то между „Аз и Бекет“.

В книгата има един нов, неписан през 
90-те години текст, „И така нататък“. Той не 
само е дал заглавието ѝ, но и заема особе-
но място в нея с доста различната си поети-
ка. Жанрово бихме могли да го определим 
като епистоларна новела. Тук ще видим 
един нов Владо Шумелов – само наглед 
формално. Съдържателно и тук присъстват 
иронично-самоиронични отпушвания на 
духа, интелектуалистките запращания към 
един или друг писател, художник или музи-
кант, терзанията на пишещия, хронографът 
на един случващ се понякога без теб живот. 
Всъщност един писател няма как да избяга 
от своя живот. Той пише за онова, което по-
знава най-добре. И не е важно толкова за 
какво пишеш, а как пишеш за него. В пис-
мата до Клара се е сменил зрителния ъгъл 
на автора. Неговият (доста автобиографи-
чен) герой вече говори не от позицията на 
иронично дистанцирания или абсурдистки 
разнищен човек, а от позицията на влюбе-
ния в живота такъв, който намира смисъл 
в онова, което прави. И оттук езикът вече 
изгубва хладната си символност, обвит в 
носталгия и надежда, достигащ чувствен 
автентизъм, който опира в границите на 
фикционалното и ни сепва с мисълта дали 

не сме станали жертва на поредната писа-
телска игра.

При все това „И така нататък“ е хубава 
факшън проза, написана с много топлина, 
тъжна самоирония и очакване. Доколкото 
се занимава фикционално-автобиогра-
фично (ако може да съществува такова 
понятие) и с творческия процес на пише-
щия писмата, тя изпълнява и функцията на 
саморефлексивен метатекст (писателят от 
90-те за добро или лошо се изявява и като 
критик). Та в едното от писмата влюбеният 
герой-писател споделя: „Освен това човек 
като мен трябва да се върне към „традици-
ята“, от „модерните“ техники да остави само 
това, което му върши работа, да премахне 
всички претенции и да се стреми към ня-
каква метафизична простота...“ 

Дали тази естетическа заявка ще напус-
не условните рамки на писмата до Клара и 
ще се превърне в ново творческо кредо на 
Владимир Шумелов, тепърва ще разберем. 
Лично аз се надявам това да се случи, защо-
то ще позволи едно по-пълно разгръщане 
таланта на писателя.

Николай Димитров

Ивайло Иванов •  
Пастирът на мухи

„Линеа принт“, Троян, 2008

„Пастирът на му хи“ 
е петата стихосбирка 
на Ивайло Иванов, в 
която той не изневе-
рява на себе си, впли-
тайки в образността ѝ 
сатирическото намиг-
ване, палимпсестното 
заиграване с чужди 
слова, самоиронич-
ните привързаности 

на аза към несъвършенствата на битието, 
патосът на лирическата изповедност и 
почти метатекстовите отдалечавания от 
съкровеността на поетическото слово.
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В книгата се наблюдава една непрекъс-
ната смяна на лирическия изказ, който пре-
минава през: пиетета към една изгубена 
духовност („Почит към старобългарската 
литература“) и пиетата на една изгубена 
вяра („Слизане на Христос в ада“, „Нощта 
преди изпита“); сатирическата болка от 
битийстващия конформизъм („В кабинета 
на критика“) и дълбоко екзистенциалната 
равносметка с битийното („В очакване на 
беломорското течение“); (само)иронич-
ния преглед на историята („Мемоар от 
въстание“, „Димитров пише писмо до май-
ка си“) и „осериозностените“ поучения на 
всекиднев ното („Последният писък на тех-
никата“).

Любимият жанр на Ивайло Иванов е 
поемата, с цялата условна и иронична от-
носителност на своя формат. Всяко стихо-
творение в книгата разказва една малка 
историйка, но така я омагьосва, че тя напу-
ща своето маломерно и случайно отредено 
пространство в съществуването и изпълва 
света на поета (а, надявам се, и на читателя) 
с много алюзии, авторефлексии, закачливи 
усмивки, приглушена болка, неочаквани 
хармонии, хапливи иронии и изстрадани 
самоиронии.

Един пъстър свят на битието, който 
възкръсва от временното (щях да кажа от 
нищото), прави своя околоземна орбита в 
типологиите на нещата и се връща пак там 
(вече не съм сигурен дали в нищото, поне 
докато четем тези стихове).

Както и предишните стихосбирки на 
Ивайло, и тази превръща в поетически 
обект словото в неговата мощ и протест 
срещу самото себе си, срещу собствената 
си безпомощност и разтерзаност. В голяма 
част от стиховете на книгата присмехул-
но „героичният“ защитен слой на словото 
се пропуква сякаш от „хвърленото паве“ 
(„Стъклен саркофаг“) на външния живот и 
от него се посипват парчета болка, прими-
рение, отчуждение. Лириката на поета за 
момент изгубва своя вътрешен ритъм, ина-
че устояващ в дисонансите и набразденост-
ите на душевния смут, в неизреченостите 

на съкровеното, в съмненията на себеосъ-
ществяването си („Пастирът на мухи“).

Филологическото образование на 
Ивайло Иванов дава своето отражение и в 
тази стихосбирка с литературните заиграв-
ки, с превръщането на словото в екзистен-
циален фактор, с недоверието в неговата 
истинност и ефимерност, но и с благосло-
вията на изпълнените със значение думи и 
с мъдрото приемане на езиковата палимп-
сестност като признание и духовна връз-
ка с миналото, като спасение на думите, 
изречени от други в бездуховната нищета 
на настоящето. Като всеки пастир, поет-
ът обгрижва своите думи, макар те да му 
изглеждат като мухи в екзистенциалното 
гонене на истината. Иначе как да се крепи 
везната на битието, когато от едната страна 
са сълзите на майката („Пастирът на мухи“), 
ако в другата я няма илюзията на словото.

Николай Димитров

Янислав Янков • Влизане в Рим

„Фабер“, В. Търново, 2008

„Пророкът и негови-
ят апокалипсис“ – така 
бях озаглавил предго-
ворните си думи към 
стихосбирката „Аз съм 
Ной“, която и до днес 
смятам за най-доброто 
на този български поет. 
Това, разбира се, не е 
така, затова и същите, 
леко видоизменени 
думи паснаха и за ан-

тологичната „Виновен свят“, която заедно 
с „Аз съм Ной“ претърпя две издания. Ми-
слех си, че е трудно да прекрачиш себе си, 
да поддържаш това високо ниво на профе-
сионализъм, но времето явно е по-силно от 
нас, писателите и поетите – апокалипсисът, 
в който живеем, за добро или зло, продъл-
жава да ни провокира и да изкарва изпод 
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перата (клавиатурите) ни нови качествени 
книги.

И във „Влизане в Рим“ Янислав е съ-
щия Пророк, и апокалипсисът е същия. Ще 
припомня думите му към първото издание 
на „Виновен свят“: „Цял живот пиша една  
симфония, и без да се лъжа, вече съм в на-
чалото на последната ѝ част. „Аз съм Ной“ 
развали комфорта на моите читатели. Ис-
кам да забравя за известно време тази 
авантюра и да завърша една отдавна за-
почната още в годините на младостта ми. 
Какво ме очаква – знам, но и предчувст-
вието за „нищо не знам“ не е изчезнало. 
От едно трябва да се пазя – повторя ли се 
след „Виновен свят“, значи духовна смърт е 
настъпила. Аз пиша собствената си драма. 
И затова се отнасям жестоко със стиховете 
си. Понякога не мога да ги понасям. Може 
ли човек да обича собствената си драма? 
Но има и мигове, когато съчувствам на 
онова страшното вътре в мен...“

„Влизане в Рим“ е жестока книга, от-
където и да я погледнеш: тематично, ези-
ково, идеологическо. В основата си това 
е политическа, социална поезия, въпреки 
че някои от стиховете са ремикси на доста 
стари класически парчета от времето на 
соца с носталгично-елегичен и интимен 
характер. Тя ни връща към оня познат от 
близкото минало мит, определящ лири-
ческото съзнание: че поезията трябава да 
„искрена“, че трябва да е застопорена от 
силното „чувство“ на лирическия аз, да е 
„автентична“, „изстрадана“, „изповедна“. Па-
радоксът е, поезията от „Влизане в Рим“ е 
точно такава и като такава премина през 
бурите и -измите на 90-те именно поради 
своята автентичност и изповедност. Пом-
ним добри и недотам добри попадения 
от това време в областта на новата факту-
алност, поп постмодерна и т. н., белязани 
с фалшива патетика. Фалшива, защото не 
емблематизираше новия усет към слово-
то и света. (И тук е момента да припомним 
учителите Атанас Далчев, Андрей Герма-
нов, Ласло Наги, Имант Зиедонис, Вутим-
ски, Пейчев, Фотев... И поклона на големия 

поет към поетите български Иван Динков, 
Борис Христов, към все още живите, които 
в този момент „вървят към заколение“, и 
вече мъртвите.) В този смисъл Янислав Ян-
ков остава верен на себе си. На поезията. 
На читателите. На народа си. Той ни кара 
да преживеем този апокалипсис, който ще 
бъде победен, страхът ще бъде преодолян, 
унижението ще бъде възмездено... А утре? 
Утре „нека заповядат гостите“.

Владимир Шумелов

Георги Борисов • Точно в три

„Жанет 45“, Пловдив, 2008

Има поети, чиито стихове харесваме 
и четем с удоволствие. Има поети, чиито 
стихове не разбираме. Те просто ни стъ-
писват и предизвикват. Има поети, които 
изобщо не четем. Със сигурност Георги 
Борисов не принадлежи нито на една от 
тези категории. Неговата поетична все-
лена, уникална сама по себе си, обема и 
обзема времепространството на цялата 
човешка (пред)история, територии, дос-
тижими единствено в сънищата и праспо-
мена. Досегашното творчество на поета, 
маркирано хронологично от „По плад-
не, някъде в началото“ до „Точно в три“, 
представя визиите и проникновенията 
на провиденеца, на този, който познава 
нещата в същността и случваемостта им, 
на очевидеца и участника във всемирно-
то обитийстване, разтерзан от полетите и 
низхожданията през световете на много-
бройните си животи. И ако в предишните 
си книги Георги Борисов историзираше 
и овеществяваше (не опредметяване, а 
превръщане във вещност, в новосмис-
ловост!) не/видимостта, за да ни стори 
зрящи и съпричастни, то в „Точно в три“ 
той ни пресреща от предела на познава-
емостта, от ръба на телесното вместване, 
там, където струи „непоносима светлина“, 
а смъртта, подобно обърнат сфинкс „с гла-
ва на лъв и женско тяло“ проговаря с глас 
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на ангел, разкръствайки и смирявайки чо-
века в изначалната му диаболичност.

Защо „Точно в три“? „Точно в три“ семи-
отизира два много важни за homo sapiens 
хронотопа. Точно в три, след 
пладне, както пишат еванге-
листите, разпнатият Иисус се 
провиква издън душата си към 
небесния Отец: „Боже, Боже мой, 
защо си ме изоставил?“, а в три 
през нощта Спасителят издъхва, 
за да увековечи Своето възкре-
сение. Разгледана в този аспект, 
последната стихосбирка на Геор-
ги Борисов е поетично битие на 
сгъстеното време, от разпятието до ужаса 
от издъха, от човека до Бога. Потресаваща 
книга на изумителен поет.

Снежана Иванова

Димитър Шумналиев •  
Соцроман

„Труд“, С., 2008

Това е роман хроника с първа споме-
ната дата 18 юли 1968 год. – събитията в 
Чехословакия, но с пренасяне на картини 
от 1948 г., а на последната страница са из-
редени обществените явления от 1989  г., 
които завършват с интимното „21 декем-
ври. Обична предлага да се оженим“, с ко-
ето личния живот на човека най-после до-
бива смисъл. Хрониката е изградена чрез 
фрагменти, така че да се откроят различ-
ните гледни точки към соцчовека, както 
и политическата възторженост, свързана 
с гигантските соцстроежи и обекти като 
Металургичния комбинат Кремиковци, 
АЕЦ, 100 000-хиляди тонния танкер „Хан 
Аспарух“ и ред друга чудеса на комунисти-
ческата съзидателна мисъл. Статистиката 
оживява, добиват плът и измества пред-
ставата за човека.

Това е роман дневник, но не воден от 
човек, познал самотата и отчуждението, а 
от творец, който е пипал винаги живия пулс 

на времето, прониквал е в публичния жи-
вот, бил е жертва и наблюдател, манипула-
тор и манипулиран. Модата да се разказват 

вицове, с което се характеризира 
и първия човек на държавата, се 
превръща в безсилие да се каз-
ва истината директно. Вицовете 
заместват притчите – и кой да 
търси дълбокия им смисъл, ко-
гато се знае, че, казани на шега, 
те проиграват една хитрост, коя-
то приспива. Затова има човек, 
но няма характер, има интимен 
живот, но няма личност, има 

цинизъм, но няма свобода.
Това е роман на различните стилове: 

стила на пресата – в. „Работническо дело“ 
разкрива въодушевлението на работещи-
те на Първи май; стилът на комунистиче-
ската администрация и идеология; стилът 
на разговорните интонации – там, където 
на скрито възрастните, като малки деца, се 
учат да казват мръсни думички, като някак-
во своеборазно отмъщение за червените, 
но безполови бузки на идеологията.

През 80-те години в романа „Дами ка-
нят“ Георги Мишев разви идеята, че тота-
литарната власт е въздействала най-силно 
върху мъжа, лишавайки го от потентност, 
а в „Соцроман“ Димитър Шумналиев стига 
до извода, че социалистическата история 
„никога не видя, че от векове единицата 
влиза в нулата – защото самата тя влизаше 
там през цялото време на катедраланите 
си проповеди. Не видя секса в историята. 
Не призна, че революциите се правят, за да 
могат бедните да чукат жените на богатите“ 
(389).

Димитър Шумналиев вижда залеза на 
комунистическото общество и неговия 
крах като болезнена мечта за характери. 
Но къде са те? Мимикрията, преобличане-
то от червено в синьо са ялови за истори-
ята. И все пак, може би точно защото е не-
изречено, а изразено, романът на Димитър 
Шумналив не завещава омраза – такова е 
било времето, – който се обръща към него 
да не хвърля камък, защото все ще пада 
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върху собствената му глава. Така е защото 
не сме пропътували докрай към истината 
за това време.

Радослав Радев

Кирил Кадийски • Alter ego

„Нов Златорог“, С., 2008

Кирил Кадийски винаги е изглеждал 
„класик“ в българската лирическа тради-
ция, или поне се е мислел за такъв. Което 
донякъде е така. След многобройните си 
книги от 1975 г. насам, преводи, съставени 
антологии, представяния на чужди езици, 
той издава и поредната си двузеична поети-
ческа книга „Alter ego“ в издателството, ко-
ето носи името на основаното през 1989 г. 
от него сп. „Нов Златорог“ 
(тогава като самиздат). Кни-
гата е подготвена и написана 
в Париж, където Кадийски 
е директор на Българския 
културен център, през про-
летта на 2008  г. Той изпра-
ща сонетите на български 
(17 на брой) заедно с още 
толкова, писани на руски 
език, на Светлозар Жеков 
от „Нов Златорог“, а самият 
Жеков, отличен преводач от руски, вед-
нага оценява творбата като „филигранно 
произведение“. „И точно в тази си мисия 
– пише Жеков – (далеч от дребнавата 
злоба и суета на деня) той продължава 
да ни изненадва с неповторимия си талант, 
извиращ от сърцевината на вековната 
българска култура, но разпростиращ се 
далече отвъд пределите ѝ.“ Разбира се има 
един тънък момент в книгата – при руски-
те сонети не става дума за автопревод на 
българския текст, а за нови сонети, писани 
на руски език. И тук се сещам (наистина 
просто така) за скандала, който се появи на 
страниците на различни издания в Париж 

и България през лятото на 2007 г. по повод 
спорния произход на откритата от Кадий-
ски в София (1995 г.) „Легенда за Новгород“ 
на Блез Сандрар. Журналистът Рафаел 
Стенвил огласява във „Фигаро литерер“ 
тезата на руската изследователка Оксана 
Хлопина, че текстът, „намерен“ от Кадий-
ски, е фалшификат (повече за този скандал 
вж. във в. „Литературен вестник“, бр. 30, 
26.9–2.10.2007 г.). Но каквато и да е истина-
та около тази мистификация, не можем да 
отминем факта, че К. Кадийски е блестящ 
преводач на руска поезия и сам блестящ 
поет на руски език – нещо, отбелязано от 
Олег Хлебников към руската част на кни-
гата „Осколки жизни“ („И эти его „русские 
стихи“ смотрятся совершенно органично! 
В них неслышно акцента!“). „И ако куража 
да пишеш на руски можем да си обясним 

с вещото познаване на езика и култу-
рата, то за искрата на „руската муза“ в 
продължението на цикъла „При реките 
Вавилонски“ нито Кадийски, нито пък 
аз имаме логично обяснение – пише Св. 
Жеков в увода си към книгата. – „Сякаш 
някой ми диктува и най-странното е, 

че не ми идва нито един 
стих на български“ – спо-
деляше той по телефона. 
Най-много неща Кадий-
ски написа преди и след 
Великден, през цялата 
Страстна седимица той 
сякаш се освобождаваше 
от мъки, натрупани през 
повече от тригодишното 

си мълчание. Вероятно това беше поред-
ното доказателство, че не ти избираш по-
езията, а тя – теб! Феноменалното в случая 
даже не е в руския език на втория цикъл 
„Осколки жизни“, а в органичността на пре-
въплъщенията в двете огледални части. 
Органичност, свързваща ги в класически 
завършената цялост на творбата, сякаш 
родена с името си:  „Alter ego“!

Владимир Шумелов
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Марко Ристич • През праговете 
на съня. Превод от сръбски  
Моника Янева

„Захарий Стоянов“, С., 2008

Книгата „През праговете на съня“ 
включва избрани стихотворения от поетич-
ните книги на сюрреалиста Марко Ристич, 
писани в периода 1925–1969 г., подбрани 
и преведени от Моника Янева – добър и 
съвестен изследовател на неговия твор-
чески (не)мир. За разлика от българската 
литература, например, в която надреали-
змът остана явление чуждо, несвойствено, 
в Сърбия в периода между двете световни 
войни той намира редица поддръжници. 
Един от тях е Марко Ристич. В предговора 
към книгата Моника Янева ситуира автора 
в контекста на южнославянския авангард, 
прави преглед на сръбския периодичен 
печат през междувоенния период и ко-
ментира присъствието на Ристич в него, 
очертава накратко поетичната платформа 
на участниците в белградската сюрреалис-
тична група, сред които са Александър 
Вучо, Оскар Давичо, Милан Дединац и др. 
Революционният, новаторски стил в ли-
риката на Ристич, превратностите на 
съдбата му, неговата роля и влияние 
в сръбския (балкански) авангард са 
обект на проучване и в излязлата през 
2008 г. книга на М. Янева със заглавие 
„Рицарят на ирационалното“.

Много асоциативна, непринудена, 
фрагментарна, освободена от 
диктата на разума е поезията 
на М. Рисич, събрана в стихо-
сбирките „От щастие и от сън“, 
„Nox microcosmica“, „Пясъчен 
часовник“ и в сюрреалистич-
ната поема „Турпитуда“. Един-
ственият императив за тази 
поезия е Свободата, единстве-
ният канон – службата на По-
етичното, единственият пове-
лител – Човека.

В края на книгата ни очакват откъси 
от дневника на Марко Ристич, свързани 
с премеждията на неговата „Турпитуда“. 
„През праговете на съня“ е книга-пъте-
шествие отвъд пространството и времето, 
в света на душата. Тя е протегната ръка към 
хората, които „изгубени между вечност и 
вечност“, все пак ще се осмелят да потър-
сят „смелостта на мига“.

Марина Владева

Моника Янева • Рицарят на 
ирационалното (Творчеството 
на сръбския сюрреалист Марко 
Ристич)

„Макрос“, Пловдив, 2008

Дисертационният труд на М. Янева, 
посветен на творчеството на сръбския 
сюрреалист Марко Ристич, е добре дошъл 
за всеки читател със славистични интере-
си. В първата част на книгата се проследя-
ва историята на сръбския надреализъм, 
периодичните издания и кръгове, свър-
зани с него от междувоенния период, и 
публикациите до средата на ХХ в. Потър-

сено е мястото на авангарда 
в панорамата на югослав-
ската литература през 20-те 
години на миналия век, ес-
тетическите търсения и пое-
тичните решения в творчест-
вото на М. Църнянски, Ранко 
Младенович, Любомир Ми-
цич, Раде Дреинац, Драган 
Алексич и др., свързани с 
литературни направления 
като суматраизъм, косми-

зъм, зенитизъм, хипнизъм, дадаи-
зъм, представляващи в същността си 
явления от порядъка на авангарда. 
Като най-дълготраен сред тях се оч-
ертава сюрреализмът в лицето на М. 
Ристич – идеолог на направлението 

и човек с изключителна ерудиция. Сюрре-
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ализмът утвърждава като водеща ролята 
на подсъзнанието, на човешките инстинк-
ти и сънища. Ристич създава емоционално 
и интелектуално напрегната поезия, изо-
бличаваща профанизацията във всичките 
ѝ измерения.

Втората част на книгата е обърната из-
цяло към творчеството на сюрреалиста 
– от дебютната стихосбирка „От щастие и 
от сън“, през антиромана „Без мяра“ и др., 
до стиховете от последната поетична кни-
га „Пясъчен часовник“. Янева представя 
и критическите отзиви за творчеството 
на писателя, проблемите на рецепцията, 
прави задълбочен анализ на отделните не-
гови произведения, повече или по-малко 
познати у нас. Формулирайки задачите на 
поета въз основа на творческите дирения 
на Ристич, тя стига до извода, че „главната 
морална, социална и политическа задача 
на поета е да служи добре на поезията, 
която сама по себе си, по своята вътрешна 
същност е напредничава и революционна“ 
(с. 204). В тази връзка М. Янева е също до-
бър служител – на дисциплинираната ми-
съл, която не изключва окончателно емо-
ционалността, на съсредоточения анализ 
и на качествения превод, без които, знае 
се, трудно може да надживее своето време 
дори и най-талантливия Поет.

Марина Владева

Драга Дюлгерова • Какания – 
чудесна и измислена

„Моореa“, Варна, 2008

С посвещение към Хвъркaтите хора 
започва тази приказна книга, описана от 
самата авторка като „магическа проза или 
спомени, мисли, измишльотини – събрани 
в едно, докато се получи каквото трябва, а 
именно – възхвала на живота в Свободна 
република Какания“. Посланието идва с 
името на въображаемата страна: Какания 
от ка – въплътена душа в древния Египет, 

ка с апостроф на шотландски – викам, има 
птица каня, която вика среди нощите, каня 

на български означава „повиквам няко-
го, поканвам го да се присъедини“, кака е 
също по-голямата сестра – тази, която знае 
повече. Очевидно това е книга за прозре-
нието и посвещението в мисията на добро-
то – четиво иносказателно и раз/омагьос-
ващо, еднакво увлекателно и поучително 
(но не назидателно!) за читатели от всяка 
възраст. 

Сюжетите, в които фентъзи жанрът 
празнува своето вдъхновение, се разигра-
ват между Гипсираната кралица, Орела, 
Инквизитора, Хвъркатите, Пасящите суха 
трева, Неразумните, Монтанарите, Искащи-
те, Разбойника с доброто сърце, Покупко 
Златен и Трите грации, Кики Знаменосеца, 
Елмазчето, Умка и Житокосия ангел и т.н. 
Въображението изпитва невероятно удо-
волствие от играта с образи и ситуации, ко-
ито заразяват със свежестта и виталността 
си не по-малко, отколкото с неочакваните 
връзки помежду си. Особеното тук е, че 
измисленият свят всъщност не е съвсем 
измислен, защото всички герои имат сво-
ите реални първообрази, а разказаните 
истории не само са се случили, но дори е 
обяснено къде и кога. В града на младостта 
Габрово, през незабравените седем години 
на духовния полет, който свободно преми-
нава през епохите, световете и нивата на 
познанието. Емоционалността и красотата 
на преживяването обсебват. Възжелават те-
риторията на птиците, в която високите по-
мисли властват над действието, обознача-
ват го, допускат го. Както става и в „Човекът, 
който храни птиците“, „По стълбата от Сед-
мото небе или в живота, както в театъра“ 
или „Въртопът“, за да назовем само някои от 
книгите на Драга Дюлгерова, написани все 
заради същия стремеж към високото. 

Сега Драга Дюлгерова ни кани, в споме-
натия вече смисъл, поканва ни да споделим 
живота на Хвъркатите в държавата на духа 
Какания. Но не за да изпаднем в отвлече-
но блаженство или ненужно бленуване, а 
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за да си припомним, че мечтите са дадени, 
за да бъдат въплъщавани. Независимо, че 
винаги и навсякъде се намира кой да пре-
чи. Дори в свободната Какания съществува 
един такъв Инквизитор, олицетворяващ 
препятствията: „Дух с холандско сабо и 
двойнствен живот, шеф на самовлюбените 
стърчила, които от нещо трябва да произ-
веждат нищо. Сеят брашно, а ситото е на-
правено от риза на вятър, та затова дупки-
те са големи и от брашното нищо не остава. 
Докато самовлюбените стърчила засяват 
брашното и го пращат на вятъра, други 
хора тичат след вятъра, за да искат браш-
ното обратно. Странното е, че някои от тях 
все пак успяват и връщат част от брашното. 
Тогава месят хлябове. Сладки, солени или 
кисели, но хлябове“. 

Сладкодумието на разказвача събужда 
спомена за житените питки на детството, 
за поуките и истините, които приказките 
внушават, под прикритието на забавното и 
увлекателното. Колко жалко, че глупавите 
възрастни хора четат повече други книги 
и по-малко приказки, сякаш укорява Дра-
га Дюлгерова. И затова ни 
припомня онзи прекра-
сен и магически порив 
на младостта към върха 
– тук в приказния образ 
на обичаната от всички (а 
как иначе!) Кралица. Една 
сестра на Пепеляшка, ко-
ято няма да забрави обув-
ката си на бала, защото 
въобще не може да иде там 
заради гипсирания си крак. 
А гипса трябва да носи, докато запомни, 
че „една Кралица не бива да се замесва в 
романтични истории с нелетящи хора“.

„Какания – чудесна и измислена“ носи 
една съкровена, хуманистична и философ-
ска, една провиденческа загриженост за 
съдбата на човечеството, която надхвър-
ля егоистичните притеснения за личното 
оцеляване. Логическите акценти, изведе-
ни с едър шрифт в книгата, оформят едно 

второ ниво на съдържанието с подчертан 
афористичен характер: „Всеки понякога 
понася нещо, което му е противно“, „Във 
всяко общество има място поне за един 
Тома Неверник“, „Дори да имаш крила, не 
винаги можеш да избираш да живееш сред 
птици“… Размисли, които действат добре 
по време на Рождественските празници. И 
не само. Защото „Уроците не винаги се учат 
от първо четене“.

Виолета Тончева

Драга Дюлгерова • Един оцелял  
от Варшава (поема)

Варна, 2008

Тази поема е датирана 1976 г. Аз не зная 
дали това е първата ѝ книжна публикация. 
И не това е най-важното. А готовността да 
Драга да се подпише под нея и сега. Оче-
видно този текст има своя особена стой-
ност и творческата ѝ памет не иска да го 
остави зъзнещ самотно някъде назад във 
времето. Толкова повече, че е белязан от 
знака на трагични събития („по едноимен-
ната симфонична творба на Арнолд Шон-

берг и по спомените на 
единствения оцелял от 
Варшавското гето“). В по-
емата са вплетени мемо-
арни откъси, а това вече 
е начало на междутекстов 
диалог. Поемата безспор-
но е свидно дете на Драга и 
носи нейните физиономич-
ни черти. Поетесата е себе 
си. Друг въпрос е доколко 
днес сме се отдалечили от 

предмета на това говорене, какъв е бил 
прочитът ни тогава, какъв днес... Ще спо-
деля първото си впечатление – усещането 
за малко по-голяма доза умозрителност и 
монотонност, лишаващ текста от колорит и 
динамика...

Сава Василев
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Николай Димитров •  
Из лабиринтите на битието 
(Творчеството на Владимир 
Зарев. Студии, анкета)

„Фабер“, В. Търново, 2007

Николай Димитров е подходил мъдро в 
новата си книга, тъй като критическият му 
текст не е единствено посредник 
между читател и писател, а е с 
адресат и към живия творец. 
Интерпретаторът е успял да 
активира Владимир Зарев не 
само да открои в анкетата жи-
тейската си биография, но и да 
съпреживее отново творбите 
си, премисляйки процеса на съз-
даването им. Николай Димитров 
е осъзнал опасността да се разпи-
лее в множеството текстове, които 
показват Вл. Зарев като продуктивен автор 
и поради това е предпочел уводът му да е 
панорамен, а студиите да отварят лабирин-
тите на смисъла, свързани с проблема за 
рода, историята и личността в трилогията 
„Битието“, „Изходът“, „Изборът“, с поетиката 
на Владимир-Заревото повествование, със 
трагичната съотнесеност между добро и 
зло в „Поп Богомил и съвършенството на 
страха“ и с философията на властта в раз-
личните ѝ аспекти от социалните през пси-
хологичните до езиковите. Провокиращи 
са наблюденията на изследвача за човека 
и рода, за „екзистенциалната недостатъч-
ност на щастие“. Той изхожда от тезата на 
Киркегор за индивида, който е „самият 
себе си и родът“, но тръгва в посока на пър-
вородния грях и на силата на кръвта, която 
„предопределя основанията за жизненото 
поведение на героите“ (с. 19). Интересно е 
проследено това наплитане на човешката 
съдба, в която се омесват грехът, повика на 
кръвта, илюзиите, лудостта.

Специално внимание заслужават на-
блюденията на Н. Димитров върху рома-
новата поетика и характеризирането на 
„синтеничния“ тип роман, граден на осно-

вата на „психологическо-философското“, 
но чрез засилване ролята на „метафората, 
символиката и медитативният дискурс“. 
Всичко това би означавало засилване на 
характера, насочване към „вътрешния свят 
на персонажите, а не към описанието и 
събитията“. Това е вярно, но защо все пак 
„трилогията за рода на Вълчевците“ на Вл. 
Зарев не остави в литературата ни звуч-

ността на характера? Едно от обяс-
ненията виждам в твърдението на 
критика, че посочените белези на 
този „тип наративност“ действат 
повече „в рамките на периода, 
фразата, отделния образ“ (с. 49). И 
друго, че пътищата на „историята 
и рода се пресичат в определени 
моменти, без съществено да си 
повлияят един на друг“ (с. 55), 
поради което историческите 
събития не променят харак-

терите на героите, „нито предопределе-
ността на тяхната съдба“. Удоволствието 
да се прочетат тези критически размисли 
пораждат и желанието на читателя да ги 
разположи в един по-широк конктекст, тъй 
като характерът често е тревожната недос-
татъчност на българския роман.

Николай Димитров умее да изважда 
проблеми, творби и автори от линейност-
та на случващата се хронология, да покаже 
експерименталния им характер – в тази 
книга най-отчетливо той е търсен в „Поп 
Богомил и съвършенството на страха“ и в 
критическото освежаване на текстовете да 
покаже перспективи и надежди.

Радослав Радев

Антонин Горчев •  
Шипът на розата

„Захари Стоянов“, С., 2007

В новата си стихосбирка Ан. Горчев сре-
ща библейското и земното, любовта и фи-
лософията с ритъма на чувствата, така че 
поетическата сила да не идва само от въз-
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торга и опиянението, но и от онази истина, 
която се постига чрез търпението („Пара-
докс“). Поезията му е пазене на тайнствата, 
които науката се мъчи да разгадае – оттам 
и вярата и надеждата на тво-
реца, че още „съществуват / 
несъществуващи неща“, а 
и народът му български е 
„неразгадан“ („Тайнство“). 
Четох стиховете му и живях 
по човешки – просто и лудо, 
с поглед надолу и с душа на-
горе, удивен от мъдростта 
на животните в цикъла „По-
добия“ и зарадван от това, 
че красотата на видимите 
неща не спира поета да търси необозри-
мата същност на невидимото („В незнаен 
ден ще се въздигна“). И друго бих казал 
– поезията на Ан. Горчев в силата си съ-
държа онази закваска, от която стават 
мъжете. Наковалнята в тази стихосбирка 
е изтръпнала от нажежената мъжка сила, 
призвана да обича, да разсича полето на 
мисленето и да твори парадокси там, къде-
то Бог е сложил истини. Затова е мъжко и 
„завещанието“:

Помни до гроба – мъж не бива
очи със длан да подсушава!
Мъжът към корените слиза
и болката им с кръв изтръгва.
Той гърло свива в едър възел
в гледеца мокрото да съхне.

Явно никой у нас не завещава на мъжа 
безгрижие, защото се страхува, че ще дой-
де безвремие.

Радослав Радев

Иван Овчаров • Защото изкуството  
е продължение на живота

„Захари Стоянов“, С., 2008

Дълго, повествователно, филологично 
заглавие за стихосбирка. Но приляга на 
книгата. Първо на автора, който без дру-
го си е филолог и дори е се е подвизавал 

академично. Сега обитава част от брега на 
Черно море. Варненският бряг дава добър 
излаз на лирическо изкуство. И Иван Овча-
ров се е възползвал максимално от благи-

ните на географията и таланта. Книгата 
му редува подчертано рефлексивни 
стихове (примерът задава първото сти-
хотворение в книгата – „Еволюция на 
социалния профил“) с по-камерни, ин-
тимно звучащи форми, но и при едни-
те, и при другите интонацията наумява 

странния вкус на онова, 
което наричаме горчива 
ирония. Оттук опитите за 
равносметка, съзнанието 
за необратимостта на про-
теклото и за другото, прис-
тигнало без да ни попита 
– не точно онова, което 
сме очаквали или желали. 
Някои от стихотворени-
ята звучат като реплики. 
Откровено литературно. 

Това не пречи книгата да бъде артистич-
на, топла, на места дори романтична. И 
все пак скепсисът от натрупания опит – не 
само поради мъдростта на годините, но и 
поради мъдростта на чувствата – по-често 
излиза победител в надпреварата с де-
журната по човешкост надежда. Заслужва 
внимание странната на пръв поглед ком-
позиция на стихосбирката. Открива я ци-
кълът „И поезията е човек“, в който преоб-
ладават посвещенията и епиграфите. Това 
е разговор на автора с хора на словото. 
Хора, с които има какво да си каже. Втори-
ят цикъл „Пиейки с Емил Иванов“ също е 
прорязан от посвещения, паметни знаци и 
цитати. Той е кратък и най-важното – спо-
делен. С Емил. Поради това тук става дума 
за литература... „Последно море“ е точно 
толкова странно заглавие, колкото и „И по-
езията е човек“. Не, това не е маринистки 
цикъл. Морето е повод за говорене и пре-
живяване. И за размисъл. Някои от стихо-
творения звучат подчертано философски. 
Въобще цялата книга се саморазглежда 
и философства. Ненатрапчиво. Вероятно 
чете и други, писани преди себе си стихо-
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творения. Този цикъл е по-пространен от 
предходните. Последен, преди поемата 
„В отекването смисълът личи“, е цикълът 
„Уточнение към еволюцията на любовни-
те пориви“. Тъжна ирония, „гностически“ 
зададена любовност, в която образите и 
спомените за жени се състезават с вре-
мето и изличаващия прилив на вълните... 
Най-силно е философското нагнетяване 
в поемата (с епиграф от Валери Петров), 
който пък е реплика на Славейков. А това 
е вече литература в литературата на ли-
тературата... Май остана само финалният 
цикъл, дал името на книгата. Страхувам 
се, че тук думите натежават повече, откол-
кото им се полага, а на места авторът не 
звучи като себе си. И още: крехкият товар 
на епиграфите, разпределен неправилно, 
може да наклони опасно кораба... Мене 
да пита Иван – не бих поставил точно това 
кратко стихотворение на втората корица, 
току под снимката. Декларативно, сухо, 
недотам мъдро ми звучи. Има далеч по-до-
бри примери в книгата. Иначе – изкуство-
то наистина е продължение на живота. 
Когато се случва обратното, дъждът вали 
от земята към небето и гаси денонощните 
светилници.

Сава Василев 

Георги Ангелов • Жерав над снега; 
Опорна точка

„Захари Стоянов“, С., 2007

Не всекиму се случа да издаде в една и 
съща година, в една и също издателство, 
две книги. Георги го е направил. Първото, 
което ми идва наум, е да кажа, че е заслу-
жено. Познавам автора отскоро. Едва от 
миналата година. Това важи и за творчест-
вото му. Освен с писането и издаването на 
поетически книги, той търси и намира и 
други начини за популяризиране на лите-
ратурата. Чест му е. Сигурно, защото е на-
мерил своята „опорна точка“. Първото впе-

чатление от поезията му е, че е заредена с 
полемизъм. В нея има множество културни 
знаци – от различни епохи, с различни име-
на. Но адресът всякога е настоящето. В този 
смисъл Георги не е „чист лирик“. В духа му 
напират неспокойствие и непокорство. Ще 

да е от „непослушните 
таланти“. Лично аз в та-
кива случаи изпитвам 
притеснения. Особено 
когато злободневното и 
лиричното си другару-
ват. От „Опорна точка“ 
бих се самоопределил 
като дружелюбен чита-

тел на стихотво-
рения от типа 
на „Не казвай, 
че пред силните 
глава...“ – защото 
това е лаконичен, 
точен и мъдро за-
ключващ прочи-
та текст. Страху-
вам се, че се пре-
пъвам тук и там в 

многословие. Дори да е нарочно дирено от 
автора, натоварено с нарочни послания и 
отговорности... На фона на казаното дотук 
сигурно ще прозвучи изненадващо, че от-
кривам поетическите сполуки в по-лирич-
ните творби – какъвто е случаят със „Спят в 
тази нощ жените, с които съм бил...“ от вто-
рата книга – „Жерав над снега“. И тъкмо за-
ради това ще повторя – моите читателски 
пристрастия са в посока на нежната печал, 
струяща от стиховете на „Струва си така да 
поседим...“, на „Най-простичко ще ти река...“. 
И съвсем накрая – бих съставил по-иначе 
и двете книги. За да ги направя по-малко 
вътрешно разногласни...

Сава Василев
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Тильо Тилев • Крал Артур и 
другите ми братя

Пловдив, 2008

Четвъртата стихо-
сбирка на Тильо Тилев 
„Крал Артур и другите 
ми братя“ може да се 
определи като книга на 
скепсиса. На онзи скеп-
сис не толкова като кул-
турна поза, колкото като 
изстрадана позиция, до-
биваща смисъл в терза-
нията на лирическия Аз, 
който, дори когато носи 
духа на рицарството, знае безпощадната 
истина: „Вече свърши рицарското време“. 
Дали защото рицарството е отдавна погре-
бано в миналото и библиотечния прах, или 
защото убогото ни съвремие роди замъко-
подобен кич, плод на умствена тъпота и ду-
ховно нищожество. А може би защото Аз-
ът е прозрял края на илюзиите си („Сбогом, 
/ мои короновани измислици“). Навярно 
затова и стиховете в тази книга са кратки и 
изчистени, посланията ясни. 

„Всяка дума трябва да се мери“, казва 
във финалното стихотворение авторът. А 
ние бихме добавили, че това е цялостна-
та стратегия на стихосбирката. Малкото 
думи, пречистени от страданието, из-
граждат естетиката на тази поезия, в ко-
ято „сънищата са по-истински от живота“. 
Другаде лирическият герой се оприлича-
ва на „стар бедуин“, който, достигнал края 
на пустинята, се връща обратно, защото 
разбира невъзможността да се живее „без 
нейните страшни миражи, / без страшна-
та жажда“. 

Тук пейзажните стихотворения също са 
отправни начала за тъгата и скепсиса. По-
етът избира есенни или зимни картини, в 
които преобладават тъмните тонове, което 
в някакъв смисъл прави визията ахрома-
тична. В тези стихове самотата е знаково 

одухотворена като „една октава над дъ-
жда“. Към края на книгата черните краски 
се сгъстяват, а като светло петно остава 
само да „се носи кристалният сън на спаси-
теля“. Суицидност, далечни и по-близки ин-
тертекстови връзки с Константин Павлов. 
За жалост, не всички текстове има с какво 
да ни провокират.

Божидар Богданов 

Милка Стоянова •  
Приближаване на пейзажа

„Балтика 2002“, Бургас, 2008

Кратки, лирични стихове, в които лип-
сата на излишни думи оставя просека към 
мъдростта. Литературният опит е в услуга 
на желанието за различност. Финални-
те стихове, независимо дали отзвучават 
импресивно или философски, са вярно 
отмерени. В повечето случаи стихотворе-
нието разчита пределно на тях. Те са като 
връзките, без които походката ни изглеж-
да спъната. Достойнството на книгата е, че 
не се повтаря. Въпреки рисковете, които 
носи кратката форма. Милка Стоянова на-
истина умее да приближи пейзажа. Мно-
гоцветно, в нюанс. Но като че ли силата ѝ 
е в полутона. Свидетелство за деликатност 
на сетивата и богат вътрешен живот. Добре 
намерено заглавие и фин рисунък. И не 
на последно място – сполучлива подкре-
па на художника Радостин Дамасков чрез 
репродукциите на неговите изчистените 
картини. „Приближаване на пейзажа“ не се 
нуждае от много думи. Подобни книги не-
навиждат многословното говорене, дори 
когато е ласкателно оцветено. Мисията им 
е да беседват на четири очи с читателя, в 
часовете за копнежна самота.

Сава Василев
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Кирил Попов • Стилуети  
(В пространството на българ-
ската литература от последните 
две десетилетия на XX век)

„Ваньо Недков“, С., 2006

Някога поетите манифестираха своя-
та прокълнатост, а днес в някаква степен 
най-неблагодарното литературно занятие 
е това на оперативния кри-
тик. Излишно е да уточня-
ваме подробности. Нужно 
е обаче да подчертаем, че 
добрата критика е винаги 
необходима, независимо 
от обстоятелствата, които я 
съпътстват. 

Мисля, че книгата на 
Кирил Попов „Стилуети“ за-
дължително трябва да по-
падне сред важните загла-
вия поне поради две причини. Първо, 
тя се занимава със значими автори (ня-
кои от които са вече христоматийни) от 
последните две десетилетия на ХХ век, 
период, в който се оглеждат много нови 
начала и естетически нагласи. И второ, 
макар разнородни по своя изследван 
обект, текстовете в това книжно тяло 
са осмислени от обща идея, изпълнени са 
с ерудиция, мяра и концепиален език. Като 
потвърждение на това са и двата предгово-
ра, дело на Атанас Свиленов и Йордан Еф-
тимов, които не пропускат възможността 
да дадат висока оценка на книгата. Според 
Свиленов текстовете на Кирил Попов об-
рисуват литературните явления в реалните 
им измерения, „без деформации, без иде-
ологически обструктивизъм“, а Ефтимов 
твърди, че реакциите на критика са бързи, 
„но стремящи се към аналитизъм“.

Материалите са с обем до обширна 
вестникарска статия или кратка студия и 
насочват интереса си предимно към съ-
временната българска поезия. Изключе-
ния правят 4-5 текста. Навсякъде трябва 
да отбележим високия професионализъм 
на автора, добрата теоретична подготов-

ка, включваща позовавания от Аристотел 
до бележитите умове на Просвещението, 
руския формализъм, та чак до Лиотар и 
Дерида. Придръпвайки изследванията си 
към стила, К. Попов поставя артефактите в 
контекста на европейската и световна тра-
диция. Критикът борави с широк набор от 
литературоведчески, психологически или 
философски категории, а понякога създава 
свои определения, за да направи изслед-
ванията си по-убедителни. 

Противно на старите подходи при 
писане на оперативна критика, осно-
вани на есето и импресията, Попов 
демонстрира задълбаване в прос-
транствено-времевия континиум на 
анализираните творби, изследва фи-
лософските начала, извлича особените 

белези на индивидуалния 
стил на автора. 

Тръгнала от страниците 
на периодиката за литера-
тура и култура (текстовете 
са писани през 90-те годи-
ни и началото на новото 
хилядолетие), оформена 
и о/т/гледана, „Стилуети“, 
държейки на добрия кри-
тически стил, ни представя 
в някаква степен творче-
ския стилует на собстве-

ния си създател. Негово е било правото на 
избор за какво и как да пише, наше е пра-
вото да се съгласим или оспорим. Остават 
текстовете, които биха могли в последна 
сметка да се възприемат и като пропедев-
тика от онези, които утре ще носят кръста 
си на оперативни критици.

Божидар Богданов 

Димитър Кенанов • 
Българистични простори

„Жанет-45“, Пловдив,  
„ПИК“ В. Търново, 2007

Книгата на Д. Кенанов „Българистични 
простори“, както подсказва заглавието, е 
освен българоцентрична – и „многоезич-
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на“ изследователска творба. В нея пишат 
и говорят, оспорват и тълкуват Божестве-
ния промисъл и човешките неща – светци 
и патриарси, владетели и монаси, средно-
вековни писатели и възрожденски деяте-
ли, православни книжовници и модерни 
поети... Тя е може би от малкото примери 
в родната литературноисторическа наука, 
които надмогват налаганата през десе-
тилетията епистемологическа „пропаст“ 
между Средновековие и Ново време.

Изданието предлага непознати хори-
зонти на четене и мислене на автори от 
различни периоди на българското литера-
турноисторическо време; разгръща непо-
дозирани простори за интерпре-
тация на канонични текстове и 
класически творби. Нещо пове-
че, пунктуалните текстологични 
анализи, компетентните кам-
паративистични наблюдения 
и интерпретативни инвенции 
конструират широко културо-
логично поле от възможности 
за професионални прочити. 
Поле, което позволява на 
пръв поглед изключващи се 
езици и позиции да влизат в 
диалог помежду си, да се съ-
измерват и взаимодопълват. 
Така многовековното битие на българско-
то слово – от „Златния век“ на цар Симеон 
Велики с неговата златовезна реторика до 
отгласите на същия художествен език в по-
езията на Христо Ботев и Пейо К. Яворов“ 
– се разгръща пред читателите като еди-

нен етнокултурен и религиозно-етически 

макротекст. Разбира се с всичките раз-
личия и своеобразие на светогледни кон-
цепции, художествени стилистики, ретори-
чески изкази, характеризиращи отделните 
творчески почерци и културно-историче-
ски контексти. 

Наред с литературно-херменевтичните 
разрези на творби от Йоан Екзарх, Евтимий 
Търновски, Григорий Цамблак; наред със 
семантично-стилистичните дешифровки на 
десетки старобългарски ръкописи, препи-

си и преводи Д. Кенанов стига до значими 
народопсихологически обобщения. Тръг-
вайки от полемичната проза на Презвитер 
Козма и стигайки до сатиричния патос в 
Ботевата поезия, изследователят няма да 
спре да анализира и търси обяснение за 
някои разрушителни свойства в национал-
ния характер. Разбира се типологическите 
съотнасяния между представителни тек-
стове на старобългарската и новобългар-
ската литература съвсем не са резултат на 
произволни и самоцелни хрумвания, а на 
концептуална систематизация и откриване 
на общи опорни точки в тълкуването на 
художествено-естетическите феномени. В 

резултат виждаме как напълно раз-
лични във философско-ис-
торическо, социално-идео-
логическо, езиково-емоци-
онално отношение текстове 
препращат послания един 
към друг, отключват скрити 
значения, осветяват недоиз-
казани истини, озвучават „не-
промълвени слова“...

Всички те – от боговдъхно-
вените мъдрости в Симеоно-
вия „Златоструй“ през изклю-
чителната богословска дъл-
бочина на българската агио-

графия от XIV в. до Яворовия непомерен 
трагизъм, утихнал пред „заключените две-
ри на покаянието“ – съграждат необятната 
„Държава на Духа“. Израз, превърнал се не 
само в знаков, но и в култов в българско-
то културно пространство от 80-те години 
на миналия век. Той принадлежи на акад. 
Дмитрий Лихачов, един от най-почитаните 
от Д. Кенанов учители в полето на хумани-
тарното познание.

Нормално е за учен, чиито дирения са 
съсредоточени най-вече в областта на ли-
тературната медиевистика, да започне ли-
тературноисторическия си „разказ“ с про-
блема за природата на старобългарското 
творчество и стила „словесно везмо“. Може 
би за първи път авторът така настоятелно 
разграничава две степени на този „стил на 
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епохата“ – ясен, монументален (IX-XIV в.) и 
усложнен, емоционално-експресивен (XIV-
XVI в.). В тази връзка Д. Кенанов прецизи-
ра понятия и терминологични употреби, 
детай лизира наблюденията върху проце-
дурите на пресъставяне (метафразиране) 
на боговдъхновената християнска литера-
тура. 

Културологически задълбочено е пред-
ставена темата за парадигмата на идеалния 
владетел в старобългарската литература. 
Интерес буди твърдението, че книжовни-
ците от кръга на Евтимий Търновски ланси-
рат идеята за присъствието на Божието ус-
троение в природата на самодържавието. 
Причините, разбира се, са държавноидео-
логически и социалномобилизиращи. Бъл-
гарският патриарх е предусещал пагубния 
вихър на историята върху разпокъсаното 
ни етническо землище. Неслучайно Д. Кена-
нов заговаря за Евтимиевия християн ски 

монархизъм, чиито неосъществени идеи у 
нас намират почва в съседни земи и „под-
крепят стремежа на Московска Русия да се 
развие във велика славянска империя“.

С приповдигнат граждански-ангажиран 
патос се откроява портретът на полемиста 
Презвитер Козма. В „Беседа против богоми-
лите“ Д. Кенанов разчита горчиви прозре-
ния за пагубни черти от народопсихологи-
ята ни, недоизживени до днес. Ученият е 
впечатлен от евангелската анималистична 
образност, от афористичната стилистика, 
от метафоричните реторически жестове на 
„първия завършен сатирик в старобългар-
ската литература“. И да не искаме, беседно-
то слово на Презвитер Козма, писано пре-
ди повече от хиляда години, налага мрачни 
паралели между минало и сегашно. За съ-
жаление, резигнирано заключава изслед-
вачът, българинът отказва да живее върху 
земята си като в Божи дом, в хармония със 
себе си и в единение с другите. Очевидно 
старобългарският свещеник е притежавал 
не само сатирическа дарба, но и трагиче-
ски интуиции за народностната ни участ.

Изследователско любопитство пре-
дизвиква и проблемът за родното място 

на светеца в православната житиеписна 
традиция. След въведената от Симеон Ме-
тафраст агиографска реформа изискването 
за небесните фигури и феномени да се го-
вори възвишено и благочестиво, бляскаво 
и тържествено се превръща в норма. От-
тук и Евтимиевото движение за постигане-
то на небесен изразен език, за богомислене 

и богоговорене – „един от високите завети 
на Търновската книжовна школа към пра-
вославния славяноезичен свят“. 

Както споменах, интересите на Д. Ке-
нанов далеч не се ограничават с „диоцеза“ 
на медиевистиката. В изследователската 
му оптика попада делото на редица въз-
рожденски книжовници и проповедници и 
свързаните с тях духовни традиции. Някак 
естествено книгата „Българистични прос-
тори“ извежда към върховете на национал-
ната митопоетическа мощ, към прозренче-
ските стихове на Хр. Ботев и П. К. Яворов. 
Повече от нормално е и в тях тълкувателят 
да изпъкне най-вече с ерудицията си на 
старобългарист. Така например в хрис-
томатийните стихове от Ботевата творба 
„Хайдути“ той ще разпознае „известна от 
реториката ритмическа фигура за услож-
нено, орнаментално съчетаване – изплита-
не на думите“. А що се отнася до „енигмата 
Яворов“, старобългаристът поднася своя 
личен прочит на едни от най-разтърсва-
щите драматични прорицания в родната 
художествена словесност. Интерпретация-
та на Д. Кенанов впечатлява с пресъздаде-
ните от детско-юношеска възраст спомени 
и преживявания, които Яворовите стихове 
от „На нивата“ и „Градушка“ глобализират 
до метафори на универсално човешкото. 
Също така авторът търси „генеалогията“ 
на Яворовото изпепеляващо страдание и 
философска печал в матрични текстове на 
средновековното художествено-религи-
озно наследство. Посочените аналогии за 
сетен път утвърждават единното битие на 

многовековната родна литература. 
„Българистични простори“ е книга, коя-

то актуализира редица творби с фундамен-
тално значение за българското самопоз-
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нание; прави така, че множество текстове, 
мълчаливо утихнали в перифериите на 
националната духовност, да извисят своя 
глас, да влязат в генеративен културен 
оборот. Това е книга, която се съпротивля-
ва срещу българско-балканския комплекс 
за изостаналост и провинциалност. Напро-
тив, според внушенията на автора, родната 
литература в различните нейни периоди 
представлява уникална съкровищница от 
културногероически примери за това как 
да живеем отвъд измеренията на битово-
делничното. Но и за това как да умираме, 
жертвайки „тихия пристан“ на живота зара-
ди благодатта да обитаваме „другия бряг“. 
С тази книга Д. Кенанов предлага алтерна-
тивни научно-творчески решения на зна-
чими въпроси от българистиката, балка-
нистиката, славистиката.

Антония Велкова-Гайдаржиева

„Киприанови четения“ – научен 
сборник, посветен на 600 години 
от Успението на св. Киприан, 
митрополит Московски, отг. 
ред. проф. дфн Невяна Дончева-
Панайотова

УИ „Св. св. Кирил и Методий“,  
„ПИК“, В. Търново, 2008

Това е поредният сборник, излязъл под 
шапката на Научноизследователския цен-
тър „Търновска книжовна школа“ във ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“. Той обединява 
текстове на участници в Международна-
та научна конференция „Киприанови че-
тения“, състояла се на 15 и 16 септември 
2006  г. в Килифаревския манастир близо 
до В. Търново и в Богословския факултет 
на Софийския университет по повод чест-
ваната през септември 2006 г. 600-годиш-
нина от Успението на св. Киприан, митро-
полит Киевски, Московски и на цяла Русия. 
Но той е резултат и от последвалата на 
30 септември с.г. в основания от Киприан 

Сретенски манастир в Москва научно-бо-
гословска конференция „Св. Киприан Тър-
новски – Митрополит Московски“ с учас-
тието на учени от България и Русия. Освен 
с тази конференция, годишнината на св. 
Киприан бе отбелязана и с Божествени ли-
тургии в България и Русия под патронажа 
и с благословението на Негово Светейше-
ство Българския патриарх Максим и Не-
гово Светейшество Московския и на цяла 
Руския патриарх Алексий II. Тук трябва да 
добавим, че този велик писател, духовник 
и общественик на България и Русия, чиито 
тленни останки днес се пазят в Успенския 
събор в Московския Кремъл, е включен в 
светителския пантеон на Русия още на 16 
септември 1406 г., твърде скоро след кон-
чината му, а през 2006 г. неговото име вече 
стои и под датата 16 септември на Българ-
ския православен календар. Тези и други 
прояви са ясен индикатор, че още е жива 
е непокътната паметта у двата родствени 
народа за делото на Киприан, което във 
всичките си аспекти опира до единството 
– между българи и руси, между православ-
ните народи, единство на православната 
вяра. Сборникът „Киприанови четения“ 
излиза от печат като втора книга на библи-
отека „Плетение словес“ (първият том из-
лезе през 2005 г. под заглавие „Теодосиеви 
четения“). Изключително луксозен и пер-
фектен от гледище на полиграфията (вели-
котърновските издателства „Св. св. Кирил 
и Методий“ и „ПИК“, печат – „Фабер“) и с 
цветни вложки, той е дело на редакционна 
колегия в състав: проф. дфн Невяна Донче-
ва-Панайотова – отг. редактор, и редакто-
ри – проф. дфн Иван Харалампиев, доц. д-р 
Пламен Павлов, доц. д-р Росина Данкова; 
науч. секретар – Маргарита Пушкарова). 
Със свои научни доклади са представени: 
Георги Бакалов (София), Алексей Артемьев 
(Москва), Невяна Дончева-Панайотова (В. 
Търново), Олег Ульянов (Москва), Акси-
ния Джурова и Вася Веселинова (София), 
Лила Мончева (Шумен), Елена Конявская 
(Москва), Николай Кочев (София), Димитър 
Кенанов (В. Търново), Георги Петков (Плов-
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див), епископ Нестор Костенечки (Лопу-
шански манастир), Даниела Кожухарова (В. 
Търново), Лиана Гълъбова (София), Галина 
Гадалова (Твер, Русия), Нели Василева (Ва-
рна), Ивета Рашева (Варна), Иван Харалам-
пиев (В. Търново), Ирина Грибанова (Ни-
колаев, Украйна), Варненски и Великопре-
славски митрополит Кирил (Варна), Димо 
Чешмеджиев (София), протойерей Сергий 
Правдолюбов (Москва), Пламен Павлов (В. 
Търново), Росен Миланов (София), Росина 
Данкова (В. Търново), Евлоги Данков (В. 
Търново), Мария Долмова-Лукановска (В. 
Търново), Тодор Ов-
чаров (В. Търново), 
Мария Спасова (В. 
Търново), Венелин 
Грудков (В. Търново), 
Надежда Христова (В. 
Търново), Екатерина 
Димитрова (София) 
и Рахул Савани (Лон-
дон), Евгения Джиджо-
ра (Одеса, Украйна), 
Иван Марчевски (В. 
Търново), Галина Ле-
чева (Силистра), Юрий 
Пелешенко (Киев, Украйна), Ния Ра-
дева (В. Търново), Мариян Стоядинов 
(В. Търново). Томът включва още при-
ветствия от патриарсите на Бълга-
рия и Русия, от посланика на Русия 
в България А. В. Потапов, от минис-
търа на културата на Р България Ст. 
Данаилов, от ректора на ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ проф. дфн Иван Харалампиев, 
от декана на Богословския факултет на СУ 
„Св. Климен Охридски“ доц. д-р Емил Трай-
чев, патриаршески и синодални послания, 
словото „Посланник Божий“ на московския 
архимандрит Тихон Шевкунов; в края на 
книгата проф. дфн Невяна Дончева-Пана-
йотова е съставила „Хроника на чества-
нията в България и Русия по случай 600 г. 
от Успението на св. Кирпиан, митрополит 
Московски“. Като цяло сборникът „Кипри-
анови четения“ представлява ценен при-
нос в съвременната научна медиавистика 

с представянето и изследването на малко 
известни и неизвестни страни от живота и 
делото на св. Киприан, на неговата епоха, 
на приемствеността между културните и 
литературни традиции в православния Из-
ток и Югоизток.

Владимир Шумелов

Надя Данова • Иван Добровски в 
перспективата на българския  
XIX век

„Валентин Траянов“, С., 2008

Луксозно издадената монография на 
проф. д.и.н. Надя Данова, специалист по 
история на балканските народи (XV–XIX 
в.) в Института по балканистика при 
БАН, излиза като конкурсно заглавие 

на Националния 
център за книгата и 
е подкрепено от г-н 
Константинос Геор-
гиу и от Чешкия кул-
турен център в София. 
Личността на Иван 
Добровски остава не-
забелязана в българ-
ската научна книжни-
на докъм края на XIX 
в. Името му се появява 
се за пръв път в „Бъл-
гарский периодически 

печат от възраждането му до днес“, т. 1, С., 
1893 г., на Юрдан Иванов, където той при-
съства като издадател на сп. „Мирозрение“ 
(1850–1851 и 1870 г.). През следващите го-
дини той влиза в трудовете на Ст. С. Бобчев 
(„Преглед на българский печат. 1844–1894“, 
Пловдив, 1894 г.) и Иван Шишманов („Иван 
Добровски“ – в „Български преглед“, №7–8, 
1896 г.). На 28.01.1896 г. Иван Добровски 
умира. Умира в мизерия. След смъртта му 
продължават издирванията и изследвани-
ята на неговата книжовна дейност. Важно 
за тази монография, посветена на големия 
български учител, преводач, журналист, об-
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щественик и политик, е, че стъпвайки вър-
ху досега написаното, тя допълва неговата 
биография в светлината на нови историче-
ски извори, разкрива приноса му в култур-
ното и идейно-политическото развитие на 
българското общество. Но по-важното е, 
че проф. Надя Данова реконструира чрез 
неговата биография политическите проце-
си, идеологиите на българския XIX век, по-
сочва причините за непълното осъществя-
ване на модернизационния просвещенски 
проект на Балканския полуостров.

Иван Желев Добровски е роден на 
1.04.1812 г. в Сливен, в караманлийското 
семейство на хаджи Добре. Учи в родния си 
град, а след войната от 1828–1829 г. семей-
ството му емигрира във Влашко (баща му се 
завръща в Сливен през 1841 г.). После след-
ва престой в Одеса, Цариград, а от 1836 до 
1839 г. прекарва на о. Андрос като ученик 
на дееца на Гръцкото просвещение Теофи-
лос Каирис. След затварянето на школата 
на Каирис Ив. Добровски отива в Атина, в 
Солун, в Белград. Около 1840 г. Добровски 
отново е във Влахия – Галац, Букурещ, Бра-
ила. Следва отново престой в Османската 
столица и в Гърция: все пътувания и срещи, 
свързани с първите му опити в областта на 
просветното дело. От 1849 г. той е във Вие-
на, където започва да издава сп. „Мирозре-
ние“ – издание, насочено определено към 
стимулиране на модернизационните про-
цеси в българския обществен и културен 
живот. През 1859 г. Добровски се завръща в 
Сливен, участва като депутат по решаване 
на църковния въпрос. До Освобождението 
продължават неговите пътувания между 
различни страни и срещи с изтъкнати дей-
ци на просветното и политическото движе-
ние за независимост. През 1870 г. в Букурещ 
възобновява сп. „Мирозрение“, което изли-
за в два броя. Опитва да оправи финансо-
вото си положение, като отново пътува до 
Русия, Цариград и другаде. Към края на 
живота си работи в Пловдив като библио-
текар, където и умира.

Втората част на книгата разглежда при-
носът на Иван Добровски като историк и 

неговите възгледи по основни въпроси 
на българската история, участието му в 
изграждането на съвременния български 
език, приносът му в политическите идеоло-
гии – еволюция на политическите възгле-
ди, години на нови търсения (1870–1896); 
може би не е без значение да добавим, че 
Добровски принадлежи към еволюцион-
ното крило в българското освободително 
движение, ориентиран е към конституци-
онна монархия като форма на държавно 
управление при двукамарен Парламент, 
отхвърля категорично републиканската 
форма на управление и социализма, като 
неотговарящи на потребностите на бъл-
гарското общество (в отделни периоди е 
за решение на българския въпрос по мо-
дела на дуализма в Австро-Унгарската им-
перия). Тези и многобройни други факти 
около неординерната личност на Иван До-
бровски дават възможност на проф. Надя 
Данова да направи извода, „че с идеите и 
дейността си Добровски до голяма степен 
отговаря на епохата, на която е съвремен-
ник“ (с. 601). И още: „Случаят „Добровски“ 
ни позволява също така да надникнем във 
функционирането на механизма, който 
задушава кълновете на идейния радика-
лизъм при тогавашните условия. Той пред-
ставлява сериозен урок за потенциалните 
носители на новите идеи“ (с. 600).

Владимир Шумелов

Андриана Нейкова • Архиви и 
общество

„СОФИ-Р“, С., 2007

През 2007 г. излезе от печат едно мно-
го интересно изследване – книгата на доц. 
Андриана Нейкова „Архиви и общество“. 
На фона на липсата на подобен род изслед-
вания книгата напълно заслужава нашето 
внимание. Тя е най-новото в изданията по 
архивистика от последните години. Още 
в уводните думи към изследването автор-
ката свързва развитието на обществени-
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те закони с проблемите на архивите като 
цяло. Като излиза от принципа за правото 
на гражданите до достъп на информация, 
тя разглежда архивите като носители на 
информация и тяхното използване. Имен-
но това ползване на архивите поражда и 
някои затруднения, например документи-
рането на специфични сфери на обществе-
ния живот като дейността на службите на 
реда, отбраната, безопасността на гражда-
ните и др., които попадат в сферата на т.нар. 
„непублични документи“. След изтичане на 
определен срок от време тези документи 
се предават в съответните специализира-
ни държавни архиви. Авторката се спира 
и на развитието на компютърната архи-
вистика във връзка с постиженията на ви-
соките технологии и информационното 
общество. Книгата е струк-
турирана в увод, четири раз-
дела, заключение, речник на 
архивистката терминология 
и библиография. В Увода доц. 
Нейкова обяснява що е архив 
като разглежда двете значения 
на термина, възникнал още в 
класическия период на Древна 
Гърция, проследява значението 
на термина в исторически. Спира 
се и на това що е „Архив на учреж-
дение или организация“. В раздел 
І на изследването си доц. Нейкова 
разглежда архивните документи и архиви-
те като обект на научното познание. В този 
раздел като отделен параграф са разгледа-
ни и документите като социален феномен 
в историческото развитие на обществото. 
Авторката дава сведения за различните 
видове писменост в историята на циви-
лизациите, от пиктограмата до последни-
те документи на електронни носители. В 
параграф 2 на този раздел се изясняват 
структурата, функциите и архивирането 
на документите. Обяснена е и системата 
на организация на Държавния архивен 
фонд в България, както и органите на уп-
равление: Главно управление на архивите 
при МС със статут на Агенция, Централен 

държавен архив, Централен военен архив, 
териториалните дирекции „Държавен ар-
хив“ – 27 на брой и 8 ведомствени архива 
с постоянен състав на документите. В отде-
лен параграф към този раздел са разгледа-
ни и методологичните аспекти на научната 
дисциплина „Архивология“ (още История 
на архивите). В раздел ІІ от книгата си доц. 
Нейкова разглежда архивите като индика-
тор на държавността. В отделни парагра-
фи в този раздел са разгледани архивите 
на древните цивилизации в Месопота-
мия, Египет, Китай, Индия, Древна Гърция, 
Древен Рим, Християнската цивилизация, 
Средновековна Европа, формирането на 
владетелските архиви, архива на Римската 
църква, градските архиви, институциона-

лизирането и организацията на 
националните архиви и т.н. Ин-
терес представлява и раздел 
ІІІ от изследването, посветено 
на „Историята и организаци-
ята на българските архиви“. 
Авторката коректно отбеляз-
ва, че във фактологическо и 
количествено отношение те 
са добре проучени. Ново-
то, което се съдържа в тази 
книга, е открояването на 
националната им специ-
фика и традиции, както и 

обвързването на промените в държавно-
политическата система върху организа-
цията и развитието на архивите. В отделни 
параграфи са разгледани „Архивите в бъл-
гарската средновековна държава (VІІ-ХІV 
в.)“, „Архивите в османотурския период в 
българската история“, „Българските архив-
ни сбирки през Възраждането“, „Форми-
ране на Националния ни документален и 
архивен ресурс (1878-195)“, „Изграждане 
на националната архивна система като 
централизиран модел“, „Държавните ар-
хивни учреждения през тоталитарния пе-
риод“, „Българските архиви в прехода към 
демокрация“. Като последен раздел ІV в 
книгата съвсем основателно са разгледа-
ни „Архивите и професията архивист в ин-
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формационното общество“. Коментирани 
са международните стандарти в архивите, 
обвързани са и с последните нормативни 
документи в България. Отделно внимание 
заслужава и помощния апарат към книгата: 
включения речник на архивистката терми-
нология и списък на използваните извори 
и литература, ползвани при написването ѝ. 
Това допълнително улеснява читателите в 
подстъпите към материала. В заключение 
трябва да кажем, че подобни изследвания 
като книгата на доц.Андриана Нейкова се 
появяват рядко. И това не е случайно. За-
щото е много трудно да се обозре такъв ог-
ромен материал, да се поднесе ерудитски 
и в същото време – четивно. 

Радка Пенчева

Анна Каменова • Откъснати 
страници. Мемоарно-епистоларна 
хроника

„Дамян Яков“, С., 2008

Тази книга е с особен жанр – бих я оп-
ределила като събран на едно място днев-
ник, писма, спомени за редица личности 
от българската и световната история от 
отминалото ХХ-то столетие. Не е случайно 
и подзаглавието, дадено ѝ от съставите-
ля Петър Петров: мемоарно-епистоларна 
хроника. 

Книгата е съставена въз основа на две 
запазени тетрадки с дневникови запис-
ки на писателката, нейни писма до брат ѝ 
Георги Маджаров и спомени за различни 
български и чужди писатели. Авторката е 
последното дете в семейството на Миха-
ил Маджаров и следва родителите си във 
всичките им мисии и пътувания. Безцен-
ни са сведенията в дневника и писмата ѝ 
по време на престоя им в Англия и Русия. 
Престоят ѝ в Англия съвпада с подготвяни-
те Балканска и Междусъюзническа войни 
и в писмата до брат си Каменова описва 
становищата на различни държавни мъже 
на Албиона. В Балканската война загива 

другият ѝ брат Иван и съпругът на сестра 
ѝ Василка Маджарова-Войникова. Сега 
осъз наваме какъв патриот е бил Михаил 
Маджаров – дори не е помислил да осво-
боди сина си от военна служба. Единстве-
ното, за което използва положението си, е 
да издири къде е умрял! Когато му пишат, 
че трябва да заеме посланическо място в 
Петербург, той го прави, защото смята, че 
така е добре за България. Подава оставка 
в знак на несъгласие с политиката на Фер-
динанд. Анна Каменова е била помощник и 
душеприказчик на баща си – помагала му 
е в шифроването на телеграмите от София, 
обсъждали са политически въпроси, спо-
деляли са тревогите си. За всичко това са 
ѝ били от полза и контактите с чужденци, 
които тя осъществява благодарение на от-
личното владеене на няколко чужди ези-
ка. Неслучайно в дневниците ѝ фигурират 
отделни преводи на стихове от английски 
поети. А баща ѝ М. Маджаров сам превеж-
да „Война и мир“ на Л. Н. Толстой. Камено-
ва е сравнила този превод с преводите на 
френски и английски, самата тя е чела ро-
мана около 15 пъти! Обича театъра от дете. 
Заедно с братята и сестра ѝ си устройват 
детски театрални представления в дома 
им. Затова по-късно, от 1924 до 1930, във 
в. „Свободна реч“ писателката поддържа 
рубриката „През световния прозорец“, а 
през 1931–1932 г. рубриката „Театрален бе-
лежник“. Анна Каменова е автор и на мно-
жество рецензии за театрални постановки 
в сп. „Златорог“. Неин неизменен и строг 
критик, но и човек, който я насърчава, е съ-
пругът ѝ Петко Стайнов, с когото сключва 
брак през 1919 г. Също така и Боян Пенев, 
който преглежда литературните ѝ творби 
и рецензии за английски пиеси. Така тя 
става сътрудник на сп. „Златорог“ още от 
първата му годишнина. Анна Каменова и 
Петко Стайнов създават в своя дом един от 
най-известните литературни салони: отна-
чало на бул. „Евлоги Георгиев“, а после на 
ул.„Славянска“ №22. Чести техни гости са 
Боян Пенев, Николай Лилиев, Чавдар Му-
тафов, Константин Константинов – всички 
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златорожци редовни посетители на сбир-
ките. Каменова публикува на страниците 
на сп. „Златорог“ разкази, пътеписи, рецен-
зии за културни събития. Печата и във вест-
ниците „Слово“, „Женски глас“, сп. „Съвре-
менник“. Присъства в литературния живот 
повече от 60 години! Особено ценни в на-
стоящето издание са поместените спомени 
на писателката за наши писатели, критици 
и музиканти: Боян Пенев, Николай Лилиев, 
Асен Разцветников, Ангел Каралийчев, Ан-
дрей Стоянов и др. Тя съзнава, че написа-
ното от нея ще остане, стреми се да бъде 
максимално обективна, да разкаже онова, 
което се е врязало в паметта ѝ. В книгата 
съвсем обосновано присъства и преживя-
ното от Анна Каменова около бомбарди-
ровките през 1944 г. Тогава тя и съпругът 
ѝ оцеляват по чудо. Загиват майка ѝ, сестра 
ѝ, племенникът ѝ Петко Войников и съпру-
гата му Саша Пундева-Войникова. След 13 
дни умира и баща ѝ Михаил Маджаров, дни 
преди да навърши 90 години. С много мъка 
и болка писателката описва погребението 
на близките си, спасяването на малко оце-
лялото от архива и библиотеката на баща 
си. Двамата със съпруга ѝ преживяват още 
една бомбардировка. През март 1944 г. 
осиновяват двете дъщерички на племен-
ника си – Михаила и Мария, които са на 4 
и 3 години. Отглеждат ги като свои деца. В 
подобна книга не може да не стане въпрос 
и за литературното творчество на Анна Ка-
менова. За мене бе изненада да науча кол-
ко притеснителен и деликатен човек е тази 
авторка по отношение на собствените си 
творби. Сякаш не е имала увереност в своя 
талант и само можем да бъдем благодарни 
на съпруга ѝ проф.Петко Стайнов, който я 
насърчава и окуражава. Той е неин критик 
и опора. Когато за пръв път четох нейния 
роман „Харитининият грях“, си мислех, че 
тази книга все едно не е написана от бъл-
гарски автор. Дълбоката психологичност, 
следването на извивките в душевните 
преживявания на Харитина, звучаха като 
от преводна творба. Сега, когато прочетох 
„Откъснати страници“ на Анна Каменова, 

си обяснявам това с вродената ѝ деликат-
ност и интелигентност, с финеса на тази 
жена и писателка, с това, което французите 
наричат „възпитание на чувствата“. Анна 
Каменова е автор и на други романи: „Гра-
дът е същият“ (1933), „Пет момичета“ (1938), 
„Близо до София“ (1957). Автор е и на пъте-
писи, на детски книжки, превела е на бъл-
гарски „Чичо Томовата колиба“ на Хариет 
Б. Стоу, Надин Гордимър, английски поети. 
Автор е и на книгата „Напиши за този род“ 
(излязла през 1995 г.). И това е напълно ес-
тествено – не може да си от такъв виден 
копривщенски и Еленски род и да нямаш 
съзнанието, че трябва да разкажеш за тях. 
В заключение трябва да обърнем специ-
ално внимание на добрата съставителска 
работа на проф. Петър Петров. Умелото 
редуване на дневниковите откъснати стра-
ници, на писмата и спомените на Анна Ка-
менова, както и на някои преводи, правят 
изданието изключително интересно и про-
фесионално. Защото това редуване не е 
механично, а логично следва тематичните 
ядра в дневника на писателката. Професи-
онално са съставени и бележките в края на 
книгата, което улеснява читателите. 

Радка Пенчева

Писател български. 100 години от 
рождението на Емилиян Станев. 
Нови изследвания,  
редактори: проф. дфн Иван 
Сарандев, Радка Пенчева

„ЛИК“, С., 2007

Сборникът с най-нови литературовед-
ски изследвания в чест на 100-годишнина-
та от рождението на Емилиян Станев изли-
за под шапката на Института за литература 
при БАН, Национален литературен музей 
и Къща-музей „Ем. Станев“ – В. Търново. 
Изданието е спечелило конкурс на Ми-
нистерството на културата и е отпечатано 
с финансовата подкрепа на община Елена. 
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То обединява материали на участниците в 
научната конференция, посветена на голе-
мия български писател и проведена на 18 
и 19 април 2007 г. в София. В рамките на 
тези два дни са изнесени 37 доклада. На-
учният форум се провежда под патронажа 
на министъра на културата на Р България 
проф. Стефан Данаилов, който в привет-
ствието си към участниците заявява: „Нес-
лучайно 100-годишнината от рождението 
на Емилиян Станев е включена в календара 
на ЮНЕСКО, а самият писател бе обявен за 
личност на България за 2007 г. Авторът на 
„Крадецът на праскови“, „Иван Кондарев“, 
„Легенда за Сибин, преславския княз“, „Ан-
тихрист“, „Търновската царица“ е сред най-
видните български творци на XX век, оста-
вил дълбока диря в българската 
литература и култура“. Сборни-
кът обхваща многоспектърен 
и обемен материал от теми и 
документален материал около 
живота и творчеството на Ем. 
Станев. Научните изследвания 
засягат неговия творчески път 
като белетрист и разказвач, 
като романист и сценарист, 
като автор на произведения 
за деца и юноши, като стихо-
творец. Място в тома нами-
рат и мемоарни свидетел-
ства и изследвания за родното място 
на писателя, за неговото родословие. След 
встъпителните доклади на Вихрен Черно-
кожев, Румяна Пашалийска и Иван Саран-
дев, следват изследвания за отделни про-
блеми в конкретни творби на Ем. Станев: 
Георги Бакалов, Румяна Николова, Диана 
Иванова за романа „Антихрист“; Светло-
зар Игов, Гергана Начева, Радка Пенчева 
за „Иван Кондарев“; Лилия Чеева, Венко 
Александров за „Смъртта на една птица“; 
Цветана Георгиева, Дарина Герова за „Ла-
зар и Исус“; Петко Тотев за „Търновската 
царица“; Маринела Паскалева за „Крадецът 
на праскови“; Елка Константинова се спира 
на проблема за природата, човека и лю-
бовта в творчеството на писателя; Албена 

Иванова – на неговата анималистика; Еми-
лия Алексиева – на ранната проза на Ем. 
Станев; Дора Колева – на стихотворенията 
като един друг ракурс към художественото 
съзнание на автора; Татяна Ичевска търси 
„авторитетите“ е „грешниците“ в неговата 
проза; Владимир Донев – „Флоберовата 
пушка на Ем. Станев“; Николай Димитров 
разнищва проблема за целостта в късно-
то му творчество; Александър Пиндиков 
пише за Елена и Еленския край през по-
гледа на писателя; Христо Медникаров се 
спира на Еленските родови корени на Ем. 
Станев; Григор Чернев разглежда писателя 
във филмовото огледало; Севелина Гьоро-
ва – „Емилиян в театъра“; Дитмар Ендлер 
от Лайпциг (Германия) – бележки за обра-
зите на еретиците при Ем. Станев; Галя Си-

меонова-Конах от Познан 
(Полша) – рецепцията на 
творчеството на Ем. Станев 
в Полша; Анджей Новосад от 
Краков (Полша) споделя сво-
ите преводачески размишле-
ния за творбите на Ем. Станев 
за природата; Дьорд Сонди 
публикува своите фрагментар-
ни спомени за големия писател 
под заглавието „Ето птица отли-
та“; Каталина Пую (Румъния) – 
рецепцията на творчеството на 
Ем. Станев в Румъния; Владимир 

Кржиш от Прага (Чехия) се спира на чеш-
ката рецепция на Ем. Станев, а Валентина 
Райкова – на творчеството на писателя в 
учебната програма по литература за II–IV 
клас. Разбира се, това е част от вселената 
на писателя, общественика и човека Еми-
лиян Станев – „вековния Емилиян Станев“, 
както го нарича зам.-директорът на Ин-
ститута за литература при БАН ст.н.с. д-р В. 
Чернокожев. Струва ми се уместно да за-
вършим това представяне с неговите думи: 
„Емилиян-Станевото дело е живо, защото 
то можа да изрече не само възходите, но 
и крушенията на националния ни идеал, 
историческите ни заблуди – от IX век – чак 
до довчерашното „развито социалистиче-
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ско общество без общество“, както горчи-
во е записал в един от дневниците си през 
януари 1979 г. Раздвоен между канона на 
соцреализма и високото изкуство, Ем. Ста-
нев виждаше българския свят „необозрим 
за ума в миналото, днес и утре“, а себе си 
„скитащ из него дух, осъден да блуждае от 
измама в измама“.

Владимир Шумелов

Христо Медникаров • Родословие 
и роден край на Емилиян Станев

„Астарта“, В. Търново, 2008

Това е поредната книга, посветена на 
стогодишния юбилей на българския пи-
сател класик Емилиян Станев. Тя излиза 
с подкрепата на Община Елена, РНБ „П. Р. 
Славейков“ – В. Търново, и къща-музей 
„Емилиян Станев“ – В. Търново. Не е без 
значение да припомним и важния за слу-
чая факт, че издаването ѝ се свързва пря-
ко със събитията, които се 
случиха във връзка с тази 
годишнина, включена в кул-
турния календар на ЮНЕСКО 
за 2008 г.: издаване на четири 
тома с избрано на Ем. Станев, 
Биобиблиография на писате-
ля, книгата „Спомени за Еми-
лиян Станев“, юбилеен вестник, 
научни конференции в София 
и Велико Търново, след които 
излязоха и съответните сбор-
ници с научни доклади, филмът 
на Дочо Боджаков „Вечните лов-
ни полета“, тържествени събрания. В този 
контекст Христо Медникаров нарича сво-
ето изследване „скромно“, но то е твърде 
ценно за нас, съвременниците на писателя 
класик, за всички, за които родовата памет 
стои в основата на обичта към България, на 
оцеляването ни като нация във времето. (В 
този „скромен“ контекст, впрочем, трябва 
да споменем и книгата на Александър Пин-
диков „Елена и Еленският край през погле-

да на Емилиян Станев“. Иначе редуцирани 
варианти на текстовете на Медникаров и 
Пиндиков можем да намерим в сборника 
„Писател български. 100 години от рожде-
нието на Емилиян Станев. Нови изследва-
ния“, изд. „ЛИК“, С., 2007)

Интересът на Христо Медникаров към 
Ем. Станев е отдавнашен и съвсем не случа-
ен – той е свързан на първо място с елен-
ското селце Разпоповци (дн. квартал на Еле-
на), от което произлиза родовия корен на 
писателя (и на автора на настоящата книга) 
и на който корен още през 1982 г. Медни-
каров обръща внимание с изследването си 
„По следите на Емилиян-Станевите герои“. 
(И да добавим: част от настоящата книга 
бе публикувана като доклад „Родословие и 
роден край в творчеството на Ем. Станев“ 
в сб. Емилиян Станев. Личност и творческа 
съдба“ изд. „Лит. форум“, С., 1997). И още: 
освен преките си изследователски задачи, 
тази книга поема и грижите по запазване 
и предаване на паметта за големия писа-

тел и неговото обкръжение на 
бъдещите поколения по един 
възрожденски начин: „В днеш-
но време, когато хората, с ко-
ито е дружил Емилиян Станев, 
са вече съвсем малко, защото 
са се преселили в отвъдното, 
а и малко се знае за този род, 
е трудно да се пише“. Въпреки 
нелекия характер на поста-
вените задачи, авторът се 
опитва да реконструира ро-
дословието на Емилиян Ста-
нев по бащина (Хълбювския 

род от Разпоповци, с клонка 
от която е свързан и Хр. Медникаров) и 
майчина линия (Жукелския род). Книгата 
следва структурата: град Елена в живота 
и творчеството на Ем. Станев (първа глава 
„... Елена ме създаде български писател“; 
нека припомним: през 1922 г. Никола Ибис-
чиков – бъдещият писател Емилиян Станев, 
се връща в Елена), Разпоповци (втора гла-
ва „В много мои книги има разпоповчани, 
разпоповска природа и разпоповски дух“) 
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и две глави, посветени на многостволовото 
родословно дърво на Емилиян Станев. Не-
обходимо е да добавим, че изследването е 
богато илюстрирано със снимков матери-
ал, както и със схеми на родословните дър-
вета на двата Емилиян-Станеви рода. Като 
илюстративен материал авторът е втъкал 
в текста и изказвания на писателя по раз-
лични поводи, откъси от негови писма, до-
кументи, стихове и др.; от друга страна той 
твърде добре познава душевността и бита 
на хората от този край, а за свои водачи из-
ползва и двамата летописци на Разпопов-
ци Стоян Медникаров и Никола Мартинов, 
както и многобройни спомени и сведения 
на свои земляци. Твърде добросъвестно, 
това изследване е показателно за дългого-
дишните занимания на Хр. Медникаров с 
Еленския край и ролята му в живота на пи-
сателя Ем. Станев, то е ценно помагало на 
бъдещите историци на литературата и на 
всички, които обичат България. Подобни 
книги ни връщат към корените, те търсят 
генезиса на бъдещият голям български пи-
сател, защото както казва Ем. Станев: „За да 
има какво да се развива у човека, трябва в 
него да има нещичко навито“. Всеки, посег-
нал към тази книга ще открие кое е то.

Владимир Шумелов

„Седмият дом на чифлика“ – 
сборник авторски приказки. 
„Американски колеж Аркус“

„ПИК“, В. Търново, 2007

Книгата се издава с подкрепата 
на „Фрезениус Медикъл Кеър България“ 
ЕООД. Автори на приказките и илюстраци-
ите в нея са ученици от „Американски ко-
леж Аркус“ – В. Търново.

От опит знам, че приказката е невъз-
можност доброто да дойде навреме. Но 
има толкова много приказки и толкова 
много разказвачи, че в един момент човек 
не знае коя от тях да си избере, за да получи 
доброто. Сладкодумците в този сборник са 

решили сами да си ги напишат, за да имат 
свой въображаем свят, в който да си вли-
зат насън или на някой златен овен. Когато 
възрастните разказват приказки, то все ще 
притурят някоя поука, после ще помислят 
за някое скрито имане, та като свършат 
разказа си, да има с какво да се препитават. 
Младите автори в този сборник не мислят 
много за поуката, за тях е важно нещо да 
се случи. Случилото се да има чудодеен ха-
рактер, да обръща живота изненадващо и 
след това още по-изненадващо да го вмес-
тва в един прекрасен порядък. Влече ги 
играта на думи, което може би е красивата 
мяра на въображението им. Да обичаш ду-
мата, да я отиграваш в различни варианти 
– ето кое е истинската магия на пътуването 
в света на приказките.

Тук е пълно с магически числа – особе-
но три, седем, девет. Вземи си число и се 
преобразявай чрез чудесата! Но във всички 
приказки лично аз като читател почувствах 
една неистова потребност от любов, от же-
лание да възтържествува справедливост-
та, едно бягство от самотата, защото за съз-
нанието на децата тя идва тогава, когато са 
загубили нещо. Толкова грижа са отделили 
за малкия човек, невръстния брат, слабото 
момиче, невинното жабче – все същества, 
които са пренебрегвани, но по някаква ви-
сша магическа сила те се преобразяват и 
на тях е отредено щастието. Това едва ли 
е случайно, нито пък е взето като модел от 
някой писател. То е като че ли потребност 
на днешния ни живот. Авторите на тези 
приказки са влезли в света на интимното, 
на семейството. Дори творби, които носят 
заглавие „Храбрецът“, не описват толкова 
подвизи, юначества, колкото саможертва, 
взаимопомощ. Зарадва ме тази липса на 
агресия. Читателю, побързай да вземеш 
този сборник, защото в тези приказки 
няма агресия, така както сме свикнали да 
я виждаме в анимационните филми или в 
компютърните игри. Когато искат да по-
бедят, героите си служат с билки, с чудо-
дейни предмети – те приспиват злите или 
ги затварят. Дори тези, които не са успели 
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да извършат подвиг, след това по някакъв 
начин са възнаградени, а не убити както в 
по-старите приказки.

Очаквах, че деца, които са расли в град-
ски условия, няма да се насочват към при-
родни явления, за да търсят магическото 
в растения и животни. Но и тук изненадата 
е пълна – цветята носят от енергията на 
слънцето и луната, котараците пак стоят на 
поста си като съветници на хората. Автори-
те на тези приказки смятат, че героите им 
се подготвят за определена мисия и те ги 
виждат по-скоро като културни личности, а 
не като носители на някаква висша физиче-
ска сила. Ето как се подготвя човек да стане 
цар – „магии, бойни изкуства, хуманни на-
уки, езици, точни науки, както и часове по 
царуване“. Кой не би мечтал за такъв цар!

Онова, за което можем да бъдем най-
благодарни на децата, е, че те ни отварят 
очите за една много про-
стичка истина: да не оста-
ваме само при общопри-
етото, при утвърденото, 
при наложените правила, а 
да се опитваме с обич и же-
лание да променяме света. 
Сладкодумците не прием-
ат, че светът е разделен 
на добро и зло, в техните 
представи той не е поля-
рен, а е пъстър и много-
значен. Ние сме свикнали 
да мислим, че злото е това, 
което ни учи, а тук приказниците 
казват – учим се, когато търсим до-
брото. Затварям сборника с неговите 
приказки и чудни рисунки с добро 
настроение – най-после да прочета 
нещо, в което никой не се оплаква, а 
мечтае. Дори и за гладните тук въл-
шебният черпак ще свърши работа. 
Е, предоставя само супичка, но зато-
ва пък ни очаква пищна духовна тра-
пеза, сътворена от свободни умове и души. 
И аз бях там, и аз ядох и пих.

Радослав Радев

„Доброчудеса. Илюзии и 
реалност“ – творби на ученици от 
„Американски колеж Аркус“, библ. 
„Позиции“, съст. Донка Николова, 
Мирослава Петърчева, илюстр. 
Силвия Калоянова 

„ПИК“, В. Търново, 2008

Децата ни живеят в трудни времена. 
Ценностната система в България е доста 
объркана. Ежедневно сме свидетели на 
негативни прояви и модели на поведение. 
Семейството като „основна клетка на об-
ществото“ девалвира.

Във вековната история на човечеството 
винаги е имало хора, които носят и отсто-
яват Доброто. Този сборник доказва това. 
Ученици пишат за едно от вечните неща в 

човешкия живот – Благотворител-
ността. Те не само имат мнение по 
този въпрос, но разказват и за сво-
ите участия в благотворителни изя-
ви. Оказва се, че при тях се е полу-
чила онази сложна и крехка връзка 
между родители и учители, които 
мислят сходно за възпитанието на 
младия индивид. Те ги учат да бъ-
дат добри и да помагат на този, 
който има нужда, без да афишират 

това. Нагледали сме се на 
показност днес. Те вече 
имат свои преживявания 
от срещите в старческия 
дом, от болките и тре-
вогите на децата без ро-
дителски грижи и с мен-
тални проблеми. От това 
съприкосновение са ста-
нали по-мъдри. Емоцио-
нално са пораснали. Раз-
съжденията в есетата и 
разказите им го доказват. 
Това са творби на вече 

изградени личности, които имат не само 
талант да пишат, но и гражданска съвест.

Сборникът има интересна структура. 
Включен е раздел с кратки изказвания на 



Преглед

алманах • Ϛвета гора • 2008 589

ученици за добрите постъпки на хората. 
Мненията са разнообразни, но много ис-
крени. Някои от тях звучат афористично. 
Отделено е специално място на разсъжде-
нията, които изпитва дарителят. Споделя-
нето е много важно за всеки човек. То раз-
крива сложния свят на човешката психика. 
Самонаблюдавайки се и вслушвайки се в 
гласа на „Аз“-а, личността може да открие 
както положителните, така и отрицател-
ните си черти и това ѝ помага да се спра-
ва по-лесно с връхлитащите я проблеми 
на ежедневието. В раздела анкетираните 
отговарят на въпроса: „Какво изпитваш, ко-
гато даряваш?“ Пъстра е гамата от чувства, 
но те все са приятни.

ДоброЧудесата, които сътворяват 
учениците от Американски колеж Аркус 
– В. Търново, са необходима част на всяко 
малко тефтерче, което всеки от нас трябва 
да носи и прелиства – ако иска да остане 
Човек в света ни, където властват парите. 
Радвам се, че се е появило едно ново по-
коление, което притежава не само знания 
за най-съвременните технологии и може 
да комуникира на няколко езика, но има 
потребност и да твори Добро.

Книгата поставя началото на библио-
тека „Позиции“, чиято цел е да представя 
творби на учениците от Американски ко-
леж Аркус, които разглеждат социални, ес-
тетически и междуличностни проблеми.

Бисера Дживодерова

Мария Кондакова • Господарите 
на залива

Ателие „Аб“, С., 2008

Българската литература страда от два 
очевидни комплекса – единият е липсата 
на нобелист, другият е романът. По отно-
шение на второто последните две десети-
летия се опитаха да сторят нещо, но трябва 
да признаем: голям български роман така 
и не се роди. Имайки предвид това, подхо-
дих твърде скептично към романа на Ма-
рия Кондакова „Господарите на залива“. И 

още тук е мястото да призная грешката си, 
защото тази книга, без да бъде някакъв ше-
дьовър, се оказа добра, увлече ме.

Сюжетът ѝ, неусложнен и достатъчно 
събитийно наситен, следва естествената си 
хронология, вплитайки съдбите на окръж-
ния партиен диктатор Деребеев и на та-
лантливия поет Огнян Константинов, който 
на два пъти е принуден да предаде най-скъ-
пата на сърцето си – Адела Станилова.

Фабулата на романа се вмества в цели 
три десетилетия – от 60-те до 90-те години 
на ХХ век, така че действието тръгва през 
периода на „размразяването“ и приключва 
до формирането на групировките и ново-
богаташите. Това позволява на авторката 
да види процесите в развитие, да открие 
генезиса на злото, заложен не само в същи-
ната на системата, но и в личната биогра-
фия, свързана с най-близкото обкръжение 
на семейството и приятелите.

Добрал се до властта чрез насилие, 
Деребеев развращава всички и всичко, 
до което се докосне, сеейки страх и смърт. 
Образът му, гротесково деформиран, тър-
пи развитие: от зло към още по-голямо зло. 
В тази почти диаболистична атмосфера на 
власт и порок са вплетени и останалите 
персонажи, сред които се откроява Антон 
Каролев – антипод и на партийния секре-
тар, и на огъналия се пред властта поет Ог-
нян Константинов.

Романовото пространство е уплътнено 
от съдбите на литератори и театрали, пра-
зноглави насилници, секретарки и парве-
нюта, а зад кадър принципите на Макиаве-
ли движат системата на т. нар. народна де-
мокрация. Тук е мястото да подчертаем, че 
героите се развиват по логиката на своите 
характери и логиката на епохата, авторката 
е съумяла да ги дари с тази „свобода“.

Струва ни обаче, че сме длъжни да по-
сочим известна двойственост на романа: 
повествованието се колебае между рома-
новото клише и романовото откритие. На 
два пъти М. Кондакова „удвоява“ гледната 
точка към едно и също събитие, описвайки 
разликата в реакциите и възприятията на 
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двама от героите си. Добре е показана со-
циалистическата артбохема, нейните кафе-
нета, оргии и безпринципни компромиси.

В тази среда най-различен, почтен и ве-
рен на доброто, е старият поет Делчев, чий-
то прототип не би могъл да 
бъде никой друг ос-
вен Атанас Далчев. В 
края на книгата глав-
ните действащи лица 
ще преживеят своите 
драми или своя траги-
чен катарзис. В заклю-
чение ще отбележим, 
че романът „Господа-
рите на залива“ се оп-
итва да събере големия 
исторически наратив с 
екзистенциално-човеш-
кото битие на отделния 
персонаж, с отделната малка история на 
простосмъртния от епохата на соца. И 
като цяло успява.

Божидар Богданов 

Филип Геров • Щрихи от  
Ню Йорк

Пазарджик, 2008

Филип Геров е добър разказвач, кой-
то еднакво владее фрагмента и сюжета. 
Дори и това, което стои сухо – статистика-
та, при него е в необходимата мяра, и по-
скоро привлича, отколкото обременява. 
Ако кажа, че е написал пътеводител за Ню 
Йорк – ще е вярно, защото чрез описания-
та му се чувстваме почти граждани на този 
мегаполис – разбираме къде е хубаво да 
отседнем, къде можем да разнообразим 
гардероба си, къде и кога да вкусим от ку-
линарното разнообразие на ресторантите, 
и в кои музеи можем да свалим очите в 
душата си. Ако кажа, че е написал роман – 
ще е вярно, защото той търси герои, лица, 
сюжети, които да ни дадат представа за 
американския начин на живот. Биографич-

ните характеристики на хора – символи на 
Америка – като Джеси Ливермор (Момче-
то Играч), Фридрих Тръмп, Уйлям Стайну-
ей, Рупърт Мърдок и др. са сочни и све-
жи повествования, в които образността, 

остроумието, детайла, психологизма са 
предпочетени пред строгия анализ. Ако 
кажа, че е написал дневник на своите 

преживявания и 
наблюдения при 
престоя си в Ню 
Йорк, ще откроя 
истинското очаро-
вание на тази кни-
га – един жезнера-
достен българин е 
показал, че може 
да се радва на сре-
щите си с различния 
свят на Америка и 
може да цени кра-
сивото и доброто, че 

има културата и духовността, за да прогони 
отрицанието, тази стара наша болест, и да 
покаже ведрото лице на Ню Йорк.

Той е невероятно разнообразен в под-
ходите си – описва, разказва, наблюдава, 
анализира, преподрежда света, видян чрез 
собствените му очи и чрез активността на 
медиите, следи реакциите на обществото 
по отделни, нашумели случаи, които са по-
казателни с това, че обикновеният амери-
канец не се формира чрез собствения си 
живот и опит, а чрез света на телевизията 
и киното, контролиращи неговото съзна-
ние и битие. В тази посока Филип Геров уж 
неволно вметва някои фраза или наблюде-
ние на известен американец, чрез дълбо-
чината на които обаче губим усещането, че 
книгата му е развлекателно четиво. Доста 
се позамислих над казаното от Кърт Воне-
гът, че „злодеите в неговите произведения 
не са индивидите, а културата, обществото 
и историята, защото те създават бъркотия-
та на Планетата“ (с. 165).

Книгата е написана със съзнанието, че 
САЩ не са далечни, а близки, защото са 
част от съдбата на българите. Неслучайно 
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последната глава е „България и българи-
те в Ню Йорк“, които са „колоритен щрих“ 
в многообразието на този град. Авторът е 
предпочел за корица на изданието пано-
рамна снимка на Ню Йорк, но моето усеща-
не от всичко, което е сътворил с добро на-
строение и с обич, се изразява най-добре 
чрез скулптурата „Светлина към небето“ 
на Димитър Луканов – българин, жител на 
Ню Йорк, възкресяващ старата истина, че 
пространството и времето са нашата жаж-
да по светлина.

Радослав Радев

Веселина Тонова •  
Ескизи от New York

С., 2008

Хареса ми тази чиста и естествена по-
требност на авторката да отвори духов-
ния си свят при срещата си с Ню Йорк, да 
се освободи от мисълта, че трябва непре-
менно да съотнася американския начин на 
живот с българския. Безспорен стилист, с 
точна, но и приятно образна фраза, Весе-
лина Тонова умее да създаде настроение, 

да увлече и сред 
многото впечат-
ления да вмъкне 
исторически дан-
ни за града, за 
прочутите улици, 
квартали, сгради. 
История и съвре-
менност се сре-
щат в съзнанието 
ѝ и дават една 
богата картина на 

града. Тя е добър водач – захласне ли се по 
търговските квартали в „море от магазини 
и кулинарни удоволствия“, ви се приисква 
да сте купувач, и то гол-голеничък, за да 
не се налага да хвърляте старите си дрехи; 
даде ли път на културните светове, ви се 
приисква да удовлетворите и най-малкия 
си духовен трепет; пренесе ли ви в храмо-

вете на религията, образованието и наука-
та, разбирате какъв безкраен кръговрат е 
Ню Йорк. Та затова е необходимо и време 
за размисъл, и естетско безгрижие в Сен-
трал парк.

Ню Йорк е видян с човешко лице – една 
българка открива града, преживява го със 
съзнанието, че е достойна за неговите тай-
ни и мощ, приема удоволствието за същи-
на на възприятията и разказва с усмивка. 
Преди да прочета тази книга не вярвах в 
мисълта на Аристотел, че „градът е място-
то, където хората се събират, за да живеят 
добре“. Не че сега повярвах напълно, но се 
оставих илюзията да прозвучи като истина, 
а истината – като добро.

Радослав Радев 

Филип Найденов • Пътят на 
костите (роман)

„Фабер“, В. Търново, 2008

Интригуващият роман на Филип Найде-
нов е продължение на излязлата по-рано 
книга, носеща заглавието „Абстрактна 
справедливост“. Новото му произведение 
започва провокативно – с кратък опит за 
анализ на българската народопсихология, 
въз основа на един толкова различен от 
общоприетите фактор, какъвто е броят на 
дрехите, които обличаме едновременно. 
След това... приключението започва.

Това е книга-пътуване из лабиринтите 
на „неидентифицираното явление, наре-
чено българска демокрация“. Аз-повество-
ванието вдъхва неоспоримо доверие във 
фактите, видени от 1 л., ед. ч. Писателят е 
намерил синхрона между фикция и реал-
ност, а също и начин да помири в себе си 
треньора по карате, служителя в специал-
ните войски и в специализираните поли-
цейски звена с филолога, който добре вла-
дее силата на словото. Въпреки че темите 
за българската мафия, организираната 
престъпност и обръчите от фирми около 
висши политически и ръководни фигури е 



Преглед

592 алманах • Ϛвета гора • 2008

преексплоатирана и в романите на автори 
като Христо Калчев и Георги Стоев, новото 
тук идва от реализирането на типичната 
за Бр. Нушич философия, че през живота 
трябва да се минава с усмивка. Независи-
мо дали наднича в коша с мръсното пране 
на българския спортен и политически елит, 
дали описва каналите за трафик на плът, 
антики и наркотици, Филип Найденов го 
прави с чувство за хумор и тънка ирония, 
които подтикват читателя да му се довери 
и да участва в приключението, заедно с 
автора. Тимът на оцеляващите супергерои 
(Ники Окото, Слави Айфела, Лефтера, Ми-
тко, Печения, Тежкия и, разбира се, ав-
тора на този трилър) 
приковава внимани-
ето и ни превръща 
в съзаклятници на 
техния начин на „ра-
бота“, при който целта 
оправдава средствата. 
Ф. Найденов без страх 
разказва за топлата 
връзка между полиция 
и наркобизнес, демас-
кирайки понятията от 
парадигмата демокрация 
– гражданско общество – 
електорат. Предлага ни един възможен 
прочит на задкулисните случвания с 
отрицателен знак в българското обще-
ство от годините на почти безкрайния 
преход. В романа са изобличени както 
политическата максима „разделяй и вла-
дей“, така и българското овчедушие („прек-
лонена глава сабя не я сече“).

Едно от малкото несъвършенства на 
книгата се крие в полушеговитото-полусе-
риозно отношение на автора към читателя, 
в чиито интелект твърде често се усъмня-
ва. Извън това, този роман е увлекателна 
плетеница от действителни и фикционал-
ни, но напълно възможни в съвременната 
ни действителност, събития.

Марина Владева

Антон Абаджиев • Аксис 
(полицейски романс)

ИК „Карива“, Варна, 2008

Пред мен е книгата на Антон Абаджи-
ев „Аксис“ с подзаглавие „полицейски ро-
манс“. Стори ми се интересен. Наистина 
„полицейски“ и настина „романс“. Но само 
толкова (то какви ли не поджанрови ква-
лификации няма да срещнеш в изобилието 
от текстове, номинирани като „романи“). 
Продължава, изглежда, преформулиране-
то и преформатирането на жанра в новото 

българско литературно пространство. 
Добре е, когато се появяват образци от 
типа на „Естествен роман“, лошото е, че 
малко се чете в България (а и по света; 
прочее твърде скептичен съм към ре-

зултатите – не класация-
та – в проекта „Го-
лямото четене“, но 
това встрани), и в 
този случай рецеп-
циите върху романа 
зациклят на всички 
нива. Разбира се, 
през 2008 г. положе-
нието е по-различно, 
отколкото в първото 
десетилетие на „пре-
хода“ – имаме доста-
тъчно добри романи 
и автори и „виновни“ 

за това са донякъде и конкурсите (като 
тези на „Развитие“, на „Вик“), които покрай 
другото изпълняват и своята филтрираща 
роля. В провинцията се ражда една вълна 
от романи, която обаче излиза необез-
покоявана – често под всякаква критика, 
но понякога тези романи представляват 
находки в жанра – и като правило също 
остават незабелязани. Подобна е съдбата 
на романа, за който ще стане дума. Той е 
на варненец, издаден е на едно отлично 
полиграфско равнище и впечатлява с еру-
дираност (изглеждат прозрачни филологи-
ческите и философски корени в образова-
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нието на Абаджиев). Странен е, но все пак 
подобна структура имат немалко романи, 
особено от приключенско-авантюрния 
тип. (С подзаглавието бих направил анало-
гия с един друг варненски романист – Ан-
гел Г. Ангелов и неговия „тъжен роман“ „Су-
трешни залези“, както и „особения [му] ро-
ман“ „Закуска по обяд“; впрочем немалко 
са варнеските автори на романи и немалко 
от тях са „странни“ по особен начин, но да 
не си помислите, че тази „странност“ е си-
ноним на „провинциалност“ – не е, поне в 
повечето случаи.) Впрочем, без да е ембле-
матичен за годината или в жанра си, този 
роман заслужава усилията да се прочете. 
Няма да скрия, че очаквах един тип писа-
не, но зациклих в друг, в който разпознах 
(както в романите на споменатия Ангел 
Г. Ангелов, така и при Николай Н. Нинов 
– да речем „Жиголо“, и др. от началото на 
новия век): сюжетен флирт с готови обра-
зци на формално равнище, метафизична 
интерпретация на действителността, тол-
кова характерна за славянския тип нара-
тив. Както в, да речем, „медийния“ роман 
на Петър Волгин „Медиен апокалипсис“ 
(2000) и „прет-а-порте“-то „Жиголо“ (2000) 
на Николай Н. Нинов, и този кокетира, в 
случая с криминалето, но едновременно 
с това се стреми да бъде полифоничен, 
да проектира върху (квази)криминалния 
момент и други проблеми, които поне за 
автора са важни. Ан. Абаджиев владее иро-
нията и пародията, но преиграва. На пръв 
поглед „лекото“ му писане преминава в 
излишно многословие и философстване, а 
героите му са схематични сенки на типове 
– Йеремия, художникът Афродит, главният 
инспектор Убадая (с лулата – вж. задната 
корица с авторовата снимка) и неговият 
старшина-детектив Гоца Гугутков... Музи 
не липсват, но образ на жена определено 
няма (дори схематичен; или както М. Киро-
ва цитира по този повод Лакан за романа „В 
студената ти сянка, лейди“ на Здравка Евти-
мова – „навярно е прав, когато твърди, че 
Жената не съществува“). За психологическа 
аргументация няма да говорим. Както и за 

„аксис“ – оная вездесъща ос, която прониз-
ва романа открай докрай. Иначе наистина 
имаш усещането за романс, когато четеш 
текста, когато се вгледаш в структурата 
му. Отделни пасажи обаче не се издържат 
– дори пародията има граници... Протег-
нах се към рафта с криминалета – случи се 
„Плейбек“ на Чандлър: „Сграбчих Мичъл за 
врата. Устата му зяпна. Той ме удари някъде, 
но това нямаше значение. Моят удар беше 
по-точен, само че не бях награден за това с 
ръчен часовник, защото в този момент ня-
какъв катър ми тегли такъв як ритник отзад 
право в мозъка, че полетях над тъмни води 
и избухнах в пламъци“ (изд. от 1987 г., с. 41). 
И началото на „Аксис“: „Една ос се завъртя и 
зае ширината на шосето, протегна се, пре-
обърна се и се преметна върху четирите му 
платна, а платната изплющяха и се изпъна-
ха – черни и лъскави от дъжда. По проте-
жение на измитите жълти линии се извиха 
тъмни струйки масло и пламтящо гориво, 
обточиха водните потоци, забързаха да се 
съберат в притисната полусфера, а косият 
пад на водата ги разби на плъзгави капки“ 
(с. 9). Причината да четеш единия безспир 
и да захвърляш втория на третата страница 
е същата, поради която българските режи-
сьори изгониха публиката от салоните (а 
после закриха салоните). Ако спазват ня-
кои правила, днес и писатели, и режисьори 
могат да си я върнат. Поне в България.

Владимир Шумелов

Иван Благоев • Стръв

„Балтика“, Бургас, 2006

Падналите ангели

„Балтика“, Бургас, 2007

В своите два романа, първият от които 
е предшественик на запланувана романо-
ва трилогия под името „Белязаните“, а вто-
рия – първа книга от нея, писателят Иван 
Благоев дава своя художествена версия 
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на проблемите за човешката алиенация, 
за социалната (условна) и клиничната (па-
тологична) лудост, очертавайки една тра-
гична картина на българското общество от 
годините на т.нар. преход.

Романът „Стръв“ проиграва ситуацията 
на живот в една психиатрична институция 
и проследява халюциногенно-реалното 
битие на болен, въобразил себе си като 
въплътено в човешко тяло Божество, който, 
прескачайки времевите пластове, общува 
с герои-емблеми на различни култури – 
Ницше, Сидхарта Гаутама, Сизиф, Толстой, 
Сервантес и др., деба-
тирайки с тях върху 
основни религиозни 
постулати. Централен 
проблем в романа е 
този за неустойчиви-
те ценности в неста-
билното ни общество, 
които провокират раз-
мисъл за подменените 
места на понятията 
лудост и нормалност. 
Скритите и явни биб-
лейски цитати идват 
на помощ да докажат 
тезата на автора за непознаването (и 
дори за ежедневното разпъване на 
кръст) на Бога от съвременните хора. 
Политика, власт и социална асиметрия 
са причините за хаоса в изстрадалата 
ни държава, в която „ние си създаваме 
господарите, щом им се подчиняваме“. 
Според автора единствения изход да се 
справим с настоящия Апокалипсис е да 
разрушим Вавилонските кули в душите си, 
да намерим нов път към нашите сърца и 
притихнали да чуем гласа на Бога.

Идеята за „малкия човек“, който понася 
рефлексията на социалните катаклизми, е 
в основата на трилогията „Белязаните“. В 
първата ѝ книга – „Падналите ангели“, чи-
тателят се среща с почти мъченическата 
съдба на героя Бино – Белязания, разпо-
ложен в дъното на социалната йерархия. 
Той е неразбрания пророк, човекът, който 

ежедневно пита Бога: „Елои, Елои, лама са-
вахтани?“, без да дочака отговор. Книгата, 
подобно на криминалните романи, започ-
ва с едно престъпление, но в хода на по-
вествованието става ясно, че самата бъл-
гарска действителност от края на старото 
и началото на новото хилядолетие е ко-
лосално престъпление спрямо човешката 
същност. Това е открито морализаторски 
роман, който претендира да бъде социа-
лен и психологически, защото не бяга от 
действителността. В него срещу високата 
библейска образност се изправя страшно-

то и пошло настояще. Като интересни 
находки на автора могат да се посочат 
образите на българските братя Карама-
зови от ХХ век, а също и аутодафето на 
книги, видяно като смърт на културата. 
Мотивът за болния свят и душите-сме-
тища е твърде натрапчив и повтарящ се, 
заедно с този за злото и неговите съвре-
менни въплъщения. Авторът не бива 

да забравя, че произ-
ведения, вторачени 
в събитията на деня, 
рядко го надживяват.

В крайна сметка, 
въпреки интригува-
щия замисъл, който 
провокира читател-
ския „хоризонт на 
очакване“, при своя 
прочит реципиентът 
няма да постигне она-
зи предвкусвана на-

слада, която да инспирира произнасянето 
на сакралното „О, миг, поспри! Тъй прекра-
сен си ти“.

Марина Владева

Антоний Бинчев •  
Гълъб на рамото

„АВГУСТ“, 2008

Добре оформена стихосбирка, с добър 
графичен дизайн и корица, при това с рес-
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пектиращ обем, що се отнася до поезията. 
Най-малкото, което може да се каже за нея 
и за автора ѝ, е, че разчитат на професиона-
лизъм и на добър вкус. Съдържа няколко 
озаглавени цикъла, цикъл „Опит за хайку“ и 
„Непубликувано“. Това е откровено лирич-
на поезия, която задава деликатни въпроси 
и иска да мисли света като поезия. Важни са 
детайлът, скритото послание, меката емо-
ция... Отвореният финал разчита на езика 
на недоизказванията и на читателското 
въображение. Тежненията са към малката, 
камерната форма. Интимните послания 
изцяло хармонират с лиричната натура на 
автора. Всичко е много точно, премерено, 
без накървявания върху деликатния език 
на поетическото. Единственото, което ме 

тревожи, е, че тази 
книга и този вид 
поезия са в непред-
видима прогресия. 
Дори в настоящия 
брой могат да се от-
крият няколко по-
добни измежду ре-
цензираните книги. 
Ако не е повод за 
ретроспек тивен 
прочит, за някаква 
творческа равно-

сметка (макар от втората корица да става 
ясно, че държим втората поетическа книга 
на А. Бинчев, първата „Разплискано сре-
бро“ – по моему не особено сполучливо за-
главие – е издадена през 2001 г.), бих казал, 
че „Гълъб на рамото“ щеше да звучи далеч 
по-отчетливо с по-стегнато съдържание.

Сава Василев 

Бина Калс • Висока вода

БП, С., 2007

Това е книга за една омъдрена любов, 
омъдрена от хоризонтите на времето като 
изтичане, като спомен, като очакване. Пое-
зия, разчитаща на приглушената емоция, на 

примирената доза съмнение, на високата 
вода в нашите авторефлексии и сънища.

В стихосбирката на Б. Калс присъства 
поетически аз, пулсиращ и разширяващ 
се до пределите на необятното и същевре-
менно пулсиращ и свиващ се до хтонични-
те гънки на съмнението. Усещането за раз-
зинатост не е натрапено като истеричен 
вопъл на изгубения човек, а е редуцирано 

от едно друго усещане 
за безкрайно движение 
и преминаване през тя-
лото на живота с търпе-
нието и примирението 
на узналия, с любовта 
към собственото битие.

В книгата особено 
място заема морето 
като метафора по-скоро 
на безкрайния свят на 
вътрешните пътувания 

и връщане в любовта и спомена, отколкото 
като класически израз и символика на фи-
зическата безкрайност. Може би и затова 
някак си не ми замириса на море от стра-
ниците на книгата.

Стиховете на Бина Калс постигат поети-
ческото си внушение, взрени повече във 
вътрешния свят на емоциите, мислите, раз-
браното и неразбраното, желанието и тър-
пението. Това е сложило своя отпечатък и 
върху езика на стихосбирката – сгъстено 
метафоричен, завличащ в света на невиди-
мостите, на усещанията за нещата (може би 
малко повече пластичност не би му навре-
дило), нащърбен от приливите на неочак-
вани представи, взривяващ „алгоритъма“ 
на читателското очакване.

Последните стихотворения в книгата 
съдържат една по-изразена философич-
ност, на места прехвърляща допустимите 
граници на рефлексивната абстрактност. 
Допаднаха ми повече кратките, импреси-
онистично сгъстени и не по-малко умъдре-
ни стихове като тези на стихотворението 
„Родос“, където не е изгубена първичната 
прелест на думите за сметка на отвлечена-
та им знаковост, а също и стиховете, които 
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синтезират емоцията и я превръщат в пое-
тически жест на себеоткритието като тези: 

В черните кутии

са заключени множество тайни.

Някои извеждат логаритми

от душевни вълнения

Аз просто ще обичам,

колкото мога.

Колко ли мога?

Николай Димитров

Марин Бодаков •  
Ангел в зоопарка

„Алтера“, С., 2008

Марин Бодаков влезе в лексикона на 
българската литература със своето „Дев-
ство“ (1994). Още тогава неговата словес-
ност се топизира някак извън обобщеност-
та на езика, който сме приели клиширано 
за поетически, въплъти опитността на 
алхимически опус, ваянието на тяло, съз-
даващо собствената си (и единствена) ис-
тория. Тялото на това „девство“ израства-
ше съ-битийно, концентрираше в себе си 
всички случваемости, докато ги спои във 
всевремевост, опоетизираше непороч-
ността, предшестваща всички неизбежни 
огрешимости.

Сега, след 
почти петнадесет 
години, Бодаков 
ни представя дос-
та по-различна 
книга. „Ангел в зо-
опарка“ валидира 
съвсем друга, бих 
казала, „обърна-
та“ концепция за 

телесността от легитимираната в „Девство“. 
Докато в дебютната си стихосбирка поетът 
означи тялото като форма на цялостното 

времебитие, матрица на бъдността, ли-
рическият герой в последната му книга, 
приютен под крилете на собствената си 
ангеличност, обглежда трансформациите 
на телата в социалния и духовен зоопарк: 
зейват всевъзможни срезове и пукнатини, 
тъмнеят сечища, шумят размирици, тръба-
чи, дори гробовете танцуват („Ангел в зо-
опарка“). „Ангел в зоопарка“ бележи опит-
ността на дисекция. Дисекция на личното 
и социалното тяло в топоса на соматиката 
и пневматиката, на тялото, което гъгнещо, 
дишащо, стенещо бива разчленявано на 
органи и вени, на желания и опустошава-
ния, на хлипове и хрипове, на тялото, което 
се самообглежда и самоанализира в ужаса 
от собственото си разфасоване („Изгубе-
ни“), в ужаса от недостига на органи, с ко-
ито да тъгува („Белова“), в ужаса да те об-
личат с голямата къща на Стопанката дъска 
по дъска („220/150“). Това тяло не се цен-
трира в единствената си история, макар 
че „световните неща се случват вкупом“, то 
се размножава и разпилява в различните 
времена и места, разгражда историята до 
историчност (заедно случващи се и вза-
имноизключващи се истории), превръща 
я в диаболизъм и драма. Привидната, съ-
вършено лирична, маска на поезията в 
тази книга потресава със способността да 
(полу)прикрива и зачерква вътресъщест-
вуващата драматичност. В този смисъл 
„Ангел в зоопарка“ онагледява в поетичен 
кадър житейския палимпсест: явността на 
собствените и чужди грехове и не-поноси-
мости, и заличаването им чрез преживяни 
и преосмислени телесно-словесни знаци; 
различните преводи, задрасквания и пре-
написвания на Книгата на живота, най-ва-
жните от които са синовността, любовта, 
бащинството и смъртта („Отпуск по бащин-
ство“, „Похвала на изтощението“), неизра-
зимото присъствие („И да не се обаждам, 
ще бъда винаги наоколо“).

„Животът няма резервни планове“, 
твърди Марин Бодаков, но заключава: 
„Няма място за притеснения“. Защото за по-
ета, както и за мъдреца, което в основното 
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си значение е едно и също, важат думите 
на Св. Франциск: 

„Господи, моля Те,

дай ми сили да променя това,

което мога да променя,

дай ми смирение да приема това, 

което не мога да променя,

и мъдрост, за да различавам

едното от другото.“

Снежана Иванова

Валентин Чернев • Лунна пепел... 
По ръба на дните. Лирика

RITT, Силистра, 2009

Новата стихосбирка на В. Чернев е с ин-
тересно решение – едно заглавие, разде-
лено в две стихосбирки, поместени в едно 
книжно тяло с две лица. Раздвоението на 
поетическия аз представлява своеобра-
зен български модел на светоусещане, при 
който природата отваря светлата част на 
душата, а връзката с обществото засилва 
болката и безнадеждността. В тази напрег-
натост човек стига до „сетния грам оптими-
зъм“, за да съхрани вярата, че „има и светли 
неща“ („По ръба на дните“). В. Чернев е ве-

ликолепен пейзажист, чиято чувствител-
ност е породена от причудливата игра на 
равнината и р. Дунав, стоплени от меките 
багри на луната-любовница. Като поет В. 
Чернев не чака предизвестие от Бога, за 
да бъде осенен – поезията е дишане, очи, 
които не се уморяват за хубавото, сърце с 
равнобогати.импулси. Именно поради това 
той не застава в поза, а споделя, сякаш вяр-
ва, че светът е налят грозд от души, които 
чакат думите му. Чувствителността е изо-
стрена, защото с възрастта човек започва 
да мисли годините като дни и за да не из-
пада в мрачното състояние на човек, кой-
то брои времето, се самопародира: „Един 
живот – какво да му се плаша? / Смъртее 
ми се, но ще го живея!“ („Живот). Дори и в 
най-светлите си възторзи и в ленивото съ-
зерцание на “нищото“ („Нищото“) поетът 
остава верен на иронията и така по „ръба 
на дните“ разпилява „лунната пепел“, за да 
съществува.

Радослав Радев

Николай Петков • Химни и 
монодии

„Фабер“, В. Търново, 2006

Сред коварните предизвикателства на 
съвременния свят вековната християнска 
традиция е тази твърда скала, която се 
възправя пред вълните на безмозъчния 
хедонизъм, бедността на бездуховието и 
бесовете на технологиите. Навярно затова 
книгата „Химни и монодии“ на Николай Пе-
тков ни връща към корените на европей-
ската ни идентичност, търсени у античните 
философи Платон и Плотин, преминава 
през плача на старозаветните патриар-
си Авраам и Иаков и гради посланията си 
чрез химничния патос, даряващ светците 
на християнството. 

Това безспорно е една ерудирана 
стихосбирка, която вмества в себе си фи-
лософския идеализъм на езичеството и 
християнския идеал, проследявайки раз-
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витието на мисълта като своеобразна 
градация, чиято кулминация е идеята 
за Бога, люлка на Словото, а епилогът 
достига но нашата епоха чрез имена-
та на Алексей Лосев и 
Сергей Аверинцев. Тук 
е мястото да подчер-
таем връзката на тази 
поезия със старобъл-
гарската литература 
(колкото и да са отда-
лечени във времето), 
както и с немногото 
опит на новата ни и 
съвременна мистична 
поезия. 

„Химни и монодии“ 
може да бъде опреде-
лена като „блян по мирова култура“ (фор-
мулировка на Манделщам, използвана от 
Аверинцев). Блянът на Николай Петков 
включва познания по антична и византий-
ска литература, реторика, енциклопедич-
ност, агиография. Към поезията на химните 
трябва да добавим и поетично звучащата 
пиеса на автора, посветена на Йоан Дамас-
кин, своеобразно средоточие на словото 
и мъдростта. Към това се стреми и св. Ди-
онисий Ареопагит, лирически персонаж 
на една от монодиите, комуто по-късно 
приписват редица творби, чийто автор е 
познат на науката под името Псевдо-Ди-
онисий Ареопагит.

… сричай ветрове словесни, сричай по-

лъха глаголен,

дорде раздвижи Дух Господен твоя дъх 

и Сам не

влее Словото Си в устни…

Навярно в някаква степен това е верую-
то и на самия Н. Петков, защото книгата му 
прави впечатление със своята стерилност, 
капсулирана преди всичко в религията, 
вярата и апологетиката. Светците ни идват 
някак вповече, а животът е анихилиран от 
метафизиката. 

Слава богу, че на помощ се притича ви-
ното, в което открай време е истината. Ко-

лекцията от бели и чер-
вени вина ни връща до-
брия вкус към живота и 
изкуството на артис-
тичната игра (циклите 
„Дегустация на белите 
вина“, „Дегустации на 
червените вина“). 

В началото на книгата се явява и 
образът на любимата, но твърде ико-
ничен и блед – „рисунък от ръка неръ-
котворна,/ от ангели разписан“. Въпре-
ки тези недостатъци стихосбирката на 
Николай Павлов „Химни и монодии“ 
заслужава сериозни прочити, интели-
гентни читатели.

Божидар Богданов

Иглика Пеева • Цветът на 
цветовете/ Iglika Peeva •  
he Colour of Colours“

„Авангард принт“, Русе, 2006

Стихосбирката „Цветът на цветовете“ 
е акварелна пиеса за преплетените изме-
рения, за „космоса бездомен“ и „капката 

дъжд във дъжда“, за колелото на вечното 
и вакуумът, който боли. Авторката Иглика 
Пеева поетично рисува не светът в негова-
та цветност, а цветоусещанията на човеш-
ката душа. Книгата може да бъде четена в 
своята последователност от текстове, но 
след изчитането ѝ тя може да бъде гледана 
единствено като огромно, оживяващо под 
концентрирания поглед платно. Картина, в 
която светът се движи в „мистично-хипно-

тичния ритъм“ на битието. Но все пак ця-
лостна. Ейдосът ѝ е в палитрата на любов-
ното с оттенъци на дъждовно, кристално, 
съновно, тъмно, есенно, зимно… С акваре-
ла на еротичното е обагрено и очакването 
на неназовимия друг, и болезното изжи-
вяване на илюзорното истинско, и праз-
нотата от несъвместимостта на многото 
отсъствия, и сакралната тишина на пълно-
тата. Споменът за другия в стихосбирката 
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на Иглика Пеева отвежда към предживота, 
към творението:

Ти беше с ризата на мрака, 

но утрин светеше в лицето

…………………………………..

Ти носеше палитра пъстра – 

видях цвета на цветовете

по мостче, опнато несръчно

между душата и сърцето…

Независимо как ще бъде наречен 
другия (разбойник, мъртвец, скитник, ти, 
дъжд), той носи „на творението първич-

ния знак“. Има ключ и за съня, и за страстта, 
и за смъртта. „Аз и ти“, „Ти и аз“: заедност 
телесна и духовна, възможна и мечтана, 
безсмислено празна и вечна:

  Ти и аз – 

Пясъчни замъци, помитани

и пак оцеляващи.

…………………………………

Ти и аз – 

препинателни знаци

в черновата на вечността.

Аз и ти – 

Две паралелни прави 

с пресечната точка

съдба.

В стихосбирката на Иглика Пеева лю-
бовното вживяване в света прераства в 
светлинна феерия. В тъмнината на извеч-
ното се прокрадва светлина от красивия 
фенер на бродещ дявол, а слепият сле-
пец ще предгадае на ръка: „– На баща ти 

деветте му щерки – // осем ситни нанизи 

синци // и една пара на тънка върва . // Дя-

вол ще я скъса във зори.“

От тъмното и светлото се раждат слън-
чевото-златно на страстта, лунните отбля-
съци на нежността, еделвайсното бяло на 
любовното мълчание, синьото на нелюбо-
вта. „Цветът“ на промечтаната отвъдна ця-
лостност има метафорична нюансировка 
– акварелно:

На талази ме заливай!

На частици ме разграждай – 

акварелно да умирам, 

акварелно да се раждам.

кристално: 

Кристална чаша все звънти в съня ми

…………………………………………

и колелото равно се усмихва,

а в кръглотата му

самотна чаша…

дъждовно

Но аз ще се целувам със дъжда

без сетива, без памет и надежда

И само някакъв цигулков вопъл

ще скъса сетната ми струна топла…

И ще съм после

капка дъжд

в дъжда.

В стихосбирката авторката рисува 
любовта с единствената достатъчна баг-
ра – „цветът на цветовете“. С тази малка 
книжка-билингва читателят прави своята 
нищожна крачка между пространствата, за 
да заплува бавно със своята другост през 
вечността, където времената отминават 
безвременни, а вселената свири на тром-
пет, докато цигуларят не смъкне с лъка лу-
ната и не отпуши времето…

Илиана Димитрова

Цонка Христова • 
Размишленията на една мравка

„Екс-Прес“, Габрово, 2008

Има книги, които не манифестират нова 
естетика, не използват предизвикателна 
жестовост, не натрапват присъствието си. 
Такава е стихосбирката на Цонка Христо-
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ва, носеща емблематичното заглавие „Раз-
мишленията на една мравка“.

Без да афишира големи екзистенциал-
ни открития, преднамерено омаловажа-
вайки съществуването си, тази книга има 
какво да ни каже, вмествайки лирическото 
си съдържание между две стихотворения 
– „Акт за раждане“ и „Некролог“. В края 
лирическият Аз продължава да пита: „Ала 
какво знаят думите за мига / между живота 
и смъртта?“ Въпреки това стиховете се оп-
итват да „разплитат“ делника, да ни потапят 
в женската душевност, спомняща си „химна 
на улиците, / на омразата и надеждата“. 
Тук дори обективната категория „време“ е 
странно персонифицирана, очовечена и 
прозаизирана.

То е дребната разлика между болката 

и екстаза…

То е делничното, незабележимото,

бъбриво като това и онова.

В стиховете на Цонка 
Христова лирическият 
персонаж живее с мал-
кото и голямато („Носи 
на гръб небето, / земята с 
краченца търкаля…“), а в 
крайна сметка подире му 
остават само „черти и рез-
ки“, потънали в незнайност-
та на ежедневието.

Цикълът „Мравката и 
психоанализата“ дава най-го-
леми възможности да се по-
тъне в „дълбокото“ на Аз-а, да се означат 
фантазмените светове, да се загатнат 
„тъмните“ кътчета на подсъзнанието. 
Това понякога се отиграва чрез сполуч-
лива метафора („Ти искаше със нежните 
си пръсти / върху мойто тяло да откриеш 
/ изчезнали цивилизации.“), но в повечето 
случаи езикът се разбъбря и лирическите 
находки преливат в лирически плеоназъм. 
Това е общото ми впечатление и за цялата 
стихосбирка, на чиито текстове липсва чув-
ството за мярка, незнание или неумение 

да се спре до там, където посланието още 
не се е размило между думите. Колкото до 
тристишията, който само напомнят за хай-
ку, бихме казали, че (с малко изключения) 
са откровен провал. Затова „Размишления-
та на една мравка“ трябва да се разглежда 
преди всичко в контекста на новия реги-
онализъм.

Божидар Богданов 

Незабравка Апостолова • 
Слънчева вода

„ПИК“, В. Търново, 2008

Тази поезия е написана така, че да забе-
лязваме не толкова думите, колкото това, 
което творят – смисъла, емоцията, пътува-
нето на една слънчева душа. Словото в сти-
ховете на Незабравка Апостолова е като 
слънчев лъч, под чиято благотворна ласка 

всичко става красиво и добро. Светли-
ната се събужда в живота ни така, как-
то поетесата преоткрива света – чрез 

слънчева вода, с която прабаба 
ѝ е одарила душата 
и тялото ѝ. Тази свет-
лина е особен вид 
енергия, пораждаща 
онази хармония, чрез 
която разбираме, че 
животът ни не е само 
сблъсък на светлина 
и мрак, а е светлосян-
ка – тъмните полета на 
съзнанието и емоцията 
не са другото, опакото 
лице на светлината, а 

претворената памет за нея. Ето защо в тези 
стихове не се търси опозицията, а емоци-
оналният порядък – светлото и тъмното в 
тях са в един впряг.

В поезията на Незабравка Апостолова 
любовта е азбука, тъй като винаги е назо-
ваване – чрез чувствата човек разбира, 
че трябва да нарече нещата с нови имена. 
Така престават да съществуват безучастни 
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пространства, защото целият свят е прет-
ворен наново. Поетесата познава тайнства-
та на вятъра, на дъжда, на слънцето – чрез 
тях омесва магията на пейзажа и втъкава в 
него душата и тялото така, че да не са извън 
светлината, която ги е създала.

В далечното минало, според Мирча Ели-
аде, хората са се размножавали без физи-
чески допир, а с поглед, тъй като са носели 
слънцето и луната в себе си. За Незабравка 
Апостолова това е предначалие, към което 
тя винаги ще иска да се връща. Чрез идеята 
за светлината и слънчевата вода поетесата 
изгражда философия, която се преплита с 
окултното, но същевременно носи и чисти 
поетически послания. Има нещо Далчевско 
в това желание сетивата да бъдат прозорци 
за душата, но с подсиления стремеж да се 
улови благоуханието на цветовете, защото 
чрез тях човек става част от космогонната 
двойка небе – земя с приятното усещане, 
че непостижимите мащаби са по неговите 
възможности.

Имам чувството, че поетесата обича 
толкова много светлината поради способ-
ността си да укротява, да приласкава, без 
да обсебва. Душата ѝ е „слънчева капка“, 
която дълбае „светла пътечка през черния 
камък“, независимо от клетвената сила на 
страданието. И все пак у мен остава въ-
просът, който не намира отговор – защо 
сърцето и душата, които са под знака на 
светлината, не познават щастливото сбъд-
ване на любовното чувство? Страстите са 
укротени, преди да се случат, останали са 
„облачнобели цветчета надежда“. Само но-
щта носи понякога вкуса на греха, но той е 
по-скоро едно трепетно очакване и жела-
ние. Светлината разтваря любовта в неща-
та, които жената докосва, но вместо като 
реалност, се случва като тайнство. Слънце-
то е идея за стихията, защото е огън, но то 
поражда само „кратки пожари“ и превръ-
ща мислите във „въглени“. Чувството оста-
ва като картина само за очите и душата, а 
за тялото е мигновен полъх, даряващ благо 
предчувствие.

Светлината в тези стихове прави види-
ма любовта, хармонията, красотата. Тя е 
това, което жената иска, жадувайки за по-
коряващата и ласкава мощ на слънцето. 
Така слънчевата вода се превръща в образ 
на осъществената хармония, на постигната 
пълнота.

Блажен този, който, като прочете тази 
стихосбирка, си каже: Слънцето съм аз.

Радослав Радев

Петър Стойков •  
Добро утро, вечер!

„Сенто“, Варна, 2007

Чудесно издадена книга, с твърди ко-
рици, синя като морето, край което живее 
авторът. Рисунките на художника Добрин 
Енчев са подходящо допълнение към ми-
ниатюрите. Те допринасят много за цялост-
ното звучене на книгата. В която има малко 
думи и повече недоизказаност. Лирично, 
импресивно, интимно. Понякога иронич-
но. Стига да се изтърколи изневиделица 
името на Ван Гог. Подобни стихове гледат 
обнадеждаващо на читателя. Очаквайки 
да ги разбере лично, в себе си, заради себе 
си. И да ги допише. Защото са отворени. 
Говорят едва чуто, а предизвикват силен 
екот. Казват полутон, очакват хор на цвето-
вете в цялата палитра. Думите клонят към 
мълчание, но към най-словесното, най-го-
ворещото. Не бих казал, че сполуката пре-
следва автора навсякъде. Миниатюрата е 
капризен жанр. Особено когато трябва да 
поеме и товара на афористичното, а е при-
викнала към лекотата на импресивното. 
Важното е, че „Добро утро, вечер!“ е книга, 
която умело борави с поетическия език и 
знае за съществуването на много сродни 
души. Ето условие за затварянето на кръга; 
за сливането на автор и читател, на утро 
и вечер в абсолютната точка на Времето, 
преди което и след което няма нищо.

Сава Василев 
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Пеньо Цонев •  
Свободен човек

Стара Загора, 2008

Излезе посмъртно второ допълнено 
издание на стиховете на Пеньо Цонев „Сво-
боден човек“. Виждала съм поета няколко 
пъти и го помня като чист и спокоен човек, 
от когото се излъчваше доброта и вродено 
благородство. Никога не бих допуснала, че 
той е изстрадал толкова много през живо-
та си. Гражданин е на с. Драганово, Вели-
котърновско. На това Драганово, дало на 
българската литература поети като Асен 
Разцветников, Владимир Русалиев, Румен 
Стоянов, Йордан Атанасов, писателят 
Камен Зидаров и още много други... Дет-
ството на П. Цонев, една от най-щастли-
вите и поетични части на човешкия жи-
вот, преминава в родното 
му село и градчето Бра-
уншвайг в Германия, къ-
дето баща му е градинар 
през 40-те години на ХХ 
век. Там научава немски 
език. Завръща се в Бълга-
рия и семейството му се 
разделя на две – едната 
част, майката и малките 
му братя, е тук, а друга-
та – отвъд „желязната 
завеса“. У нас не призна-
ват годините в немско-
то училище и е принуден при идването 
си през 1948 г. във В. Търново да започне 
отначало. Знаем, че децата могат да бъдат 
много жестоки в невежеството си – нари-
чат го Германеца, подиграват му се. П. Цо-
нев решава да замине за Бургас, да работи 
и помага на майка си. Виждайки политиче-
ската ситуация предприема опит да отиде 
при баща си и големия си брат в Германия. 
Заловен, е върнат обратно. Оттук започва 
и неговата Голгота. Лежал е във Великотър-
новския, в Плевенския затвори, в лагерите 
в Персин и Белене. И така до 1955г., когато 
е освободен. Известно време работи като 

синхронен преводач от немски език, но по-
неже няма „тапия“ за владеенето на езика, 
се принуждава да се прехранва с най-черна 
работа по строежите в Девня, Кремиковци 
и т.н., за да оцелее... Разказвайки всичко 
това, бихме очаквали, че този човек е един 
озлобен, отчаян от живота мизантроп... 
Нищо подобно. Той сякаш беше минал през 
своята Голгота, за да осъзнае истинските 
ценности в живота, беше пречистил душа-
та си и живееше в сферата на идеалното, 
където има ред и доброта, благородство и 
чистота на духа. В това посмъртно издание, 
съставено и редактирано от брат му Йор-
дан Атанасов, са събрани негови поетиче-
ски творби и два разказа. Книгата се откри-

ва с един автобиогра-
фичен разказ. Именно 
в него той споменава, 
че поетическите му 
опити са го запазили 
жив, помогнали са му 
да оцелее през годи-
ните. Няколко са те-
матичните ядра, око-
ло които се групират 
стиховете на поета. 
Можем да откроим 
стихове, посветени на 
родния край, майката 

и близките му; на свободата като със-
тояние на духа; стихове за годините в 
лагерите и затвора; стихове, посветени 
на настъпващата старост и постепенния 
преход към отвъдното. Поетичният език 

на автора е изчистен, без претрупаност на 
изразните средства. Особено е чувствите-
лен лирическият герой към свободата като 
състояние на духа, като чувство, свързано 
и с любовта. В стихотворението си „Към 
свободата“, подобно на унгарския поет 
Ш. Петьофи, Цонев иска да възнагради и 
любовта, и свободата. Младостта му е от-
минала в затворите, но блянът по несбъд-
натата любов се прехвърля към свободата, 
нея може да обича и цени поета. На тази 
тема са и стиховете му от преживените 
бомбардировки в бомбените скривалища 
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на Германия, където се ражда най-малкия 
му брат. Особена тъга носят стиховете от 
лагерите и затворите, където е въдворен 
поетът: „Детето на затвора“, „Килия за два-
надесет политически“, „Нощ“, „Персин“, 
„Очакване“, „Белене“, „Шапката“, „ТВО“, „Път“, 
„В килията ми номер пет...“ и др. Образът 
на смъртта дебне отвсякъде, обикновено 
идва в тъмната нощ, с бавното превъртане 
на ключа в затворническата килия, той е в 
тракането на колелата на влака, който от-
карва арестуваните, в плясъка на мътните 
дунавски вълни, в лая на кучетата на надзи-
рателите... Огромната любов към България 
и нейните свети герои лъха дори от тези 
стихове! Дълбоко преживяна е любовта на 
поета и към Търново. Нему той посвещава 
стихотворението си „Търновград“. Подоб-
но на съгражданина си Асен Разцветников 
възпява старините на историческия хълм 
Царевец и славата на дедите ни. Специално 
внимание заслужават и стиховете на П. Цо-
нев, посветени на равносметката от това, 
какво е преживял през живота си, на на-
стъпващата старост, на самотата. В книгата 
са поместени и два разказа на поета – „Гер-
хард“ и „Трампа“. В тях чувствителността на 
автора е насочена към животните, към тези 
приятели на човека, които съжителстват в 
хармония с него. В един патриархален дух 
П. Цонев описва тази исконна връзка меж-
ду тях. Поетът Пеньо Цонев ще остане в на-
шите спомени като един чист и свят човек, 
мил и спокоен, прозрял истините в живота, 
живеещ с благородство, подобаващо све-
тец. У него нямаше злоба от преживените 
страдания, а само благ дух и вроден ари-
стократизъм, такива, каквито има един-
ствено у посветените люде. И сега, когато 
вече не е между нас, можем спокойно да 
кажем: „Не тъгувайте, че е умрял, радвайте 
се, че е живял.“

Радка Пенчева

Павлин Ботев • Тенекиен пумпал 
(акросонети)

„Екс-Прес“, Габрово, 2008

Така се случи, че още в средата на де-
ветдесетте писах отзив за първата книга на 
Павлин Ботев „Сатанатос. Вбесен от щас-
тие“ (1994) в „Литературен вестник“ (който 
по-късно през 2004 г. включих в книгата си 
„Накърнимото“). Причината не беше една: 
неговата и моята книга се появиха едно-
временно във великотърновското изда-
телство „Елпис“, споделях донякъде него-
вата „бунтарска природа“, а и бяхме рожби 
на един университет, кажи го и на едно 
„поколение“ (каквото и да означава това). 
Днес малко от нас са още верни на шумно 
прокламираното в началото на деветдесе-
тте „бунтарство“ (което пък е отглас на още 
недоизживения нонконформизъм от осем-
десетте), или както пишеше Х. К. Онети (но 
по друг повод): „Втората низост е, че бун-
тарството му е умряло и сега се опитва да 
го замести с цинизъм като всеки свършен 
човек“. Приятели от рода на Павлин Ботев 
(Дряново), Пламен Петров – Пацо (Силист-
ра), които осъществиха и свой авангарден 
книжен проект „Поема за Бирняка“ (2002), 
Сайгона (В. Търново) и т. н., бяха част от 
онази кохорта в провинцията, защитаваща 
субкултурата (по-точно контракултурата в 
различните ѝ форми) през годините и кои-
то ѝ останаха верни до ден-днешен. Но да 
се върнем към настоящата книга. Не ми-
сля, че тук естетическия и етически кодекс 
на П. Ботев се е променил през изминалите 
години, той е същият както през втората 
половина на осемдесетте, само че е ста-
нал „малко по-сдържан“ (Пламен Петров в 
уводните си думи към книгата). В ролята си 
на критик Пламен Петров е нарекъл своя 
уводен текст „Поставангардна игра с кла-
сическите поетики... или как акростихът се 
трансформира в акросонет“. Пак там той 
обяснява, че „смело експериментирайки 
чрез средствата на постмодернизма, Ботев 
постига нова, непозната досега хибридна 



Преглед

604 алманах • Ϛвета гора • 2008

форма, сам именувайки я акросонет“. И 
още: авторът се опитва „да сближи две на-
истина противоположни светоусещания: 
източноправославното като по-мистично 
и католическото, което е много по-земно и 
прагматично. Става дума за изконната род-
на традиция на акростиха, предначертана 
от Константин Преславски и Черноризец 
Храбър, и за класическия сонет, чиито ро-
доначалници и най-големи майстори са 
Франческо Петрарка и Уилям Шекспир“. 
Разбира се, говорейки сериозно, е трудно 
да определим тези 111 азбучни четирис-
тишия, вариращи около различни ядра – 
еротични, сатирични, лирични, пейзажни, 
философски и пр., само през призмата на 
някое от (пост)модерните течения и с тех-
ния категориялен апарат (жаргон). И тук 
съзираме оная слабост на П. Ботев към 
еквилибристиките със словото, уклоните 
към декадентстване и приглушен ън-
дърграунд, психеделия; в същото вре-
ме за разлика от „безкрайната“ „Поема 
за Бирняка“ и бохемската „антиутопия“ 
„Сатанатос“ той е по-земен трубадур, 
който търси някак-
ви Граници в живота 
и изкуството, бяга от 
абстрактните Непри-
миримост (не Бунт) и 
Злобата. Защото иначе 
това поколение си беше 
злобарски настроено – 
ей така, „без да мразят 
някого конкретно“ (П. Бо-
тев от първата си книга), и 
поради това превръщаше 
бунта си „като такъв“. Дали 
края на първото десетиле-
тие на XXI в. промени „бунтарите“? Не знам. 
Знам само, че във всеки момент добрият 
творец търси промяната – към добро, как-
то обикновено си мисли. В случая добрият 
вариант за П. Ботев е лекото измъкване от 
поетическия фундаментализъм и радика-
лизъм (като „идеология“) за сметка на ка-
чественото и епатажно писане.

Владимир Шумелов

Яна Атанасова • Магията на 
любовта (поезия)

„ЛИБРА СКОРП“, Бургас, 2008

Човек, като почне да остарява, започва 
да се хвали с учениците или студентите си. 
Яна е не само моя студентка, но и моя дип-
ломантка. Писа текст за Генчо Стоев – за ро-
мана „Много висока тераса“. Магистърската 
теза бе сериозно изпитание и тя показа, 
че е научила немалко за професионалната 
страна на литературата. По една или друга 
причина обаче нашето общуване, продъл-
жило няколко години и след дипломиране-
то ѝ, не прекрачвало прага на заниманията 
ѝ с поезия. А се оказва, че има и първа сти-
хосбирка, озаглавена „13“. Затова пристига-
нето на това издание приятно ме изненада. 

Любовта към литерату-
рата не бе отлетяла със 
завършването на уни-
верситета, семейния 
живот, майчинство-
то... А и в бабуването 
участваше бургаско 
издателство, което 
приятелски персона-
лизирам. С една дума 
– предразположения 
всякакви. Но не ус-
пяха да преодолеят 

драмата на проблемния прочит. 
Първо, поради избора на заглавие. 
Второ – заради корицата на книгата. И 
двете шаблонни и мелодраматични. С 
вкус на розова литература. За съжа-
ление и в съдържанието има много 

препъникамъни. Сполуките се засланят от 
откровено слаби стихотворения. Убеден 
съм, че един по-безпощаден и селективен 
редакторски прочит би довел до далеч по-
сполучлив резултат.

Сава Василев 
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Едгар Алън По •  
Стихотворения и поеми

„Сребърен лъв“, С., 2001

„Предизвикателството и любовта към 
словото“, по думите на самата авторка, са 
основните двигателни механизми в пре-
създаването на сложния поетически свят 
на един от неосъзнатите стожери и пред-
вестници на епохата на истински зрелия 
модернизъм – американският поет-роман-
тик и белетрист Едгар Алън По. Преводите 
на Теменуга Маринова са 
както индикации за ней-
ната искреност, така и за-
явка за съревнование с 
именити фигури от сти-
хотворния творчески 
елит като Георги Михай-
лов, Спас Николов, Лю-
бен Любенов. „Мамят 
буквите, ако изгубят 
ритъм, а истината бля-
сва с труд накрая“ от 
стихотворението „По 
случай деня на Свети 
Валентин“ се превръщат 
в основно верую, портретиращо хи-
лядите лица, които преводачката 
приема, за да отрази многобройни-
те отражения от необозримия лик 
на Едгар Алън По. Шествията от багри и 
ухания, излезли от уникалния натюрел на 
поета, са пресъздадени с неимоверна чис-
тота и първозданна свежест, разхвърляни 
върху тематичната сърцевина на „Стихо-
творения и поеми“. Тук Теменуга Маринова 
е постигнала своята поанта в поетическия 
си превод. 

Въпреки че тя владее до голяма степен 
вътрешното движение и динамика в твор-
чеството на американския поет и че не си 
позволява повсеместна освободеност от 
външновидимите стихообразуващи прави-
ла, с които си служи, за да завърши фраза-
та, авторката, особено в стихотворението-
шедьовър „Гарванът“ – образец на ритмика 

и хармония на поетическия изказ у По, е 
приложила по-свободен – и ритмичен, и 
тематичен – подход. Не може да послужи 
за оправдание и предварително заявеното 
в предговора основание за връзки между 
„вече“, „вечер“ и „вечност“, не намирам и 
смислово сходство между „nevermore“ и 
„вечността“. „Nevermore“ внушава идеята за 
Абсурда, за Небитието – и оттам – за духов-
ната драма на раздираната от мъка душа 
по изгубената Ленор. „Вечността“ като цяло 
носи по-позитивна конотация. Подобни 
неоправдани решения касаят и други пре-
води, но широката гама от преживявания 

и доста сполучливите попадения на 
места са силни опорни точки за Те-
менуга Маринова и надделяват над 
недостатъците. Културната рецепция 
може би ще остане благосклонна към 

неточностите и към по-
някога натоварения 
и двусмислен поети-
чески изказ на пре-
водачката. Едгар По е 
по-ясен. 

В един по-широк 
план обаче бихме могли 
да приемем като обяс-
нение и оправдание за 
преводачката думите на 
самия По: „За мен поезия-
та не е била цел, а страст. 
И тъй като страстите 

трябва да се уважават, не може и не бива 
да бъдат извиквани по желание с презряно 
възнаграждение, или с още по-презрените 
похвали на човечеството...“

Ярмила Даскалова
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„Славянски диалози“ – списание 
за славянски езици, литератури 
и култури, изд. на ФФ на ПУ 
„Паисий Хилендарски“, кн. 8, год. ІV, 
Пловдив, 2007.

През 2007 г. Филологическият факул-
тет към Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ публикува осмата книжка на 
интердисциплинарното списание „Славян-
ски диалози“. Международния редакцио-
нен съвет, участието на български и чуж-
дестранни университетски преподаватели 
– филолози, историци, слависти и др., на 
преводачи и на студенти от специалността 
„Славянска филология“, са гаранция както 
за тематичното многообразие на списани-
ето, така и за качеството на предложените 
в него материали. Научните изследвания 
са в областта на езикознанието – сравни-
телно или конкретно, на литературозна-
нието, културологията и етнологията, а 
рецензиите касаят сборници от научни 
конференции, проведени в Ягелонския и 
Шльонския университети, както и книги 
с преводна българска фолклорна проза, 
езиковедски и регионални изследвания, 
новоизлезли произведения на полски бе-
летристи (Славомир Мрожек) или нови 
книги на утвърдени от години в България 
имена (Адам Мицкевич), всички те – съ-
брани в раздела „Етажерка“. В рубриката 
„Артисти“ с кратка анотация или интервю 
са представени издатели (Йежи Гедройч), 
писатели (Станислав Лем), режисьори 
(Кшищов Кешловски), художници (Тамара 
де Лемпицка), а също и носителите на ли-
тературното отличие „Нике“ в Полша. Във 
фокуса на „Преводаческите ракурси“ по-
пада поезията на Атанас Далчев в преводи 
на руски, полски и сръбски, а също и малко 
популярните, интригуващи писма, част от 
кореспонденцията на Далчев с поетесата 
и негова преводачка Мария Сергеевна Пе-
трових. В списанието са представени нови 
преводи на редица полски поети и беле-

тристи, а също и поредната част от личния 
лексикон на полската литература на поета-
преводач Иван Вълев. Научните изслед-
вания включват статиите „На кого дължим 
полския книжовен език?“ от Богдан Валчак, 
изследването „Полската лексика и фразео-
логия, свързана с етикета в приятелските 
кръгове, в съпоставителен план“ на Мари-
ола Валчак-Миколайчакова и Анна Пьото-
рович, а също и анализационни наблюде-
ния по други езиковедски и по етноложки 
проблеми на Лилия Кънчева, Красимира 
Кръстанова и Ивайло Иванов. В списание-
то е намерила място дебютната статия на 
Катя Белчева, посветена на полската ари-
стокрация, а краят му представлява едно 
завръщане към личността, писателя и чо-
века Ришард Капушчински.

Списанието е необходима част от биб-
лиотеката на всички славистично изкуше-
ни читатели и изследователи, които дър-
жат да бъдат в крак с времето. А онези от 
тях, които подобно на автора на тези ре-
дове, имат по-особени симпатии към юж-
нославянските литератури, могат само да 
си пожелаят в следващата книжка да има 
по-силно сръбско, хърватско, словенско т. 
н. присъствие.

Марина Владева

„Море“ – списание за Бургас. 
„Вагабонд Медиа“, бр. 1,  
юли-септември 2008 г.

Това е първия брой на обновеното спи-
сание „Море“ – „модерно, любопитно, инте-
ресно“ (според думите на кмета на Бургас 
Димитър Николов); то е наследник на мари-
нистичното списание „Море“ и на алманах 
„Море“. Списанието ще ви помогне „да не 
се загубите в мрачните сенки на изкуство-
то и въобще на живота“ (според единият от 
редакторите Митко Новков). „Знам и колко 
са ревниви бургазлии към легендарния 
си литературен алманах „Море“ – пише в 
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„Редакционни“ Силвия Чолева (другият ре-
дактор). – С респект ще се опитаме да съх-
раним спомена за него, но ще се опитаме 
да уловим и новия пулс на града.“ Мисля, 
че това би се получило трудно, защото раз-
личните издания под етикета „Море“ гово-
рят на различни езици. Друго е времето, 
други са хората, а носталгии вече не са ни 
нужни. Всъщност това издание имитира т. 
нар. „лайфстайл“-издания. Досещате се коя 
публика гони. И на чия кауза служи (тия 
пари излязоха на пъпа на изкуството като 
гноен цирей). Нека анонсираме рубрики-
те: „Предстоящо“, „Конкурс“ „Море“, „Мина-

ло“ (за алманах „Море“), „Бургаски вечери“, 
„Личности“ (Хикмет Мехмедов), „Бизнес“ 
(Златина Димитрова), 
„Градът“, „Артисти“ 
(Светозар Бенчев), „Но-

ви гласове“ (Анита Же-
лева), отново „Минало“ 
(тъжният спомен за Ка-
зиното), „Бургас плюс“, 
„Черноморието“ (мърт-
вото Черно море), „При-

ятели“ (Беглик Таш), 
„Четиво“ (от Кристо-
фър Бъкстон), „Бургаски факти“ (всъщ-
ност арт събития в различни жанрове). 
Без да защитаваме каузи, ще почакаме. 
Защото ако удържи на пазара, в името 
на който излиза, значи си е заслужа-
вало труда. Новото „Море“ – визията 
над текста, образът до (над) словото, 
парите до (над) изкуството. Всъщност 
това е без значение: при добра и по-
стоянна периодика (двумесечник) и цена 
(3 лв. засега), смятам, че то ще се наложи, а 
споменът за „литературно-художествения 
алманах“ „Море“ (от 1979 г., когато изгряват 
на идеологическия културен небосклон и 
останалите регионални алманаси „Прос-
тори“ – Варна, „Юг“ – Хасково, „Янтра“ – В. 
Търново, и др.) ще остане само спомен за 
едно друго издание със същото име. Раз-
лично. Раждано в други времена.

Владимир Шумелов

„Мизия“ – алманах за литература, 
изкуство и публицистика, бр. 1/2, 
2007, издание на Дружеството на 
писателите – Плевен

„Пламък“, Плевен, С., 2007

Ето един традиционен литературен ал-
манах, който излиза вече 19 години в Пле-
вен (неговата двадесета годишнина е през 
2008 г.). Той продължава своя живот след 
едно почти десетилетно прекъсване „и чрез 
издаването му плевенските автори отново 
се вливат в потока на българската литера-
тура“ (Бл. Касабова, „За авторите и творбите 
в алманах „Мизия“ – 2005 г.“, „Мизия“, бр. 1/2, 

2006 г.). Нямам поглед към цялостно-
то течение на това периодично лите-
ратурно издание, но от последните 
му броеве съдя, че то рядко надскача 
провинциализма в неговия негативен 

нюанс. Както правилно е 
забелязала Бл. Ка-
сабова в своя крити-
чески преглед на ли-
тературната 2005 г. в 
„Мизия“, не е лошо да 
се разшири рубрики-
рането с „Гост“ или 
„Гостуване“, които да 
представят известни 
имена от съвременна-
та ни литература, „за да 
не се превърне „Мизия“ 
в едно тясно регионал-
но издание“. А за това 

отговаря редакционната колегия: Стефан 
Моллов, Христо Ганов, Валентина Атанасо-
ва, Лалка Павлова, Катя Николова, Генадий 
Николов. Всъщност доста неща липсват на 
изданието, та дори атракцията, а повечето 
от поетичните и прозаични текстове са от т. 
нар. някога „сив поток“. Разбира се има и из-
ключения, но би трябвало да е обратното 
(та това е алманах, годишник за литератур-
ни „отличници“). Както и да е. Рубриките: 
поетите и прозаиците от Плевен и областта 
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са представени в „Творци от Плевенския 
край“ (или просто в „Поезия. Проза“ в бр. 
1/2 , 2006 г.) – нека споменем с добри думи 
поетесите Елена Вълкова, Лалка Павлова, 
Христина Христова, Венета Николова, Мар-
гарита Велева, Росица Василева-Атанасова, 
разказите на Светозар Митев, Захарина Па-
лова, Галя Маринова, Стефан Моллов... Не-
зависимо обаче дали става дума за поезия 
или белетристика, налага се усещането за 
стеснена бленда в рецепцията, за липса на 
свежа метафорика и образност, за прека-
лен интерес към битовото, незначителното, 
и отказ за постигане на обобщение; липсва 
интерес дори към експеримента, към нео-
бичайното, интересното, провокативното. 
Освен родна литература изданието пред-
ставя и поети от други страни – плод на 
взаимни контакти и връзки, предимно от 
Русия и Македония (и Румъния в предиш-
ния брой); и тази селекция не поднася оба-
че нищо оригинално като тематика и сти-
листика, което говори за лични (и взаимни) 
предпочитания и вкусове на редакционна-
та колегия. Традиционно по-добри са тво-
рците от Плевенско в рубриката „Хумор и 
сатира“ (или само „Хумор“): Петко Спасов, 
Цветан Розов, Трифон Стойчев, Танчо Или-
ев и др. Добре изпълнени са и рубриките 
„Юбилеи“, „Годишнини“, „Публицистика“, 
„Критика“. Приоритетни са обаче художест-
вените текстове (предимно поезията), а 
критика е свита и беззъба (тук разбира се 
изключвам професионалните рецензент-
ски прегледи на Благовеста Касабова, Нина 
Андонова, рецензии на Христо Ганов). И 
за финал: похвална идея на организирани 
литератори (от секцията на СБП в града 
Плевен) на регионален признак, и не само 
идея, но и материализирана в книга(-и) с 
помощта на Ротари клуб Плевен Центрум, 
Плевенската община и някои други (в ско-
би ще отбележим, че тукашните търновски 
ротарианци няма да пуснат и лев за къде 
по-качествени книжни проекти). От друга 
страна липсва размах, простор, свежи идеи 
и пр., за които не си заслужава да се гово-
ри, ако липсват автори. А в последното не 

вярвам. Тогава? По-трудно е да промениш 
едно вече тръгнало издание към по-добро, 
отколкото да го спреш. По-лесно от това 
няма и тук във В. Търново го знаем най-до-
бре. Е: „Благодаря ви за вниманието, с което 
ме изслушахте“, както завършва Бл. Касабо-
ва критическата си реч „За новите книги на 
плевенските автори“ (с. 165). И извинявай-
те, ако има нещо.

Владимир Шумелов

„Трепети“ – литературен сборник, 
съст. и ред. Ж. Душков

„Медиатех“, Плевен, печат  
РУ „А. Кънчев“, Русе, 2008

След участието на Мира Душкова с 
„Русе – писатели и книги, 2006–2007 г.“ в 
„Преглед“-а от предишния бр. на алманах 
„Света гора“ този сборник допълва погле-
да ни към новата литература, която се тво-
ри в Русе. Всъщност, по-правилно е да се 
каже – ретроспективния поглед към този 
богат на културни и литературни тради-
ции град. Посветен на 50-годишнината на 
студентския в. „Искра“ (Русе), сборникът е 
реализация на една дълго отлагана в го-
дините идея да се представи студентското 
творчество в Русе – първоначално с повод 
30-годишнината на Литературен клуб „Пе-
ньо Пенев“ (такава е идеята, подготвена 
предпечатно, но нереализирана преди 20 
години), сега вече реализирана от същия 
съставител и редактор Живодар Душков 
и озаглавена „Трепети“ по името на пър-
вата литературна страница на в. „Искра“. 
Разбира се, в подобна идея има повече 
възрожденски патос, но със своите съпос-
тавки и допълнения (до наши дни) антоло-
гията не може да не предизвика интерес у 
литературния историк, дори и само като 
представяне на една „ведомствена“ (уни-
верситетска) и местна (русенска) ниша в 
новата българска литература. Още повече, 
че много от представените имена и днес са 
„актуални“ в новите литературни списъци 
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на България (а някои и вече напуснали този 
свят). Творбите са структурирани в някол-
ко раздела, а авторите са следват азбучно: 
„Поезия“ (109 имена), „Разкази“ (16 имена), 
„Хумор“ (28 имена), „Илюстрации“ (8 име-
на), „Фотографии“ (5 имена). Внушително! 
А и голяма част от произведенията наисти-
на са на ниво. Съставителят се е опитал да 
улови онова, което наричаме „актуалност“ 
в писаните в различни етапи на писателя 
текстове, а когато намираме връзката меж-
ду тях, казва Ж. Душков, „сборникът с успех 
е прехвърлил мост между поколенията“. 
Все пак в основата на 
подобни начинания, 
поне за читателя, из-
кушения, стои любо-
питството, взирането 
в указателните тек-
стове и пр. От тях на-
пример ще видим, че 
са включени не само 
студенти, но и препо-
даватели, също печа-
тали по страниците 
на „Студентска искра“, 
и, за съжаление, тво-
рци от несъществуващите днес секции по 
изкуствата към Студентския дом на култу-
рата (който също го няма в наши дни). Но, 
мисля си, колкото и да се жалват русенци, 
все пак издават, трупат памет, правят рав-
носметки, дискутират, творят жива литера-
тура. И т. н. Не знам защо, но в старопрес-
толно Търново, това ми се струва изключи-
телно трудно, дори невъзможно. Защо ли?

Владимир Шумелов

Антология „Търновград“ •  
Съст. Недялко Чалъков

„Фабер“, В. Търново, 2008

В началото на октомври 2008 г. излезе 
от печат поредната търновска антология 
на поезията с традиционното наименова-
ние „Търновград“. Неин съставител е Не-

дялко Чалъков – известен на търновската 
културна общественост поет и журналист. 
Веднага ще кажа, че това е най-доброто 
измежду излезлите след 1989-та антоло-
гии в старопрестолния град. Както може 
да се очаква, тя залага на сигурното, тра-
диционното, без да търси синхронията в 
представяните творби и поети (подрежда-
нето на 25-те имена в антологията е според 
тяхната възраст); това са творци, свързани 
с Велико Търново – учили или живели тук 
през втората половина на миналия век. 
Мнозина от тях отдавна не са в старата сто-

лица (Атанас Мочуров, Матей Шопкин, 
Калина Ковачева, Таньо Клисуров, Иван 
Серафимов, Борис Христов, Паруш Па-
рушев, Романьола Мирославова, Венко 

Евтимов, Маргарита 
Петкова, Николай 
Милчев и др.), някои 
вече не са измеж-
ду живите (Венета 
Мандева, Николай 
Колев). Всъщност от 
тези, които и днес ек-
зистират и тлеят във 
В. Търново, можем да 
посочим малко. Но 
не са малко липсите. 
Причините естестве-
но са субективни и 
обективни.

Ето как стои тази антология в контекста 
на подобни издания тук (изключвам наци-
оналните). През 1997 г. се появи антология 
„Търновска поезия“ (отг. ред. Вл. Шуме-
лов, представени синхронно 44 търновски 
поети, последвана от „Търновска проза“ и 
започналия да излиза през същата година 
алманах „Света гора“ – издания на Сдру-
жение на литературни дейци „Света гора“). 
Преди това с добри критически думи тряб-
ва да споменем поетическата книга „Ауто-
дафе“ (1992), представяща талантливото 
следдесетоноемврийско поколение сту-
денти около литературния клуб „Ем. Ста-
нев“ (с ръководител Сава Василев), сб. „Жи-
вите думи“ (1993) на млади литератори от 
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ВТУ и града, студентския алманах „Пир“ (от 
1994 г., досега излезли шест броя), литера-
турния сборник „Надеждите на „Надеж-
да“ (1994). Бих споменал още няколко анто-
логийни опита: „Ружица“ (2001, издаден по 
съвместна програма на Дамския клуб „Вик-
тория“ и РНБ „П. Р. Славейков“ и включващ 
33 имена на местни поетеси и художнички), 
„Трапезица“ (гл. ред. Богомил Богров, от 
2003, 2004, 2005 г.; през 2006 г. антология-
та прераства в алманах с гл. ред. проф. дфн 
Г. Данчев – мир на праха му!) и „Въглени“ 
(2007) – издание на РНБ „П. Р. Славейков“ и 
по идея на директора ѝ Иван Александров, 
включваща 63 търновски поети от П. Р. Сла-
вейков до наши дни. Без да се спираме на 
недостатъците на тези регионални анто-
логии, ще посочим, че в тях (с незначител-
ни изключения) липсва представителна 
картина на случващото се във В. Търново 
тук-и-сега. Ще напомним още, че подобни 
антологии в близкото минало бяха издава-
ни доста и те имаха своето идеологическо 
и „патриотическо“ оправдание. Днес обаче 
трябва да бъдат ориентирани към критиче-
ското осмисляне на периода (90-те години 
на ХХ и първото десетилетие на XIX в.), да 
изиграят своята „филтрираща“ роля, да бъ-
дат „огледала“, корективи и оценители на 
създаваното в полето на поезията. На фона 
на излезлите в повечето големи градове 
на страната качествени (като полиграфия 
и съдържание) поетически антологии, не 
мисля че това се е случило във „духовната 
столица“ на България. Навярно причина за 
това са парите (Недялко Чалъков знае това 
добре, но и аз по себе си знам колко трудно 
до невъзможност е да намериш пари за до-
бър книжен проект – с години „влача“ една 
предпечатно готова подобна антология и 
един справочник „Литературно Търново“, 
да оставим настрана личните си книги, от 
които дори една не мога да издам за своя 
юбилей; същото се отнася до талантливи 
пера като Снежана Иванова, Янислав Янков 
и неколцина други, докато в същото време 
лавината на графоманията с пари залива 
отвсякъде), а може би причината е в нас са-

мите... Във всеки случай Търново е труден 
град по отношение на книгата. Труден е за 
творците въобще. Понякога управляващи-
те (простете клишето) се сещат за книги и 
творци – след като последните си отидат от 
този свят. Или по време на избори. Но това 
е друга тема.

Като следвам извода повече антоло-

гии, а не Антология, ще кажа, че антология 
„Търновград“ е нужна. Както и всички дру-
ги. Защото антологичният принцип, в мно-
го случаи механичен и хаотичен (но нали 
етимологията на „антология“ ни отвежда 
натам, към първоизточника на сборност-
та, „китката“), приложен към поезията, 
це ли най-малко две неща: чрез селекция 
във времевите си ограничения за „нача-
лото“ и „края“ да прави равносметки; чрез 
„предста вителни извадки“ на текстове и 
имена да задава лимити (тематични и жа-
нрови) и да определя „канони“ в литерату-
рата – понякога поради литературно-исто-
рическа недостатъчност, вроден комплекс 
към институционализиране или просто за 
престиж...

Владимир Шумелов

Атанас Радойнов,  
Иван Карайотов • Твърдица  
в скута на Отечеството

Бургас, 2007

По традиция алманах „Света гора“ об-
ръща подобаващо внимание на книги за 
населените места на нашето Отечество с 
различен принос към неговото културно и 
историческо минало, настояще и бъдеще. 
В това отношение с. Твърдица, Бургаско, е 
уникално селище. Погледнато в диахрония, 
то е село без минало: възникнало на хребе-
та на двете световни войни, на ново място... 
Въпреки това Твърдица е живия мост меж-
ду минало, настояще и бъдеще. Жителите 
му са преселници от редица села от Източ-
на Тракия (около 100 бежански семейства), 
прогонени от турските власти с жестокост 
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след Балканската война и намерили спасе-
ние тук. „Идеята за написване и издаване 
на тази книга се зароди у мене във връз-
ка с усилията ми да разбера откъде идва 
името Ахриянли“ – пише бившия кмет на 
Твърдица Атанас Атанасов. С помощта на 
Цвета Райчевска от Историческия музей в 
Бургас разбира, че тук е имало село с това 
име още от 1611 г., а населението му е било 
изцяло българско. По-нататък щафетата за 
написване на историята поемат писателят 
Атанас Радойнов и проф. д.и.н. Иван Кара-
йотов. Краеведският труд като цяло е на 
нивото от най-доброто от тази литерату-
ра, създавана в момента. Той обхваща да-
лечното минало на траки и гърци, живели 
по тези земи, подплатено и анализирано 
обилно с археологически доказателствен 
материал, преминава през Средновекови-
ето и Османската империя, за да достигне 
до наши дни. Селото (по време на К. Иречек, 
който пише за него) след Освобождението 
е било чифлик на южния бряг на Мандрен-
ското езеро, по едно време собственост на 
Ст. Стамболов. Така се стига до бежанската 
одисея на тракийските бежанци и ражда-
нето на новото село Ахриянли, което през 
1935 г. вече е Твърдица към Дюлгерлийска 
община. Тук ще намерим 
обикновените и необик-
новени хора на Твърди-
ца, народните празници, 
кметовете, мъжете, за-
гинали през войните... 
Всичко това в органич-
но единство с прило-
жените архивни сви-
детелства, протоколи, 
списъци. Трудът е на-
писан необикновено 
живо и увлекателно, 
но с нужната научна и 
теоретична обосновка и добросъ-
вестност, което говори, че перата 
на писателя и човека на науката 
са работили в синхрон. „Не е въз-
можно да не познаеш края, щом 
вече сме познали началото...“ 

–цитират двамата автори Тома Аквински в 
своя „Послеслов“. И още: „Докато пишехме 
тази „биография“ на Твърдица, си припом-
няхме Апокрифа на поета Иван Николов:

Каквото и да мислим, човек е замесен

от съвсем мъничко пролет и 

  от повечко есен,

от прехвърлени камъни и библейска 

печал...

Една четвърт си казал и три – 

премълчал...

Владимир Шумелов

Списание за детско творчество 
„Детски глас“, бр. 1 (год. I), 
читалище „Искра“ – Ягодово, 
Пловдивдивска област, 2008 г.

В списанията, предназначени за деца, 
възрастните проговарят с гласа на детето, 
което някога са били, вярвайки, че си спом-
нят добре приказките, игрите, картинните 
образи, през които са мислели света. Да-
леч в историята на списанията за деца ос-

танаха качествените възпитателни 
четива, които, понякога за сметка 
на полиграфическите достойнства, 
преизпълваха страниците си позна-
ние в думи. Наскоро купих детска 
книжка, на чиято корица красивата 
илюстрация напомняше приказката 
за дядовата ръкавичка. И добре, че 
детето, на което исках да я прочета, не 
разбираше, иначе щеше да научи ис-

торията за един 
мечок, който гос-
топриемно кане-
ше животните от 
гората в своята 
къщурка, за да ги 
смачка накрая с 
цялата си мечешка 
тежест и незнайно 
откъде взета злост. 
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Тогава поисках изданията за деца да се пи-
шат само от деца, а възрастните да ги четат, 
за да се учат заедно „със“ и „от“ малчугани-
те.

Списанието „Детски глас“ сбъдва това 
желание. В него децата са истинските тво-
рци, а възрастните по-скоро оформители-
те. Редакционната колегия, представена 
от Емил Калъчев, Георги Райчевски, Иван 
Георгиев, Иван Христов, Жоржета Гнева 
и други, умело структурират изданието и 
подреждат полифонията на детските гла-
сове в рубриките „Конкурс. Лауреатите и 
техните творби“; „Крила на вдъхновението. 
Стихотворения, разкази, есета“ (в пет раз-
дела); „Картинна галерия“, като запазват и 
образователно-възпитателния характер на 
подобен тип издание чрез рубриките „На-
следство. Патриарх на българското слово“; 
„При майстора интимно. Панчо Панчев 
(Дядо Пънч) – Как станах писател“; „Уроци 
за младоци. Доц. Владимир Янев – За лири-
ката и лириците“; „Къде какво се случва“ и 
„Пощальон ДЕТСКИ ГЛАС“.

Художественият материал за списани-
ето е почерпен от традиционно органи-
зираните в с. Ягодово (Община „Родопи“ 
– Пловдив) Дни на детското литератур-

но, художествено, музикално и танцово 

творчество. Благодарение на инициати-
вата на настоятелството на 
читалище „Искра“ в с. Ягодо-
во издаването на списанието 
става възможно, за да напра-
ви достъпен за читателя един 
свят, в който детският поглед 
прегръща облаците и взема 
съкровищата на звездите, неж-
ното ябълково клонче устоява 
на времето и прониква през 
стъклената граница, за да раз-
цъфти в детския уют, врабците 
искат, но не могат да бъдат ляс-
товици, а гарваните – гълъби. От 
страниците на списанието в света на голе-
мите проникват детски гласове, които го-
ворят за приятелството, за милосърдието, 
за добротата, за цветята, за животните и 

родното. Децата се молят за благополучие-
то на възрастните, но и им напомнят, че ако 
погледнат зад мъглата на страха, може да 
открият чудеса…

Илиана Димитрова

„Любомъдрие“ – т. XI – Архив  
за българска философска култура

„ИВИС“, В. Търново, 2008

Този дългогодишен труд на двамата 
преподаватели по философия във Велико-
търновския университет – Евлоги Данков 
и Росина Данкова – трябваше най-после да 
бъде отбелязан и на страниците на „Пре-
глед“, и го правим с голямо удоволствие. 
Изданието излиза под „шапката“ на Наци-
онално дружество по история на българ-
ската философска култура (разглежданият 
от нас т. XI е „второ издание“), с науч. ред. 
проф. д-р Иван Денев и редактори – доц. 
д-р Ст. Пенов и Иван Иванов, консултант 
– проф. д-р Радко Поптодоров. В съдържа-
нието на книгата са включени пет глави, а 
именно: Гл. I: „Академик Иван Радев и бъл-

гаристичното дело на Димитър Съсълов“ 
(със свои текстове участват Ив. Радев – за 

кореспонденцията на Д. Съсъ-
лов и Й. Вълчев, и Евлоги Дан-
ков – за делото на акад. дфн 
Ив. Радев); Гл. II: „Философско-

богословска култура и нацио-

нални ценности“ (автори: Цве-
танка Цолова – за българите, 
глобализацията и собствена-
та им идентификация, Радко 
Поптодоров – за светостта 
и разума в светлината на 
българския богословско-
философски разум, Евлоги 
Данков – за проблемите на 

българската ономастика като един пред-
шественик на философията на Името, Сто-
ян Танев – за Крушунската скална обител); 
Гл. III: „Българска естетическа култура“ 
(автори: Р. Данкова – представя Учебната 
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програма по естетика за магистри, в своя 
втори текст тя се спира върху музите в 
трако-пеласгийската традиция, Християна 
Боянова – за философ ско-етическото есе 
като естетическа ценност, Атанас Коев – за 
тоталитарната деструкция на литератур-
ната естетика); Гл. IV: „Исихазмът и бъл-

гарската идея“ (автори: Евл. Данков – за 
концепцията за „Трети Рим“ и исихасткият 
Логос на българите, Васил Василев – за 
любомъдрието на Търновския исихазъм, 
Димчо Апостолов – за взаимоотношени-
ето между философията и религията с ог-
лед онтологията на исихазма); последната 

Гл. V представя „Хронография на българ-

ската философска култура“ – рецензии, 
отзиви и научни конференции, разбира 
се в контекста на случващото се около 
и във Великотърновската алма матер, и 
разбира се – много необходима рубри-
ка, дори любопитно-иронична понякога. 
Томът завършва с един сонет на големия 
български поет Радко Радков, посветен на 
„премъдрия Евлоги Данков“ и два стиха, 
които изглеждат ето така: „Евлоги, Евлоги, 
/ – страх за всички подлоги!“

Владимир Шумелов
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