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За краткото „и” или за дългите гласни на  литературата
И-кратко.
След едно дълго и предълго „И“, липсващо в думата „очакване“, но съвсем реално и 

обезсърчително. Толкова дълго, че можеше и да не се появи сегашният юбилеен – 10-и 
– брой.

Но на юбилей – като на юбилей. Без ожалвания и патетична равносметка. И все 
пак, и все пак...

Далечната вече 1997... Нагледен спомен – картонена корица-макет. Така се правеше. 
Макетът е на художника Борис Желев. С букви от стилизираната старопечатна кирили-
ца. Идеята да отбелязваме с поредната буква от азбуката ни поредния брой...

Да мислим буквата. Ще рече всичко, произведено от нея. С нея. Подир нея. Понеже 
е като река – влече думи, изречения, идеи. Без Нейно Величество ще е тъмнина. Безпи-
смена, волноречива. Най-много безпаметна. Абе, тъмнина! Безтелесни, думите се лутат, 
търсят и не се намират...

Й.
Стърчи по-високо сред другите от редицата. Заради калпачето. Отива му. Като ко-

рона. Калпаците са най-старите посестрими на короните. Направия за човешки глави... 
Крив£ си краткото И калпачето и си търси другарче. Трябва му дружинка, инак трудно 
влиза в работа. А учените викат на него и на дружинката дифтонг. Краткото И струва-
прави, смекчава нещата. Може пък да си спомня за едно време. Най-паче за йотата. За 
един знаменит човек, който, каквото и да му речеш, все завръща разговора към йотата 
и благородната £ употреба.

Краткото И, извън самотните и колективните употреби, стои гордо в началото на 
много собствени имена – Йордан, Йов, Йоргаке, Йована, Йонко, Йоско... И добре прави. 
В смисъл – добре стои. Скъпо ни е, потребно ни е, не си го даваме за нищо на света. 
Камо ли на някой отлъчен от храма на великотърновско университетство австрийски 
професор. Да му се праши и изветря името!

Но да не туряме сол в тортата на празника.
И пак по български – заради самото празнуване да поошетаме тук-там работа. Да 

си спомним бивало и небивало.
Мина коджа време – цели 12–13 години. Който има такова в излишък – да брои и 

пресмята по-точно. Нашето летоброене върви спроти светогорските броеве, а те стана-
ха цели 10. Това си е друго летоброене, специална направия... Оцеляхме благодарение 
на съмишленици и приятели, най-много на себе си. Заинатихме се, потрошихме сили, 
нерви, забравихме не една, по няколко свои ниви, за да орем на общото. Това, което се 
роди, не ни срами. То реди много страници, но и много хубости. Преди 20 години, че 
и по-късно такова даначе се чуваше от колектив от институт или редакция – с офиси, 
машинописки, завеждащи отдели, коректори, секретарки и най-паче със сериозна плата 
за всеки. Е, за някой по-равни от равните – повече джобни и спестовни... Ние и до днес 
я караме без офис и без щат.

Но да се върнем на приятелите и съмишлениците. Ще им кажа имената: съвсем в 
началото и за кратко – „Отворено общество“. След това „Абагар“ – В. Търново, „Слово“ 
– В. Търново, „ПИК“ – В. Търново, „Фабер“ – В. Търново. Част от приобщените някъде 
по пътя изгубихме. „Слово“ и „Фабер“ останаха. През последните години „Фабер“ пое 
най-тежкия товар. Така и до днес... Малко преди това намерихме сигурна опора в лицето 
на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. А опората за това си е 
опора – дава надежди и не ти позволява да се отмяташ. Все едно кой въртеше кормило-
то на Университета, кой заседаваше в Академическия съвет, едното добро дело даваше 
сили на другото. Така и до днес.

Промените.
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Колкото и да се опъвахме, догониха ни, застъпиха ни пешовете и ние ги взехме 
под шинела си. Преди два броя признахме, че сме издание не само за литература и 
изкуства, но и за наука. Защото си е сто процентова истина още от брой първи... И 
сега отваряме гостолюбиво врати пред изкушените в областите литературознание, из-
куствознание, история, културология, философия, психология, политология, теория 
на превода... Нали си обещахме да сме широк мегдан, да срещаме очи в очи изкуството 
и науката. Макар да се оглеждат в различни огледала, тия две същества не могат едно 
без друго... Много университетски преподаватели, учени от БАН, магистри, студенти 
видяха имената си на страниците на „Света гора“. И получиха признание от кари-
ерните институции, най-вече от благодарните читатели. Подразбира се, една част от 
авторите работят във Великотърновския университет. Това ни най-малко не вреди на 
националното самочувствие на алманаха. Тъкмо обратното. През последните години 
„Света гора“ получи международно признание и стигна до по-близки и по-далечни 
държави – до нашите балкански съседки и по-нататък, до земите на западноевропей-
ците. Но с ръка на сърце да признаем, че най-много тачим и настояваме на своето. На 
първо място на българската литература и наука. Която се твори тук, в България, както 
и от българите в чужбина. Милеем за онова, което се случва в нашите държавни и 
частни университети, защото ни е скъпо всичко, що шета на наш харман.

Е, имало е и ще има дни на изпитания. След оттеглянето на „Отворено обще-
ство“ се наложи да мъдруваме и измъдруваме една особена – безсребърна – политика. 
Предложихме на няколко авторитетни великотърновски издателства – Абагар, Слово, 
ПИК, Фабер – да си поделят подкрепата (ще рече усилията по доставянето на харти-
ята, подготовката, отпечатването и представянето) на алманаха. След това се обър-
нахме по-настоятелно към Община Велико Търново за помощ. Постепенно тя, заедно 
с Великотърновския университет, станаха наши основни спонсори. Както се казва: 
скромно, но от сърце. Няма как, налагаше се да оценим жеста, че и да му подражаваме, 
въпреки желанието ни да отговорим по-иначе на високия читателски интерес... И ето, 
дадохме оправдан повод за завист – заради добротворното съглашенство на Община 
и Университет.

Хайде да видим с какво натоварихме каруцата в края на миналото хилядолетие и 
как влязохме в новото... Започнахме с около 200 страници и три раздела – „Поезия“, 
„Проза“, „Литературознание“ и с рубриката „Преглед“. На всички сме верни и до сега. 
И на един принцип – да отбелязваме, по възможност с непубликувани текстове и нови 
изследвания, по-важните литературни юбилеи. Плахото присъствие на визуални тек-
стове (графики от Христо Керин) и портретни снимки на класици си е родилен белег... 
В брой „Б“ нещата са почти същите, но сме заменили юбилеите с почит към скръб-
ните поводи – материали от и за напуснали ни съвременни писатели, литературове-
ди, преводачи (in memoriam Й. Вълчев, Г. Марковски, П. Алипиев, Кр. Дянков, Ганка 
Найденова-Стоилова). Останалите рубрики работят. Само дето в „Прегледа“-а броят 
на рецензираните книги расте. Следващата книжка – „В“ – вече е с трийсетина стра-
ници понапълняла и налага трайно практиката на юбилейните вглеждания и мемори-
алните поклони (бяха ни напуснали Т. Жечев, З. Петров, П. Увалиев, Т. Попов). Буква 
„Г“ неусетно прехвърли бариерата от 300 страници, а „Д“ ни приближи към 400-те. 
Междувременно рубриката „Литературознание“ от брой „Г“ насам е преименувана на 
„Литературознание, изкуствознание, публицистика“, за да отговаря на реалностите. 
Но най-чувствителни се оказаха промените, настъпили с брой „Е“. Промени се кори-
цата на изданието, макар да бе запазен основният модул, появиха се множество нови 
рубрики... Не е трудно да се забележи, че първите стъпки към нашенците в чужбина 
сме направили в самото начало, макар и набързо – в книжка „В“ вече сме обособили 
група „бесарабски поети“. През 2004 г. в книжка „Д“ пък сме поставили началото на 
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рубриката „Писма до приятел“ – много личен, лишен от парадност начин да кажеш 
защо цениш книгите и живота на човек, с който делиш мегдан в науката, изкуството 
и университетските аудитории. И още една, много важна за нас рубрика – „Антология 
„Света гора“. Тя – многократен опит за среща с вълната на поетите, пребивавали във 
великотърновската Алма Матер! Не сме £ изневерили и до днес... Но 2005-а наистина 
е водоразделна. Брой „Е“ се е сподобил с нещо повече от нова дрешка. Различен е гра-
фичният дизайн, по-пищни са страниците, благодарение на художници и фотографи. 
Всичко е ново, дори обликът на „Съдържание“-то. Страниците вече са 474. Появили 
са се автори от литературата на балканите („Съвременна сръбска проза“), прелюдия 
към бъдещата рубрика „Литературата на Балканите“. И най-важното – дали сме нача-
лото на две от любимите си рубрики, неизменно присъстващи и до днес: „Словото на 
художника“ и „Струни и думи“. Първата – с „Писма върху България“ на Антон Митов, 
а втората – със стиховете и песните на Владимир Стоянов. Това е и първият брой с 
приложение диск – засега само с изпълненията на Владо Стоянов... Да не пропуснем и 
третата рубрика „Студентско творчество“, започнала пак от този брой.

С брой „Ж“ от 2006 г. промените прииждат лавинообразно. Обемът е над 550 
страници, оформила се е рубриката „Литературата на Балканите“, явила се е и рубри-
ката „Дебют“, а приложенията-подаръци са вече две: освен диска с песни на покойния 
Владимир Левков и книгата на Владимир Янев „Живи души“. Направеното тук ста-
на традиция... А, забравихме за „Преглед“-а – там десетиците рецензирани заглавия 
клонят към стотицата! Със следващия брой „З“ тенденцията е вече факт. Вероятно 
защото тук бе поставено още едно ново начало – да се разлистват страниците на най-
добрите книги, издадени в градове като Пловдив, Габрово, Русе (подрубриката „Лите-
ратурни градове“). И още, и още... Например, заради интереса към драмата – появяват 
се „Лазар и Исус“ на Иван Добчев и „Иманяри“ на Емил Андреев. Яви се и нов жанр 
– анкета („Анкета „Света гора“ – в този брой с художника Милко Божков). Промени 
се и съдържанието на диска – освен албума с песни на поета Гриша Трифонов вече 
можеше да се влезе и в галерията с картини на Милко Божков. В добавка – подарък 
поетическа книга на Янислав Янков (спечелила Годишната награда на СБП за поезия 
– 2009 г.). Близо 600-те страници галантно прикриват наличността на 800-те, а цвет-
ните репродукции за пръв път украсяват изданието... Буква „И“ от 2008 г. бетонира 
добрите практики – познатите рубрики, интереса към драмата, но се впуска и в нови 
приключения. В приключенията „Сцена“ (нова рубрика за сценични изкуства с реша-
ващата помощ на новото редакционно попълнение в лицето на русенеца Огнян Стам-
болиев“), „Диагнози“ (меко казано „странна“ рубрика, отговаряща на съдържанието 
медицина и литература, създадена с помощта на нашия приятел от Варна д-р Добрин 
Паскалев и неговите колеги доценти Д. Радойнова и А. Кирчева, диагностицираща не 
само душевното, но и физическото здраве на наши и чужди писатели, включително и 
причините за тяхната кончина). Но най-интересно и ветровито се оказа електронното 
приложение. Тук, наред с песните на московската поетеса Лидия Анискович, звучи и 
гласът на поета Николай Милчев, който чете свои стихотворения. Така се сложи на-
чалото на рубриката „Аудиограф“, архив от гласовете на българските поети. И ако по 
време на бардовските изпълнения текстовете на песните могат да се следят на екрана 
на компютъра, подходящ видеофон за поетическите гласове се оказаха майсторските 
фотографии... Неусетно навлизахме все по-навътре в лабиринтите на мултимедийно-
то представяне. За пръв път се появи рубриката „Ателие“. Благодарение на нея читате-
лите присъстват на Първия национален академичен скулптурен симпозиум – В. Тър-
ново, 2008 г., влизат в залите на галерия „Възраждане“ – Пловдив, посещават Нацио-
налната изложба дървопластика – В. Търново, 2008 г. Водят ни снимките, специално 
написаните текстове... В мига, в който затворим страниците на алманаха и напуснем 
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мултимедийното пространство, се срещаме с книгата на Божидар Богданов „Ностал-
гично слънце“. Така доброто старо книжно тяло съжителства миролюбиво с финото и 
външно неинтересно тяло на електронното издание!

Толкова за каруцата и товара от вчера.
Краткото И си поправя калпачето и застава в цял ръст – Й. Йо-хо-хо, и бутилка 

ром. Ромът някак избяга от магазините, май вече не е на мода, както през 60-те и 70-те 
години на миналия век. Повече го търсят домакините, за разни сладки. Верни му ос-
тават най-коравите моряци и най-отчаяните корабокрушенци... Сетих се за това юн-
ашко питие и ми се прииска сегашния юбилеен брой да оставя вкус, подобен на този, 
който има мекия бял кубински ром в компанията на едно силно кафе и една ароматна 
пура. Кой знае, може би...

И като сме тръгнали да говорим за случки и случвания, да видим какво ни чака 
с настоящия брой Й. На първо място нов редакционен съвет с участието на световно 
известния драматург Матей Вишниек (Париж, Франция), поетът Лео Бутнару (Ки-
шинеу, Молдова), Ервин Яхич (Загреб, Република Хърватска) и българските поети и 
писатели Николай Милчев (София), Божидар Богданов (Белене), Владимир Стоянов 
(Варна), Владимир Янев (Пловдив), Атанас Радойнов (Бургас), Антонин Горчев (Шу-
мен). Поставяме началото и на две нови рубрики – „Архив“ и „Диаспора“. Тук разчи-
таме на дългогодишния редактор във варненското издателство „Г. Бакалов“ Красимир 
Машев, както и на Димитър Великов, някогашен преподавател в катедра „Българска 
литература“ с дългогодишно жителство в чужбина, който ни предостави интересни 
материали от архива на Кирил Христов. Още и на писателя Никола Радев. Но и на 
мнозина други. Ще ви срещнем с много художници, поети, бардове... Впрочем, ще се 
уверите сами. Убедени сме, че усилията си струват. Въпреки немарата на държавните 
институции, на длъжностни чиновници, на които народецът дава плàта и влияние, 
за да помагат на такива като нас. В името на българското тук, у нас, и в странство. 
Защото бяхме и видяхме как е у съседите. Платихме си, в буквалния смисъл на дума-
та, правото на самочувствие. Доказахме, че сме институция, посрещайки на собстве-
ни разноски писателска делегация от Република Хърватска. Каквото и колкото да ни 
струваше. Връщайки жеста месец по-късно открихме, че отсрещната страна прави 
това с пари от своето министерство на културата, при това със завидна щедрост. Та 
за далеч по-малката наша балканска посестрима оказа се, подобни връзки с Япония, 
Китай, Холандия, с целия свят, отдавна са нещо обичайно. Издават там и специални 
броеве периодика на английски език, за да се четат авторите им в Европа и Америка. 
Има културна политика, интереси, добре финансирани конкурси и завидна издател-
ска практика. Но, това е голяма тема. След като се уверихме, че пак сами ще се надвик-
ваме с неволята, заловихме се да свършим своето. Преди окончателно да се заседим на 
масата с очи, натопени във виното, и с мисълта да прелеем могилката на Света гора 
и на онова, което се нарои около нея. Важното е, че отново се доверихме на Община 
Велико Търново. Че имаме наум няколко полезни неща: провеждането на годишен 
литературен преглед, свързан с творчеството на авторите, живеещи на територията на 
общината, учредяване на Национална награда на името на Емилиян Станев, издаване 
на бюлетин (вестник), осигуряване на офис на НОЛИ „Формула 6“, приемането на 
водещите литературни клубове в страната в структурата на НОЛИ и др.

Дано ни стигнат силите и думите за разбирателство.
Поклон пред паметта на тези, които ни напуснаха!
И благодарност на всички наши автори и читатели за подкрепата и доверието.
Честито ни Й!
Да му е здраво на юначето калпачето! 

С. В.

8 алманах • Ϛвета гора • 2009
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РОЖДЕНА ДАТА

Прииждат улици като рождена дата – 
размити и неясни, но запомнени.
Приличам на ограбена престолнина, 
запалена от ордите на мрака.

Сърцето ми след миг ще се взриви 
от чуждата неволя прокопитено 
и някак си безцелно и разсипано 
ще спре сред Тилилейските гори.

Ала защо стоя с отворени очи 
и като Лот света осиновен обичам, 
и без да се обръщам още тичам 
сред статуи солени на мечти?

Животът ми не е хазарска мисия 
за вярата и аз съвсем не съм 
далечен октомврийски сън, 
а хляб и сол, и книга недописана.

Владимир Стоянов
на 100:2

Юбилей
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ИЗТИЧАЩАТА СЯНКА НА РЕКАТА

И все по-малка юрта е земята – 
отмятам планините върху входа 
и виждам залез, спрял се в небесата, 
като божествено догарящ огън.

А още имам нужда да се стопля, 
да ме погалят с класове житата 
и жадните врабчета да разровят 
изтичащата сянка на реката.

Кръвта копнее в мен с гласа на вятър 
и падащата вечер разпилява, 
за да посрещна с радост светлината, 
застанала усмихнато на прага.

И ЛЮБОВ КАТО СНЯГ
ВЪРХУ ДУМИТЕ СВЕТИ

Прекипя мисълта ти и с огнени пръсти 
във кръвта ти застина смирена и лиха.
И детето във теб се изми и прекръсти,
остаря без да иска и без да попита.

А душата му бяла стомана, кована
под сълзата на татко от мамини пръсти,
като остра секира запъна на прага
и остана да пази живота във къщи.

И видя как реката улавя очите,
за да мине през всички далечни сезони;
как наказва все този, когото обича,
и го мами нагоре, нагоре по склона.

И побратим на слънцето беше, а стана
слънчоглед, черногледо потънал в земята.
И жътвар бе, разделящ зърното от плява,
и спасител, преплувал вика на луната.

Със усмивка отпратил отново съня си,
гледаш всички познати била и пътеки,
по които отдавна е минал духа ти,
и любов като сняг върху думите свети.
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УСМИВКАТА НА ВЕСТИТЕЛЯ

Изпреварих вестителя и отново назад се завръщам,
оцелял във галерата бяла с изпокъсани черни платна. 
А баща ми разбра, че съм вече дорасъл за кръста – 
да ме разпнат на него за нечия чужда вина. 
Без море и без бряг вестоносецът всъщност умира, 
щом издиша докрай уморената гърбава вест.
И с ухото на залеза слуша в забрава ефира 
върху пясъка остър и сив, побелял от копнеж.

Как горчиво мълчах пред олтара на дните си диви 
като стръкче пелин, избуяло край пътя трънлив.
„На кого ме оставяш, всевиждащи татко, спаси ме!“ – 
шепнех аз и усещах, че още, че още съм жив.
Изпреварих вестителя, който нощем броеше звездите
и разказваше притчи за живота на мъртвия брат.
Но дори победен, той остана призван и различен 
и защо се усмихваше, тъй и до днес не разбрах.

ИЗГОРЕНА ЗЕМЯ

По-дългият живот прилича на монета, 
изтрита и издраскана, с която 
не можеш вече нищо да си купиш – 
освен търпение за друга глътка въздух.
А краткият е стих и сляпо слънце.
Във него се оглежда красотата, 
пришпорила задъхано мига.
Хоругвите на глупостта наливат гребени, 
а залезът прилича на хвърчило 
в дланта на изгорената земя.

И страшно ни харесва да сме варвари, 
тъй както ни харесва да сме живи.



Владимир Стоянов • Поезия

Худ. Роман Кисьов
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ИЗПЛАКАЛ МЛАДЕНЕЦ

В дълбоката варница на мъглата 
обличам себе си 
и тръгвам през света – 
спасител на далечните си мисли, 
знахар на премълчаваните думи.

Защо понесох неуспехите 
с лице и жест на победител?
Прелистих ли най-хлъзгавите истини 
или се изтъркулих като камък 
по сипея ръждив на хоризонта?

Животът ми в корема на съдбата 
е второ раждане, 
в което не повярвах.
Но премълчаното 
по правило се сбъдва.

А аз 
с любов се спрях, 
с любов се върнах.
И ето ме – стоя сред думите 
като изплакал младенец.
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ВЛАДИМИР СТОЯНОВ. ПЕТДЕСЕТ ПОВЕЯ  
ОТ БЕЛИЯ ВЯТЪР НА ГОДИНИТЕ

Преживял съм топли летни вечери с песните на Владо Стоянов в притаените 
пазви на хълма Света гора във Велико Търново и съм виждал почудата, с която 
студентите българисти от летния семинар слушаха песнопенията му с благата 
звучност на старобългарското произношение. Може би тогава съм осъзнал, че 
тъкмо поетите пренасят енергията на тайнствата от миналото и го правят ес-
тествено като сеячи, протегнали ръка, за да хвърлят семена в браздата. Това 
важи в най-голяма степен за бардовете – поетите, за които стихът е песен, а пе-
сента – съдба. За себе си тогава намерих ключа към философията и естетиката 
на Владо – някой трябва да пази тайните, защото човекът отиде твърде далеч 
в откритията си и загуби способността да се учудва. После прочетох наново 
стихосбирките му „Нашествие на тревите“, „Параклисът на ветровете“, „Небе-
сен пчелин“ (последната рожба на приятелството му с руската поетеса Лидия 
Анискович) и красивата книга „Притча за дървото“, създадена съвместно с ху-
дожника Леонид Феодор. За всеки стих, като в песничка, си казвах: „Тайна е“. 
А след изстрадването на тайната си продумвах: „Човек е“. Не знам колко съм 
помъдрял от това, но вече съм склонен да мисля, че най-красиво е онова гово-
рене, чрез което не разсъбличаш предмета. В някаква степен си представям, че 
Владо е като импресионистите – следи светлината и тъмнината върху нещата, а 
не самите тях. Неслучайно две от най-дълбоките му творби са свързани с тъм-
нината („Знамение“) и със светлината („По-жив от светлината“). Наглед е твър-
де предизвикателно да се каже: „а аз съм жив, по-жив от светлината“, защото 
така лирическият герой отказва да познава боговете, но приема кръста на се-
бепознанието си. Това може да се случи само тогава, когато лирическият герой 
„развърже мислите си“ и приеме живота на светлината. Поетът освобождава 
мисълта, защото тя трябва да живее отвъд своята себичност и егоистичност, да 
напусне претенциозността на Аза, за да придобие като светлината способнос-
тта за отдаване. В момента, в който човек е казал „Аз мисля“, е обсебил света, за 
да го притежава. Затова „по-жив от светлината“ става този, който вече се е на-
учил да дарява светлина, а не мисъл: „И никога не искам да науча / на някакви 
си азбукарски истини, / защото глупостта започва и свършва винаги със тях“ 
(„По-жив от светлината“). Поетът напомня за чашата с отрова на Сократ, но 
дали отровата на философа не е в това, че предлага рационалността на мисъл-
та вместо светлината на спонтанното, в което има тайна и тъкмо поради това 
лудост и страст. На мъдреца му е изглеждало по-добре да мисли знанието като 
мъжество и сила, защото само чрез тях човек може да отнема тайните, които не 
са били никога негово достояние, а само скрито съкровище. И все пак в Антич-
ността е било по-добре, защото човек е вземал на век време по една жълтица 
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от тайните, днес е със самочувствието, че може да овладее цялото съкровище. 
Поетите обаче са застанали пред неговия вход – и там ще бъде или тяхното 
разпятие, или спасението им. Владо Стоянов изстрадва първото и предпазливо 
се надява на второто. 

Всеки поет си избира образа, който да го означи отвъд позата, отвъд пуб-
личността – там, където самотата е случващото се Аз и събитията не пречат 
на биографията. Такъв образ за Владимир Стоянов е вятърът. Ще кажете, че 
е излишно да ви занимавам с вятъра, когато трябва да мислим и чувстваме 
преди всичко Човека. Но бих могъл да отвърна като художника, обвинен, че не-
прекъснато на преден план в картините си рисува крави: „Крави ли, та това са 
светлинни ефекти“. Поетът не само олицетворява вятъра, той се побратимява 
с него („Краят на тунела“), но не за да приеме изменчивата му природа – нуж-
но му е да придобие способността да е в нещата – любопитен, но и трагичен в 
своята самота. Не е случайно, че тъкмо индивидуализмът прие образа на вя-
търа (вихъра) като своя емблема, за да означи потребността от противоречие 
и променливост на духа. „Мнозина и мнозина пак – пише Пенчо Славейков 
– смятат това за безхарактерност; защото са на мнение, види се, че и вихърът 
трябва да е като тях, безхарактерните, все един и същ и постоянен. А не им 
идва на ум, че не направлението, а волята е характер“. Владо Стоянов обаче се 
стреми да изрази чрез образа на вятъра не противоречивостта на твореца, а 
изострената му чувствителност, защото писането на истинска поезия си оста-
ва начин да обичаш болката като единствена възможност да бъдеш свободен. 
Именно поради това, приемайки ролята на Икар, поетът ще възвести свобода-
та си в мига, в който е облъхнат от вятъра „нежен като нож“ („Икар“). Не се ли 
превръща така свободата в абсурд, защото в същинското си опиянение човек 
разбира, че е отрязал привързващите го към живота артерии и като „махало“ 
се люлее във времето и пространството? Самотата става единствената възмож-
ност да постигнем свободата. Ако е така, то тогава Адам е най-свободният. Ва-
жното е било да не заспива дълбоко, за да не бъде ползван. Но кой може да 
устои на Божията ласка, без да се унесе? Поетът намира оригинално решение 
на проблема – приспива божествения образ на Адам, който е подобие на Гос-
пода, и го сътворява по подобие на вятъра – няма образ, но има същност. Така 
самотата му е спасена.

Завръщам се
във тебе, скитнико,
безбожен образ
и подобие на Вятъра.
Усещам,
че ръцете ти треперят –
отегнат въжен мост
за самотата.
  („Сезонът на кръвта“).
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Оттук нататък като че ли става лесно – вятърът отмерва битието („Лаза-
ровден“), продухва кръстовищата, за да не сгреши човек посоките – „а вятърът 
е бял орел на пътя“ („Юдино хоро“), увива човека в гъвкавото си тяло, за да 
означи той забравата като част от кръговрата: „Лицето на вселената е пусто, / 
съсухрено от падащи звезди./ И само Вятърът шепти, унило заличава всичко“ 
(„Кръг“).

Признавайки божествената природа на вятъра, Владо Стоянов не утвърж-
дава еротичната му същност, която е пресъздадена в българската поезия и про-
за. Изненадващо той го трансформира чрез социални и исторически образи, 
така че да изрази и представи биографията на човека. Вятърът става част от 
бленуваното „бяло пространство“, в което най-после се постига мечтата на чо-
века да бъде отвъд събитията и вещите („Параклисът на ветровете“). Съвре-
менният човек си въобрази, че случването трябва да бъде негово дело и няма 
вече тази психическа нагласа да съзерцава как нещата се творят извън него и 
независимо от него. Той се научи да присъства и всяко неговото отсъствие в 
нещата го дразни, сякаш го обезсмисля. Но в подножието на живота е вятърът, 
който „ръфа злобно каменните му нозе“, за да не слиза човекът „при обстоятел-
ствата и нещата“, а да следва „светлата следа на хоризонта“, там, където наглед е 
нищо, а са всъщност „върховете на живота“. „Параклисът на ветровете“ е хра-
мът, който е свободен от условностите на социалното и историческото битие и 
е чист като надежда, че ще започне ново сътворение.

Размислих се за образа на вятъра в поезията на Владо Стоянов, защото не 
ми се искаше да подреждам цялото му творчество като на парад, за да прозвучи 
юбилейно. Потърсих своята приобщеност към стиховете му, към песните му с 
чувството, че влизам в интимно пространство и в един деликатен свят. Голяма-
та магия на човека Владо Стоянов е, че той умее да цени другите, да прокарва 
свои пътеки към тях, встрани от големите магистрали на политическия и соци-
алния живот, и затова поезията му е топла като духовна трапеза, на която стоят 
съкровените образи на близки хора. Чистата му вяра, изразена в стиха „някой 
има нужда от мен“, обезоръжава всяка агресивност, защото общуващите с него 
естествено обръщат стиха в свое пожелание – имаме нужда от теб. Но дали 
тази потребност не ни е нашепната от гласа на вятъра, който, побелял от мъд-
рост, пълни стомната си в „небесния пчелин“? Тайна е. Поете, пази тайните!

Радослав Радев 
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Йордан Велчев

НЕЩАТА

Върху трикракото столче на живот, изграден
от подробности,
аз съм едно момче с пееща окарина.

Сред гората от мисли свиря
в името на една клонка.

Чрез нея назовавам нещата с истинските им имена – 
преди да науча как се казвам.

Не питам кога боледува улицата, знам –
от уроците на читанките се сипят думи, подготвящи
утрешните престъпления.

Ето защо просто разхождам понито на мечтата
из каменните пасбища на площада.

В къщата на баща ми няма нужда от моето рамо –
лъчите на лампата са достатъчни да поддържат
стените ù да не рухнат.

С боса пета храбро
троша черупката на ореха – далече
от бягството да порасна.

Аз, дирещ обратната страна на земята,
чоплейки с лопатка пръстта в градината.
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ГОРАТА

Със зелени гвоздеи ме приковава за една пътека.
Но аз не съм Христос. Напразно
небето ми подарява посоката си.
И е напразно чувството за изповед. Под свода на
следобеда
не са елите монахини.
Докато шипките със трънени венци ме коронясват,
Какво е вечност,
няма да запитам.
Завързано за ствола на едно глухарче
е тялото на моята предвзетост – 
преди да го разстреля храсталакът със рояк врабчета.
Кой пее алилуя за приятелствата мъртви?
Такава тишина наоколо, че чувам
как ехото от счупената съчка
по сноповете удължени сенки се отдалечава.
Обрасли с неуместни възкресения за моите сандали.
С натегнали от голи истини клепачи
ще се приготвя да заспя сега, със папрати загърнат.
Сега – под фреската на първата звезда,
изкачваща се към небето – 
като душата на последния мирянин, който знае, 
но не вярва,
че вярностите на живота
са от кръпки здрач.

ЕДНА МУШИЦА

Да се порадваме на човека, който издига високо
хвърчилото на пейзажа.
В светилището на лятото
той не се прави на младенец с торбички под очите – 
  той просто обича
компанията на небето
над зидовете с патрахили от троскот.

И една мушица му прави нимба.
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МИНУВАЧЪТ

От улица в улица създателят на вървежа.

Ребусите на неговите хоризонтални кривулици
са безгрижни.

Ченгелчетата от въпросителни подире му, заличавани
от секундите.

Данъкоплатецът на своите стъпки.

Побратимът на тротоара.

Знамената му – на коприната на всяко от тях трепти
гербът на една извезана обувка.

Приведената му фигура на ежедневен беглец.

Мускулестите му нозе на унгарски кон.

Дупките на неговите подметки, които пишат
историята на паважа. 
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Божана Апостолова

* * *
Така спокойно е наоколо:
небе над клон,
земя под птица.
Дете във люлка...
Неизменно –
през неспокойната ми обич,
през малки и големи грижи,
през улиците с много хора
все тази мисъл ще ме води:
Дано не замижи небето
и птичи писък не пропъди
вкуса на житената радост,
вика на лозето край пътя
и кехлибарената нежност
на силните мъже в кръвта ни.

* * *
Ще се стопя в горещото 
дихание
на този мъжки августовски 
вятър.
И ако нещо подир мен остане,
навярно пак ще се нарича 
лято.

   

* * *
НЕ СЕ ИЗМЪЧВАЙ. Моите сълзи
са истините в този ден 
оскъден.
И те създавам не какъвто си,
такъв, какъвто трябваше да 
бъдеш.

    

МИГЪТ, В КОЙТО...

Обречена съм да живея –
сега,
само сега!
Защото времето напред
не ми принадлежи,
тъй както
и времето преди да се родя.
Здравей, поредна глътка 
въздух.

ПРЕДИ СРЕЩАТА

След толкова смърти на 
приятели
не се ли умори, Господи,
та и аз да ти натежа.
Засега все още не бързам.
Ще те почакам малко да си 
отдъхнеш.
А дотогава, моля те,
не ме изпускай от очи.
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Георги Спасов

ЛАЗАР

Не е надраснал никой гроба си, ала защо
човекът още се спотайва в нас?
Защо го принуждаваме да ходи
в обувки с налчета,
да марширува? – той би могъл да крачи бос
и без омраза.

Защо превръщаме душата му във джоб,
та с него да измерва щедростта си?

Пуснете го на свобода – той иска
гълъбите на нахрани,
вода на ореха да носи цял живот
и да бере плода му.

Каква велика мисъл се таи в главата му!
Иска той да я постигне
и едновременно с това да заговори
с тревите, с цветето, с нощта
на собствения им език.

Така дълбоко е потънал в нас – като удавник.
Обувките войнишки му тежат
и неговите гълъби гладуват,
и орехът все още не цъфти.

Тежат му толкова неща, че той
в един незнаен ден, ако възкръсне,
земята няма да го понесе.
И ще се пръсне!

ПТИЦА

Над нея винаги лети небе –
в мига, когато го постига, то изчезва.
И под задъханото ù крило не расне връх,
а по-дълбока става бездната.
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ПОКОЛЕНИЕ

Не сме убийци и това ни струва огромни усилия.

Учехме се да стреляме по подвижни мишени,
наподобяващи хора,
но не сме стреляли срещу хора
и с това сме по-добри от бащите си.

Не ядем хляб пред лицето на гладния
и не пием пред сухото гърло на жадни...

Ние сме крехкият клон,
който отърсва снега от гърба си...

НЕДЕЛЯ

Сякаш без дом съм останал... Не мога
врата да намеря, да се укрия
от пустотата, от главата си огнена,
която ехти като камбанария.

И се питам с какво да запълня
този ден, тези ями – ръцете?
В коя мисъл, в кой делник да свърна,
та да зарадвам с нещо сърцето си?

Пъпли мигът... Вечерта е далече –
ще се пръсне дъхът от безделие.
Крета неделята, сякаш е вечна
и е зад девет земи понеделника.

... Ах, ще дойде той, ще ме пришпори,
пак браздата ще ме повика
с нея стръкчето да повторим,
за да има с кого да се скитаме...
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Петя Александрова

* * *

Изневери ми лятото,
отиде си.
А щедра бях, богата,
като камбана тегнех
цялата от звън,
като кристален съд –
от блясък.
Обичаха ни дните –
бавно отминаваха;
върху дланта ми падаше
главата му
като корона тежка...
Ах, билков мед ли беше лятото,
та тъй горчи ми днеска!

* * *

Боже-боже, какво лято се е задало в Сливен,
каква дълга, блажена тъга;
голи, лъскави циганчета – в реката
откога, откога!

Мяркат се бързо-бързо розово-медените им петички
и по облите камъни съхне мигновена следа.
И какво ли, какво ми се иска-не иска –
не мога да разбера.

Дим се вие: горчиво-сладко, сладко-горчиво,
нейде седят жените край жълта огромна тава.
Ех, от бялата пяна над розовите череши
лепнат пръстите ми вече колко лета!

* * *

Сума нещо свърших,
докато те очаквах, любов.
Раснах-пораснах,



Антология „Света гора“

Худ. Роман Кисьов

алманах • Ϛвета гора • 2009 23

седем пъти си рязох косата
и пак до колената ми стига,
научих се да познавам лошите хора,
а добрите пък ме научиха да се усмихвам,
мога от „няма нищо“
да сторя вечеря за един мъж
и тя по-сладка от майчината да му се види...
Зная защо се сбират по две
птиците във гнездата
и кои думи се казват шепнешком,
като молитва преди война.
Справедливо ли е тогава –
откога те чакам и съм готова, любов,
а ти мина край мен като случаен познат:
кимна само и се обърна.

ЛЮБОВНА ВРЪЗКА

Никога не съм и мислила,
че близостта ни може да има
и такъв вариант:
срещаме се всеки четвъртък
в "нашето" кафене,
пием –
нектар от кайсии (аз),
и фанта (ти),
оплакваме се взаимно
(моето кръвно, твоят зъб,
моят шеф, твоята внучка...),
коментираме новините в "Труд",
последната постановка на К.А.,
новата книга на В.С,
сдърпваме се кой да плати...
А когато погалвам ръката ти под покривката,
ти се дърпаш сепнато:
"Недей, гледат ни от съседната маса!".
Държиш ми палтото
и по навик ми щипваш бузата.
– Нали другият път по същото време...
– Ще ти звънна, ако има нещо...
Никога не съм и мислила,
че можем с толкова малко,
с толкова мъничко...
Всъщност – дори без любов.
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Радослав Игнатов

СПОМЕНИ ЗА ХОРА, ДАТИ, СЪБИТИЯ 
И ЕДРИ РОГАТИ ЖИВОТНИ

***
Защо да търсим невежество и лудост в движенията на варварина: 
зарад бляскавината в погледа му, взрян в лумналия огън?
Извън познатото познание, той просто варварин е, и не търси 
с натежало и замислено лице брод в пламъка,
нито в клатушкащата се с изящен мелодраматизъм 
в ленивия си ход дълбинна морска шир, 
той не брои черупките на необятното небе, накъсано от лунен блясък –
не поради друга някоя причина, а защото вече е завзел
и небе, и суша, и вода.

***
Не се възражда онова, което преминава в дума, цвят, камък, музика – 
за някого ненужен фон,
прах –
и всичките войни, пожари и кланета, разяждащата пяна на кръвта и 
цветният прашец, и ветровете, образите на духа;
за другиго –
подобно самата всепомитаща реалност
ще връхлитат
като в чисто огледало сетивата му без спомен.
Какво от туй, че влагаш много грижи.
А иначе – за сериозните неща,
внимателен,
по всяко време ще намериш философ.

***
Тогава аз живях на друго място, живеех в друго място, 
далеч от чужди погледи, но в просветление – 
пристигнаха наоколо
кълвач, скворци и косове, и дроздове, червеношийки, чучулиги.
Слепец в нощта,със варварски движения,
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и вкоренен в земята и дъжда, останал за известно време на тъмно, 
влажно и студено, преди да ме ожари ножа, докосна ме копривен стрък: 
аз схванах, че животът ми сред мрака ще обуздае космическите звуци на 
света, зарад когото, притворил поглед, 
се опитвах да намеря думи, а нажежена, светлината на нощта 
нарастваше в очите ми.
Светът, през който преминавам и го виждам ясно – ах, светът!
Безброй светлинни кръгове –
стесняващи се кръгове
от пожар до водна точка,
и кръгове, нарастващи от капчица роса до огнения вихър на пожара –
а после взрив
в кристала на ума:
в забавено движение.
С червен отблясък разпиляват се познатите на всички вехтории
на ума, за да се върнат отново в паметта, превърнали се в думи.

***
Да се завърнеш толкова назад във времето, 
че да го превърнеш във пространство – 
и в ослепителното бяло на пулсиращата пред ума ти тъмнина, откриеш 
ли танцуващата фигура на голото момиче, 
зарад което всичките жени нататък ти се сруват вещици, 
едва започнал, животът ти е вече свършен. 
Съзрял пращящите искри на девствен свян, 
примитан от набръчкания вятър, 
зареян в необята, 
съгледал морския безкрай, 
не ти остава нищо друго, нищичко, 
освен, 
настръхнал юноша, 
да сваляш дрехите от себе си 
в димящото небитие, и вечно да се поздравяваш с вятъра:
не жертва на света, а негов обитател.
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Васил Колев

ИСТОРИЯТА НА ГЛУМ
(откъс от роман)1

КАВГАТА С МИТОНОСЦИТЕ
вместо напътствия

Странно – нищо не вещаеше раждането на Глум. Камбаните по света немееха с 
отпуснати въжета, ясновидци дремеха над дупки за гадания, прилепите не по-
щръкляха, само в Арабия един арабски кон поразмаха опашка, отпъди мухите 
и спря дотук.

А ти, четецо, будуваш. Цял съм възхитен и смаян, княже мой! Какъв кураж 
– държиш в ръце книга и вече я разлистваш? Ела насам, премилостиви, без по-
вече подкана и напомняне, клякам и целувам връхната ти дреха; ай, ай, какви 
ококорени очички, не свършват значи благородните люде, току докопат нещо 
за четене и очаровани осъмват.

Сега пък какво, ваша щедрост. Моля, моля. Не овесвайте на източената моя 
шия огърлици, тежки сплитъци сребро – нямам и грам заслуга за нощните ти 
бдения. В нозете ти клечи един докрай наплашен биограф, той описва страшни 
дати и знамения, за благозвучие притуря тръпни преживелици и после бледен, 
тих, примрял, ей го виж, разглежда отблизо чехлите на ваша милост; затова 
умолявам милорда на заранта да отправи оглушителните си овации към лите-
ратора Глум – широк в раменете като разтворена книга, стройното изречение 
Глум, чиято история, сър, започна в една тукашна букволеярна, и стана тя ка-
квато стана.

Беше май, тъкмо пред Деня на изящната словесност. Металурзите бяха 
още сънени и трошаха с чукове калъпите. Този ден вместо обичайните чайни-
ци те лееха огромни букви за празника утре. Отръскаха от пръстта А, опряха 
я на стената, до нея облегнаха Б, издърпаха с куки В и щом се нахвърлиха на 
следващата форма, вътре нещо зашава, кихна, пръдна, въздъхна, разбута от-
ломъците и се показа някакво чудовищно същество – вежливо и хремаво, с 
вирнат нос, закривен като чучур, от който сълзяха капки на умиление от нео-
чакваната среща. 

Глум, представи се тозчас изделието и подсмръкна: Г като глума.
Внезапната му поява обаче надигна паника у сърцатите майстори. Разбуде-

ни, те побягнаха из димното помещение, надавайки дивашки крясъци на силна 
уплаха, а болнавото произведение си почисти с кутре ухото и замига на светло, 
заоглежда къде се намира. 

1 Пълният текст на романа можете да прочетете в мултимедийния диск – прило-
жение към алманаха.
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Този нелеп случай датира от средата на миналия век, когато чугунената 
индустрия беше в небивал разцвет. Тогава често ставаха такива недоразуме-
ния, защото по-прецизният аптекарски занаят още не бе стъпил на крака, и 
на всеки ъгъл светеха само денонощни библиотеки. А зад ъгъла, любезний, и 
по-нататък блещукаха крайпътните читални!

Бяха едри, горделиви сгради. Строяха ги във вид на изправена книга. Една 
разгърдила фасадата, тоест удобна, подканяща за четене; другата до нея съх-
неше смълчана, неразлистена, обезпокоена за скорошните си обитатели, а по 
меджуредията на заселените вече балкони се оцеждаше пране и отдалеч при-
личаха на влажно петолиние с прокапващи ноти. На гърба на слепите калкани, 
ниско вдясно, дето се отбелязва цената на книгата, слагаха входната врата – оп-
летена решетка в железни йероглифи, а стълбищата нагоре криволичеха в сло-
жен синтаксис, извеждаха до плоските покриви и там наученото поемаше дъх.

В такъв снажен дом живееше Глум. А подобни сгради стърчаха навред по 
градове и площади. Извисяваха снага като забодена талпа, просветваха съ-
щински маяци в нощта. Веднъж Глум тръгна по дирите на вавилонската азбу-
ка отпреди правописната £ реформа. Откри я в богатото книгохранилище на 
Сорбоната, мигаше сред прашасали корици и на връщане я взе с късния полет 
от Париж; та, прелитайки над родните поля, туловището на самолета внезапно 
изхълца, направи задавен тласък и спря учудено във въздуха. Той надникна 
през илюминатора и какво видя в тъмната пропаст под краката си? Долу се 
люшкаше море от светулки, блещукаха безрбой читални с греещи прозорчета, 
накичени като коледна елха!

Напрегна взор и в осветените долу стаи съзря безброй четящи, застина-
ли като мушици в кехлибар – кой надвесен над обгорял по краищата древен 
ръкопис, кой отметнал глава, мърда беззвучно устни и преговаря наум да не 
смущава околните, друг, изцъклен под прозореца, съзерцава средоточието на 
пъпа си, огрян от първите блясъци на зората, а бледият лъч, проникнал отвън, 
обхождаше тия килнати и вцепенени фигури, страховито притихнали в дълби-
ните, където бе бродила душата им през тази ученолюбива нощ. 

Това бе страната на Глум, прелюбезний. На сутринта поразбудените £ 
жители получаваха награди за най-бързо прочетена книга, за скоростно раз-
листване на страници и за недотам сръчно отгръщане. Всеки стоеше до своя 
хартиен куп, потънал в пот и угризения, а по-туткавите, сам разбираш, не по-
лучаваха никакви отличия.

О, отминал век, о, къде изчезнаха твоите прехласнати четци? Навярно бо-
дърстват другаде. Опустяха крайпътните читални, ох, праговете им буреняса-
ха, и троскот, ластуни и други увивни растения, ох, плъзнаха по рафтовете. И 
светещите прозорчета, тия оченца на разума, пролуки на ума и ручеи на ми-
сълта, спуснаха кепенци. Ох, я! А откъде тръгва охканицата, никой не пита.

Хайде, питайте. Случихте на народен трибун. Ваш будител или сърцевед, 
както щете ме наричайте, но моя милост не ще стои повече безучастен пред го-
рящите стени на Помпей! Нима варварите, дето срутиха вавилонската библи-
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отека, ще продължават да безчинстват; ами световния океан от мирова скръб, 
дето се плиска в нозете на човечеството, – и него ли да зарежа тъй пълноводен?

Хъката-мъката, мрънкате сънени, а трябва здрав рев. Ревете, бе! Надуйте 
гайдата с пълно гърло, какво само циврите и не виждате гредата в сламката, 
съчката в кладата, треската в цепеницата, ни бурята в чашата. Тогава аз ще се 
заема с чудовището, дето докара тия злини. Едничък и сам-самин. Само да се 
наглася. Дишам учестено, поглъщам едри порции гняв, вече го издишвам и 
чуйте, гуреливци, оръдейния ми залп: „Марш, мерзавецо невежи, къш оттам!“.

Ех, че гласище, сякаш стотина топа, чиито сто топчии ведно втъкнаха гла-
вня в барутницата, разтърсиха върхарите околовръст, ала не мърда мерзаве-
цът. Стърчи пред тъмното око на пещерата, запречил входа към всемирното 
страдание, извътре плач, стенания долитат, не пуска вътре утешителя, затънал 
до кръста в трупове на книжовници – спънати, нападали на купчини, там е 
лобното им място!

И нашият Глум лежи там. Проснат по гръб, учуден, защото пострада от 
човещина. Щом силните им викове не стреснаха мерзавеца, той се втурна към 
бликащите зад гърба му вопли, размахал наръч листове от своите затрогващи 
оди и балади – ида, ида, ободряваше отдалеч страдалците, чиито стонове по-
замряха обнадеждени. След миг нещо отвънка издумка – бух! Успя да щурмува 
с глава бронята на гиганта, листовете отхвръкнаха и той рухна край купа пад-
нали. Съчиненията също се разпиляха. Колко жалко. Бяха балсам за душата и 
вътре плачовете отново подеха, къртейки сводовете на пещерата. 

Храбрата Глумова смърт впечатли митоносците. Те наизлязоха от пещери 
и свърталища и обявиха Глум за люспест змей с нащърбена опашка. Бил хвър-
кат, пикиращ, ала на страха очите са големи – аз съм виждал Глум подгизнал от 
пот и вдъхновение, запретнал крачоли, стъпил в леген с мастило как боядисва 
небесния свод.

Разгласих гледката на де кого срещна, те пък я разнесли насам и натам. 
Чули я митоносците и се надигна тая вселенска кавга, за която сам Глум си 
е виновен. Дълго работеше сред мрак и паяжини, под дълбоко прикритие на 
легендарния си псевдоним, тайнствен, никому познат, а когато се показа на ви-
дело, всичко излезе наяве.

Митоносците тръгнаха да обикалят панаирите с мощите на светеца, ове-
сили на врата широки табли. Разнасяха му славата като амбулантни търговци. 
Върху таблите бяха наредили дузина клеясали писци, восъчен отпечатък от ръ-
ката, с която той редеше химни и възхвали, косъм от настръхнал трепет, пречу-
пен стрък възторг и стиска вълмо от огненото му дихание.

Носеха още: замрял туптеж от огромно му сърце, умален модел на про-
чутия леген, колкото бръснарско канче, вдлъбнатата като седловинка възглав-
ничка, дето полагаше угодния си задник, и изрязания от кутрето дълъг нокът, 
с който почистваше ухото си замислен.

Причакваха хората на безлюдни места, с крясъци и заплахи изтръгваха 
безбожни суми за реликвите, а който купеше, влизаше в дългове и нравите 
пропадаха.
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Гледах разпродажбата и побелях от мъка, съвсем се състарих. Един чет-
въртък забягнах в планините, там брадясах и въшлясах, но написах басня, 
несрещана по поука и размах. На бич подложих алчните продавци, с камшик 
лихварството осмях. Амма-хаа! Привечер изкачих хълма и я забълвах към об-
лачните празнини. Чуха я митоносците, влетяха от небесата с таблите и ей го, 
викат, глашатая, дето злослови по Глум. Посегнаха да скубят перчема ми. Бях го 
зализал на петльов гребен, разбъркаха ми буклите и здравата се вчепкахме. Аз 
ръфам, те гризат. По едно време поглеждаме в ниското – долу буйната ни пре-
пирня произвежда земетръс. Олюляха снага библиотеките, от рафтовете падат 
книги, плискат се мастилници, хора се щурат недоучени. Сега трябва да ги ре-
дим наново. Затова смешници, закоравели подигравчии и ухилени скръбници, 
заклевам ви в раздърпаните си къдрици, само мене ще слушате – напътствие 
първо:

Ако на улицата ви спре непознат, изкочи развълнуван изпод сянката на 
дърветата и заговори за Глум, такъв го заплюйте. Набирате тлъста слюнка, из-
ползвате езика за бутало и през процепа на извадения преден зъб право в ли-
цето на плямпалото цръкнете. Лицето на плямпалото е разжарено като наго-
рещена плоча, казват £ гьонсурат, върху нея плюнката вдъхновено ще издими, 
а вие свърнете в първата пряка.

Там непознатият, въодушевен и рошав, с клечки по косата, пак ще ви дого-
ни, като замята подире ви въдица с лапнимуха на куката. Тогава може и по-вну-
шително да изразите ширещото се напоследък негодувание към митоносците. 
Изваждате снежнобялата кърпичка, дето стърчи от джобчето на всекидневния 
ви костюм, и почвате да продухвате носа. Изсеквате ноздрите с подходящи зву-
ци на презрение като ръмжене, стържене, раздиране на плат. Междувременно 
поглеждате къде се намира кокалчето на дърдорещия. То е в страничната кост 
на крака, изпъкнало досами глезена, където е закачена ходилната става.

Хайде сега – шутирайте!
Такааа, отдалечи се, накуцвайки, дрънкалото. Потрива крак, поглежда на-

сам – разбра той, че не сте лапнишаран, а особа с непокътнат разсъдък и прове-
трива глава, в нея нито бръмбари кръжат, нито таласъми се прескачат. 

Или пък обикаляте света с параход. Вече като улегнал човек, зарязал буй-
ствата на брега, подпрян на мостика, въздишате по морската шир. На свечеря-
ване към вас ще доближи един с наметнат на раменете балтон. Ангелски полъх 
ще подвява полите на палтото, и тука внимавайте – щом помахате на стадото 
бели китове, което се боричка на хоризонта, той ще ви шепне в ухото, че позна-
вал отблизо крилатия кон Глум. Да не сте шавнали! Още на първото пристани-
ще слизате и продължавате околосветското пътешествие с балон. Надничайте 
си необезпокояван през парапета на кошницата, разглеждайте отвисоко земна-
та кора, аз ще сразя тая глутница, плъзнала навсякъде. 

Стаих се зад хълма и чувам: трополят, подтичват с изплезени езици, на-
дигат глави под балона. Почаках да наближат и цъфнах на билото. Засмян до 
ушите, лъсна сияйният ми лик на хребета! Колоната стълпи редиците, свърна 
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насам. Отпреде им върви митовикач, сиреч главно кречетало, стъпя начело и 
удря барабан. След него друго едно плямпало навива латерна – приглася, от-
заде още едно разсъхнало клепало клепа околните, а край тях някакъв пресип-
нал мърморко се сили да надвика врявата. Всеки бъбри, ломоти, опява. Лум-
кат, скрибуцат, разтягат. Подхващат изречението, ако днеска сме четвъртък, 
довършват го идния четвъртък, като гъгнат бързо-бързо с бърни, както заек 
ръфа моркова.

Четецо, разтегнал лицевите мускули в широка усмивка, спри да се любу-
ваш на великолепната ми осанка на хълма, нея ще обсъдим по-нататък, сега 
чуй какво дуднат пълчищата: 

– Глум! Глум! Самородният Глум! Тия залежи на духа и чудовища на въоб-
ражението се появяват внезапно, изневиделица и отведнъж! Никнат от тъмата 
като прилепи и блъскат, трошат, зачеркват! Връхлитат от кълбестите облаци 
и казват, наричат, предсказват! Тяхната офанзива разбутва всичко, що дреме, 
пустошта оживява, бликат изворите и спрялото махало започва да се манда-
херца, брои – с тях начева нова летопис!

Дигат гюрултия, само плашат хората. Мятат им примка на шията, те по-
дбелват очи и вече едва дишат. Тука обаче се намесвам аз. Разхлабвам възела, 
те поемат дъх и с благодарност ме поглеждат. Инак ще нахлуят по къщите през 
строшените прозорци с чували в ръце и ще разграбят имуществото и дребните 
им спестявания под саксията. 

Изтръпнал народе! Какви хвъркати същества, Глум имаше родители – 
кротки, нищо неподозиращи люде. Имаше роден кът, свидна стряха и любим 
капчук, а към божествения си произход се отнасяше с разбиране.

Това твърдя аз, биографът на Глум, човек скромен, честен и правдив. Дос-
коро бях плах, донейде боязлив, но за дебелоглави митоносачи, ей богу, напра-
во съм по-страшен и от адово страшилище. Още шетат из крайните квратали, 
току хванат някой любител на британската енциклопедия със зачервени очи, 
тръгнал по нужда в двора, влачат младежа за косите към полето и там сред 
мочурища, гнил дъх на изпарения и розово фламинго, ридаещо в тръстиките, 
шушунат му в ушите как Глум се пръкнал от прасеца на Аполон. Бил заобико-
лен от русалки, нимфи, амазонки. Девиците масажирали мускулестия крак на 
титана, помагали при раждането, а сатирите игрели на прескочикобила между 
дърветата. Най-напред се показал чепът на нашия герой – цяла дорийска коло-
на, с вдълбани магически послания по нея. Приличала на голям инструмент за 
писане. И щом тая огромна писалка се появила на белия свят, тозчас се огледа-
ла за някоя подобаваща мастилница наоколо. Конят на Глум изцвилил нетър-
пеливо в храстите, той се завтекъл още слузест, неумит, вдянал крак в стремето 
и запрашил към земните дела.

Безродници, антипатриоти! Хем бъркат сухожилията, хем акушерстват по 
чужди земи. Сякаш такива чудеса не стават в татковината на Глум.

Скъпата родна вис.
Просторът необятен.
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Блеснали житата.
Отечеството на Глум!
Омръзна ми да обяснявам кое-как, защо и откъде-накъде? И какво ми от-

връщат тия мушмороци – казват, че можело и другояче, но това било наопаки. 
Иначе казано, моя милост чува само безсърдечни отговори на своите тревож-
ни питания. И отвсякъде ругатни! Ама дорде съм жив, няма да мирясам. Вече 
като ваш закрилник, избранник и трибун, хващам въжето на камбаната и ще 
камбанаря, дорде глухите чуят кой обръща хастаря на държавата наопаки. А 
докато камбанаря, ще продължа да напътствам упълномощен и загрижен.

Нощем ходете нащрек, със зашити джобове. Ако наоколо се навъртат ми-
тоносачи, шмугвате се тихомълком в тъмното и щом се разотидат, излизате от 
тъмнината читав и богат.

Да не занемарявате душевната хигиена, ей. Освежен, на връщане от библи-
отеката подминаваш бабаита, дето те следи изпод око пред отсрещното кабаре. 
Отбий се, ако ти стиска – ха свърни де! Щом кривнеш натам, чистичък, умит, 
в пъкъла нахълтваш. Вътре по-задимено от вертеп, пушеци, сяра, виночерп-
ци се кандилкат между стените, танцувачки галопират кан-кан на отрупани 
с изобилие маси и още влязъл-невлязъл, две блудници, полегнали по лакът 
на канапето, местят задника, правят ти място да приседнеш до тях. Тъкмо се 
настаняваш, и митоносците изплуват сред изпаренията. Носят един брашнян 
чувал, него почват да тупат, отупват, изтръскват. Дигат пушилка и наоколо па-
дат вехти предания, съпроводени с декламации, трели, сюблимации. Чакат да 
паднеш в несвяст, тогава хващат детската ти ръчичка и право в задния двор те 
водят. Там един дявол им раздава сребърници.

Кхъ, кхъ. Закашлях се и аз от прахоляка. Ама така де, къде-къде по-прият-
но е да бъбриш глумщини, вместо да тупаш вълшебни килими.

Един четвъртък до гуша ми дойде и хванах аз тупалката. Свиках между-
народна общност да обсъдим появата на Глум. Учен народ забърза отвсякъ-
де, припряни кораби прекосиха океана, хоризонта замрежиха шхуни, триери 
и лодки с гребци. Транслайнерите акостираха и академиците завлачиха тоги 
по пристана. Посрещах ги горе на крепостната стена, държах височко плакат: 
„Е ли са майстори килимари само персийците?“ – отдалеч ги подсещах къде 
се намират. Те изкачват пътечката, почукват като слепци камъните с тояжка и 
щом наближиха, нагласиха на фокус пенснето, прочетоха предупреждението и 
взеха да пощипват ядно брадите. Разтревожи ме това тяхно отношение.

Този четвъртък митоносците, отде надушили за пренията, пак се появи-
ха. Опряха плоскодънните си лодки в крепостния зид на светата обител и ме 
засочиха как стърча горе с питането. Започнаха да подхвърлят обиди по мене. 
Нарекоха ме папуняк ли, мисирка ли – аз мълча с увиснала гуша, гушата ми 
пулсира гневно и те насосаха, че съм надут пуяк. Тъй ли, лиснах отгоре им кое-
що бе останало от цукалото през нощта. Ала това не ги вразуми, тръгнаха да 
катерят стената. Един скокне на раменете на долния, друг възкачи плешките на 
горния и така, разгъват се като дюлгерски метър към мене. Стигнаха наполови-
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на редута, добре че бяха само неколцина, ако цялата сган се бе тъй накачулила, 
щяха да прехвърлят зида.

Завтекох се към дебатната зала. Подтичвам, поглеждам къде стъпвам, нося 
тягостната вест. Щом съобщих за пълзящите, на мига крамолите по персий-
ския въпрос стихнаха. Моята теза за тукашния произход на Глум подкрепи 
философът Правдий, наш, роден учен, много прочут сред чуждите делегати с 
новия си метод на вглъбяване.

– Няма друго обяснение – пропадна в съзерцание Правдий, сякаш потъна 
в утробата на кита, като зашари боязливо с очи по свода, присвит под висна-
лите вътрешности. – Бащите са в подножието на могилата! Както няма жребец 
без кобила, планина без било и гърбав без гърбица. Коренът на глумците е в 
коренището! 

Думите му издумтяха като в празна, необзаведена още пещера и надошли-
те снишиха глава, зашепнаха наплашени. Подир родословията Правдий под-
хвана и теорията за възходящата спирала. Как по нейната серпентина космите 
постепенно отпадат, подобно маймуните, които от клон на клон отъркват ко-
зина в листака и телосложението им видимо олисява. Тука Правдий се отръска 
на място, сякаш се оттласна от дъното на вглъбението, огледа очарован залата. 
После пое солук и отново се гмурна, сега пък в подмолите на душата:

– По стръмното на живота се обогатявааа… Трупа по вертикалааа…. и под 
родното слънцестоене съвсем се разлистя-истя-истя! – забълбука пустият му 
воден дух и само водните мехурчета показваха накъде бие.

Учената общност покашля застрашително, аз пък заридах. Не бях чувал 
по-красиви думи за отечеството на Глум. Вдигнах мокро лице към родния свод 
и тъй насълзен, послънцестоях. После отправих влажен поглед към Правдий 
и забелязах пламъче в зениците му, което по-опитните биографи улавят при 
грозяща опасност. Прибърсах росните клепки и сега вече ясно видях как злото 
езиче избуя в разпалена факла. Грабна я нашият факлоносец и световните спе-
цове си намериха майстора. Преди Правдий те смятали, че душата е наготово 
дадена, където и да слънцестои. Затворих очи да не гледам. Шум, боричкане, 
сякаш палета джафкат философа, ала той оттърси снага, навря ги в кучи гъз. 
Вън, ревна Правдий, напъди ги докрай с латински букви: osrani zadnitsi takiva! 

Първи побягнаха алхимиците. Заподмятаха в ръце врелите още колби и, 
преливащи от пусто в празно, напуснаха аулата, без да разплискат стъклени-
ците. После на алгебриците Правдий показа среден пръст от катедрата. Нали 
според тях душата била безчувствено число – направи изчисления по тяхната 
аритметика и като тегли отдолу чертата, получи се заоблена нула. О, простена-
ха те, о, и хукнаха така, окръглили устенца, стиснати като кокошо дупе.

Най си изпатиха обаче калифорнийците. Бяха надошли на вселенската кав-
га с подводница, която тихомълком изплува под крепостния зид. Открехнаха 
люка, огледаха дивата местност и наизлязоха в шарени дрехи. Въртяха обръчи, 
колела на кръста, кривяха се като клоуни, подхвърляха закачки. Тъй гонели 
страха по непознати краища. Правдий вдигна десница и спря кавалкадата още 
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на вратата. Извърна се към оредялата зала и сочейки през рамо смешниците, 
разказа историята на виенчанина, изобретил виенското колело. Този виенча-
нин бил голям темерут, веднъж му се присънила въртележка, с разните му там 
купета, гондоли, смях и веселие, но вместо да разгласи чертежите, отнесъл ги 
в гроба. Проклет виенчанин, рече Правдий, не даде овреме рамо на прогреса, 
а сега ми пращат тия задокеански акули, одрали са хидрата на шпионажа и на-
влекли нейната кожа – кого заблуждават?

Чуждоземците застинаха на прага. Обръчите изтропаха на дъските, там се 
покълчотиха, замряха. Без повече помайване те отриха грима, разлепиха бра-
ди, мустаци и се изнизаха разобличени навън.

Е де, викам на разгневения философ, нали след кончината на проклетия 
виенчанин друг един виенчанин измисли дунавския валс? Утехата не е същата, 
рече Правдий, какво е валс без виенско колело – дреха на покойник, имаш я, 
но не топли!

Плеснах чело и сам погнах саможивите австрийци. Не си видят тиролците, 
викам, вирнали пера на шапките, кръста не прегъват да си лъснат чепика, ами 
го търкат отзаде по крачола на панталона. Гвардейски навици, викам.

Ни щедрост, ни благоприличие, похвали ме Правдий, чешат чепика и ре-
шат бакенбардите с гребенче! И продължи да громи виенската школа. По едно 
време огледа празните банки. Къде се разбягаха светилата, пита хем радостен, 
хем огорчен. Вдигнах рамене повече слисан, отколкото изумен. Той ходи, зани-
ча под седалките, не ги откри и впери в мене страшен поглед. Сведох глава и 
застинах, вдълбочен в размишления. Правдий ме огледа отвсякъде, не забеляза 
повече кусури по мене и тръгна да вечеря.

Тогава чух лумкане навън. Орда митоносци, нарамили дебела греда като 
таран, лашкаха крепостната врата. Вкупом се завръщаха, сетне се юрваха с 
грозни крясъци и атакуваха портата. Дъските пращяха, хвърчаха трески, на-
края тя рухна и пълчищата нахлуха в светата обител.

Скокнах. Сега гледам през стъклото внасят отворен ковчег. Вътре погре-
бали моята басня, дето изстрадах в горите, лежи милата сред атлазени дипли, 
удушили я с траурната лента, на нея с вар изписали: „Стига спирали, стига пру-
жини! Дайте шанс на Музата!“. 

Водеха и тяхната муза. Една дървена статуя на зализана вещица в преклон-
на възраст. Начервили £ бузите, прихванали £ буклите с орлов нокът, раменете 
£ бяха нацвъкани с курешки от див гълъб. Направиха ходещо колело в дво-
ра и закръжиха с плашилото като манифестанти около ковчега, а сред кръга 
Правдий сумти досущ опечален роднина, извърта тяло, търси пролука.

Чаках този момент. Елате шамани, жалки застъпници на внезапното за-
чатие и подлата изневиделица! Разтворих прозореца, надвесих се по-тъмен от 
облак:

– Къде се намирате, бе? Пуснете човека! – скарах им се. – В тая държава 
няма ли кой да се заеме с вас? Има-имаа, ама нека първо дойде революцията, 
чака ви гилотина! 
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Та, премилостиви княже, хлопнах джама и коленичих под иконата на твое 
величество. Поръбена със златен шубрак от клонки, вътре ти, четецо, седиш 
вторачен в книга. Милорд, замрънках с приятния си гласец, не надавай ухо на 
тия бъбриви вретена навън, магьосниците отдавна станаха часовникари, феите 
тъкачки, сатирите теляци, русалките танцьорки, а те още смятат света за оди-
мена букволеярна, в нея косата на ваша светлост побелява, душата подивява и 
свършва в лудница, омотана в чаршаф… Ми те, ваша щедрост, намазаха Глум с 
благовония и той признаваше само словото за баща и майка. Спеше по пижама, 
щампована в букви и йероглифи, като едно напълно завършено изречение, пъх-
нато под завивките; и щом се пробудеше, гледаше тавана подсмихнат, заслушан 
в онова негово ухайно пръцкане, благодат за всеки простосмъртен. Да, сър.

Тъй разгоних влъхвите; мцъ, мцъ, залепих влажни целувки по иконата и 
с пъшкане се изправих. И като разтривах отеклите колене, призовах в сумрака 
на обителта: „Излез сега, Глум, покажи се и байряка развей!“.

Глава I
СИМФОНИЯТА ГЛУМ

В една ясна нощ по пътя откъм града се зададоха две умислени фигури. 
Прилично облечени, бавно се носеха по лунната пътека на шосето. Приличаха 
на ладията и лодкаря, хванати подръка. Високият силует бе с капела, широ-
ката £ периферия хвърляше сянка върху по-ниския и щом наближиха, едрата 
фигура се оказа млада, пищна жена, а под рамото £ се гушеше... аха, това са 
родителите на Глум!

Значи са се намерили. Смятах да помързелувам още на дивана, съзерца-
вайки света без Глум, а сега трябва вратни жили да опъна и саможертвено 
да греба в името на техни величества. Вече ми махат радушно от кея – хайде, 
впрягай веслата. Щом удостояват с царски прищевки своя роб, ще ги натоваря 
на по-широчка галера, да скърца, скрипти, те се разхлаждат с ветрилата, аз пък 
ще греба за триста гребци. Тогава по изпъкналата вена на челото нека сами от-
съдят кому се полага пантеон – на някой вятърничав митоносец, или на мене, 
каторжника гребец. 

Сбогом, роден бряг!
Родителите на Глум не се познаваха преди тазгодишния бал на стругарите 

и механиците. Беше паметна вечеринка. Градският фантазьор не бе пестил ни 
грам въображение, ни метър възхита. Шатрата на площада бе висок кожен ку-
пол с рисувани отвън сцени от народния живот. Рудничар с лампа на челото, 
многоръка тъкачка сред гърмящи станове, а огромното зъбчато колело, с по-
засъхнала грес, бе входната врата на купола. Крачваш през отвора и попадаш 
сред гирлянди, глъч и оживление. Конфети, конфети, замрежили въздуха, пър-
хат като снежинки, трупат преспи по раменете, ти оттърсваш коси, наместваш 
папийонката под новата ватенка и смутено оглеждаш наоколо – в призрачната 
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пелена някои вече се целуват, други още се помайват.
Хвала и на подразделението за фойерверки! Те поддържаха бенгалския 

огън и илюминациите над покривите. Слава на барутчиите, пълначите и чис-
тачите, дето лъскаха гърлата на оръдията с шомпъл след всеки залп. Под озаре-
ното небе родителите на Глум се зърнаха за миг, всеки запомни местостоенето 
на другия и щом ракетата угасна, в мрачината настъпи разместване. При след-
ващия салют те ахнаха – бяха се озовали един до друг; спогледаха се, прислам-
чиха се и в разгара на танците съвсем се сближиха.

Родителите на Глум не бяха танцували заедно досега. Че как ще танцуват, 
нали не бяха се виждали. Преди живееха поединично, през девет села в десе-
тото, там всеки въздишаше сам, готвеше си сам, но ето че съдбата протегна 
милостива ръка през баирите и ги събра на бала на стругарите и механиците.

Беше времето на сенокоса и щурците. Топъл мрак, самотен кряк на жаба, 
гургулица в клоните. Посред танците тръгнаха да разглеждат звездното небе. 
Излязоха от градчето, кривнаха през ливадите. Какво пък – двама млади 
в знойната нощ. Тя свали капелата, разпусна коси и посочи ухилената луна. 
Таткото на Глум потвърди умислен, със строго кимване, като се понадигна на 
пръсти заради сериозността на положението. Природата стаи дъх. Нейните 
две птичета боязливо пърхаха в клонака. Нейде гърлено загука гълъбица, гу-гу, 
мъжкарят припляска с криле и важно се разходи край едрата £ снага...

За жалост, трябва да обуздая пасторалния копнеж. И аз си падам по гер-
гефи и ковьори, ония опръскани с мазнина бродерии зад печката: напет ов-
чар, подпрян на гега, свири на кавал, а наоколо се шири кротко земеделие. Но 
тоя озъбен свят мира ми не дава. Отвсякъде грохот, войни. Тъкмо подхванеш 
гергефа, навън затракат танкови вериги. Вой на сирени, самолети пикират над 
разплакани дечица. Как да везам под бомбите? Вчера откъм задния край на 
глобуса чувам едни гърмежи, там битка се води с огнестрелни заряди и тътен. 
Ама както съм прилепчив, ще ги раздрусам аз! Някой ден ще направя тв об-
ръщение към племена и народи. Почвам с добро, тъй и тъй, ще река, спрете 
буйства и кавги, недейте така. Ако не укротят набезите, свършвам речта с една 
усмирителна фраза, кратка, цветиста. Знаете колко съм цапнат в устата, те тоз-
час свалят оръжията и се пръскат опозорени. Засега само запращам гегата по 
тях, прибирам кавала и отстъпям на Глум като по-хладнокръвен от мене кни-
жовник сам да разкаже своето зачатие. 

Това стана на неговия петдесетгодишен юбилей. Изящната словесност бе 
избуяла над тазгодишната реколта и обявиха Глум за неин пръв глашатай. На 
пищна церемония той получи комплект оръдия на труда. Пера, острила, не-
пресъхваща мастилница. Най-ценен сред подаръците обаче беше тъничкият 
речник на епохата, с прикрепен към него позлатен рупор, който усилва пре-
сипналия глас по площади, стадиони. А влогът му бе безспорен. Думи като ди-
версант, саботаж, ударник, дерзай, другарко млада по негова препоръка бяха 
запълнили библиотеките. Та кой лепна на кръшкачите етикета спарена партен-
ка – този тъй вонящ аромат сред благоуханията? Словожитницата Глум. 
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Кръгло петдесетгодишен, той изплува на сцената смутен, доста развълну-
ван за възрастта. В косите бе разрошена корона на половинвековен дъб, шу-
мящ, книжен. Скърцаше едрата му снага, бушуваше като ствол, занитен на 
плоски ходила. Беше в квадратен сив костюм и лачени топлинки, пъхнати в 
модните тогава гумени галоши. И този разлюлян дъб едва укроти едно войн-
стващо старче – тазгодишния министър на книгите. Следван от асистентка с 
препълнен поднос ленти и отличия, министърът се втурна неочаквано към 
Глум, който заотстъпя боязливо, заотмахва с длан щедрите дарове и зашари 
с очи наоколо, търсеше път за отстъпление. Побягна ужасен към кулисите, но 
старчето пъргаво го догони, хвана го за пеша и така го задържа, докато моми-
чето с таблата дотича. Двамата притиснаха беглеца в дъното и няма как – Глум 
източи покорно шия подобно костенурка, овесиха огърлицата с ордена. 

Последва още едно внезапно вълнение. Докато Глум мигаше зашеметен, 
безпомощен под обилната светлина, от това му състояние се възползваха други 
двама от читалищното настоятелство. Те изскочиха изневиделица на сцената и 
се нахвърлиха върху ошашавения, паднал духом човек. Ловко надянаха на вра-
та му тежък обръч от лаврови листа и тъй омаломощен, зажеглен в зеленината, 
той прибра глава в листака. 

Вътре замърка, диплейки листенца по венеца. Беше загубил ума и дума, а 
публиката затропа с крака, освирка празните му занимания. Вече бяха чували 
за неговите трогателни комедии, безмълвни клоунади, с които скуката разсей-
вал, досадата прогонвал. Витаеха страховити слухове, че с една само ковулсия 
на тялото докарвал до такава душевна премала, имало припаднали. А днес не-
благодарникът се туткаше. Отрупан с почит и възторг, стоеше в светлото петно 
на прожектора и отправяше безутешени погледи като опечален актьор, забра-
вил богатия си репертоар.

Изригна негодувание:
– Хайде, Глуме! – подвикна тъмната зала. – За цените на билетите високи 

где са помислите ти дълбоки! 
И той трепна, направи бърз пирует на пета, подвил колянце под брадич-

ката. Беше завъртане за вглъбяване, после направи фигура за припомняне. 
Плавно изтегли крака и заотласква пода бавно, равномерно, както венециан-
ските лодкари тикат с прът ладията. Полека-лека набра скорост и завъртя тяло 
във вихрено вретено. Наоколо забръмча приятно жужене, зад завесата долетя 
нежна, подкрепяща мелодия на чопуркане, сякаш трополеше дъждец. Пролет-
ният фон изтръгна въздишки в залата. Женска бригада крановички от челния 
балкон размахаха забрадки, пратиха въздушни целувки на вълшебника, чието 
въртеливо тяло, с издути като пумпал хълбоци, ту се смаляваше, ту разтягаше 
върху дъските на сцената. Глум улови копнежа с крайчеца на окото и изтегли 
назад крак, за противотежест, подобно на куче, вдигнало краче да чурка, укро-
ти въртежа и закова на място във везна. Пазейки така равновесие, подухна в 
шепичка и прати въздушни целувчици към крановичките.
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Гръмнаха аплодисменти. Още, още, викаха едни, а по-безсърдечната част 
на публиката го замери с ябълки, огризки, недоволна от нескопосаните му за-
дявки.

Но Глум имаше и други фокуси. Походи натам, свърна насам, спря пред 
занемялата зала и разтърси ръкави. Из отворите, широки като кюнци, излетяха 
ято гълъби на мира. Закръжиха в залата и зацвъкаха дъжд от послания вър-
ху главите на хората. Те покриха глави с вестници снишени под барабанящия 
звук. Очарователен шепот плъзна по редовете: как само с едно изтръскване на 
дрехата докара толкова вълнения, а какво ли ще изживеят, ако си почеше зад-
ните кълбета?

Шепотът се източи към Глум и той захриптя траурни звуци. Източи устни 
и записука милостиви трели на славей, чуруликаше разтревожен, лумкаше с 
юмруци гърдите за кураж и подвикваше на сенките наоколо, сякаш прекосява-
ше тъмна смълчана гора.

– Гащите, клоуне! – напомниха от първите редове. 
Глум нададе отчаян вой, обърна гръб, посмъкна панталона и като се на-

веде, задвижи в игрива гримаса седалищния мускул. Повъртя го на показ, по-
глеждаше заднишком дали разбират кръгообразните движения, че тъй титани 
буйстват по небесните поляни. Изви очи към бляскавия лампион и заклати 
бързо-бързо туловище. Затананика под ярката луна, заръси шегички, нарича-
ше я дърта сводница, мадам с широката талия и хитрата му дебелана.

Долу зацвилиха, крясъци разкъртиха салона. Глумщините на Глум, макар 
увъртяни и трудни за разгадаване, бяха лесни за подражание. Яхнаха обле-
галките и заяздиха. Потни, хъркащи, шибаха ездачите по бутовете и гълчава, 
смрад плъпна в тъмнината. Шаваха телата. Всеки бе вторачен в свойта дупка 
и тършуваше задъхан в пещерата. Запотени хергелета по пътеките галопираха 
надлъж, надаваха тръбни звуци на елен, груби призивни на бивол, проблясва-
ха заморени хълбоци, ъъъ, ммм, гъди-гъди, вихреха леглата и стенеха стъклата 
на всичките прозорци.

Привечер ще раздадат храната.
Кълки от фазан, тлъста супа, много хляб и вино.
Смаза им червата.
Сетне слуз, парчета лой. 
Кашлят над преливащи легени и, прочистили гърлата, гледат в празнотата. 
Тика-так, тика-так, поощряваше ги с крак Глум, потропваше, но побесня-

лата тълпа дотам се увлече, че разсърди водните стихии, и той побърза да ох-
лади разюзданата зала. Протегна ръка и дръпна синджира на облаците. Полу-
чи се небесен ватерклозет. Заприижда вода, изгълголи и през гигантска тръба 
върху бала на стругарите и механиците с грохот се изля пороен дъжд. Как го 
направи, и досега е загадка.

Публиката насяда очарована, мокра, поглеждайки със страх Глум. 
– Сега иде най-тръпното – рече, като придърпа панталона и намести ве-

неца на врата. – Кхъ, кхъ. Преди да видя белия свят, аз съм бил музикално 
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произведение. Симфония. Небесната десница ето какво направи. Вдигна палка 
и яростна вълна се втурна от подножието на хоризонта. Навири гребен, зафуча 
насам. Върху пенливия £ ръб бяха накацали група цигулари, бурно плъзгаха 
лъкове. Сред съсък на вода и пяна от дълбините се изправи свирачът на фагот, 
нададе прокобен зов и ехтеж на чинели възвестиха нечия поява. Глухо забиха 
тъпани, тимпани, отмерваха затишие. Съдбовните удари напомняха туптеж на 
замряло в очакване сърце. Луп-а, луп-а, луп!

Глум огледа разтрепераната публика, стаила истеричен вик:
– Хей, ти! С повредената сърдечна клапа! – подвикна към един, който ди-

шаше с усилие. – Това е само тупурдия бе, човек! Шум, разместване на столове 
под небесния купол. Тепърва съм на път… Плюни в пазвата, ти казвам! Други-
те да мижат!

Залата притвори очи, стихна в хипнотичен унес, а той продължи:
– Тогава небето даде знак! Най-напред притъмня, после побесня. Два обла-

ка сблъскаха рога и като затрещя – огън и жупел! Чу се подземно бучене. Свет-
кавици нацепиха небето, тътен разлюля града. Рукна благодатният дъжд! А ро-
дителите на Глум, два мокри гълъба, притичаха в сеновала. Там се позабавиха 
– завърши концерта на своето зачатие Глум и замря, сам очарован от спомена.

В тъмното вкупом захлипаха. Нейде ревнаха деца, а на задните редове, къ-
дето неколцина пишман майстори на гергефи слушаха Глумовата изповед, се 
разигра следната сцена. Скокнаха пребледнели, извадиха дългите, подострени 
като копия моливи, дето стърчаха по дрехите им от джобове, джобчета и цеп-
ки, скършиха ги демонстративно на коляно и като олюляха тела, изпружиха 
нозе на пътеката.

Отчаяният им жест потресе залата. Умряха с отворени очи. Че кога са виж-
дали те своята лунна нощ, имат ли сеновал, а Глум вече е бил там.

Щом се окопити, публиката се юрна. Издрапаха сцената, заголиха гърбове 
около Глум и зачакаха приведени. Подадох му услужливо дебел чер флумастер 
и той зашари автографи по гладките им плешки. Едно голямо Гъ.

Знаех си аз, глумците са приказни, неземни същества. На тях са кръсте-
ни астероиди. Кръжат небесните късове и въздушните течения разнасят ини-
циалите им между звездите. Рядко се мяркат по нашите земи, повече обитават 
долината на трепета. Там седят на златен трон, бързоноги слуги им доливат 
мастилницата, сръчни механици навиват рулото на вече изписаната хартия, а 
херувимчета наоколо веят с крило, забърсват вдъхновените им чела.

Такива като Глум нямат и обичайните телесни размери. Истинският глумец 
е снажен, двуглав човек. Забелязва се отдалеч, че носи на раменете две глави. 
На едната сложил за пред хората усмивки, ушета накачил, а другата е стъклено 
кълбо, тумбеста колба. В нея кипят букви, бълбукат изречения. Един четвър-
тък срещнах такъв, замогнал се, пребогат, имане намерил, но го криеше от дру-
гите. Спря поглед върху мене, едноглавия, попита ме още ли съм човекоподо-
бен. Потънах в земята от срам. Отмина двуглавият, закълчоти бавна, люшкаща 
походка, зави към кафенето на глумците, не каза къде е заровено съкровището.
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Оттогава взех смирено да пристъпям. Нагаждам крачка по Глум, греба от 
хранилницата, поклащам хълбоци. Доста понапреднах, но веднъж се подхлъз-
нах по крехките изпарения на вдъхновението и неразумно споделих: учителю, 
рекох, трудно се оправям в тоя косопад от думи, в понеделник е глагол, във 
вторник сказуемо, подлога чак в сряда намирам, а като подгоня краските: ху-
бав, накипрен и гиздав, вилнея до зори. Той като изрева. Плешив биограф му 
отредила епохата! Гола поляна нарече моята мислителница, хем окосена до ко-
рен, и тъй гръмко ме скастри, че по мазилката на стените прибягаха пукнатини 
и страшен трясък последва, сякаш астероидът Глум се стовари на земята. 

Когато се опомних сред развалините, огледах уплашен пораженията и на-
правих самопризнание, че по глумщини само Глум се превъзхожда.

Глава II
ЕСТЕТСКАТА КИХАВИЦА НА ГЛУМ

Към деветия месец дъждът спря, тътенът утихна и, полегнал в утробата 
на майка си, Глум хвърли око на глумиадата дотук. Мястото не бе подходящо. 
Пихтиест мрак, влажно и усойно като в пещера, ала обиталищата на литерато-
ра са навсякъде, стига да има подръка нещо за четене.

Още на първите редове той усети познатия сърбеж в носа. Беше безпо-
грешна реакция на изтънчения му вкус. Пак ще пръхти, ще киха. Навън няка-
къв самозван биограф, пръкнал се преди Глум, вече обсъжда неговата особа, 
прави се на велик смешник пред техни величества читателите, а такъв слагач 
заслужава тлъста кихавица. 

Сбръчка нос. Защото естетът Глум четеше по свой начин. Той душеше, 
сумтеше, дъхаше предпазливо с ноздри между редовете и премижал, отведнъж 
гнусливо гълташе аромата им. Отметнал глава, както пилета пият вода, дегу-
стираше уханието, следеше вглъбен реакциите на мъжеца в устната кухина и по 
озадаченото му лице прибягваха тръпки на горчивина и разочарование. После 
изплюваше пробата, пъшкаше, страдаше от лошия дъх. След обилно жабур-
кане той отново завираше нос в лехите. Сред стръкове удивителни вдъхваше 
миазмите, улавяше зловонията и тогава ноздрите му грациозно се стесняваха, 
там припряно гъделичкаха две пипалца, задържаше от учтивост, кривеше лице 
като при зъбобол, но след миг оглушителна експлозия разцепваше влажния 
мрак. Взривната вълна помиташе всичко наоколо; поток от сочно, тлъсто пъл-
новодие избухваше през дупките, мазни пръски полепваха по хартията и той 
застиваше сопнат, с което четенето приключваше.

Тази знойна кихавица бе забележителна по размери и обхват. Пред нея 
коя да е напращяла хубавица се чувстваше неловко, изглеждаше просто по-
загладена. Страшно оръжие притежаваше Глум. Гръмотевичен камшик. Беше 
церемониал-майстор в пръските и злощастните му биографи ходеха вечно с 
наквасени лица. Хич не си поплюваше.
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Замижа и пак се потопи в сополивия бульон от чувства. След миг изпръхтя 
ужасен на повърхността. Този биограф на глумците наистина върши пъклено 
дело. Залисва техни величества с книжовни упражнения, пристъпя хрисимо, 
промъква се тихомълком и най-безсрамно прережда Глум. Изумление заля ли-
цето му, после гримасата премина в загриженост. Ако техни величества харесат 
натрапника, ще му връчат заповед за назначение. Главен сърцевед на републи-
ката! Разбира се, подлецът отначало ще откаже службата. Не съм достоен, ваша 
чест, за такава чест, ще помрънка за очи, но след настоятелните им молби, уго-
ворки и заплахи ще поеме длъжността.

А подобно безредие Глум няма да допусне. Защото, щом оня отвън вед-
нъж се настани в сърцата на хората, ще зареже народните работи. Това е навик 
при негодниците. Докопат с притворство службата, после го удрят на охолство, 
студенина и брътвеж. Такъв пост не всекиму приляга. Трябва някой сърдечен 
човек да заеме длъжността. А този къде се вре? Техни величества не са чували, 
но нека чуят какво разправят едни хора за него, преди да подпечатат заповедта.

Едни хора са забелязали, че снагата на биографа била в струпеи и гнойни 
рани, а вонята му достигала до най-отдалечените градини на отечеството. Там 
задушавала цветята, увяхвали венците, децата недоучени. Един пък пътник 
специално се отби от пътя и ми обърна внимание, че бил болен от марсилска 
треска. Друг те спре – холера, вика, било. Не знам, не знам. Кому да вярваш? 
Трепери зиморничав, разперил ръце, ходи по въжето, премята се и застива в 
шпагат пред височайшото жури. Опъвай, късай докрай народните нерви. Ще 
кипна, ей! Не му е чист косъмът на тоя акробат.

Ако техни величества благоволят, нека сега хвърлят око и на рунтавите му 
вежди. Стрехи намръщени, сякаш бълва змии и гущери. При това са длъгнес-
ти, обикалят като препаска зад тила. Това горила ли е, или обрасъл в козина 
глумец. Нощем се спускал от пущинаците и пиел млякото на козите скришом 
от козаря. Ваши величества знаят, че козарят съм аз, а ти какво хрипна, биогра-
фино? Брей! Брей! Виждали сме ние петли да сричат а-бе, маймуни да пушат 
лула, човека-лотос сме срещали на чердже по пазарищата, заплел пети зад уши-
те – седи угрижен и мисли: дали да не потърся друго препитание?

Глум зашава притеснен. Ужасни времена чакаха техни величества, ще го 
цанят за свой душевед, той ще вдигне къща палат, после цял живот ще скубят 
коси.

Чакахме, чакахме, ще се тръшкат, изпуснахме питомния, хванахме дивия.
Блъскахме, блъскахме, ще ридаят, в старчески дом умряхме.
Ден и нощ четохме и отгръщахме, накрая нищо не запомнихме!
Тъй ще опяват пред високите дувари на измамника.
Жалните вопли достигнаха сърцето на Глум. Докъде докара техни вели-

чества този изрод, трябва да се намеси. Набръчка нос, задържа напрегнати ли-
цевите мускули и драсна следното писъмце на своя биограф: 

„Моите съболезнования – ааакхиий! – напръсках те, драги. Чета, чета, ама 
отвсякъде духа. Мокри са ти още изреченията. Всяко разтърсващо съчинение, 
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скуко недна, почва с пукотевица. А ти, досадо вредна, си вързал кучетата и 
плашиш техни величества с музикални гръмотевици. Ценя добрия тон, който 
не позволява хулни думи, но безмъдите писачи не раждат благоденствие. Де ти 
е революцията бе, сприхав идиот такъв! Де ти е бунтовният залп? 

Първо. Липсва падаща комета, чиято догаряща опашка носи щастие на 
народа и зла участ на управниците. Прокоба няма, намек за моя милост, а ти: 
широк кър, ясна луна, родителите на Глум свърнали към ливадите. Дрън, дрън. 
Скоро пристигам на белия свят и поемам въстанието в свои ръце. Дотогава 
кълчи бос през тръните, извъртай по килифарски, преди мокра вълна, тъчи 
на два стана, шафрантийо нацапотена, но ида, ида, под белилото и червилото 
ще те позная и като те стисна за гушата, ще изцедя от тебе всякакви трепети, 
въздишки.

Добре, добре. Широк съм в пръстите, ще разглобя играчката докрай, от 
мен да мине, а вече се говори, че сте и бездарник. Вдъхновението, драги, е ри-
болов с голи ръце. Потапяш се замижал, тършуваш подмолите вглъбено, оп-
ипваш камъка като любовница, галиш похотливо и щом долу русалката се раз-
мърда – затискаш с крак!

Схващаш ли подмолието на мисълта, или да вдигна ръце от тебе и като 
пророк Илия да викна: тоя облак нищо не донесе! Прочети барем трактата му 
за пръдливия гръм – да не отвържа аз кучетата, сопол такъв!

Я чакай... рядка супа! Цирей! Голям цирей да набере на врата ти, с нажеже-
но желязо да го пукнат!

Второ. От благодарствената ми реч по случай избуялата книжнина си из-
рязал целия пасаж, с който захапах господа задокеанските акули.

– Октоподи плъзгат кръвожадни пипала! – разкрих подмолните сплетни. 
– Наливат с кока-кола, упойват синеблузия легион! Другари, на крак! От север 
звездочели богатири крачат! Здравейте, колоси! А ти, измъчено човечество, 
свий бодлив юмрук и бий по мутрата буржоазния вампир!

Тази Цицеронова по размах реч липсва, но безмъдите книжници… това 
вече оповестих, но импотентните пресъхнали мехури на духа нехаят за все-
мирния потоп. Запитай ме сега: защо, Цицероне, аз тръпна пред световната 
буря, която замисляш? Тъй ще отговоря: щото си плъх и като плъховете първи 
скачаш във водата, щом революцията наближи! 

Прави са техни величества. Глум, придърпват ме насаме, остави тоя скок-
лю, нека тихичко плете кошници в някой санаториум, ти си нашта пеперуда, 
която ще опърли крилца в огнения ад на мирозданието!

Свършвам, свършвам. А знаеш ли какво заслужаваш? Ритник в задника. 
Палецът на десния ми крак е израснал като кочан царевица. Както съм свит на 
кравай, пред очите ми е и ако те ритна с него, ще отхвърчиш вдън залеза. Гос-
поди! Кой напъха колчан стрели в тия кьопави ръце? Защо се бавят достойните 
мъже? Епохо епохална, прибери си летописеца!

Хайде, скоро пак ще се срещнем, пресрещнем. Засега още веднъж – аакх-
хий! – и с искрени самосъжаления, от немайкъде – твой Глум.“
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Писмото Глум изпрати по пощенски гълъб. Птица прелюбопитна. Прели-
тайки към дома на биографа, гълъбът насочи прозирния плик срещу слънце-
то, прочете вътре заканите и злорадо се подсмихна. Направи широк, ликуващ 
кръг в небето и стремглаво пикирайки, кацна на перваза до отворения прозо-
рец на мансардата. Големите му пресмехулни очи загледаха с укор биографа.

Той изтръпна от лоши предчувствия. Посдърпаха се, изтръгна с усилие 
писмото от сключената човка и щом прочете заплахите, съвсем помръкна. 
Учителят Глум бе крайно недоволен. Цирей в занаята, пръдлив гръм, дори това 
за кухите ташаци, както и да е, ще преглътне, ала хулите за плешивия писач 
няма да прости. От къде на къде!

И биографът сам се подложи на мъки, като защави, заскуба ядно цели ки-
чури от буйните си коси. Дърпай, късай, изтръгвай, дуднеше с насълзени от 
болка очи, обиден от Глумовата неприязън към разлистената му откъм друже-
любие фасада.

Гълъбът наблюдаваше самобичуването ехидно премижал. Поне ти се за-
стъпи, гълъбе мой, преди съвсем да олисея, помоли биографът. Откъсна фън-
дък косми, зачака благоволение. Ала бездушната твар само наежи гуша – явен 
знак, че високомерно отхвърля всякакви ходатайства. 

Обърна отвсякъде писмото. Нямаше повече напътствия, ругатни и зака-
ни, но той подушваше, че щом Глум пръкне разярен на белия свят, ще изтреби 
до крак всичките си биографи и сам ще поеме съзиданието. В такъв случай, 
сбогом ухание земно, ела, нерадостна участ, изхлипа и усети как нишката на 
живота изтънява, изтънява и мрак полази душата на клетия биограф.

Още усещания. Една струна в душата му рече – бръм! Скъса се, убоде го в 
петата. Сега ще се влачи като разстроена китара. Друга изплющя като камшик, 
преряза му гръдта и звънна, понесе тялото въздушно досущ перце, или изсму-
кана от плът скарида, преяла с водорасли. Подпухна в образи, видения, но така 
ли да очаква Глумовата мъст – разчувстван, със скръстени ръце. Не, първо ве-
ните. Реже ги като достоен римлянин. Топла вана, робите отпратил на пазар, 
кръвта изтича, той пише предизвикателно писмо до учителя Глум. Нарича го 
пресипнал петел. Красиво, красиво, но зложелателите сетне ще разправят, че 
пиян се е удавил. Повече ще се разчуе, ако отмести лошия вестител от прозор-
чето и полети, разперил ръцете както гмуркачите се хвърлят от водната кула; 
рее се, планира из всемира и рязко свива надолу, към преизподнята. Така Глум 
ще остане без житие, глумците – без свой биограф, библиотеките ще пустеят 
празни и хората ще вият прости, диви, неначетени. Това вече е отмъщение.

Пристъпи и надникна, премери пропастта. Дълбочка. Гълъбът съзря наме-
рението и подканящо припляска с криле. Той подложи угодно шепа зърна под 
човката му, търпеливо зачака качулатият палач да се насити, но проклетникът, 
поглъщайки лакомо зърната, не забравяше от време на време, щом преглътне-
ше, да клъвне жестоко дланта му.

Всички бяха против него. Отритнат, навикван отвсякъде, нечовешка мъка 
огъна душата на биографа. Душевната конвулсия неочаквано премина във фи-

42 алманах • Ϛвета гора • 2009



Васил Колев • Историята на Глум

зически спазъм, пръстите му сами се свиха в юмрук и шията на гълъба изпра-
щя като хрущял.

Пресвети трепети! Не искаше това. Разтвори длан, ала късно. Лошият вес-
тоносец бе клюмнал в шепата с прекършен врат, зейнал човка, смачкани пера. 
Беше отчайваща гледка: срутен мост, срязани телефонни жици, замлъкнал те-
леграф; с една дума – комуникациите бяха прекъснати и сега нямаше кой да 
занесе отговор на суровия наставник Глум.

Овърза с бинт накълваната ръка, подпря брадичка и нощта прекара в раз-
мишления. Утрото посрещна вторачен. Въздиша, стена, рови в душата, разчеп-
ка целия си пропилян живот и на разсъмване тръсна глава, отскубна чисто 
перо от гълъба, натопи го в мастилницата и пак заскрибуца:

... след урока по краснопис Глум се уедини в обителта. Утихна, затихна, 
примря! Навън олелията растеше. Щръкналите му като антени сетива улавяха 
нерадостен пейзаж. Разбунена хорска глъч, крясъци, подвиквания. Сградите 
бяха полегнали настрани като в детска рисунка. Наклонените статуи на мина-
ли величия по площадите, килнати напред, сочеха паважа с указателния пръст. 
В далечината на света скърцаха мостове и подпори. Морета преливаха, палежи 
и грабежи обезлюдяваха повърхността. Всеки миг щеше да започне разправи-
ята, а всички се вторачили… в биографа на глумците!

На това място той спря, откърти тежка въздишка. Светът пропада, на тях 
синтаксисът им е виновен! Изскубна ново перо от перушината и продължи:

... Само Глум знаеше как да се справи с мирската неразбория. Имаше план. 
Човек вдишва, после издишва. Тоягата също има два края. Ала тъкмо я оглеж-
даше откъм кой край да я хване, майка му се наведе да мете и Глум се сурна по 
надолнището, а последната мисъл, която проблесна в пихтиестия мрак, беше, 
че навън здравата са я закъсали!

Биографът закова яка удивителна и се заслуша в монашеската тишина. Ня-
какъв звук наоколо се надигаше с приятно шумолене. Шепот на разпукване, 
разлистяне. Опипа коси и аха да ахне. Обнадеждена, косата му отново бе из-
раснала през нощта. И още пъплеше. Скрибуцаше, стигна раменете, запълзя 
по гърба. Той обърса перо в дългите кичури, побутна с връхчето проскубаното 
телце на гълъба и свадливо подвикна: „Ей, плешивецо! Върви сега, занеси на 
Глум кой повече е обрасъл в мисли!“.

Но клетият вестоносец не помръдваше, лежеше бездиханен и раздърпан, 
жертва на тукашните перукери. 

Глава III
ИМЕТО. ШМРЪК!

Късно една вечер Глум чу подозрителен шум отвън. Шмрък! Баща му, бук-
волеярът, увит с шал през врата, хремав и подсмърчащ в ледената стая (ку-
поните за дърва бяха свършили), мушна ръка зад гардероба и извади дебело 
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руло хартия. Родовият списък с имената. Беше време да избират име на новата 
издънка на рода.

Бащата търколи рулото по пода и книжната пътека разцепи стаята надве. 
Разстлаха се диаграми, скици, свързани квадратчета. Цяла паяжина указващи 
стрелки сочеха роенето на Глумовите предшественици. Той клекна встрани 
и плъзна пръст по описа. Запристъпя с патешка походка под облия корем на 
майка му. Шмрък! Крачеше под изпъкналия корем, прехласнат в богатия име-
нен показалец, а тя права, наклонила глава, неотлъчно го следваше.

Беше гъста кавалкада от най-прекрасни съзвучия. Предците на Глум идеха 
от сътворението насам. Имаше Кирпичеви, Дюлгерови, Зидарови, не липсваха 
Джамджиеви, Стъкларови, а край тях се промъкваха апашите Конекрадлеко-
ви и Разбойникови. Шмрък, драга, шмрък. Тука едни Яжбобови лягали сити, 
пускали газове под чергите, но подир пръдливата рода идат по-сдържаните фа-
милии. Те го те тоя. Потраква достолепно божигробска броеница, стигнал Еру-
салим, хаджия станал. Друг керванджия обикалял света с гюмове кисело мля-
ко, гюл разнасял, одеколон по сегашному, натрупал пара и дал път на богата, 
имотна рода. Техните имена са все златни. Златареви, Пендареви колкото щеш, 
ама изучени, тука вече носят цилиндри по парижките кафенета и с бастунчета 
отупват подметките… Шмрък, драга, хм! А на бедните хорица – имената им бе-
дни. Я отмести стъпало, затиснала си сиромасите Кръпкови. За тия дрипльов-
ци тука пише, че мързелуват, спят до пладне, били срам за фамилното дърво, та 
знатните „Тюркоаз и синове“ плащали разходите по погребенията им. Името, 
драга, поема човека с раждането, туря надписа на челото, и то врати отваря, то 
врати затваря. Спанакови що са бездетни. Та кое дете желае такива родители – 
карат на спаначена супа, ще родят на куково лято! Потомството трябва да носи 
име таквоз – широко, да пее като Багатирьов. Хей, Багатирьооов, подкачам 
аз съветския другар в другия край на цеха, какво, таварищ, той пита засмян. 
Нищо, нищо, отвръщам ухилен, драго ми е тъй – трещят казаните, леем А, Б, В 
за украсата утре, букви грамадни като рамки на прозорци, носим ги по двама, 
подпираме ги да съхнат на стената и аз пак: Багатирьооов, Багатирьооов! 

Кап, кап – две тежки капки пльокнаха на книжната пътека. Крачна, извади 
корава, засъхнала кърпа и на пресекулки се засекна.

Докато бащата на Глум облегчава носа, нека проследим разклоненията в 
женската част на рода. Названията обхващаха цялата флора и фауна. Пъстро-
цветни, китни имена красяха моми и булки къщовнички, задомени, натъкмени, 
примрели. Розите бяха с бузи червени, срамежливи, засрамени; почернените 
вдовици носеха черни имена, парясниците чумави, защото кръшкали, но пове-
чето Бегонии, Жасмини и Лилии бяха кротки девици. Пищните представител-
ки на рода прославяха чувствените имена. Едрогърдата Гърда се набива на очи. 
Била прочута хубавица в околията, нея отмъкнали без годеж и притърчане на 
сватовници, само £ напили менците, метнали я като агне на врата и побягнали 
в гората. Друга вързали с въже на една седянка и я затеглили към селото на 
младоженеца. Много юнаци задигали Албени, Севди край чешмите… 

44 алманах • Ϛвета гора • 2009



Васил Колев • Историята на Глум

Шмрък, намеси се тука бащата. Подобни инциденти, съкровище, тръгват 
от твоето коляно. Все кипри, хубав, ала злощастен род сте. Тука с чавка са беля-
зани имената на похитените девойки. Кражбите започват още с твоята прапра-
баба Мара прекрасната, от древния български род Дуло. Пълнокръвна в сна-
гата, тя била отвлечена от нашите земи и дала зачатък на бледите европейски 
крале. Прабабата на Франц-Йосиф също била задигната от тукашните места. 
Английският двор бил пълен с крадени моми нашенки, по египетските пясъци 
се точели бели робини – надигна влажни от мъка очи и с душа жадна за мъст 
посочи как някой от рода, вероятно свещеник, яростно е надраскал встрани на 
книжната пътека: „Диваци, вас Господ ще стигне!“.

Божичко, прекръсти се майката, но таткото на Глум почука с пръст мъж-
ките имена. Беше дълга, смълчана върволица начумерени названия. Тия, с ни-
ско нахлупените каскети, тръгваха по негова линия. В началото предците му 
имали малък двор, в него развъждали кучета и в страшните години на безбо-
жие кръстосали някакъв местен помияр с космата меча топка, внесена в куфа-
ра от Глумовия прадядо, който бил куриер на забранени вестници. Топката се 
оказала породист сибирски вълк и дворът се разраснал в широка ферма. Заве-
ли грамадния екземпляр на московското изложение и там получил нашийник 
с остри шипове. Шмрък, драга, шмрък, кръвожадна порода излезе! Тогава се 
захвана новата летопис и много се търсеха бесни кучета. Показалецът му за-
криволичи, побърза нататък и застина. Я! Спря пред вратите на блока. Ето къде 
се спотайвали техните потомци, драга. Знаеш ги, цяла сюрия зъботехници ста-
нали, викат по етажите и ехото кънти по стълбищата: хей, Песоглавский, ела 
да ударим едно, ида, ида, Кътнишкий, ще забера и братчеда Захапников! Още 
ръмжат с изпъкнали челюсти, крият озъбения си корен, ама им личи, напомня 
кучешкия лай.

Ръъ, ръъ, изсекна се бащата и показа с кутре хайдушкия регистър на рода. 
Твърди, кремъклии имена. От тука ще избираме, драга, здраво коляно. От него 
излизат един четник, двама стражари, бирници и банкери има. Проследи об-
надежден стрелката, ала отдръпна опарен ръка. Беше се натъкнал на най-срам-
ната издънка в именника. Един родственик, касиер и касоразбивач, замесен в 
прочутия обир на държавното съкровище. С неколцина другари ограбил хаз-
ната, кюлчета, суха пара, фишеци в звонк монети, минали с каик Дунава, из-
харчили ги по букурещките вертепи и оттам ги подкарали на каторга. Шмрък, 
драга. Бащата нави сърдито рулото, напъха го обратно зад гардероба.

Ала подслушвайки списъка, Глум не чу име на книжовник. Странно. Доста 
от господа родствениците бяха учили във Виена, столицата на дунавския валс. 
Баща му спомена само някакъв далечен чичо, който имал литературни нагласи. 
Идел по съребрена линия, откъм зълвата на брата от предишния £ брак, чийто 
свекър се падал вуйчо на баджанака. Бил епиграмист и веднъж ожилил кмета 
със сатира. Туй е, посочил изедника, дето плюска зелника! И то пред хората 
в кръчмата. Ако земетръс бе напукал земната кора, нямало такива бедствия 
да сполетят рода. Същата нощ пламнала фамилната фабрика за кибрит, на за-
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ранта разсилните на общината изкоренили лозята, по обяд нахлули в двора на 
къщата, изклали кокошките, добитъка, опустошили хамбарите. Та невъздър-
жаната епиграма докарала упадъка на семейството и най си изпатил чичото 
книжовник. Докато траела кървавата сеч, кметът му връчил повиквателна за-
повед. Пратил го запас в кавалерията и там покрай ескадрона той срещнал една 
влюбчива жена. Тя оженила запасняка за себе си и през час го побутвала да 
препускат. Правели тагадък на кревата и дотам изцедила силите на храбрия 
епиграмист, че той зарязал борбата с тираните, отдал се на похот.

Гащат петел, промърмори Глум, заслушан в нелепата участ на чичото. До-
там води публичната изява – докарва разорение! Властите забелязват устатите, 
запомнят те и после цял живот влачиш пранги по затворите. А може да лепиш 
по дърветата. С псевдоним. Литераторът Глум! Бий изедника, стреляй, залягай, 
кой ще разбере откъде идват гърмежите. Някой да е виждал Глум? Бил горско 
същество, колчан стрели стърчали на гърба му, бил с плитка сплетени коси до 
кръста… Бил бе, а свидетели има ли? Вдигат рамене: никой не е срещал народ-
ния водач. Тогава защо градовете осъмват с бунтовни възвания?

Докато тираните се питат, Глум върши подмолната работа. Лепи, оттегля 
се, дорде катурне статуквото с уж морски пейзажи:

Смълчани се вълни полюшват,
в дълбини дълбоки ярост клокочи!
(Глум)
Народът чете залепеното, побарва камата на кръста, а кметът упорства, 

стърже, варосва нощем афишите, ала с утрото градът отново осъмва като бол-
ник, бинтован с дръзки апели:

Блъска, съска, млати!
Вълна цунами е това.
Ще срине тя опорната стена!
(пак Глум)
Така, още неизлязъл на белия свят, той откри най-забавния жанр на епо-

хата. Глумата! И да не пострадат неговите многобройни бъдещи съмишлени-
ци, глумци и глумици, които тръпно очакваха своя водач, кръсти я на свое 
име. Пое цялата вина. Беше вълнуващ, ала гибелен жанр. Разлепяш глумите по 
портите на сатрапите и тозчас те се разтреперваха, беряха душа. А в уречения 
час излизаш от дълбокото прикритие на шутовското име и прав на барикада-
та, дразниш дембелите с гримаси, смъртоносни подмятания. Дембелите друсат 
кореми, смеят се, хърхорят задавени от глумщините и рухват оцъклени на цар-
ската трапеза. Тъй. Защо да насочва гаубица срещу тях.

Вслуша се разтревожен навън. Баща му пак спомена любимата букволеяр-
на „Ленин“ и майка му се завайка:

– Мъжо, мъжо, ако го кръстим Ленин, трябва и Сталин да раждам!
– Че защо, драга! – хрипна бащата. – Щом трябва, и Енгелс, и Маркс ще 

сътворим! 
– А щерка не щеш ли? – тросна се майката. – Роза от Люксембург!
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– Щъ, щъ – размечта се бащата, – и комисарка щъ!
Казах: Глум! – подвикна отвътре и оттатък стихнаха. Бащата долепи ухо 

на облия корем на майката и тържествено обяви: – Захваща се, драга, нашият 
комсомолец пририта, името май му хареса!

Легнаха късно, но Глум не легна с тях. Остана буден, угрижен. Вече подраз-
бра от бащата, че навън революцията е победила и леярите са на власт. За мир-
ните времена ще трябва друго лице. Един укротен, всеотдаен Глум. Седи в по-
лумрака на кухнята, четка трохи по мушамата, а бледият кръг на голата крушка 
сияе като нимба над главата му. Глум страда. Наоколо се шири благоденствие, 
урожаят прибран, но празнотата, празнотата, напусто дните вървят и от без-
делие самоубийствата зачестяват. Недей, човеко, въздиша угнетен и мълвата за 
сърдечния Глум, вглъбен нейде в единична стая, достига безпътните. Окураже-
ни, те отпъждат черните мисли, разчупват лицевите мускули в щедра усмивка 
и тръгват да се разхождат в градината с розите.

Градината с розите Глум разстави в двора на обширен санаториум. Нао-
коло бликаха водоскоци, разхвърля езерца сред моравата, пусна вътре лебеди, 
издигна пеещи фонтани и други болкоуспокояващи съоръжения. Влажният 
пясък по алеите правеше кръц-кръц под краката на пациентите. Те поспираха 
край бълбукащи поточета, ромолящи естакади, любуваха се на изящната шия 
на лебеда, заслушани в далечен екот – това пък бе ехо от неговото огромно 
сърце, което идеше иззад баирите и биеше за тях.

От уханието на розите кълнящото вдъхновение в сърчицето на Глум заби в 
такт с разхождащите. Отначало потръпна – хрус! Отмери на хубаво. После под-
рипна – хрус, хрус – на още по-хубаво. Накрая набъбна в прекрасно, прекрасно 
и сред моравата звънливо заби камбана. Дин-дан-дин! Лебедите изпляскаха с 
криле, а Глум подскокна, овеси се на въжето и задърпа самоотвержено езика на 
камбаната.

Въздухът възхитително затрептя.
Околните камбанарии се обадиха.
Слава! Слава на Глум!
Звънкият екот обаче поразбуди родителите и той пусна въжето, спотаи се. 

Бащата надигна глава, озадачен побутна майката:
– Камбаната удари, шмрък, драга, аз ще вървя! 
– Къде хукна? – смъмри го и се извърна към стената. – Сиромах някой рит-

на клепалото, той първи се застяга!
– Не беше на умряло, драга. Бодро, на манифестация удари!
– Все маршировки ти в главата! Удряте крак под трибуната, сетне се напи-

ете в бюфета на гарата и от прага ми ревеш лозунги. Правда да огрей! Ще те 
огрея аз! Скоро се върна кьоркютук, кандилка се със знамената и байраците 
под мишница и пак скандира!

– Цицината оттогава ли е? – разтри едра подутина на челото бащата.
– Ахъ – въздъхна тя. – Цапардосах те с точилката. Ама не мирясваш бе, 

човек! Рече: пак атакувахме Зимния дворец!
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– Много си серт, драга. Поляхме залпа на „Аврора“, а ти как посрещаш мат-
роса? Революционер удряш, щурмовак!

Утихна за съчувствие, но от стената вееше упорито мълчание и той заду-
дна в тъмното, подгизнал в сополи:

– Като изостанал в развитието индивид си, шмрък, драга, шмрък. Не за-
качай празнуващия човек, щото маршировки тепърва се задават и руска пре-
гръдка иде. Братушките цял вагон водка са пратили, риби в сандъци прово-
диха, ланшните бяха ей такива парчета, до лакътя, есетра £ викат, моруна, не 
като нашия дребосък, шмрък, хръъ! – изсекна се. – Ох, отпуши се, пущината… 
Сетне иде ред на първомайския труженик. Партийният събра купоните за ме-
сеци напред. Не агне, биволица обеща да купи. Ще славим труда на поляната 
зад завода, с хорце. Той с байрака напред, ний навървени подире, хрипкаме и 
обикаляме бумтящите мощности. Шмрък! Капе улукът му неден… Минат не 
минат морните делници, опаланка, армейският празник се задава! Ама слаба 
работа, сухоежбина, повече салюти. Аз Девети най си харесвам, драга побой-
нице. Отсега ти казвам, внимавай с дървото! На тоя ден ще ям и пия за година 
напред. Ти да не довтасаш с точилката пред колектива, какво връхлиташ, ис-
каш да седя трезвен и за английски шпионин да ме вземат! 

Изсекна носа, отри пръсти в юргана и като придърпа завивката под брада-
та, утихна, взрян в студения мрак на стаята.

Глум едва изтрая бащината изповед. Ако наследи неговата лакомия по 
празниците, ще расте повече на ширина, в лой и мазнина, отколкото да източи 
духовен ръст. Направи проста сметка. Колко земица е България, педя опъната 
ярешка кожа – на нея колко охранени могат да се сместят? Най-много некол-
цина. А колко тънки, изфинени гладници? Повече от легион побира. Да, одухо-
творените не заемат много място и това е в угода на отечеството. 

Бащата захърка, а Глум продължи да мисли. Вероятно навън техни вели-
чества са хора изтънчени естети. Изскачаш на белия свят и те те преценяват с 
премрежен поглед. Пера, криле, развята грива. Ще ги стресне, разперил митич-
ното си одеяние. Но не бива да се почесва и по дюкяна без причина. Сърбежите 
под мишниците… Ами ако се пръкне дюстабанлия? Ще трамбова като патица, 
люлее като юрдек, а в домовата книга записал: професия – инженер на човеш-
ката душа. Кой сваля шапка на такъв? Отблъсква съседите това кандилкане, за 
земния живот ще трябва друг фасон. Ще мине в нелегалност и ще твори по-
нисък от тревата, като гмуркач на бисери, поел дълбоко въздух под водата, пък 
колкото издържат силите. Тази участ избра. 

Тръгнал е например под дълбоко прикритие да изхвърля боклука, слиза по 
стълбите без дебелоочие, по чехли е.

– Четохте ли, кварталци, тазгодишната глумиада на Глум? – развълнувано 
разпитва съкварталците един съсед, излязъл без кофа край контейнера. 

По спортната фигура на Глум прибягва издайническа тръпка. Изтръсква 
сметта и прикрива спазъма с няколко бързи, пружиниращи приклякания край 
кофата. Кляка радостен с ръце на кръста, изправя се озарен.
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– Ти, комшу, защо приклякваш? – недоумява съседът, той живее под апар-
тамента на Глум. – Нима с гимнастика невежата у себе си прикриваш? Разбуден 
вулкан ти казвам! Жената чете на глас, извътре хвърчат искри, аз кръстосвам 
хола разярен и едва се удържам да вляза вътре сред перипетиите, че като се раз-
въртя, че като се размахам! Клокочи огнепръскачката Глум, ръка му целувам… 
Ти какво само клякаш и намигаш, да не го познаваш?

Глум срамежливо поглежда буйния съсед. А окото издайник мига ли, мига. 
Аха да признае, че огнепръскачката Глум е наблизо, но вече даде обет за мъл-
чание. 

– Вижте как скляпа простакът! – не мирясва свадливият съсед. – Вдълбочи 
се, влез в материята, тъпанар такъв! И спри да мучиш с акордеона горе, че като 
забера кварталния, че като се качим… То книга не прочело, мях разпъва без-
чувственото говедо! Галош! Ще ми хвърля боклука по чехли! 

Нека хулят, сипят ругатни. Глум се гърчи в предсмъртна агония, дума не 
обелва, ала му иде да се застреля от щастие. 

Не знаеше само дали ще е мъж или жена. Малката Глума върти пъстра рок-
личка, тропа сандалки, тича от стая в стая, тряска врати, вдига врява глупачка-
та и привлича внимание; а легендата Глум е съвсем друго – стъпва тихомълком, 
промъква се, не оставя следа в пясъка, а след него никнат оазиси и лечебни 
извори.

Худ. Габриел Панев
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ДРАМА И ЖИВОТ

Трябва да се научим да различаваме литера-
турата от драмата. В човешкото общество 
действат редица постоянни, неизменяеми за-

кони, подчинени на характерите, капризите, обстоятелствата и превратнос-
тите в живота на мъжете и жените. Светът на литературата е свят на житей-
ски колизии и характери – необикновено обширна сфера, в която творецът 
литератор изпълнява главната роля. Драмата се интересува преди всичко 
от непреходните закони на обществото и цялата им голота и суровост, а 
след това и от отделните индивиди, живеещи според тези закони...

Под драма разбирам взаимодействието между отделните страсти, 
прикриващи Истината. Драмата е борба, еволюция, изобщо движение, раз-
витие. Тя се проявява още преди да е възприела своята форма, независимо 
от нея. Обуславя се от мястото на действието, но съвсем не му се подчиня-
ва... Убеден съм, че истински драматизъм можем да срещнем и в най-уни-
лото и монотонно съществуване. Да, всичко, и най-пошлото, и непривле-
кателното, може да се окаже пригодно за една голяма и истинска драма. Би 
било глупаво да въздишаме по доброто старо време и да утоляваме своята 
жажда и глад единствено със спомените за миналото. Трябва да се научим 
да възприемаме живота какъвто е, мъжете и жените – каквито са, каквито 
ги срещаме в своето ежедневие, да не търсим образи от призрачния свят на 
легендите и митовете... Великата човешка комедия, в която всички ние взе-
маме участие, предлага неограничени възможности на художника. Разбира 
се, формата на нещата се променя, както се променя и земната кора, но без-
смъртните, вечните човешки страсти, истини и закони си остават...

НОВАТА ДРАМА НА ИБСЕН

Минаха двайсет години, откакто Хенрих Ибсен написа „Куклен дом“ 
(„Нора“), пиеса, поставила началото на нова ера в историята на драмата. За 
това време името му прогърмя на два континента, предизвика множество 
спорове и разногласия. Едни го превъзмогнаха като социален и религиозен 
реформатор, като ревностен борец за справедливост и велик драматург, а 
други се нахвърлиха върху него, нарекоха го „нагъл самозванец“, „бездар-
ник“, „пес, ровещ из кофите за боклук“ (последното го написа един прочут 
английски критик!).
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Но този необикновен човек винаги е успявал да се издигне над мре-
жата от разнородни критически оценки и като митичен герой да преми-
не през опасните изпитания. Близо четвърт век великият норвежец се рад-
ва на всеобщ интерес и уважение. Дори гиганти като Русо или Карлайл не 
успяха да се задържат толкова време на върха. Хенрих Ибсен властва над 
две поколения. И макар да има немалко противници, той е запазил своето 
спокойствие като истински олимпиец. Враждебните гласове не са повли-
яли досега на творчеството му, съчинява драма след драма с удивителното 
за един гений постоянство и методичност. Само веднъж отговори на свои-
те неприятели след злобните нападки за „Призраци“. Но от „Дивата пати-
ца“ до „Джон Габриел Боркман“ той пускаше точно по две драми на година. 
Често се забравя каква поразителна енергия изисква тази работа...

Сюжетната канава, събитийността съвсем не са главното в пиесите на 
този забележителен автор. Дори характерите, при цялата им завършеност, 
заемат подчинено положение в неговата драматургия. Главното £ достойн-
ство е чистата драматургия, а също и поставянето на някой значим про-
блем.

За основа на късните си пиеси Ибсен избра безкомпромисното пра-
вдиво описание на обикновения живот. Той се отказа от остарялата стихо-
творна форма, от излишните ефекти и украси. Дори когато неговата тема 
стигна до своя апогей, не пожела да търси начини, за да я представи по-зре-
лищно и впечатляващо. Колко лесно би могъл, например, да напише „На-
роден враг“ в един приповдигнат, възвишен стил, да подмени героите бур-
жоа с традиционните аристократи! Тогава и критиците щяха да оценят като 
„благородно“ и „възвишено“ онова, което сега са склонни да приемат за ба-
нално...

Хенрих Ибсен не се интересува нито от средата, нито от времето. Въл-
нуват го преди всичко проблемите. Силата на неговия гений, съчетан с едно 
удивително драматургично майсторство, още дълги години ще владее на-
шия свят. Но, вярвам, ще минат още много години, докато светлото му име 
засияе с лъчите на истинската слава, макар че, от своя страна, той направи 
всичко, за да я заслужи приживе...

ОСКАР УАЙЛД

Тайната на този ослепителен образ се оказа още по-жалка от дейст-
вителността. От време на време неговите награди – трофеите от академич-
ната му младост! – попадаха в заложните къщи; младата съпруга на този 
блестящ и остроезичен денди трябваше да си купи чифт нови обувки от 
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Париж... Уайлд беше принуден да постъпи на работа в едно малко вестниче 
и едва след появата на великолепните му комедии започна период на богат-
ство и разкош – последния кратък период от живота му...

„Ветрилото на лейди Уиндърмиър“ покори цял Лондон. Верен на тра-
дицията на ирландските комедиографи, започнала от Шеридан и Голдсмит, 
Оскар Уайлд се превърна в нещо като придворен шут за англичаните.

Той бе образец на столичната изтънченост, а годишният му доход 
достигна до половин милион франка. Своето злато раздаваше наляво и на-
дясно. Всяка сутрин си купуваше по две страшно скъпи цветя: едното за 
себе си, а другото за своя кочияш, и до началото на процеса пътуваше с еле-
гантна каляска с разкошно облечен кочияш и напудрен малък паж с перука 
и ливрея.

Падението на Уайлд беше посрещнато от англичаните с безгрижен 
пуритански възторг. Обвиненията срещу него се приеха като изкупителна 
жертва. Главното му престъпление бе в това, че стана причина за обществен 
скандал в Англия. Но се знае и друго: английските власти все пак направи-
ха всичко възможно да го предупредят и да го убедят да напусне страната, 
дълго преди да бъде подписана заповедта за неговия арест...

Всъщност Уайлд съвсем не бе някакво извратено и рядко чудовище, 
напротив, той бе логичен и неизбежен продукт на англосаксонското гимна-
зиално и университетско образование, с неговата суровост и тайни пороци. 
Осъждането на Оскар Уайлд от английското общество беше обусловено от 
многобройни и нееднозначни причини, но съвсем не бе и естествена реак-
ция на някаква нечиста съвест. Всеки, който е виждал непристойните над-
писи на обществени места, мръсните картинки и пошлите маниери в това 
общество, несъмнено би се усъмнил в неговата чистосърдечност и пурита-
низъм.

Всеки, който е наблюдавал живота на англичаните от казармите и 
пансионите до солидните търговски фирми и адвокатските кантори, сигур-
но би се убедил в греховността на тези, които нападнаха така грубо и жес-
токо Оскар Уайлд. Да си спомним какво писа той в „Портретът на Дориан 
Грей„: „Всеки може да види някой от своите грехове в моята книга. И никой 
не би могъл да уточни какъв е грехът на Дориан...“

Тук можем да усетим пулса на изкуството на този писател – греха. Той 
ни донесе едно благо – учението за хедонизма. Своите собствени качества – 
проницателност, благородство, безплоден интелект, Уайлд подчини на ед-
на-единствена цел – служенето на Красотата. Той вярваше, че Красотата е 
призвана да роди един нов век, да ни донесе само радост...
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БИТКАТА НА ШОУ С ЦЕНЗУРАТА

Веднъж годишно в дъблинския календар има една весела седмица, 
последната от август, когато се организира знаменитата изложба на коне. 
Пристигат много гости – пъстра тълпа от съседна Англия, от континента, 
дори от далечна Япония. За няколко дни умореният и циничен град се пре-
образява в млада и пременена невеста. Бурният живот изпълва неговите 
навъсени улици, смущава старческия му сън...

Но тази година едно културно събитие без малко да затъмни „конско-
то шоу“ – в цял Дъблин се заговори за конфликта на Джордж Бърнард Шоу 
с вицекраля. Както е добре известно, лорд Чембърлейн заклейми последна-
та пиеса на Шоу „Разобличаването на Бланко Поспит“ и забрани постанов-
ката £ в Обединеното кралство.

Решението на цензора не удиви драматурга – по същия начин бяха за-
клеймени и други две негови съчинения за театъра – „Професията на гос-
пожа Уорън“ и неотдавна написаната комедия „Изрезки от вестниците“. 
Предполагам, че самият Шоу счита това решение за „голяма чест“ и поста-
вя пиесите си до „Призраци“ на Ибсен, „Силата на мрака“ на Толстой и „Са-
ломе“ на Оскар Уайлд, които също бяха забранени от цензурата... Шоу не 
пожела да направи никакви отстъпки пред цензора и да коригира пиесата 
си, за да бъде поставена в Англия.

По една странна случайност Дъблин е единственият град на терито-
рията на Британската империя, върху който не се разпростира властта на 
цензурата. В закона има такъв текст: „... с изключение на град Дъблин“. Тък-
мо заради това Шоу предложи своята пиеса на трупата на Ирландския на-
ционален театър, която я прие и обяви, че ще я постави, след като в това 
няма нищо осъдително. Да, цензурата тук се оказа безсилна!

Но вицекралят на Ирландия все пак се опита да се намеси. Това пре-
дизвика оживена кореспонденция между него и автора на комедията – кри-
тична и заплашителна, от една страна, и пренебрежителна и саркастична, 
от друга...

А дъблинчани слабо се интересуват от изкуство, но обожават сканда-
лите и доволно потриваха ръце. Шоу упорито отстояваше правата си и на 
премиерата малкият театър се претъпка от желаещите да видят комедията. 
Когато завесата се спусна, гръмки аплаузи разтърсиха залата...

Своята комедия Шоу определи като „проповед във формата на мело-
драма“. И има право. Това си е истинска проповед. Всъщност Шоу е роден 
проповедник. Живият му и словоохотлив нрав се дразни от скъперниче-
ския, аскетичен стил на новата драматургия. Той просто се опива от прос-
транните си предисловия. Създава нов вид драматична форма, напомняща 

алманах • Ϛвета гора • 2009 53



Джеймс Джойс • Драма и живот

по-скоро роман в диалози. Шоу притежава повече чувство за ситуация, от-
колкото за драма, водеща до определен етичен и логичен извод. В тази пиеса 
той е заимствал сюжетната канава от „Ученикът на дявола“ и я е превърнал 
в нещо като проповед. И това превращение е малко грубо, за да бъде убеди-
телна проповед, а неговото изкуство е твърде изразително, за да прозвучи 
като истинска драма.

ХУДОЖНИКЪТ И ТЪЛПАТА

Човекът, казваше Джордано Бруно, не може истински да обича красо-
тата и истината, ако не изпитва известно отвращение към тълпата, а също 
и художникът, който би трябвало винаги да се разграничава от нея. Този 
първостепенен принцип е задължително да се следва, особено по време на 
криза, за да се съхранят висшите форми на изкуството, а не да се правят от-
стъпки пред вкуса на тълпата...

Ирландският литературен театър възникна като движение на про-
теста срещу стерилността и лицемерието на съвременната драматургия. 
Преди половин век от Норвегия за първи път достигна до нас един глас 
на протеста и битката още продължава – тежка и неравна! – с театралните 
предразсъдъци, деформации и нелепости. Ние сме задължени на немного-
то победи на онези движения, които успяха да отстоят своите принципи въ-
преки, общо взето, скромните резултати.

Ирландският литературен театър още от създаването си отстоява 
своята привързаност към прогреса и новото, обявявайки война на меркан-
тилното и вулгарното в изкуството...

И удържа на думата си, макар и отчасти, но все пак прогони безвку-
сицата от сцената... Но това бе в началото. И тя, безвкусицата, го победи!... 
Днес Ирландският литературен театър е нейна пълноправна собственост и 
може да се каже, че в момента той е най-изостаналият и най-ретроградни-
ят в цяла Европа!

Какво всъщност се случи? Официалният орган на движението заяви, 
че Ирландският литературен театър ще поставя на своя сцена само евро-
пейски шедьоври. Както е известно, в Дъблин цензурата е безсилна (за раз-
лика от Лондон и цяла Англия) и режисьорите тук могат да поставят всичко 
– и „Призраци“, и „Силата на мрака“. Нужно е само да се противопоставят 
на силите, определящи т.нар. „обществено мнение“ в Дъблин.

Но могат ли ръководителите на театъра да си позволят да включат в 
афиша Ибсен, Толстой или Хауптман, след като „общественото мнение“ тук 
заклейми дори пиеса като „Графиня Кетлин“ на Иейтс? Да се обърнат към 
шедьоврите на европейската драма, тук е нужно и по технически причини. 
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Нация, която не е отишла по-далече от средновековни мистерии в своята 
театрална еволюция, едва ли би могла да предложи като модел за подража-
ние на своите драматурзи нещо истинско и стойностно. Драматурзи като 
Зудерман, Бьорнсон или Джузепе Джакоза пишат доста по-силни пиеси от 
онези, които се играят днес на сцената в Дъблин.

Но ръководителите на театъра, изглежда, не искат да рискуват пред 
своята необразована ирландска публика. И тъкмо затова тълпата, този 
„триумфиращ звяр“, сяда в ложите, тълпи се в партера, в галериите и с чув-
ството на изпълнен нравствен дълг дава „тежката си присъда“ за онова, 
което вижда на сцената. При това положение на нещата е наложително чо-
век да определи личната си позиция. Ако художникът търси благосклон-
ността на тълпата, той не би могъл да остане равнодушен пред нейния фе-
тишизъм; ако наистина е склонен да прави отстъпки пред вкусовете £, не 
би могъл да разчита на истински творчески успех. И докато не се освободи 
от лошите външни действия и въздействия, той няма да се утвърди като ис-
тински творец... Истината винаги е зависела преди всичко от самите нас...

Зад пределите на Ирландия сигурно ще се намерят хора, достойни да 
поддържат традицията на стария Хенрих Ибсен, който сега умира в Хрис-
тияния (Осло). Той вече намери своя продължител в лицето на автора на 
„Михаел Крамер“ – Герхард Хауптман. И младият йезуит (и аз съм завър-
шил йезуитския колеж в Дъблин!) също няма да му изневери, когато му 
дойде времето.

А то може би наближава…

Подбор и 
превод 
от английски:
Огнян 
Стамболиев
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За първи път на български!

Франк Беджън

ДЖОЙС: „ОДИСЕЙ Е ПЪРВИЯТ ВЪЗПИТАН МЪЖ В ЕВРОПА!“
(Едно от редките интервюта на писателя)

В края на 1917 година в литературното приложение на „Таймс“ се появи 
статия за Джеймс Джойс от покойния Клерън Брок – критик с мнения, с 
които писателят се съобразяваше и когото ценеше високо.

Но в тази статия той упрекваше автора на „Улис“ за „неизразител-
ността на съдържанието на книгите му“...

– Какво по-точно според Вас е имал предвид г-н Брок? – попита ме 
Джойс.

– Мисля, че е искал да каже, че на Вашите герои не им достига социална 
и духовна изразителност, че техните постъпки и съдби са незначителни.

– Клетън Брок – отвърна ми Джойс – се е отнасял винаги с разбиране 
към моите книги, но в случая не е прав. У него сега се проявява чисто ан-
глийското пристрастие към безвкусната пищност, орнаменталност и вели-
чавост. Дори и най-добрите английски писатели се кланят пред велможите 
в литературата.

– Когато Уелс писа за вашия роман „Портрет на художника като млад“, 
той ви обвини в „пристрастие към нечистотиите“...

– „Пристрастие към нечистотиите?!“ – удиви се Джойс. – Според мен 
тъкмо сънародниците на г-н Уелс смятат за свой първи дълг да построят 
клозети там, където отидат. Всъщност не се сърдя на Уелс – той винаги се 
е интересувал от мен. Лично аз ненавиждам само един тип критици. Тези, 
които твърдят, че пиша неискрено, че в моите книги винаги имало „задни 
мисли“!...

Джеймс Джойс се възмущаваше, когато за него писаха, че използва в 
своите опуси метода на психоанализата на Зигмунд Фройд.

– Защо всички се вълнуват от тайните на Подсъзнанието – казваше 
той, – след като много по-важно е да се изследват тайните на Съзнанието. 
Човешкото съзнание крие много повече тайни, които са доста по-важни и 
по-интересни от Подсъзнателното...

ГЕРОЯТ В СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА
– Надявам се, че сте чели много, уважаеми господин Беджън. Затова 

кажете ми, моля ви, искрено, срещали ли сте поне един истински напълно 
завършен образ на човек в световната литература?
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Превод 
от английски:
Огнян 
Стамболиев
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– Може би Фауст – отговорих след дълъг размисъл аз. – Или може би 
Хамлет на Шекспир?

– Фауст?! – възкликна Джойс. – Та той не само че не завършен характер, 
но дори не е човек. Помислете си и ми отговорете: Фауст млад ли е, или стар? 
Къде е неговият дом? Къде е неговото семейство? Къде са неговите прияте-
ли, роднини и близки? Нищо не знаем за това. Не, Фауст съвсем не е истин-
ски човек. Той изобщо не е пълноценна личност, някаква индивидуалност. 
Той дори за минута не може да остане сам. Мефистофел вечно се върти око-
ло него. Единственият завършен, пълноценен човек в цялата световна лите-
ратура, без съмнение, е Одисей. Фауст е човек без възраст. Не се знае млад 
ли е, или стар. Не се знае и точно какъв е, той просто не е истински човек.... 
Разбира се, Христос също е бил ерген, не е живял с жена, но това е най-труд-
ното нещо в живота... Вие споменахте и Хамлет. Хамлет е все пак човек. Но 
той е преди всичко син. Докато Одисей е не само син, той е и баща, баща на 
Телемах, а също и съпруг, съпруг на Пенелопа. Одисей е и любовник, любов-
ник на Калипсо. Той е и другар на гръцките войни, обсадили Троя, а освен 
всичко е и цар, цар на Итака. Одисей, както знаем, минава през куп изпита-
ния, но мъдростта и храбростта му помагат да ги преодолее. Не забравяйте, 
че той е бил и нещо като симулант, манкьор. Опитал се е да се измъкне от 
военна служба – престорил се е на луд. И ако не беше срещнал оня хитър 
грък вербувач, положил невръстния Телемах пред плуга му (хитроумният 
Одисей в този момент орял пясъка, за да го вземат за луд!), той изобщо не 
би попаднал в Троя. Нямаше да стане и войник (по-точно истински воин). 
Когато другарите му предлагали да свалят обсадата, той настоял да я държат, 
докато Троя не падне.

При това историята на Одисей не приключва с края на Троянската вой-
на. Напротив, тя започва с този край, когато другите гръцки герои се връщат 
по домовете си, за да изживеят остатъка от живота си в мир.

Одисей е бил и първият възпитан мъж и кавалер в Европа. Когато изля-
зъл от морето, където се къпел гол, и срещнал младата царица, той побързал 
да прикрие голотата си от девствения £ поглед. Бил е и доста изобретателен. 
Не друг, а Одисей е изобретил танка – наистина няма съществена разлика 
между самоходната желязна кутия, която познаваме, и неговия дървен кон 
на колела, в който се крият въоръжени войници, нали?

– Какво разбирате под „завършен образ“? Когато един скулптор извае 
фигура на човек, може да получи една цяла завършена триметрова фигура, 
но тя може и да не е идеално моделирана.

– Да, Одисей е и това, и другото. Аз го виждам от всич-
ки страни и за мен той е цялостен образ. Той е напълно 
завършен образ, при това е добър, истински човек. Реален, 
жив, със своите слабости и качества. Или поне аз го виж-
дам такъв: такъв би трябвало да бъде той и в моя роман...
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 Красимира Алексиева

 * * *

Не разсипвай паницата с дните,
Господи –
не разсипвай !
Остави още малко 
да водя тази игра – 
поне ден, 
поне два ...

 * * *

От песента безкрайна на живота
на мен се падна 
само нота – 
но бе прекрасна тя ! 
Благодаря !

  СТРОФА

Животът,
този странен занаят
така игриво ни разбърква
във котлето
че песента прилича на ридание
а пък плачът 
прелива в смях....

  ЕДНО ЛЯТО

Горещината
с алчната си паст
разяде даже корените

И няма милост този пек 
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раззинал челюст като пещ
Молитвите за дъжд
са ялови
тъй както ялова е вярата 
на молещия се човек 

  ПРАХ

Почти изпята песен – ходиш
Няколкото верни тона пазиш – 
съкровеност твоя
Все повече се втренчваш 
в незабелязани неща
които в прехода между живота и смъртта
изпуснал си от бързане, та закъснял
Как паметта откликва връщана назад 
а вчерашния ден не иска даже да маркира ... 
Нима си мислил
че от скала ще станеш 
прах ...
Нима си подозирал ... 

ВЪЗТОРГ
на Иван Станков

Отново есента
разтваря порите на златото
За кой ли път 
килимът от листа
ще поведе към залеза 
И думите по-малко ще блестят
изтърквани 
от най-естествения ход на времето

Но мога ли да премълча 
любовния възторг
към тоз живот 

от който скоро ще съм аут?

Худ. Роман Кисьов
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Магдалена Костова-Панайотова

ЗАЩО

„Бабо, защо заколи Марти?“
Въпрос, който дори не очаква отговор. Въпрос, който не се повтаря 

след настъпилото мълчание. И едно дете, което е разбрало, че е по-добре да 
не знае отговора. Или че вече е все едно.

Марти е козле. Не че има значение за питането. Както казва Кестнер, 
никога не е важно за какво страдаш, а само колко страдаш. A ако страдаш, 
дали очакваш отговор на въпроса „защо?“.

Парче от спиралата, нещо, висящо извън времето и пространството, 
което преобръща света. Едни тъжни очи. Парче динамит. 

Змийските очи на маргаритките, вперени в мен.
Красотата пронизва и плаши.
Онова, което е пагубно за човека, ражда поета.
Когато Владислав Ходасевич пожелава на младия Георгий Иванов „го-

ляма и истинска мъка“, той предзадава бъдещето.
Случайно или не. Като падането на шишарка.
Предзнание за болката. Плашеща надежда.
А въпросът „защо“ е нашият отчаян детски опит да подредим нело-

гичното парче от спиралата, да обезвредим динамита.

ИСТОРИИ

Не знам дали не е прекрасно да знаеш, че една история внезапно и 
безвъзвратно се е превърнала в къс антрацит. 

И че една снимка никога вече не може да бъде повторена, защото 
обектите липсват. Все едно са мъртви.

Самата снимка съществува само в съзнанието ми. Като мокър отпе-
чатък върху пясъка.

Тишина.
Парчета счупена лодка.
Отчетлив надпис: „край на плажа“ върху скала, където започва друг 

плаж.
„10 % намаление за поляци“ – табелка на ресторант: да ти се доще да 

рецетираш „Родино моя, Литва“.
Нелепицата на тази реалност внезапно ме откъсва от реалността на 

отчаянието.
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Рачешки крак.
Болка.
Безнадеждност.
„Нищо никому няма да кажем
и не ще се завърнем дома...“
„У дома“ е липсващ фотос, както всъщност всяко минало.
Ние пътуваме в Ноевия ковчег – чисти и нечисти двойки, самотни 

животни, търсещи бряг.
Но гълъбът винаги се връща – няма земя, няма дом.
По зеленясалите камъни на брега – сянката на Шабан Шебил: ужася-

ващата красота на природата.
Ужасяващата мрежа на литературата, в която потъваме като в утроба.
Люлката на смъртта.
Мадам Бовари.
Анна.
Клариса.
Началото и краят на романа.
Историята на един бонзай. 
Историята на дървото, която чете в бутафорния си затвор Цинци-

нат Ц.
Онова изгубено дърво – някъде в миналото спомен – може би звезд-

но, може би пошло.

СЛУЧАЙНИ СЛУЧАЙНОСТИ

Вярваш ли в случайността? 
Случайността на срещите. 
Случайността на предзнанието за болката. 
Случайността, която грубо се втурва в нашия живот. 
Случайните надписи, които се разбягват като мравки мутанти. 
Нелепицата – снимки на същества, които вече ги няма. 
Една паднала тръстика.
Хемингуей – болен, алкохолизиран, щастлив от безвремието смърт. 
Тръстиката цев. 
Дебнещата наслада. 
Литературата убива по най-ужасния от възможните начини – отвра-

щение, примесено с възхита. Винаги си надигран в тази игра. Игра на стък-
лени перли. Дуел със самия себе си. 

Не искаш да започнеш живота си отначало. Не искаш да замениш 
нито миг въпреки болката и отчаянието. 
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Най-дълбоките неща винаги са по средата на гърлото. Неословесени 
и топли. Готови да се отлеят.

През мъглата от нечии чужди сълзи – благодарност за усмивката на 
старицата. Очакваща усмивка. Едва ли очаква милостиня. Молещият се е 
скромен. А защо ти не си, окаяна грешнице? 

Животът не може да си отиде, докато на смъртта £ харесва да си иг-
рае с теб, докато не си £ омръзнала. Сега е твоята па. Колко дълга е тя, знае 
само Всевишният. 

А кой движи Неговата ръка?
Смъртта на автора. Гениалният Барт. Литературата като зачертава-

не на самия себе си. Зачертаване, което не ражда, което не е бременно със 
смърт. Просто полагане на граничната линия с безграничното, където жи-
вите очакват милост, неизвестно от кого.

Няма нищо извън текста. Текстът, в който има едно недовъплътено 
ти, едно изтерзано аз, една случайна случайност, която пръсва един свят, 
както се пръсват хамелеоните на Капоти.

„Ще ни запомнят може би с това, което е случайно“ – един български 
поет, отишъл си нелепо. Не по-нелепо от нелепия ни живот сред тръстики-
те цеви, които ни дебнат: ха, да те видя сега! Смееш ли да се смееш? С усмив-
ката на Клоуна. С усмивката на То.

Винаги има утре. За някой друг. За някой, който безгрижно се къпе в 
морето, полива цветята и си свирука с уста.

Мисълта е отрова. Мислещата тръстика е изначално капсулирана с 
тази отрова. Въпрос на време е тя да се пръсне във вените £. Може би дори 
може да се изчисли. Стига да знаеш какво е време и кой отмерва времето. 
Защото това не е часовникът, както се досеща щастливецът Далчев.

Времето на нашите па в този безумен свят, където се разминават ми-
слещи тръстики, заредени с отрова, но готови да позират, да театралничат, 
да блудстват, да се смеят и плачат над нечий чужд живот. Защото се страху-
ват да мислят за онова, което ги очаква зад вратата на утрото.

Винаги ще има утре. За някой случаен идиот – щастлив като всички 
идиоти, случаен като всяка закономерност във Вселената.

Отговорите са тука, а въпросите ги няма.
Отговорът е онова, което се случва, докато правим планове.
Отговорът е 42, казва Дъглас Адамс.
Отвъд думите, отвъд мълчанието, отвъд болката и нелепицата – ня-

къде ще бъда аз. Или нещо от мен, което понякога ще идва в твоя сън. Но 
може и да е просто вятърът. Просто вятърът от една бонбонена фабрика.
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Матей Вишниек
Матей Вишниек е роден през януари 1956 година. Завършва 

Филологическия факултет на Букурещкия университет. Ско-
ро открива своето свободно пространство в литературата. 
То се подхранва от Кафка, Достоевски, Едгар По, Лотреамон... 
Обича сюрреалистите, дадаистите, Театъра на абсурда и 
особено Йожен Йонеско. Както и гротеската, ониричната по-
езия, фантастичната литература, магическия реализъм на 
латиноамериканския роман, също и реалистичния англосак-
сонски театър. Накратко – всичко без соцреализма! По-късно 
заминава за Букурещ да учи философия, става активен член 
на известното „поколение 80“, което разтърси поетическия 
и литературния пейзаж в Румъния през „епохата Чаушеску“. 
Матей Вишниек повярва в силата на културната съпротива 
и в способността на литературата да разруши тоталита-

ризма. Той бе убеден, че театърът и поезията могат да преодолеят манипулиране-
то и промиването на мозъците. От 1977 започна да пише пиеси за театъра, които 
се разпространяваха из литературните среди, но бяха строго забранени за сцената. 
През септември 1987 напусна Румъния и потърси политическо убежище във Франция. 
Публикува на френски, работи за Радио Франс Ентернасионал, където е и досега. Около 
двайсетина негови пиеси са издадени от „Акт Сюд-Папие“, „Л’Арматан“, „Ланзман“ и 
др. Присъства в театралните афиши на около 30 страни в Европа, Азия и Америка. В 
Румъния, след падането на комунистическия режим, той е сред най-играните и обича-
ни автори.

ПОСЛЕДНИЯТ ГОДО 
(едноактна пиеса)
Посвещава се на Годо и Самуел Бекет

Наклонена улица, почти безлюдна. 
Залез. 
Годо, мъж измършавял, но прилично облечен, седи на тротоара, прос-

трял краката си върху паважа. Пуши. Изглежда тъжен. Не мисли за нищо. 
Наблизо – един преобърнат варел за смет.

Отнякъде, не се вижда точно откъде, се чува шум от отваряща се 
врата, някакво боричкане и се появява вторият мъж, също доста слаб, но 
прилично облечен. Някой го изблъсква на тротоара. 

Както ще се разбере след малко, този втори мъж е самият Самуел Бе-
кет. 

Героят почти се строполясва пред Годо.
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САМУЕЛ БЕКЕТ. Извинявай.
ГОДО. Няма нищо.
САМУЕЛ БЕКЕТ (изтупва се от прахта). Не исках да те ударя.
ГОДО. Нищо, нищо.
САМУЕЛ БЕКЕТ (оправя си шапката). Негодници! Навсякъде не-

годници!
ГОДО. Нормално е. (Оглежда го по-внимателно.) Нещо ти се е раз-

прал ръкавът.
БЕКЕТ (вдига си лявата ръка и я оглежда отдолу). Да, виждам.
ГОДО. Биха ли те?
БЕКЕТ. Не. По-скоро ме изцапаха.
ГОДО (подава му фас). Не искаш ли да си дръпнеш?
БЕКЕТ. Мерси.
ГОДО. Седни. Защо не седнеш?
Самуел Бекет сяда на тротоара и протяга краката си до паважа.
ГОДО. Стори ми се, че те изхвърлиха. Така ли стана?
БЕКЕТ (леко раздразнен). Не видя ли как ме изхвърлиха?
ГОДО (тъжно). Истината е, че и мен ме изхвърлиха.
БЕКЕТ. От къде?
ГОДО. От театъра.
БЕКЕТ. Кога?
ГОДО. Преди малко.
БЕКЕТ. А имаше ли билет?
ГОДО. Да.
БЕКЕТ. И?
ГОДО. Не искаха да играят само за един зрител.
БЕКЕТ. Трябваше да настояваш. След като си имал билет, е трябвало 

да ги убедиш. Нямали са право да отменят спектакъла. Трябвало е да игра-
ят! Казвам, че е трябвало да играят. Какво, като си бил сам? Трябвало е да 
се пребориш с тях.

ГОДО. С кого да се преборя? С тези хора, които те набиха ли?
БЕКЕТ. Не бива да се оставяш. Зле си постъпил, като си се оставил. Те 

са длъжни да играят. Дори и пред пет души в салона. Няма значение. Те са 
артисти. Това е тяхната работа.

ГОДО. А може и вече да им е омръзнало. Вчера в залата бяха точно 
пет души, както каза. И те играха пред тях. Разбираш ли? Но сигурно са се 
уморили и те... Целият свят се е уморил.

Пауза. Поема фаса и всмуква от него.
ГОДО. А вчера в залата бяха само двама.
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БЕКЕТ. Ти откъде знаеш, че са били само двама?
ГОДО. Ами единият бях аз. (Всмуква отново.) Да ти покажа нещо... 

Можеш ли да хвърлиш фаса с два пръста? Виж... Хващаш го така... С този 
пръст, така, тук... И когато го засилиш, той полита... (Успява да хвърли фаса 
на отсрещния тротоар.) Видя ли? Можеш ли да го направиш?

БЕКЕТ. И каква работа имаше?
ГОДО. В какъв смисъл?
БЕКЕТ. Да идваш и вчера, и днес?
ГОДО. Не... аз... аз невинаги идвам тук. Понякога, вечер.
БЕКЕТ. Струва ми се, че съм ти виждам тук физиономията.
ГОДО. И аз съм виждал твоята. Ти не беше ли оня, от дъното на зала-

та? Искам да кажа: не беше ли вторият зрител?
БЕКЕТ. Да, аз бях вторият. Дявол да го вземе!
ГОДО. Да, разбрах го веднага. Щом те видях, разбрах, че беше ти. И 

каква работа имаше там?
БЕКЕТ. Ами, аз съм този, който я написа.
ГОДО. Какво си написал?
БЕКЕТ. Ами тази история. Аз я написах.
ГОДО. Ей, ти ме подлуди! Ти си я написал?
БЕКЕТ. Да.
ГОДО. Значи ти си бил авторът?
БЕКЕТ. Да, аз съм авторът.
ГОДО. Разбирам, че съществуваш.
БЕКЕТ. Да, съществувам. Наистина съществувам. Кой ти каза, че не 

съществувам?
ГОДО. Ами аз си мислех, че отдавна те няма, че не съществуваш. Вече 

няколко години се питам дали наистина съществуваш. Понякога съм си ми-
слил, че не е възможно изобщо да си съществувал. Разбираш ли? Има таки-
ва дни. Има дни и дни, нали? Различни дни. Но не вярвам, че всички могат 
да разберат това. С твоята куха глава...

БЕКЕТ. Ако ти ударя един...
ГОДО. А, искаш да ме удариш ли? Хайде, удари ме! Хайде, удари ме!
Пауза. Гледа го раздразнен.
ГОДО. Господине, ти ме би достатъчно. Няма защо повече да ме биеш. 

Доста ме би досега.
БЕКЕТ. Бих те по погрешка. Бих те, защото ме притискаха.
ГОДО. Моля?! Нищо не разбираш. (Гледа го.) Не говоря за тази вечер. 

А по принцип. От доста години ме тормозиш.
БЕКЕТ. Аз ли те тормозя? 
ГОДО. Да! Ти! Всяка вечер, всеки час, всяка минута, вече толкова го-
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дини. Ти ме измъчи, разсипа, унищожи. Превърна ме в призрак, във фан-
том, унизи ме! Това герой ли е? (Става прав, заплашително). Нещастник! 
Сега ще си платиш за всичко! За всичко! (Гневно.) Аз съм Годо!

БЕКЕТ. Какво каза?
ГОДО. Аз съм Годо! Говори ли ти това име? Чувстваш ли нещо? Аз 

мисля, че дойде време. Трябва да усещаш и ти нещо? Не чуваш ли часовни-
ка си?

БЕКЕТ. Ти си луд. Неслучайно са те изхвърлили.
ГОДО. Кой? Аз ли съм луд?! Не, ти си луд! Не ме изкарвай мене такъв! 

Луд е онзи, който пише така! Така ли се пише? Защо не се огледаш поне за 
малко наоколо? Къде си виждал главен герой, който да не се появява изоб-
що в пиесата? Къде? (Очаква отговора на Бекет.) Юда! (Сяда.)

БЕКЕТ. Не ме изкарвай Юда. Ти нямаш никакво право да ме съдиш. 
ГОДО. Как да нямам право да те съдя? О, чакай сега да се разберем! 

Трябва да знаеш, че аз съм единственият, който има право да те съди и да ти 
иска сметка. Ти за кого си мислиш? Я виж, Шекспир! Всичките му герои се 
появяват на сцената. Дори и призраците! Всичко, което е написал, се играе 
на сцената. А ти? Мислиш ли, че съм се чувствал добре досега? Всъщност 
кой съм аз? И какво чувствам? И как е възможно да се подиграваш така с 
мен? (Започва леко да подсмърча.) Щях да се задоволя дори само с една ми-
нута... Дори с една секунда... Да кажа поне една- едничка дума... Каквато и 
да е тя... Да кажа дори „не“... Какво щеше да се случи, ако кажеш поне едно 
„не“? Нищо! Нали?

БЕКЕТ. Да.
ГОДО. Омръзна ми! Чисто и просто ми омръзна! Как е възможно да 

се рееш из въздуха така до безкрайност? Да те има и да те няма в същото 
време? Това те питам сега? Как е възможно?

БЕКЕТ. Не знам.
ГОДО. А трябва да знаеш. Как може да не го знаеш? Все някой трябва 

да го знае. Кой друг освен теб би могъл да го знае?
БЕКЕТ. Не знам. Чисто и просто така се получи.
ГОДО. А може би се е получило в някакъв по-особен момент и зато-

ва не е станало както трябва... Може би денят не е бил добър за писане... На 
всеки може да се случи, не е ли така? Просто неприятен ден... Но работите 
могат да се оправят... Може да се направи нещо... Казах ти, че не искам по-
вече от една минута, от една дума... За да се появя, все пак... (Изважда топ 
хартии от джоба на сакото си.) Ето... Моля... Нямам никакви претенции... 
Вкарай ме някъде... Където и да е... Отвори скоба... Направи нещо!

БЕКЕТ (прелиства хартиите отегчен, после ги захвърля). Няма сми-
съл. Театърът е вече затворен.
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ГОДО (събира листите от улицата). Не, не може... Не може да за-
върши така...

БЕКЕТ. Пиесата вече не се играе.
ГОДО (прави въпросителен жест с ръка). Как така не се играе?
БЕКЕТ. Не видя ли, че ме изхвърлиха навън? Вече не се играе. Никъ-

де не се играе.
ГОДО. Но това е ужасно, ужасно...
БЕКЕТ. Така е. (Пауза.) Имаш ли цигара?
ГОДО. Останаха още няколко фаса във варела.
БЕКЕТ. По дяволите! Няма да взема да пуша фасове от варела!
ГОДО. Защо не? Стават. Това е варелът на театъра... (Повдига варела и 

го обръща.) Моля... Избери си...
БЕКЕТ. Не мога. Гнус ме е.
ГОДО (разравя с крак разпилените предмети и отпадъци от варела). 

Истината е, че може би имаш право... (Разглежда отпадъците от театъ-
ра.) Тази стара къща май съвсем е западнала... По боклука £ личи... Да, ва-
релът показва всичко. Този театър май отива по дяволите.

БЕКЕТ. Какво е това?
ГОДО. Маска... Изхвърлена е. (Запалва една угарка.) Ех, какви време-

на бяха... Знае ли сега някой как се носи такава маска? (Пуши. Сяда до Бекет 
и му подава фаса. Шепнешком.) Имам чувството, че някой ни подслушва.

БЕКЕТ (поема фаса, всмуква веднъж, оглежда се наоколо). Къде е?
ГОДО (шепне). Тук... Зад нас. Някакъв тип. Спрял се е от пет минути 

и ни слуша.
БЕКЕТ (всмуква отново и връща фаса). Зарежи го!
ГОДО. Ако искаш, ще го изгоня.
БЕКЕТ. Няма смисъл.
ГОДО. Ще му смачкам мутрата. Не искаш ли?
БЕКЕТ. Успокой се.
ГОДО. Искам да направя нещо за теб. Не ми харесва да те гледам та-

къв, ядосан, зачервен. Трябва да направя нещо за теб. Ако го напердаша 
сега, поне веднъж ще се облекчим двамата с теб.

БЕКЕТ. Защо трябва да го биеш? Нали и той е човек. Не виждаш ли 
какви мутри вървят сега по улиците? Този поне е нормален човек.

ГОДО. И аз забелязах, че нещо вече не е в ред по нашите улици.
БЕКЕТ. Като идвах насам, минах през парка. Знаеш ли колко души се 

разхождаха през парка? 
ГОДО. Колко?
БЕКЕТ. Ами трима.
ГОДО (тъжно, пуши). Исках да кажа и аз трима, но замълчах.
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БЕКЕТ. Преди два часа отидох да изпия една бира, на терасата. И кол-
ко мислиш, че имаше там?

ГОДО. Колко?
БЕКЕТ. Трима.
ГОДО. Дявол да го вземе! Исках да кажа трима и не знам защо не го 

казах.
БЕКЕТ. Опитай се да се качиш в някой автобус. Направо ще полуде-

еш! Дойдох насам с автобус. И колко хора мислиш, че имаше в него?
ГОДО (триумфиращ). Трима!
БЕКЕТ. Бях само аз и шофьорът!
ГОДО. Всичко върви към провала.
БЕКЕТ. А шофьорът беше глух. Когато го попитах къде трябва да сля-

за, той вдигна рамене.
ГОДО. Идиотщини! Това вече не е нормален свят. Най-добре е да си 

стоиш у дома, да не излизаш и да си мислиш за твоите работи.
БЕКЕТ. Погледни сега към улицата. Всички прозорци за затворени, 

всички завеси спуснати.
ГОДО. Идва някой.
БЕКЕТ. Кой?
ГОДО (шепне). Някакъв мъж. Спря се зад нас и ни слуша.
БЕКЕТ (смее се). Пука ми.
ГОДО. Нима? Радвам се, че те развеселих за малко. Ако искаш да ста-

нем и да се поразходим...
БЕКЕТ. Не, не... По-добре да изпушим още един фас.
ГОДО. Това, от което се притеснявам най-много... (Рови из сметта.) 

Разбираш ли?... Е, че утре няма да има къде да отида.
БЕКЕТ. Утре ли?
ГОДО (намира по-дълъг фас). Да, на театър. Обзалагам се, че ще затво-

рят и този театър...
БЕКЕТ. Ще го превърнат с склад.
ГОДО. Вече мирише на зеле.
БЕКЕТ. Не мирише на зеле, а на канал. (Навежда се и допира ухо до 

тротоара.) Нещо тече отдолу. Чуваш ли как тече?
ГОДО. Не чувам. (Заслушва се.) Струва ти се, че тече?
ГОДО. Да, тече, съвсем бавно.
ГОДО. Понякога, когато се събуждам сутрин, ми се струва, че нещо 

излиза от главата ми и се строшава в тавана. Възможно ли е това?
БЕКЕТ. Преди няколко години щях да убия един човек с колата. След 

като успях да ударя спирачка, усетих същото нещо.
ГОДО. Какво би могло да бъде според теб?
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БЕКЕТ. Не знам. Може и да не означава нищо.
ГОДО. Старче, искам да ти кажа сега нещо. ставаш ми все по- симпа-

тичен.
БЕКЕТ. Нека и аз да ти кажа нещо. Много съжалявам за това, което се 

случи. Ако искаш да влезеш в пиесата на финала, както каза, съгласен съм.
ГОДО. Вече няма смисъл. Театърът умря.
БЕКЕТ. Умрял, не умрял, аз искам ти да влезеш на финала. Дай ми 

текста.
ГОДО. По-важното е, че ние сме живи.
БЕКЕТ. Не, не... Искам да добавя нещо... (Прелиства текст.) Къде е 

финалът?
ГОДО. Старче, няма смисъл от никакъв финал. Виж, имам една поло-

винка. (Показва му половин бутилка с алкохол.)
Междувременно минувачи са се спрели до двамата герои и следят раз-

говора им.
До края на пиесата Бекет и Годо ще бъдат обкръжени от минувачите.
БЕКЕТ (посочва бутилката). И тя ли е от боклука?
ГОДО. Няма значение откъде е. Важното е, че я има. И тя е като мен. 

За какво ще пием?
БЕКЕТ. Просто така, без повод.
ГОДО. Не бива да пием без повод. Да хабим така питието. Трябва да 

се пие по повод, а не просто така. (Вдига бутилката и отпива.) За театъра! 
Който току-що умря.

БЕКЕТ. Дявол го взел театъра... (Поема бутилката и отпива.) Колко 
много го обичах...

ГОДО. Негодници... Некадърници! Убиха изкуството. (Пие. Развълну-
ван. Опиянен.) Мога ли да те прегърна?

БЕКЕТ (размеква се). Преди години обичах да се крия зад завесите в 
театъра... Или да надничам в залата пред открехнатите врати... О, колко дъл-
го следвах тази химера, театъра...

Двамата мъже се прегръщат.
ГОДО (застанал зад гърба на Бекет). Какво ще правим сега? Всичко 

пропада... Всичко потъва... Виж, тротоарът потъва... Ето, и варелът потъва... 
Ще загинем, ще се издавим като плъхове.

БЕКЕТ. Ние няма да умрем.
ГОДО (подсмърча). Няма да мога да живея без театъра... Няма да из-

карам дълго... Всяка вечер бях на театър, бях в залата, сред хората, живях... 
Страдах като улично куче, но живях... Живях чрез всяка дума на сцената... 
Как можаха да направят това? Как можаха да го унищожат? Какво ще пра-
вя сега?
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БЕКЕТ (оглежда се притеснен наоколо, шепне). Мълчи, че ще ни се 
смеят.

ГОДО. Кой? Защо?
БЕКЕТ (шепнешком). Не виждаш ли? Толкова народ се струпа!
ГОДО (също шепне). Откъде се взеха тези? Какво, по дяволите, искат?
БЕКЕТ. Откъде да знам? Важното е, че се събраха.
ГОДО. Ако искаш, ще стана и ще...
БЕКЕТ. Не... Не. Ще говорим. Ще продължим да говорим.
ГОДО (удивен, развълнуван). Не знам откъде се появиха тези хора. 

Улицата беше съвсем пуста. Как могат да се съберат изведнъж толкова мно-
го хора на една пуста улица?

БЕКЕТ. Може. Всичко е възможно. Има дни, в които всичко може да 
се случи.

ГОДО. Виж ги, започнаха дори да сядат. Нека да ги прогоним.
БЕКЕТ. Защо да ги гоним? Нека да говорим.
ГОДО. Ще стане късно. Ако стоим още една минута, ще бъде късно. 

Те направо ще ни задушат.
БЕКЕТ. Не, не... Да говорим.
ГОДО. За какво да говорим? За какво да говорим?
БЕКЕТ. Да говорим. Най-важното е да продължим да говорим. Да го-

ворим за всичко.
ГОДО (поглежда уплашен към тълпата, която е насядала по пава-

жа). Господи, какво да кажа сега?
БЕКЕТ. Попитай ме дали са ме били... Междувременно аз ще си събуя 

обувката и ще я разглеждам. След това ме попитай какво правя тук. (Сваля 
си обувката.)

ГОДО (с решителен тон). Какво правиш тук?
БЕКЕТ. Събувам се. Не ти ли се е случвало да се събуеш някога?



алманах • Ϛвета гора • 2009 71

Варлам Шаламов

Варлам Тихонович Шаламов е роден на 5 юни (18 юни) 
1907 г. в гр. Вологда, в семейство на свещеник. Следва пра-
во в Московския държавен университет, където е арес-
туван за участие в нелегална троцкистка група и за раз-
пространение на „Завещанието на Ленин“. Като „социал-
но опасен елемент“ е осъден на 3 години лагер в Северен 
Урал. През януари 1937 г. отново е задържан за „контраре-
волюционна троцкистка дейност“ и получава 5 години ла-
гер в Колима. След изтичането на този период присъдата 
му е увеличена с още 10 години за антисъветска агитация, 
защото е нарекъл Бунин руски класик. Междувременно 
като затворник завършва фелдшерски курсове и работи 
в Централна затворническа болница и като секач на ле-
вия бряг на Колима. Здравето му се разклаща. Разпада се 
и семейството му. След реабилитацията си през 1956 г. се 
завръща в Москва. „На този свят има хиляди правди (и 
правдата на истината, и правдата на справедливостта) и 
само една-единствена е правдата на таланта“ – заявява 
Шаламов в писмо до Ал. Солженицин. Той отрича необ-
ходимостта от страдания. Преживял над 20 години в ла-
герите на смъртта, е убеден, че от мъката не произхожда 
пречистване, а разтление на човешките души. В поезия-
та си възпява духовната сила на човека, способен даже в 
страшните условия на лагерния живот да мисли за лю-
бовта и верността, за историята и изкуството. Неговата 
лирика е лирика на несломените души. Днес В. Шаламов е 
един от класиците на руската художествена словесност (и 
като поет, и като белетрист). Безсмислено е противопос-
тавянето му на Солженицин. Двамата са най-значимите 
автори от периода на така наречената руска лагерна лите-
ратура и творчеството им принадлежи към златния фонд 
на световната култура.

През 1981 г. Шаламов получи литературна премия от 
Френския П.Е.Н.–клуб. На френски език са и последните 
му публикации. Тъжно и страшно е, че дори на финала 
на своя физически живот трябваше да изтърпи поредни-
те унижения в родината си, която не напуска никога – от 
Дома за инвалиди и престарели хора е преместен болен 
в психоинтернат, където умира след няколко дена на 15 
януари 1982 г. Погребан е в Кунцевското гробище в Мос-
ква. Като заклинание и урок по благородство звучат и 
днес думите му: „Какво знаем за чуждата мъка? Нищо. 
Какво знаем за чуждото щастие? Още по-малко.“

В. Ст.

* * *

Не достига какво? 
  Върхове ли 
до колене затънали в 
  пясъка, 
да прочистим гърлата си 
  с песни, 
да нахраним със стихове 
  вятъра?

Не достига хартия за 
  писане ли, 
щом безплодната сила 
  мълчи 
или гробище братско в 
  скалите, 
за което не знаеш ти?

Аз не вярвам, не вярвам 
  на викове 
във света с разкървени 
  сълзи 
като ягоди, спрели в 
  тревите, 
до красивите бели 
  брези. 
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* * *

Какво е миналото? Стисната старице, 
зад мене ходиш и мърмориш само 
и мръсната ти просешка торбица 
виси на костеливото ти рамо.

Какво е бъдещето? О, заемодавец – 
владетел на безброй надути полици.
Лихвар – оплел герои и красавици, 
и грозд с най-сладките ни помисли.

А настоящето? Хвани го сам, опитай, 
минутите в дланта си усети...
Обувките ти щом не са изтрити, 
по трънените пътища върви.

* * *

Не ме съжалявай, Таня, не плаши славата ми, 
от листа не изръщай очи.
Чуваш – трепна сърцето, виждаш – ръцете отслабнаха.
Да се спрат потърпи.

Друг вече няма да бъда, и да мисля не смея, 
невъзможното няма да искам.
Или като птица пея, или като камък немея – 
всяка съдба ми е близка.

Не са бълнуване тези писма, нито замък въздушен, 
не са и хартиен дом.
Това е крепостта ми срещу всяко човешко бездушие, 
построена сега върху зимния стон.

* * *

Прелитам като прилеп 
тъй сляп във тишината, 
край стволове безкрили
накрая на гората.

Напразно взета роля 
с такова напрежение, 
където чувстваш болка 
в най-лекото движение.
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Мечтата ми и сляпа 
сега е защитена 
в размаха на крилата 
и чувствата спасени.

Какво ще преживея, 
в какво ще се разкая 
върху тревата мека, 
отпуснал се накрая...

* * *

Двама доблестни мъже 
в спор нечуван се оплитат:
На героя без лице 
как да зашлевиш плесница?

* * * 

Всъщност твоето движение 
в полумрака срещу мен 
плува като отражение 
сред дърветата във плен. 

Сенките им чупят пръсти, 
съскат молещи без глас 
по стените – да не тръгват 
от земята в този час.

Те не ще изтръгнат корен, 
вкопчили във мен душа.
Всичко, просто и безспорно, 
вземам без да прокълна.

* * * 

Отмести този камък, сивия, 
запречил далечния път 
и влез в пещерата, да видиш 
колко страдания ми тежат.
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С ръждива верига стоя на скалата, 
приличен съвсем на мъртвец.
На тази болка, столетия лята, 
не можеш края ù да разбереш.

Съдбите ни всъщност са грубите маски 
на тази единна, голяма съдба, 
на тази приказка, премълчана от страх ли, 
прикована към жертвената скала.

* * *

Там, извън града, е тясно – 
няма никакъв живот.
Ни по-малки, ни порасли 
греят релсите от пот.

Пътища, обозначени 
паралелно със черти, 
със траверси и мостове, 
със стрелки и със следи...

И по листите заспали 
чука с палка пак дъжда, 
и траверсите ударил 
в пясъка зашумоля.

* * * 

Отново буря. Но какъв Бетовен
в небето днеска ще се лояви?
Какви ли чудеса с трагичен корен 
очакват тези стихнали гори?

А в небесата жълти жадно меси 
пътуващ скулптор глина бързешком – 
във поза исполинска да засвети 
преди да рухне калния потон.

Не стой, не стой сега до мене – 
не чуваш ли! – под стряха отстъпи, 
преди градът да изсвисти железен, 
под покрив бурята изчакай ти. 
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* * *

От слънцето с ръка очи ще заслоня,
поети беловласи все още ме четат.

Какво пък – да избягам назад е невъзможно.
Аз строфи като струни настроил съм тревожно.

И те потъват в страшните лирически потоци, 
и теглят към дъното тези тъмни строфи...

И сякаш в сърцето ми пеят прогонени 
най-милите мои запалени кораби...

Бележка и 
превод 
от руски:
Владимир
Стоянов



Ганчо Савов

„ТАМ, КЪДЕТО СЪМ СЕ РОДИЛ“
При световноизвестния  
великотърновски художник ИВАН ГАНЧЕВ

Такова заглавие носеше една от изложбите на Иван Ганчев, който от дълги години жи-
вее във Франкфурт на Майн (Германия). Популярен е в целия свят като един от най-
значимите майстори на илюстрацията и акварела на нашето време. За него излизат 
монографии и анализи в редица страни, а критиците го представят като „велик“, „за-
бележителен“, „омайващ“, та дори като... „магьосника от Велико Търново“.

Още от дете не можех да приема, че Иван може да стане друг освен ху-
дожник. В двора на тяхната къща на ул. „Шейново“, високо над Янтра, той 
или правеше своите миниатюрни модели на корабчета и събираше локомо-
тивчета, или рисуваше. Сега пък цялата стая в неговото ателие във Франк-
фурт е оградена от локомотиви.

„Тъй, както стоят около мен, те карат въображението ми непрекъсна-
то да пътува къде ли не!“ – казва Иван.

– Стигаш ли с тях до Търново? – питам го.
– Както виждаш от това, което рисувам, винаги пътувам и през него, 

и из него, и край него, слизам до реката, както с теб скитахме някога през 
върбалаците...

Но на мен ми е необяснимо защо нито великотърновската, нито бъл-
гарската културна общественост сякаш не забелязват Иван Ганчев, въпре-
ки че цял свят го тачи и уважава, въпреки че тук медии напомнят за него. 

А за Иван Ганчев може да се пише и говори и като за художник, и като 
за писател на приказки, и като за създател на школи за самобитна акварелна 
живопис, и като за незаменим другар на малчуганите. Защото той е изклю-
чително приветлив, скромен и обаятелен човек...

Любопитно е, че славата му започва не от Германия, а от Япония, къ-
дето през 1971 г. издават първите му книги. След това вече името му тръг-
ва навсякъде. Повече от шестдесет негови изложби са шествали по света 
– като изключим Германия и честите представяния в Япония, още в почти 
всички европейски страни, в САЩ, Австралия, ЮАР, Нова Зеландия и пр. 
В мрежата на Интернет за него има 37 хиляди страници материали! Също 
така над петдесет негови книги са издадени по света. Например, когато бях 
за пореден път в Словения, там вече излизаше шестата негова илюстрова-
на книга. Но представяте ли си, нищо от това няма в родната му Бълга-
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рия! „Представяте ли си – пише Даниела Горче-
ва, главна редакторка на българското списание 
„Диалог“ в Холандия – даже децата в Япония 
имат удоволствието да се радват на прекрасни-
те му илюстрации, от които често наднича род-
ното Велико Търново, а малките българчета са 
лишени от това удоволствие. Децата от цял свят 
познават героите от неговите приказки: Якоб 
Щъркела, Малина и дядо Васил, Борка, мечокът 
Ото, Иван Вулкана, къртичето Владимир...“

Животът на младия Иван Ганчев е беля-
зан от драми. През октомври 1944 година баща 
му Станчо Ганчев, адвокат, един от най-влия-
телните търновци, виден демократ, бива раз-
стрелян без причина и съд с още петнайсет ин-
телектуалци. Оттам нататък животът на Иван 
– тогава студент в Художествената академия в София – е поредица от де-
бнене, подозрителност, „комсомолски“ доноси, изключване... Докато не се 
оженва за германка от ФРГ и с помощта на един близък приятел от нашата 
администрация през 1967 г. не се измъква от страната...

Все пак отново ще повторя това, което съм писал и друг път: иска ми 
се да вярвам, че обществеността на В. Търново ще се погрижи за един от 
съвременните световноизвестни художници. Търновецът Иван Ганчев най-
сетне трябва да дойде с творчеството си при своите съграждани! 
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Иван Ганчев

Худ. Иван Ганчев



80 години от  
рождението на 
Георги Марков
(1929–1978)

Цвета Трифонова

ОТВЪДЕН ПРИСМЕХУЛНИК 

Мълчание отново
Книгата се появи на книжния пазар през май, но пет месеца оттогава – ни дума, 

ни стон, точно според клишето. Няма премиера, няма отзвук, нито ред в пресата за нея. 
Сал една Люба Кулезич £ посвети 10 минути по НТВ и я оцени по достойнство. „Дос-
топочтеното шимпанзе“ от Георги Марков / Дейвид Филипс е предизвикателство пред 
литературната критика, когнитивната социопсихология и политология. Но къде ги 
тълпите „почитатели“ – учените-филолози, живите писатели „класици“, редактори, из-
датели, журналисти, къде е „дежурната“ критическа бригада за бързо реагиране, която 
се появява навсякъде в пакет и в индийска нишка, досущ като мафиози? Не обелват 
дума и познатите политически физиономии, които се изтипосваха на първите редове в 
залите на БАН, кино Люмиер или Червената къща, когато ставаше въпрос за политиче-
ското убийство на писателя? Дали са в шок от изненадващия шамар на Джери или още 
не са разбрали за това посмъртно издание, или пък нарочно се правят на ударени? А 
може би е познатата стратегия на премьлчаване и игнориране на неудобния артефакт, 
все едно не съществува.

Полиграфски нагледности 
Историята на последното белетристично произведение на Георги Марков е за-

булена в мистификации. „Достопочтеното шимпанзе“ излиза в Лондон на английски 
непосредствено след гибелта му през трагичната 1978 г. Подписана е с интригуващ псе-
воним „Дейвид Сейнт Джордж“. Едва след 30 г. се намира издател за българско издание 
– Г. Гроздев и издателство „Балкани“. Проектът е финансиран по програма „Култура“ 
на Европейския съюз. Дали еврофинансирането е било оскъдно, или поради национал-
ните ни особености, но се е получил невзрачният резултат при полиграфското изпъл-
нение и оформление. Осезаемо липсва редакция на превода, липсват предговор и ре-
дакторски бележки, в които да се разбули поне част от литературната мистификация. 

Юбилей
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Цвета Трифонова • Отвъден присмехулник

Всеки любознателен читател ще иска да знае на какво основание превдонимът „David 
St. George“ се дешифрира като две самостоятелни имена. Какви проучвания са извър-
шени, какви документи и свидетелства използва издателят-редактор, за да предприеме 
тази операция? Какви са аргументите в тази посока и кой е Дейвид Филипс, кога и как 
е създадена книгата? Би следвало да се съберат факти и сведения за историята и рецеп-
цията на творбата, щом тя за пръв път се появява на български език. Няма ги обаче 
тези елементарни и задължителни за всяко първо издание информационни апарати. 
Авторският библиографски показалец е поднесен неграмотно - заглавия на книги са 
изписани с малки букви, в общо изречение с останалите данни, а пунктуацията е не-
адекватна. Но по-добре късно, отколкото никога, и по-добре зле, отколкото никак... 
Сега се радвам, че мога да запълня част от празнотата с актуални данни (2006 г.) от 
оригинални английски източници. Прилагам накрая кратко резюме на биографията и 
творчеството на Д. Филипс, извлечени от списанията на оксфордските колежи, в които 
е учил1. Той се оказва интригуваща личност с многостранни способности и интереси, 
с бурна джеймс-бондовска биография. Това обяснява в голяма степен някои от спе-
цифичните страни на книгата, но вероятно осветлява и моменти от биографията на 
българския изгнаник. 

 ... Поглед и към външното оформление, което те провокира да посегнеш към 
една книга. Мръсножълта обложка на мека корица; заглавие с неугледен шрифт и за 
капак – като анонс на съдържанието е изнесен единственият еротичен пасаж в цялата 
книга. Жалка, подвеждаща реклама. Заблуждава неизкушения читател, че му предстои 
среща с пикантерийно четиво. Разочарован ще е – не става въпрос за нестандартен 
секс, а за сатира и политика. Нито Георги Марков, нито последната му творба, нито 
родната читателска аудитория заслужават комерсиалните издателски гафове. Но да 
приемем, че и те са част от „побългаряването“ и „обалканчването“ на модерната евро-
пейска книга – не само в превода, а и в съпътстващите дейности и обстоятелства. Един-
ственият сполучлив и съответен детайл в оформлението е малкото портретче със сме-
ещия се образ на писателя. Точно тази присмехулна, лъчезарна физиономия завинаги 
ще остане визитката на Георги Марков и на неговата посмъртна творба в световната 
сатирична литература. И въпреки вторичните недостатъци, можем само да сме благо-
дарни на родствениците и на „Балкани“, че след 30 години направиха необходимото, за 
да прочетем най-сетне тази забележителна книга на родния език на писателя. 

Свидетел и съавтор
Каква е ролята и докъде се простира намесата на Дейвид Филипс може да се научи 

единствено от интервюто с него, осъществено от БНТ през далечната, все още изпълне-
на с надежди 1992 г. Тогава този съвършен английски джентълмен казва знаменателни 
думи за човека и писателя Георги Марков и хвърля оскъдна светлина върху историята 
на книгата. Просто няма кой да му зададе необходимите и точни въпроси, защото явно 
си личи, че интервюиращата журналистка, младата по онова време Диляна Гроздано-
ва, не е разгърнала изданието, което държи в ръцете си. По отношение съавторството 
на двамата тя задава следните три въпроса: „Защо подписахте книгата с псевдоним?“, 
„Кой пишеше?“ и „Карахте ли се?“ Представете си каква информация може да извлече 

1 Jan Weryho. David William Phillips/ 1929–2006. EXSETER COLLEGE. REGISTER 2007 / p. 
22-32; http://www.exeter.ox.ac.uk/documents/alumni/publications/register-07.pdf;

Edward Alleyn club magazine. Series 7, N 1, p. 10. OBITUARIES. David Philips. C . 1940-1946.
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с тези елементарни питания! Години, дати, приноси, избор на жанра, съдбата на из-
данието, рецепция и отзиви в пресата – такова литературно любопитство е чуждо на 
миловидната журналистка, но също и на съответните телевизионни редактори. Слава 
Богу, сведенията на интелигентния събеседник са конкретни и с богат контекст от зна-
чения. Докато не се намерят други записки и архивни документи, ще разчитаме на тях 
за биографията на „Шимпанзето“, на собствената си интуиция и на аналитични подхо-
ди, белким се доближим до тайните на тази сензационната книга. 

Дейвид Филипс е журналист и писател, автор на сатирични новели. Работил е в 
гръцката редакция на ББС, където негов шеф е Кристофър Дилк, бащата на Анабел 
Дилк, съпругата на българина. Запознанството му с Георги става чрез тях и продължа-
ва до самия край като сърдечно приятелство и съвместна работа. Бил е при агонизира-
щия писател в болницата „Сейнт Джеймс“, на погребението му е първият, който заявя-
ва, че българинът е отровен. В спомените на журналиста идеята за книгата се заражда 
на вечеря в ресторант, където разказал на семейство Маркови и Едуард Ашкрофт свой 
сън, свързан с актуалната политическа ситуация – смяна на министър-председателя 
Калахан2 от новоизбрания Линдън3. Във фантазмите на съня новият министър вне-
запно изчезнал на път за Лондон и на негово място се появило шимпанзе. „Събудих се 
с фразата „многоуважаемото шимпанзе“ – казва Филипс, – защото в Англия всички 
министри от правителството са „многоуважаеми“. По-важно е продължението на 
разказа. За мен беше учудващо, че Георги беше така погълнат от идеята, че не спря 
да говори за нея в продължение на един час. Бях отегчен и за да прекратя темата 
му казах – ако си толкова убеден, да напишем заедно книга. Шефът им Ед. Ашкрофт 
се обзалага на 10 лири, че няма да излезе книга от тази история. Може би затова, че 
ги е амбицирал с недоверие, е възмезден с посвещение в негова чест. Но нещо липсва 
в този интригуващ разказ – изговореното от Г. Марков в продължение на един час. 
Липсва спомен за инвенциите и идеите на писателското въображение, което се вкопчва 
в мотива и започва да скицира и импровизира сатиричния сюжет още в ресторанта. 
Никой не е виновен, че най-важният миг често не може да бъде запомнен и се пропу-
ска, защото не е осъзнат като такъв. Но е достатъчно да знаем, че гротесковата скица е 
попаднала на точния човек, намерила е готова почва. Кой, ако не Г. Марков може да има 
по-пьлна и цветиста представа за политическия маймунарник, за навиците и физионо-
миите на едни от най-примитивните политици – опознал ги е отвътре преди известно 
време. Моментално е открил универсалния код между политическо, антропологическо 
и социопатично в разказа на Д. Филипс. На мига е схванал художествения капацитет 
на идеята.

Лишен от дребнава суетност, излъчващ перфектно възпитание и коректност, ан-
глийският съавтор дава ценни сведения за съвместната им работа над книгата. Те са 
извънредно важни с литературноисторическата и психографската си стойност. Съби-
рахме се 2-3 пъти седмично в тази къща и докато хапвахме и пийвахме по няколко 
питиета, провеждахме дълги дискусии за книгата, за епизода, до който сме стиг-
нали. Аз правех много бележки, Георги ги прочиташе и преглеждаше и след това на-

2 Джеймс Калахан, роден на 27 март 1912 г., починал на 26 март 2005 г. Премиер на Обеди-
неното Кралство от 5 април 1976 г. до 4 май 1979 г. Партия: Лейбъристка. От 1987 г. е пожизнен 
Лорд. Предшестван от Харолд Уилсън. Последван от Маргарет Тачър.

3 Името „Линдън“ не фигурира в списъка на премиерите на Англия. Вероятно се касае за 
заблуждаващ псевдоним, за да не бъде реалният човек.
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писвах продукта. Беше сякаш на веселба, забавлявахме се да пишем. – спомня си 
Филипс. Преди да знаех изобщо за това интервю, докато четях книгата, непрестанно 
доловях празничната творческа атмосфера и така съм я описала: „Някаква неистова 
еуфория, щедрост на таланта, пиршество на въображението, порой от остроумия, иро-
ния и заразителен смях се лее от всяка страница. Писано е като за последно, с наслада 
от сътворяването, с аристократска снизходителност към земната суета и с вътрешна 
увереност, че това е успехът и постижението, за които всеки писател мечтае.“ Интервю-
то на Д. Филипс не ме опровергава, напротив, потвърждава тези ми прозрения. 

Авторите са двама, но световъзприятието им единосъщо – Двамата бяхме кри-
тично настроени, да осмиваме, особено политиците, които се вземат твърде 
насериозно и искат да ръководят живота на хората. Ние бяхме иконоборци (ДФ) 
Нарича ги още „помпозни хора и цивилни слуги“, които Георги не можел да понася. 
Съвпадение на характери, на възгледи и дарования у двама ексцентрични млади ин-
телектуалци, родени даже в една и съща година – 1929 – на катастрофичния 20-и век 
.Налице са всички условия за постигане на художествената монолитност на романа, 
а тя е безспорна.Това ме кара да мисля тандема като сполучена творческа симбиоза, 
нещо като Илф и Петров, отдавна възприемани като едно и също авторско лице. В този 
случай писателите са обединени и в двойния псевдоним, целящ анонимност, понеже 
книгата, според Д. Филипс, визирала починал британски политик. Но и псевдонимът 
крие символика, претоварен е със значения. В анонимния подпис местата са някак си 
разпределени – Дейвид си остава реално име на реалния човек, а Георги, на шега или 
несъзнателно, е иницииран в ролята на „светеца“ – воин, победителят на злото, негов 
патрон и покровител, комуто е вречен с кръщението си. Сега, в края на живота му, 
обетът към Свети Георги е преподписан. Може би с ясното съзнание, че се е наел със 
същото – да реже главите на ламята, съсипваща доброто и правдата в съвременния 
свят. Питам се дали, макар несъзнавано, в автосакрализацията не е закодирано пред-
чувствие за другия живот, но си казвам – не, не е възможно така спонтанно да се слеят 
митология и литература, смях и смърт, пророчество и съдба. 

Достопочтеният джентълмен, сдържан и овладян до съвършенство, много ми по-
мага, изяснявайки нещата с авторските роли: Беше много силна личност. Аз се шегу-
вах, че за да работиш с Георги трябва да си светец. Трудното за мен беше, че винаги 
трябваше да му давам път (т.е предимство – б. м.). През цялото време имаше мно-
го високо мнение за себе си. Мислеше за себе си като за велик писател. Отнасяше се 
често с мене сякаш бях писар – просто този, който записва. А много от виждания-
та по английски език са мои, също шегите са съвсем английски. Георги имаше много 
богат речник на английски език, но не бе овладял напълно конструкциите на езика. 
Понеже са единствен източник за биографията на „Шимпанзето“, цитатите са извън-
редно важни – само чрез тях можем да се доближим до истината за сътрудничеството 
в тандема. И в други моменти от интервюто, с тъга и усмивка Филипс допълва: „На-
писах 20 хиляди думи, към 70 страници текст. ГМ ги прочете и ги хвърли в коша 
за хартия. Каза: „Всеки компетентен журналист може да напише това!“ Исках да 
видя шимпанзетата в зоопарка. Той ми каза: „Недей, ще го развалиш. Много по-до-
бре е да си представиш шимпанзето“. Той смяташе, че въображението трябва да 
е преобладаващо в такава книга.“ Последното изречение е съществено свидетелство 
– показва кой е истинският писател – този, който умее да разграничи публицистиката 
от художествената литература. 
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Още в 1992 този човек, лишен от капка суета, изрича най-силната и точна харак-
теристика за личността на Г. Марков, когато в родината на последния цареше мълча-
ние по случая. Изключително умен, блестящ. Със силна вътрешна интуиция. Имам 
предвид, че е един от тези хора, които знаят нещата по интуиция, без да са били 
обучавани. Това е знак за гениалност. Мисля, че той беше гениален. Дейвид Филипс 
е имал усет за важното – разгадал е аурата на изгнаника пред себе си, затова смирява 
собствената си гордост и се подчинява на волята и обаятелния му образ. Странна и 
рядка симбиоза наистина, когато литературата ражда братство, а не ревност и съпер-
ничество. След автентичните свидетелства изводите за мен са следните – сигурно е, че 
освен отключващия епизод със съня, на Д. Филипс принадлежи и редактирането на 
синтактичните конструкции, тъй като Г. Марков не е владеел тънкостите на англий-
ското езиково строителство. И тънкият хумор, и изящно поднесените шеги несъмнено 
са издържани в стила на британската елегантност, а не в българската речева експресия. 
Извън стилистика и редакция, откривам ръката на Д. Филипс в перфектното бора-
вене с оксфордските университетски традиции и урбанистичната топонимия – напр. 
колежът Сейнт Симион, в който е учил, е сред централните места в романа. Дори не 
се съмнявам, че епиграфите към всяка от главите на романа са негово дело. Само той 
би могъл така добре да знае политическа история на страната си, за да може да издири 
подходящи цитати от речи и мемоари на английски държавници и политици. Това са 
сигурните следи от труда на английския съавтор – нему се дължи по право политиче-
ската конкретика, хумористичната орнаментика и стиловото шлифоване на англий-
ския текст. Дано в личния му архив са съхранени бележки и чернови от съвместната им 
работа върху „Шимпанзето“. Досега никой не се е заинтересувал от него, но един ден 
все ще стане публично достъпен и някой млад изследовател ще се зарови в архивите, 
за да открие цялата истина за удивителния съавторски тандем. Засега сме във сфера-
та на предположенията и приблизителните изводи. Едно е сигурно обаче – странното 
сътворчество е мотивирано от амбицията и усилието на един представител на българ-
ската литература да докаже европейската си идентичност, да се отърси от провинциа-
лизма, да се сближи с европейската естетическа модерност във време, когато родината 
му е в плен на тоталитарните догми на соцканона.

Увенчание на творчество и живот 
... И следва поглед към труда на българския писател. Сигурният начин е да се про-

следи творческата му еволюция, за да се види, че появата на „Достопочтеното шимпан-
зе“ е неминуема и закономерна. Стъпка след стъпка, заглавие след заглавие трасират 
пътя към умопомрачителната кулминация на неговото творчество. Би трябвало да 
се изследва и анализира натрупването на остро критични, социални, политически и 
нравствени мотиви, общохуманни идеи, да се открои сатиричната образност и иро-
ничната интонираност в цялото му творчество като се започне от новелите „Празното 
пространство“, „Санаториумът на д-р Господов“, „Портрет на моя двойник“ и „Жените 
на Варшава“ и се мине през пиесите „Атентат в затворената улица“, „Кафе с претенция“, 
„Аз бях той“, „Комунисти“, за да се стигне до „Покривът“ и „Задочните репортажи“, а 
накрай и до пиесата „Архангел Михаил“. Но това е голяма тема, все още игнорирана от 
родното литературознание... 

В посочените заглавия, а и в много други, са запечатани следите на социална не-
примиримост и етичен максимализъм; пламенност на емоциите и релефно визионер-
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ство, отличаващи най-дръзновения и модерен български писател на 60–70-те години 
на миналия век. Жажда за почтеност и морал в човешките и обществените отношения 
движат сюжетите на „Асансьорът“, „Празното пространство“, „Портрет на моя двой-
ник“, „Да се провреш под дъгата“. Пиеста „Комунисти“ и романът „Покривът“ са лите-
ратурен и граждански подвиг на истински хуманист, осмелил се да .отрече идеологи-
ческия фанатизъм и да покаже абсурдите на социалистическата система в годините на 
тържествуващия догматизъм.

Сатиричен талант и неподражаем хумор бликат в пиесите „Кафе с претенция“ и 
„Аз бях той“. Гражданин на света, демократ и интелектуалец, Г. Марков повежда битка 
срещу комунистическата система чрез безсмъртните си „Задочни репортажи за Бъл-
гария“. Предпоследната стъпка преди „Шимпанзето“ е симптоматична – пиесата „Ар-
хангел Михаил“ е творба от висок естетически ранг и ненапразно получава голямата 
европейска награда на театралния фестивал в Единбург. В нея Марков поставя пробле-
ма за властта през призмата на християнската етика и философия. Върху тази мащабна 
философска основа разработва и въпроса за избора на човека – както в личен, така и 
в метафизичен план. 

Изброените заглавия са изкачване на стъпала, а не маршируване по отъпкани пъ-
теки. Този автор ненавижда диктата, рутината и леността, не се подчинява на поли-
тически догми, експериментира в различни жанрови полета, с нови и разнообразни 
изразни инструменти. Непрестанно предизвикателство спрямо статуквото, търсаче-
ство на себе си и на мястото си в българската и в европейската литература определят и 
житейския му избор и решения. Той не бяга, не изменя, не е враг и предател, с каквито 
квалификации го клеймят и осъждат тукашните идеологически институции. Всичко 
му е дадено, за да може да осмисли натрупания жизнен опит и закономерностите на 
съвременния свят, без ничий контрол, без граници и съображения. Той интуитивно 
знае това и през целия си живот е вървял към свободата да може да напише книга като 
„Достопочтеното шимпанзе“.

И наистина романът стои особено сред всичко, излязло изпод перото му. Увенча-
ва делото му като последна дума и завет към културата на хуманизма. Това е знак на 
съвършена зрелост и максимално постигане на своята същност и съдба. За да създаде 
тази творба с такова опиянение и страст, той се е почувствал абсолютно освободен от 
страховете на обикновените хора и независим от веригите на каквато и да е система – 
задължен и посветен единствено на призванието си да поправя недъзите на общество-
то, докато се смее над системата, над човешката суета и над собствените си илюзии. 
Ангел-вестител на правдата или волнолюбив жребец из земната и небесната шир – та-
къв е авторът на сатиричната книга с озадачаващо заглавие. Още докато я създава, той 
вече витае във ведри и чисти простори – намигвайки към земното, с копнеж по иде-
алното, устремен към пантеона на скептичните пророци на световната цивилизация. 

Сюжет и герои, откровения и прозрения
Голямата тема на творбата е проблемът за Властта и злоупотребите с нея. Упадъ-

кът на демокрацията като политическа идея и властова практика, подмяната £ с лични 
и кастови интереси, както и подмолното политическо инженерство са обект на ориги-
нално хумористично обговаряне. Сюжетът на романа разголва моралната и духовна-
та поквара на политическата класа и то в един от бастионите на демократичния свят 
– класическата Великобритания. Политическата система е подложена на безпощадна 
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дисекция – осветени са участниците, механизмите и местенцата за сплетни и пазар-
лъци на елитната каста, абонирана за властта – клубове и лобита, спални и кабинети, 
тайни служби и мощни медии, кралски покои, парламент и граждански общности са 
в обектива на ироничния смях и пародийното изобличение. Лъсва същинското лице 
на политиката, а то не се състои от законност и принципи, не е конкуренция на про-
грами и личности, а безскрупулен бизнес. Зад фасадата на прословутите британски 
традиции, партии и институции са оплетени меркантилни интереси, също като у нас 
„водачеството“ се пръква в лъжа и разврат. Истината за деградацията на политиката 
като организиращ механизъм на държавата е разкрита по нестандартен начин – чрез 
жанрово съчетание на сатира с научна фантастика. Двама учени от Оксфорд, езико-
вед и антрополог, от години работят върху необичаен експеримент – обучават обик-
новено шимпанзе с цел да го превъплътят в политик за 48 чàса, използвайки неговата 
феноменална памет и способности за имитация. Ключов инструмент на дресировката 
е пристрастеността му към телевизията. Но докато антропологът Хенри Кийлър съ-
средоточено преследва научната си задача, то мотивите на саркастичния 90-годишен 
проф. Ричард Хокинс са морални и хуманитарни. Омерзен от лицемерието и цинизма 
на управляващите елити, професорът е решен да покаже дъното на падението им, за 
да може да умре, смеейки се сардонично над суетата на сънародниците си и над чо-
вешката глупост изобщо, както сам си пожелава. Експериментът успява – дресираното 
шимпанзе Уайт Кинг замества на премиерското кресло маймуноподобния депутат Кен 
Уайт, упоен и отвлечен от учените в момента, когато тройната партийна коалиция, след 
задкулисни пазарлъци, обявява неговата кандидатура за премиер на правителство на 
„националното обединение“. Последният се оказва най-подходяща пионка за лейбъ-
ристи, либерали и консерватори, които в нормална демократична среда би следвало да 
са съперници. Философията на властолюбието и безпринципността на подобни съгла-
шения е събрана в лайтмотива: Лявото ще стане дясно, а дясното ще бъде ляво или 
както някои уважавани членове предпочитат – дясното ще бъде ляво, а лявото ще 
бъде дясно. Шимпанзето го превръща в „програма за управление“, сведена до реформа 
на уличното движение. Алюзията със съвременния политически живот поне на местна 
почва е толкова силна, че тази проста фраза се възприема като формула на демагогията 
и конформизма. Българската публика ще разчете гротесковия сюжет като изключител-
но правдоподобен и злободневен. А и съвсем наскоро преживяхме кошмара, наречен 
„тройна коалиция“, не като фентъзи четиво, а като брутално ежедневие... 

Единосъщо и за двата обекта на дирижирания избор – посредствения Кенелем 
Уайт и интелигентната маймуна Уайт Кинг – е способността за зазубряне и повтаряне 
на празни фрази; дългото и мъгляво говорене като способ за измъкване от всяка си-
туация. Номиналната политическа компетентност и ораторски умения на „многоува-
жаемите“ политици се оказват съвсем по мярка на нелепите двойници и това е част от 
сатиричното оцветяване в романа. 

Насловите на отделните глави накъсват и динамизират романовия текст, без да 
имат самостоятелна смислова функция. Словосъчетания от рода на „Друзила подгот-
вена“, „Кинг и кралица“, „Кинг ще го направи“ са част от стратегията на недоизказване, 
провокация и изненада, а те са предпочитан похват за модерния наратив. Същият из-
разен маниер се удвоява в речевия слог на един от персонажите – проф. Хокинс. От-
тук нататък фентъзи, пародия и реалност се преплитат в широколентов жанров син-
тез, който няма общо с епическото като романова характеристика. Пространствената 
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динамика е впечатляващо кинематографска – менят се стремително емблематичните 
лондонски екстериори. Фабулата овладява английските салони, навлиза в старинни 
оксфордски аудитории и клубове, в кабинетите на Дауниг Стрийт, Уайтхол и Уестмин-
стър, минава през института за изследване на примати Боър Хилс и Скотланд ярд на 
път към Бъкингамския дворец и оттам към Елисейските полета на Париж. Смяна на 
пространства и изненадващи обрати, сензационни и крими ефекти, порой от случки, 
визии и герои, емоции и състояния, изпълнени с напрежение и предизвикателства, 
освежени от тънка ирония или цветист хумор, са инструменти на динамичен разказ, 
който неусетно налага идеята за опазване на човешкото от покварата на политиката. 

За да гарантира автентичност на сюжета, повествователната техника залага на 
документалност и предметност, балансирайки фантастичния елемент с участието на 
Уайт Кинг. Документалният модус обхваща епиграфите – цитати от речи и мемоари на 
действителни британски министри, лордове, политици, поставени под наслова на вся-
ка глава. Съотнесени с конкретните епизоди, те се превръщат в анонс или контрапункт 
на съдържанието, в двусмислен намек и закачка, прелюдия към ироничната атмосфе-
ра на текста. Всяко от тези изречения илюстрира частица от смисъла на английската 
политическа философия и специфичния британски стилов маниер. Силна алюзия за 
достоверност внасят и цитатните заглавия и коментари от колоните на популярните 
вестници „Дейли мирър“, „Дейли експрес“, „Таймс“, „Съндей експрес“ и др. Те са под-
брани така, че да съответстват на романовите събития. Фентъзи сюжетьт постоянно се 
смесва и припокрива с реалността; границите между живот и измислица се размиват и 
пародията попада на точния адрес – прогнилата демократична фасада. 

Още през 70-те години на миналия век „Достопочтеното шимпанзе“ поставя тема-
та за могъщата роля на медиите за манипулиране на общественото мнение и поддър-
жане на статуквото. В медийния отбор първото място заема, разбира се, телевизията, 
дебнеща по петите на шимпанзето-премиер. Тя е своего рода медиум, чрез който годи-
ни наред маймуната усвоява псевдополитическото говорене и имитация на публични 
жестове, тя съгражда образа на „политизираното животно“, след това го превръща в 
герой на деня, пропагандира го като лидер. Но телевизионният процес е медал с две 
страни – може да превърне животното в министър, може да превърне и зрителите в 
тълпа глупаци. Темата звучи изключително актуално и днес, а това е показател за уни-
версалния дух на творбата. Модерни художници, анализатори и присмехулници, авто-
рите улавят негативните тенденции и болестните симптоми на обществото в зародиш 
и ги облъчват с изцелителен смях или хаплив сарказъм. Времето не ги опровергава, а 
напротив – доказва, че тревогите на съвестта на интелектуалния тандем са били осно-
вателни. Днешната българската реалност например е жестока реализация на тяхната 
прозорливост – и тук от години медийните продукти не пропускат шанса да стават 
премиери. 

Шимпанзето и неговите роли 
Тази книга не е еднозначна и лесно разгадаема – многопластови са както структу-

рата и смислостроенето, така и психоемоционалната гама. Подтекстовост, загатване, 
двусмисленост и многомерност са елементи в семантичната полифония. Множеството 
персонажи са представени освен със социалните си роли, и с уникалната си индиви-
дуалност и чудатости. Пластично и психологически уплътнени са не само четирите 
главни действащи лица, но и мнозина от второстепенните персонажи – фамозната се-
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кретарка Друзила Талкин, адмиралът Бингъм–Браун, яростен съперник на пленения 
Кен Уайт, депутатът на район Астън Вила Бейкуел, парламентарната лъвица Етел Фен-
шъв и др. Феноменът сред образите обаче – шимпанзето Уайт Кинг – първоначално е 
огромно предизвикателство и след това е култовото постижение на авторите. Това е 
ролеви персонаж, натоварен не само с пряко действие, но и с многобройни символни 
значения и семантични раздвоения. Той е архетип, природен феномен, но и креатура 
на човека и на обществото – те го изваждат от научната лаборатория и му връчват ви-
сока социална роля. Продукт на научен експеримент и на политическо инженерство, 
конспиративно внедрен в ролята на премиер, според основната художествена задача 
би следвало да олицетворява самоуверената наглост и невежеството на политическите 
въжеиграчи. Елементарната схема обаче е изоставена, за да се извлече абсолютен худо-
жествен максимум – образът притежава неизчерпаема дълбочина и пластика. Освен 
политик и лорд-пазител на Хазната, героят се оказва и в ролята на катализатор, който 
изважда наяве смущаващи социопатични явления. Припознавайки шимпанзето като 
лидер на нацията, самата нация, а и всеки отделен персонаж, имат шанс да се себеопоз-
наят. Посредством животинското се отчита индексът на цивилизованост на човешката 
общност, доколкото тя може да се съизмерва и самонаблюдава. В най-високата степен 
на своите ролеви функции шимпанзето се оказва коректив на изгубената човечност, 
индуктира милосърдие, сърдечност и надежда в британските поданици, а това се оказ-
ва най-важно от социална гледна точка. 

След многогодишна дресировка за очовечаване, Уайт Кинг усвоява репетирано 
публично поведение, разполага с резерв от шаблонни цитати и ги използва на място 
в подходящи моменти. Оправя се добре в критични ситуации. Целта на сатирата е да 
подскаже колко малко е необходимо, за да се превърне една маймуна в политик. Инте-
ресни за авторите обаче са реакциите на останалите персонажи: И все пак, ако това 
беше животно, то беше силно политизирано животно. Маниерите, жестовете, 
усмивката и гласът, особено гласът бяха сто процента уестминстърски. (с. 153) 
Това е основният план в замисъла, но той не изчерпва идентификационните нива на 
образа. Зад тънкото лустро избликва могъщата генетика на животинското, която Уайт 
Кинг спонтанно демонстрира в парламента, на „Даунинг стрийт“ 10, на площад Етоал 
в Париж, какво остава в спалнята на Друзила. Физиологично-соматичното е разгулно 
представено в поредица от сцени и би трябвало да шокира изисканата парламентарна 
публика, но, макар смутена, тя се примирява с животинската вулгарност. Така сама 
се вмества в гротесковата ситуация, реакциите £ са не по-малко противни, отколкото 
деянията. Големият шок в книгата произтича от тази линия на идентичността – най-
трезвомислещите участници са уверени, че на премиерския пост се е озовало шимпан-
зе. Никой обаче не обелва дума, всички единодушно си мълчат. Тук авторите навлизат 
в кошмарите на социалнопсихологическия анализ – излизат наяве разнообразните 
мотиви на спотайването, поради които кралица, министри, експерти, лордове, тайни 
агенти, депутати, фенове и тълпи не само разпознават шимпанзето и се примиряват с 
него, но и го харесват, накрая дори изпадат в делириум. Съображенията на човеците, а 
не поведението на маймуната предизвикват моралния потрес. Нравствената поквара 
и ценностната девалвация, духовните и морални деградации на обществото пораждат 
културен шок, с който сатирата е постигнала голямата си цел. Наборът от цитати, по-
казващ рефлексиите на участващите персонажи, макар и дълъг, е наложителен – той 
разкрива една колкото комична, толкова и отблъскваща порочност на личното, соци-
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алното и политическото в общество, където границите между добро и зло са релати-
вирани, а демокрацията е параван пред лицето на фалша и аморалността. 1. Не е мой 
проблем, ако е шимпанзе – помисли си Хари, срещайки погледа на Друзила. (с. 153) 2. 
Няма да е по-добър или по лош от другите и това е факт – измърмори Еди. (с. 153). 3. 
Човекът вътре у Крейвън почувства силното желание да извика: Но ти си шимпанзе! 
Държавният служител у него устоя на този порив. В такава безпрецедентна ситуа-
ция първото нещо, което бе нужно, беше предпазливост.(с. 155). 4. Стенли Хемипсет: 
Бе озадачен от това, което сметна за огромна промяна в своя близък приятел Кен 
Уайт, но след като бе получил пост в кабинета по негово разпореждане, беше напълно 
доволен от статуквото. 5. Глава 17 „Прегледът“ е забележителна в това отношение. 
Посветена е на мъките на тайните служби да разгадаят мистерията: „кой и какво е 
поставило шимпанзето там“. След прецизни издирвания и анализи тук достигат до 
следните изводи: Собствени проучвания и размисли по въпроса на ГД (главен дирек-
тор – б. м., Ц.Т..) го бяха убедили,че от гледна точка на националната сигурност на 
Даунинг стрийт 10 не можеше да има никой по-добър от едно обикновено или маски-
рано шимпанзе. (с. 251) Има и още нещо – то никога няма да публикува мемоари. (с. 
183). 6. Министрите от кабинета: Да се поставя под въпрос авторитетът на този 
министър-председател беше просто като да се поставят в опасност собствената 
позиция, власт и престиж. 7. Депутатът Бейкуел: Съвсем няма да нарека Уайт май-
муна, а ще кажа на парламента и на страната, че той е един от най-достопочтени-
те, най-принципните и най-прозорливите хора, които някога са заемали този висок 
пост4. 8. Кралицата: Приличаше и на маймунка и тя усети, че той имаше сходство 
с кучетата и конете, които тя толкова обичаше. 9. Друзила: Но каквото и да беше, 
който и да беше той, звяр или човек, същия този ден той щеше да стане, реши тя 
докато оправяше косата, грима и роклята си, министър-председател, а тя, винаги 
до него, щеше да бъде незаменимата му помощничка. 10. Други хора от тълпата каз-
ваха, че дори техният местен представител да е шимпанзе, то не бе като другите 
шимпанзета, а бе Достопочтено шимпанзе. (с. 262) 

Крах на почтеността, на доблестта и съвестта – това е крах на хуманизма и кру-
шение на системата на демокрацията. Шимпанзето Уайт Кинг всъщност е зооморфна 
метафора на омаймунчването на политическото битие. Тя подсказва механизмите за 
появата на фашизоидна диктатура, ако има кой да я осъществи. Лявото ще бъде дяс-
но, а дясното ляво... няма да имаме тоталитаризъм на лявото или дясното...нека 
се обединим... единно правителство... и единен народ. В тази реч откънтява ехото от 
познатите лозунги на шизофренните диктатори на 20. век. Романът е силно преду-
преждение към западните демокрации за това колко тънка е границата между свобо-
дата и тоталитаризма. Показва кой всъщност издига маймуни-психопати като Хитлер 
или садисти като Сталин на челни позиции във властта – това са похапващата тълпа 
и покварените политици. В български условия същият политически сериал се реа-
лизира неколкократно и все в трагикомични варианти. Дейвит Филипс намеква, че 
книгата е посветена на Невил Чембърлейн или на фамозния „Линдън“, аз имам ос-
нования да мисля, че Георги Марков е имал предвид друго – така дълбоко е познавал 
националните особености и история, че е гледал не само назад, а и 30 години напред 
в българското бъдеще чак до 2009 г. Изворът на една гениалност може да се корени в 
националното величие, но по-често – в националния срам. Универсалната валидност 

4 Запазен е говорният дефект на героя.
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на тогавашния писателски поглед днес се проявява в актуални политически ситуации с 
трипартийни коалиции. Размишленията на министрите от кабинета на „националното 
обединение“ положително не са само английски патент. 

В телевизионното интервю на БНТ с Д. Филипс има пасаж, за който всеки литера-
туровед трябва задочно му благодари. Той дава отговор на въпроса защо в края на кра-
ищата шимпанзето Уайт Кинг е изобразено със симпатия в една сатирична сага. Този 
странен образ покорява не само фикционалните персонажи, но и читателя, преди той 
изобщо да знае за интервюто на Филипс. Разказът обяснява защо: Понякога Георги се 
идентифицираше с шимпанзето. Той мислеше, че е ужасно за едно шимпанзе да бъде 
министър-председател, че то би страдало много, ако е министър-председател. Ко-
гато четете за шимпанзето и неговата реакция, това е реакцията на Георги за 
такава ситуация.

Невероятното въображение и чувствителност на българина се трансформират в 
богато нюансирано извайване на образа. Г. Марков показва маймуната като чиста при-
рода, която не може да бъде съблазнена и развалена от властта и политиката, нито от 
лицемерието на хората. Антропоморфията се реализира на различни равнища – физи-
чески, психологически, знакови. Писателят често сравнява шимпанзето с дете, търсей-
ки сърцевината на неговата природа. За да насити образа с индивидуалност, той спира 
поглед върху очите. Всички забелязват необикновената топлота на тези очи, най-вече 
кралицата. Разчувствана от този странен мъж, „чийто топъл и непретенциозен харак-
тер усети“, тя изпитва желание да го погали по гърба. Такива куриозни сцени не са 
рядкост по страниците на книгата. Авторското обобщение е в следните редове: Но въ-
преки, че очите на Кинг не бяха типичните за едно шимпанзе, не бяха и студените 
очи на политик. В тях имаше прекрасна топлина. Ето го и съчувствието към това 
самотно, изтръгнато от средата му същество – епизодът със скриването му в затънтен 
ъгъл на „Даунинг стрийт“ 10. Това е единствената възможност да остане насаме с тъ-
гата си, със спомените си за отдавна изгубената си майка и за джунглата. Последната 
страница от главата „Близост до краля“ е уникална – написана е лирично, емоцинално, 
сетивно-пластично и звучи като изповед. Писателят изгнаник сякаш е изплакал собст-
вените „скрити вопли“ по изгубената майка, по невъзвратимия роден свят. И други 
дребни детайли, вложени като знаци на скръб и раздяла, подсилват алюзията за иден-
тичност на повествователя и героя – пронизващите писъци на самотна птичка, непре-
одолима телена ограда пред свободата и др. Тъгата на животното е толкова човешка и 
съкровена, че внушава усещане за автобиографичен компонент.

Поради своята пластикопсихологическа и социална многозначност, образът на 
Шимпанзето далеч надмогва първоначалното сатирично задание, представящо живо-
тинското в политиката и политическото в маймуната. Българският автор е този, който 
го хуманизира и го превръща в коректив на изгубената човечност. То забравя достопо-
чтения си имидж, когато трябва да свали мяукащото котенце от камбанарията на Св. 
Алипий Стълпник, превръща се в изплашено дете под рева на самолетите „Мираж“ 
и моли Кийлър да го върне „у дома“, радва се като дете на шумните приветствия на 
парижаните. Неговата естественост и другост вдъхва на хората оптимизъм, че нещо се 
променя след толкова години на фалшивост, отчуждение, безнадеждност и празнота. 
Антропоморфизмът също се разгъва многопланово – очовечаването на шимпанзето 
очовечава и самите хора, връща им изгубени стойности и надежди.
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Различни конотации се наслагват около образа на Уайт Кинг – близо до него ро-
мановите персонажи започват да се чувстват по-свободни в жестове и поведение, да се 
самонаблюдават и преоткриват – неочаквано забелязват животински черти в лицата 
на ближните. Най-злополучен в това отношение е ГД – главният директор на тайните 
служби; човек с изострена подозрителност, който все по-често открива в сътрудниците 
си зооморфни черти, маймунски изражения... Идеята е дефинирана в реплика на проф. 
Хокинс, когато наблюдава по телевизията физиономиите на британския премиер и 
френския президент: Обзалагам се, че много хора се питат кой от двамата е шим-
панзето. Поредица от огледални ситуации и диалози внушават, че антропоморфното 
и зооморфното са по-скоро сродни, отколкото категорично разграничени. Жанровите 
фентъзи характеристики постепенно се маргинализират, фантастичното изглежда все 
по-реално и обикновено. Тънката бразда между видовете изчезва, щом хора и общно-
сти потъпкват ценностите, натрупани по дългия път на еволюцията и цивилизацията. 
От същото тематично ядро на сходство и различие тръгва и хуманистичната идея за 
взаимно облагородяване чрез обръщане на човека към природното. Силен акцент в 
тази линия е промяната, изживяна от втория романов герой – Кен Уайт. Размяната 
е смислопораждащия елемент още при структуриране на сюжета. Шимпанзето става 
премиер, а избраният за премиер е заключен при приматите в терариума на Боър Хилс. 
Компанията им неочаквано стимулира проявата на неподозирани дарования у плене-
ния Кен Уайт. Сред тях той намира себе си и своето призвание – оказва се истински 
творец на барабаните в маймунския джазов оркестър и за пръв път в живота си е щаст-
лив да открие, че природата не го е лишила от талант

 
Финал и безкрай 
Aпотеоз на въображението, великолепен хумор, визуална графика и свръхинтен-

зитет на действия и емоции характеризират последните две глави „От арка до арка“ и 
„Ези тура“. Според мен това са гениални страници от световната политико-сатирична 
проза. Триумфът на английския премиер в Париж, описан в главата „От арка до арка“ 
е картина на един полудял, объркан свят, в който нещата са обърнати с главата на-
долу. Текстостроенето тук дублира динамиката и бързината на телевизионна камера. 
Наративът забързано наслагва множество„клипове“ – кратки пасажи, улавящи звуци 
и викове, хаоса на многолюдно движение, менящи се картини, отделни детайли, ин-
циденти, лица и групи от тълпата. В същото време е обхваната цялостната панорама в 
сърцето на Париж – площад „Етоал“, ул. „Виктор Юго“, булевард „Осман“ с полицейски 
кордони и оркестри, с напора на стотици хиляди хора. Трети план е зает с конкретиката 
около най-важните персонажи. Той влиза в будоара на френския президент, проследя-
ва лимузината на британския министър-председател по пътя към Триумфалната арка, 
а също и одиозната фигура на адмирал Бърнам Браун, предрешен като „псевдочакал“, 
имитиращ героя от романа „Денят на Чакала“5и решен да застреля английският пре-
миер по същия начин. Цитатът на чуждото произведение тук има пародийна функция. 
Комичният адмирал, накичен с всичките си ордени, е пародия на страховития между 
народен килър и така става пародия и на английската военщина. Но е пародиран и 
целият помпозен ритуал на срещата на държавните глави. Вместо величаене и благо-
говейност към височайшите лица, церемонията се превръща в карнавал, в разюздано 
народно веселие. Остроумните французи надяват маски на шимпанзета, развяват мно-

5 Фредерик Форсайт. Денят на чакала. 1971.
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гозначителни лозунги, например: „Да живее дружбата между английските и френските 
шимпанзета“, а вместо цветя хвърлят банани. Така адмиралът-псевдочакал, подкрепен 
от ИРА, стреля по хвърчащи банани, а не по омразния си съперник. Впрочем, и „ба-
наните без кости“ се оказват един от символите на политическото безгръбначие. На-
край тълпите понасят на ръце шимпанзето, докато президентът им остава да стърчи 
самотен и намръщен под Триумфалната арка. Великолепна пародия и искрящ хумор, 
обозначаващи липсата на комуникация между властта и тълпата. Хилядното множе-
ство предпочита и приветства естественото поведение на достъпния управник, трогва 
се от неговата детинска приветливост и го приема за един от тях. За сметка на това 
демонстрира безразличие и досада към студеното високомерие у върховния символ 
на държавността, към официозния церемониал и грандоманските проекти. Копнежът 
по равенство и братство е жив в човешките сърца, желанието за автентичност, стиму-
лирано от шимпанзето, става неудържимо и множеството взема нещата в свои ръце. 
В отделните ярко осветени сцени авторите влагат може би идеята, че властникът не 
трябва да си издига трибуни и да гледа отвисоко поданиците си, защото в такъв случай 
те биха предпочели един примат, вместо политик. Както неведнъж се случва в истори-
ята и в съвременността. Слава богу, че френската революционна патетика на 18. век е 
деградирала до карнавален фарс – във втората половина на 20. век не отсичат главите 
на аристократите, само ги осмиват и окарикатуряват... Създателите на „Достопочтено-
то шимпанзе“ са смели рицари на идеала за демокрация в неговия чист, първоначален 
вид, и затова са се превърнали в критици на плутокрацията, независимо къде се поя-
вява тя – отвъд или зад Желязната завеса . 

    
Смях и смърт са заедно 
Това е един наистина отворен финал и въпреки това е истински финал с главно Ф. 

Поради следните произшествия. 
Проф. Ричард Хокинс, инициаторът, поръчителят и вдъхновителят на този по-

литико-научен и криминален експеримент наблюдава по телевизията церемонията в 
Париж и разбира, че е достигната кулминацията на ехидния замисъл. Че пред очите 
му се случва неговият личен триумф. Гигантският сценарий се реализира на една ве-
лика световна сцена, каквато е Париж, а телевизията покрива цялото земното кълбо. 
Под Триумфалната арка триумфират не умът и мъдростта на човека, а подлостта на 
политическата класа и глупостта на тълпата. Проектът за национално и за европейско 
обединение „от арка до арка“ е осмян и снизен до проект на политическата грандоман-
щина . Шимпанзето на Х. Кийлър е поставено на глобалния „площад на звездата“ като 
огледало за обратно виждане, след което тичат обезумели кряскащи тълпи. Цялата сце-
на е един трагикомичен фарс. Ечи сардоничен кикот над бедното, окаяно човечество, 
което се забавлява, докато носи на ръце гибелта си. Смехът е фикционално персона-
лизиран – отначало е тих и саркастичен, с радост от бляскавото постижение, след това 
става циничен, дрезгав, неудържим, изригва в истерично кискане, което неудържимо 
се лее от старческото гърло на Хокинс. Задушен от пристъпа, професорът рухва на 
пода, но дали от доволство или от ужаса на разбраното, никой не може да каже, най-
малко нещастният Кенелем Уайт, присъстващ на сцената. Безпощадният смях се оказ-
ва вестителя на смъртта. За пръв път в световната проза смях и смърт се обединяват в 
едно, опонирайки на красивата реплика, че смехът ще спаси света. Смехът убива героя 
на романа.
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Книгата е завършена, готова за печат. Месец преди да се появи, трагична вест оби-
каля световната политическа сцена – отровен е и угасва в адски мъки българският пи-
сател и дисидент Георги Марков, авторът на прочутите „Задочни репортажи“ и на все 
още неиздадения фентъзи роман. Смъртта застига дръзкия шегаджия преди да е про-
кънтял хапливият смях, затворен в кориците на последната му книга. Фикционалната 
фантазия за Р. Хокинс се превръща в зловеща реалност за Георги Марков. Политизира-
ните шимпанзета, които и да са те, където и да се намират, за разлика от добродушния 
Уайт Кинг, никога не ще простят на този, който публично ги осмива и унизява. А може 
и да са направили международен консорциум за убийството на „Свети Георги“, воинът 
на правдата. Безкрайно обнадеждаващо е, че не успяха да унищожат смеха. Макар след 
30 години, ехото му все пак стигна до България и сякаш моментът е нарочно избран, 
улучвайки ситуация, уподобена на романовата. 

Битката между политическите шимпанзета, завзели властта, и интелектуалните 
елити ще продължава – подсказва го финалът на книгата. На последната страница в 
института Боър Хилс се появява отново черната министерска лимузина, за да прибере 
лорда-пазител на Хазната, а двамата изплашени двойници – Кен Уайт и Уайт Кинг– 
ужасасени от вероятността да се върнат на „Даунинг стрийт“ хвърлят жребий. В очите 
им се чете страх и отчаяние, защото ще загубят най-скъпото – собствения си живот, 
свободата и щастието си... Разказът секва, преди монетата да падне. Един от тях – май-
муната или човекът, незнайно кой – ще заеме креслото на министър-председателя. Фи-
налът остава отворен, но сценарият продължава – тогава и сега, тук и някъде там, и 
може би всякога. 

Ако книгата е парещо актуална след 30 години, това означава, че е уловила трайни 
явления и дълбинни процеси в развоя на обществото, че отстоява универсални иде-
али на хуманизма и справедливостта. Значи не е българска, нито английска, а е об-
щочовешка. Ако е жива и пулсира от остроумие и след три десетилетия, то значи, че 
се равнява с класиката на жанра. Тази книга мери ръст и значимост с известни имена 
и заглавия – Джордж Оруел с „Фермата на животните“, Кърт Вонегът с „Галапагос“ и 
„Котешка люлка“, Михаил Булгаков с „Майстора и Маргарита“, Робер Мерл с „Добре 
охранявани мъже“ и др. Тя е излазът на скромната ни литература от провинциалното 
русло и свито самочувствие на сцената на непреходната световна класика. 

ПРИЛОЖЕНИЕ6

Jan Weryho. David William Phillips/ 1929–2006. 
EXSETER COLLEGE. REGISTER 2007 / s. 22-32
http://www.exeter.ox.ac.uk/documents/alumni/publications/register-07.pdf

ДЕЙВИД УИЛЯМ ФИЛИПС (1929–2006)
От най-ранна възраст показал необичаен талант, на 14 години получил стипен-

дия за един престижен колеж, а на 17 се записал като частен ученик в Ексетър Колидж 
в Оксфорд. Бил нисък на ръст, с остър ум и голямо чувство за хумор, всичко това съче-
тано с природна скромност. Заразен от Байроновска романтика, се влюбва в Гърция 

6 Оригиналните публикации бяха издирени и преведени от английски от Бианка Алексан-
дрова, заклет преводач в Мадрид, Испания.
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и в съвременния гръцки език. Заминава за о-в Родос да пише докторат за диалекта на 
острова. Огромният му ентусиазъм го подтиква да изучава също турски и албански, 
да посети Албания по времето на Енвер Ходжа, за да проучи разни мюсюлмански тра-
диции, останали в съвременна Гърция. Приема православната вяра. По време на кипър-
ската криза обаче го изолират заради британския му империализъм, от една страна, 
и го смятат за шпионин на Турция, от друга, поради познанията му по турски език. 
Обявяват го за „персона нон грата“ и се връща в Лондон. Научният му ръководител, 
грък, професор Трипанис, го подкрепя в защитата на докторската му дисертация в 
Оксфорд, но отказва да го препоръча за преподавател по съвременен гръцки в Оксфорд, 
дори не му дава препоръки за други не така престижни университети. Решава да се от-
даде на писателството, негова стара мечта, и започва с „Достопочтеното шимпан-
зе“, в съавторство с Георги Марков. Втората му книга също е сатира, „Премахнати-
ят човек“, в която се долавят нотки от младежкия му романтизъм, появява се също 
и една турска героиня, Ясмин. Третата му книга, „Разговори в Шизенската градина: 
Исус от евангелията, жените, сексът и семейството“ няма нищо общо с първите две. 
Основава се на съвременната критика на четирите евангелия и на противоречията в 
ученията на Исус. За много християни тя е смущаваща и дори обидна с някои заглавия 
на глави като „Душевно болен ли е бил Исус“ или „Бил ли е хомосексуалист Исус“. 

Работи като Програмен ръководител на гръцки език на ББС Уърълд Сървис и 
трябва да преподава по два часа седмично съвременен гръцки език на Енох Пауъл, за 
да му разрешат да води предаванията на този език. За кратко време преподава кла-
сически езици в Дулуич, където е вербуван от МИ 5. Откроява се също като редактор 
на списанието на Файнейшъл Таймс „Живущи в чужбина“. Сътрудничи и с ББС радио 
4 Дейли Сървис. Има голямо приятелство с българския дисидент Г. Марков, на чието 
погребение чете слово. 

http://www.exeter.ox.ac.uk/documents/alumni/publications/register-07.pdf
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Ирина Войнова

НАВЪН Е ЧИСТО

Не ми е нужен гроба ти,
развей байряка!
Надгробни, плочите тежат, 
а пътищата,
Дяконе, 
те чакат.

Напразно псетата да точат
зъбите си за ризата и пояса,
а гарвановата зловеща почит,
нека друга стръв да проси –
предателите, 
до корен заклеймени,
дано със сребърници се задавят!

Аз знам, ще ти е трудно денем – 
тръгни към мен когато се здрачава.

Дори да скръцне вратнята на двора
и бухалът неверник се изкиска,
ела, за Свободата ще говорим,
аз вече проверих, навън е чисто.

ЗА СВОБОДНАТА ВОЛЯ

Свободата не е плод
да го разрежеш
и да раздадеш за помен

Имам право 
хрисимо 
да премълчавам

имам право
да крещя 
до самовзривяване

Имам право да пълзя
и да се изправя 
също имам право

И добър е Бог
обича ни по равно

Но някого 
с надежда окрилява
другиго – 
с кураж да си я вземе

Худ. Роман Кисьов
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СПИРАЛА НА БОЛКАТА

На крачка – 
по косъма на битието
живота тържествува 
а смъртта 
на дървен кон – узряла
търси пролука да се промъкне

По нажежения си път
тъмноок младеж почти момче
пилотира в тъмнина от рани

Отлюспва ги умишлено
и по сладникавия мирис 
на гангрената 
няма как да се изгуби 
в мрака на болката

Ах 
само да не беше
спирално-хипнотичната усмивка –
снопче светлина 
в неутешеното му детство

КАПАНЪТ НА БЯЛОТО ХЛЕБЧЕ

В подножието 
на пътуващ айсберг
на границата на замръзване
ще се събудим може би
но не и днес 
Не и тази вечер

Системата преживя – 
разплута двуизмерно 
сумти доволно от екрана – 
приижда тъмното ѝ тяло 
гази ледените сталактити 
между които сме се спотаили 

Всеки 25-ти електрон 
забива цветни флагчета
задрасква трие 

Худ. Роман Кисьов
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и наново разграфява 
прерийната пустош в паметта ни

маркира репери 
чертае граници
за недостъпни територии 
на въображението

Десет божи заповеди
и десет милиона правила
за всеки ден за всеки час
за вдишване и за издишване

за този и за онзи свят -
за всички светове 
изчезнали и новородени:

за да заслужим бялото си хлебче
наркотик за сладки сънища

САМОТНИТЕ ЕЗДАЧИ НА НАДЕЖДАТА

І.
От хиляди посоки
една ще те подмами
в червената пустиня на катарзиса.

От ничия благословия нямаш нужда –
друг кове за теб
пътни и безпътни знаци
и кармичните уроци
на твой език превежда.
Ти си този, който ще избира:
от всички изкушения – 
сладката умора,
пред дългата безпразничност –
мига на поражения.

За жаждата ти аз ще пълня
пясъчните кладенци с утеха.

Худ. Роман Кисьов
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ІІ.
Седиш на куфара си и навън се взираш.
На приливи и отливи 
очите ти изтичат деформирани.

На приливи и отливи, 
а аз се моля 
живота ти да не угасне като моя 
в сухото корито подир отлива.

Седиш на куфара,
съзвездия подреждаш.
От всички вероятности 
една възможност
пенливото шампанско на нощта отцежда.
Даде ли знак,
узрелите ти стъпки ще се втурнат
след лунната погача, по ръба търкулната.

И без да се сбогуваш…
Какво от туй, че любовта е безутешна!

Предопределени, 
ще настигнат изгрева
Самотните ездачи на надеждата.

ІІІ.
Проникваш яростно –
на къси светлини,
далече ли ще стигнеш,
Беглецо мой?
По стръмнината на безсилието,
по серпентината на отчаянието
скоростта е функция
и страхът ще те причака.

Но има и завръщане!…

В един живот
само охлювите изпреварват смисъла.

От мълния разполовено,
дървото след завоя
знае всички отговори.
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Ефим Ушев

ПОСВЕЩЕНИЕ

Всяко наше скитане, приятелю, 
е поетична докладна до чувствата ни 
срещу непоетичното ни ежедневие.

Защото всяко утро в мислите ни 
е надежда, която се превръща в подпис 
върху молбите ни 
за целодневна искреност.

И между молитви-стихове 
във кухнята – светия храм, 
обядваме – сякаш клетва, 
за пълнокръвие на битието...

А нощем, в многобройни улици, 
лекуваме със разговор 
нанесените във душите рани...
И се измъчваме, измъчваме, 
че вместо с кръв 
обагрят белите ни ризи 
със сос 
от нещо!

СЪБУЖДАНЕ

Запалвам свещ 
на всичките илюзии, 
на мойта поетичност, 
на всичките момичета...

Със сто въпроса в гърлото 
за извора на всяка мерзост 
гласът ми прозвучава като пепел.

И хладният образ на отчаянието 
ме повлича с мисълта си 
по пътища на нежелана самотност.

Худ. Роман Кисьов
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Първи петли, 
а не свършва нощта...
Когато утрото пропява 
отново съм без дъх 
и коленича – 
всеки ден, 
всеки ден...

И пак усещам хората – 
минават покрай мен... 
И си говорят.

ТЪГА

Човешкият ден 
прогонва луната.
И мислите от нощните ми стихове 
с обречената си наивност 
застават срещу него...

С тъга – 
по някогашното хлапе 
върху кон с опашка от облаци, 
погледнало към слънцето; 

по детските молитви – 
стихове, заключени отдавна 
във бялото училище...

Сега, преглъщам всичко, 
започва животът ми – 
празен булевард 
със вход без изход!

ГЛАСНИТЕ

Вечер е – 
на педя разстояние 
от следващия ден.

Но все не секва 
хорът на нощта 
с вечната си 
монотонна песен.

Врата • Худ. Иван Обретенов
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По всички улици, 
от погледи заоблени, 
като затишие 
гласът ми е увиснал.
И вече не издържа 
гърлото пресъхнало, 
далече от оазиса на буквите...

Превърнато в парченце лед 
безгласието чака топли думи, 
затворени 
във шупли...

И като стотинка, 
забравена във ъгъла на нечий джоб, 
влизам в телефонната кабина – 
поредната пресечна уличка.

С ръка-въздишка 
търся номера на гласните си струни.
И се опитвам някак 
да запея!

ЕРОЗИЯ

Пълен съм 
със незначителни събития.
И периметърът на нежността ми 
се смалява...
Не се познавам 
и не знам къде отивам!
Съмнявам се в утъпканите пътища – 
вече век със себе си ги скитам.
От днес преставам 
и в дъжда да вярвам – 
колко ли усмивки е размил...
Бързо, сякаш капка по стъклото, 
детството от мене си отива.
И, оставам – 
скелет 
с множество 
илюзии!

алманах • Ϛвета гора • 2009 99



Владимир Янев на 60
НЕВЪЗМОЖНОСТИ

  На Филип Хорозов (1954–2010)
*

Старият Борхес казва, че дълголетието било „трудна за изкореняване лоша 
привичка“. Така ще да е – в толкова неща си впил корени, че затруднената цир-
кулация на жизнените сокове май не ти прави впечатление. Обезлистен и веро-
ятно (ако и да не искаш да признаеш) вече безплоден, пак се взираш копнежно 
във висинето на словото. Без тщеславие, без самооблъщение. Непонятен като 
онова старче от „Спасителят в ръжта“, което според Холдън не може да раз-
личи задник от лакът, пък се радва на старото степано индианско одеяло. И 
чувстваш как се превръщаш в природа. Подсказва ти го Радой Ралин:

Всичко, всичко вече ми говори,
ала аз не мога да говоря.

Вече се превръщам на природа.

А преди окончателната метаморфоза усещаш невъзможността на думите 
да те изразят. Страхотна невъзможност, която на младини отчайва, а сега се 
възприема като част от играта. Знаел го е още Хераклит – казал, че ако не оч-
акваш неочакваното, няма да намериш съкровеното. Отдавна би се отказал от 
изнуряващата игра, ако ги нямаше невъзможностите – изненадващите прохо-
ди към неподозирано същественото.

*
Отдавна се е превърнал в природа Емилиян Станев. На него това му е оти-

вало и приживе. Когато чета „Чернишка“, винаги ми се е струвало, че е бил ли-
сица.

(Това е реминисценция. Един читател на Толстоевия „Холстомер“ възкли-
кнал: „Лев Николаевич, не е възможно никога да не сте били кон!“.)

*
Толстой описва как Левин се прекръства, когато вдига пушката, за да прос-

треля дивеча. Емилиян Станев се смеел от сърце на това.

Юбилей
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*
Нашият голям и самостоятелен писател като млад се вслушвал в Чехов. 

По-късно овладява разумността на Толстой и е овладян от страстността на 
Достоевски. В „Иван Кондарев“ се опитва да обедини „Престъпление и наказа-
ние“ и „Война и мир“. За чудене е, но сякаш успява.

А от „Сибин“ и „Антихрист“ до „Черния монах“ се вижда, че окончателно 
отдава душата си на сатанинския Фьодор Михайлович. Това го е убило...

*
Какво се очаква, когато автор, автори, определен корпус от текстове – ху-

дожествени, научни, публицистични, са четени и мислени, препрочитани и 
премисляни; когато в печатни съобщения са изразени съждения по различ-
ни аспекти на въобразеното цяло; когато решението на формулираната задача 
най-сетне се вижда като възможно и обективирано?!

Очаква се последното усилие, за да възкликнеш на един от многото езици 
на удовлетворението:

Еврика!
Говори!
Спри, о, миг...
Четете, да знайте, що съм аз писал!
Но последното усилие завършва с неуспех, предполаганият момент на про-

светление се отлага. Настъпва сумрачният час на разбирането, че не разбираш.
Идва сривът!
Опознато е не това, което трябва, не както трябва и затова не трябва ни-

кому.
Съобщението ти е безуспешно и не въздейства върху Другия.
Невъзможността от диалог поразява това съ-общение в сърцевината му. 

То е лишено от шансовете на общуването.

*
Позната ситуация?!
Може би, но въпреки баналността си – доста отчайваща.
Тук успокоенията на Козма Прутков („Не можеш да обхванеш необхват-

ното“) или на Салвадор Дали („Не се бой от съвършенството, така и така 
никога няма да го постигнеш“) не звучат окуражително. Забелязваш, че не си 
обхванал и „обхватното“, а реалното несъвършенство характеризира продукта 
на усилията ти.

И тъй като този продукт е писмен текст, като първоначална се налага необ-
ходимостта от лингвистичното му дооформяне или преоформяне.

В това има нещо успокоително и дори извисяващо – в паметта веднага 
възкръсват образите на великите, постигнали значенията посредством тита-
ничната борба с предлагания от чуждия и собствения опит „материал“. Ала 
търсенето на езиково надмогване на безизходицата скоро започва да напомня 
печално-смешното положение на героя от „Чумата“, оставил в стремежа си да 
създаде безупречен роман само безкрайните варианти на първото изречение.
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Ситуацията е доста абсурдна. Тя е многократно описвана – от дадаистите 
до Бекет и Йонеско, да не говорим за постмодернистите, носещи разноцветните 
одеяния на подмладяваната херменевтика и състарявания деконструктивизъм.

Абсурдна ситуация наистина, но отдавна позната. Още ораторът Горгий 
твърди, че нищо не съществува, а ако съществува, не може да се опознае, а и 
дори да се опознае, не може да се изрази.

*
Езиковата недостатъчност, ограничеността на назоваването се проявява и 

в дзен-будистките коани. Има един коан за учителя, размахал тоягата си пред 
своите възпитаници и обявил, че ако тя бъде наречена „тояга“, ще се отрече 
вечният £ живот, а ако не бъде наречена така, ще £ се отрече сегашното със-
тояние.

Тютчев също така твърди, че „изречената мисъл е лъжа“.

*
От къде произхожда трагедията при „романиста“ на Камю?
От липсата на представа за целта на построяването, а не от отсъствието на 

подходящ езиков материал. Тоест, терзанията на автора не са творчески тога-
ва, когато са положени единствено в минималността на фразата („единствено 
съвършената фраза“ като резултат от отхвърлянето на множество ерзаци), а 
не се мисли за максималността на целящото се чрез нея. Твърде вероятно и не 
съвсем...

Затова да размахаме бръснача (на Окам) и заедно с английския философ 
да орежем всички излишни въпроси, да проведем строга методологическа се-
лекция и смело да тръгнем по пътя, който ни се струва най-възможен, ако и да 
държим в ума си съзнанието за перспективността и възможните по-успешни 
„пристигания“ по другите познати ни пътища, но без непрекъснатата смяна на 
посоките.

Но не е ли лутането най-вълнуващото приключение?
Залутването в себе си.
Залудването от себе си... Зачудването...

*
Такива едни работи съм нашляпал някога, размишлявайки върху (не)въз-

можността на говорното изричане и писменото изказване. Оправдавал съм се 
пред себе си от себе си. И какво от това?! Нищо – продължавам...

Продължавам пред себе си – от себе си!
Единственият начин да не си себичен.

*
Себичността и тщеславието са проклятие за човека. И още повече – за пи-

сателя. Опитват се да внушат, че той е алчен за слава, пари, власт и че това влиза 
в изискванията на професията му.
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Глупости!
Достойният пишещ дълбоко (и дори плитко!) в себе си има една-единстве-

на цел – да победи словото чрез словото. Той знае, че това е невъзможна победа. 
И все пак – с цялото напрежение на съществото си опитва. Въпреки всичко, 
въпреки невъзможността.

Останалото е жълт вестник.

*
Когато си опит от опиума на опита, мислиш дълго и се изразяваш кратко.
Само дето не си убеден, че дългото мислене превъзхожда мигновената ин-

туиция. Хич даже не си убеден. Светкавицата на озарението не се ражда от 
мрачните бездни на усилията. Всъщност – защо да не се ражда именно сред 
тях?

*
Дългото приятелство ограбвало...
Вярно е, че ограбва – когато не е основано върху ценности, а върху цени.
Няма приятелство, основано на обща подлост. Това е съзаклятие, в което 

всеки е поп Кръстьо.
Може би е трудно постижимо и приятелството, основаващо се на верност-

та към житейски принципи и духовни идеи. Но там всеки е Апостол.

*
Когато за рождения си ден получи футболна топка, племенникът ми дълго 

„разговаряше“ с нея. Тя му „отвръщаше“. В този момент той откриваше лите-
ратурата. Беше вечер и нямаше как да излезе на двора, за да порита. А в хола не 
му позволиха. Литературата се ражда тогава, когато човек е лишен от свобода.

А свобода би било племенникът да шутира в прозореца и да го строши. Но 
тук вече се намесва педагогиката. Която май няма много общо с литературата.

*
Не спорят с теб, не те отричат...
Значи никому не си необходим!
Дори и като враг.

*
Неспособността да прощаваш на другите – сигурен знак за собствената ти 

гузност.

*
По-лесно извиняваме собствената си подлост, отколкото чуждата чистота.

*
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Гордостта с порока сполучливо замества гордостта от духа.

*
Изглежда сянката на любовта е по-трайна от слънцето на страстите. Затова 

остарелите не умират от емоционална треска, а от душевна пневмония.

*
Не е точно да казваш: „Обичал съм...“
Както – дишал съм...
Не обичаш – мъртъв си!

*
Колко много любов и омраза има у нас. И то там и тогава, където и когато 

е необходимо не съвсем трудно постижимото уважение.

*
Геният на търпимостта е най-чужд на отделния нашенец. Затова като общ-

ност дълго търпим робството.

*
Какво проклятие – да обвиняваш народа си... И да имаш право!
И какво щастие – с характер и с талант да си живо опровержение на своите 

обвинения.
Но обикновено такова щастие се постига чрез най-голямото нещастие – 

чрез смъртта! Смъртта на Ботев, смъртта на Иван Динков...

*
В началото на робството е свободата от себе си.

*
Властта погубва не само този, който я има, но и този, който я желае. Тя е 

еднакво жестока и към онези, които са за нея, и към онези, които са против нея.
Единствено недостъпен за властта е безразличният към нея. Той е и най-

големият £ враг. Често – без сам да подозира за това.

*
Не може да се получи хубаво стихотворение, когато пледираш за честност, 

а сам си безчестник! А си безчестник, ако тръгнеш да пледираш за честност.

*
Разказват бивалици и небивалици за режисьора Любен Гройс, но рядко 

споменават за поета. А той е автор на посмъртно издадената през 1993 стихо-
сбирка „Понякога животът си отива“.

Ето какво съм си отбелязал за нея:
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Имаше една игра. Казват ти – „Живо зелено!“ – и ако нямаш в себе си цве-
те, листо или тревичка, застиваш неподвижен. Докато те освободят. Стиховете 
на Гройс са това „живо зелено“. С простата си прелест те раздвижват душата, 
освобождават я от равнодушната застиналост.

И какво още са тези стихове?
Детето стопява с дъха си замръзналите на прозореца цветя и поглежда на-

вън. Това е същият този свят, но оприказнен. През телескопа на дъха се прови-
жда светът на духа.

И още – поезията на Любен Гройс е всичко, до което няма да докреташ с 
патериците на умозрителността.

Дали имат смисъл тези ми някогашни наброски? И какъв е той по-точно?!

*
Не, по-добре – какъв е смисълът на внезапно възникналото и съхранилото 

се приятелство.
Ето го Джими – Джемал Ямурлов: художник от Кърджали. И неговите нес-

кончаеми приказки, част от които съм записал върху салфетка:
Искам да избягам от гениалността си... Ама кой те пуска!?
Поетът Филип Хорозов му посветил стихотворение. Джими негодува:
Кой е този, дето ще ми посвещава стихотворение. Ако трябва, аз сам ще 

си напиша стихотворение. И ще си го посветя!
Към един досадник, прислонил се на масата ни:
Нищо тъпо не ти е чуждо!
И малко философия:
Животът е като футбола – просто игра. Но защо само с мене ще си игра-

ят!
Джими – какво да го правиш! Художник и човек от класа.

*
Не в началото, не и в края на разговора – очаквано и винаги внезапно – той 

вади сгънати на четири, с подвити краища листове. Изчитам машинописните 
редове с тук-таме зачертаните или прибавени на ръка думи.

– Нека чуя това!
Слушам бавния му, дълбок, леко пресипнал глас.
– И това!
Пушим. Мълчим. Отпиваме от пукницата.
Хубавите стихотворения не обичат случайните думи. Те са случаи, не слу-

чайност...

*
Този турчин е сред най-самобитните съвременни български поети.
Винаги можеш да разпознаеш стиховете му. Приличат на разцепени от 

слънце и лед скали, напомнят напечената земя, от която хората с безглаголно 
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търпение, възпети от Гео, изтръгват живот. Може би затова са по вапцаровски 
„навъсени и къси“. 

– Кои – стиховете или хората? – питате.
Не виждам разликата между хората и стиховете при него. Затова е поет!

*
Стихотворенията му започват като разказ. Не се силят да изглеждат възви-

шени, красиви, изненадващи.
Няма в тях аромати и подправки, няма смайващи багри. Имат дъх на дух, 

светлини, които извират естествено, палват пламъчета, чертаят зигзагите на 
светулка.

– Ти виждал ли си светулка?

Аз съм виждал.
И какво от това?
Така завършва едно от стихотворенията му.
А друго:
Цяло лято гледаме.
Виждаме, недовиждаме.
Сянката е кацнала в погледа.
Погледа е зареян в себе си.
Хайде – тълкувайте. Аз се отказвам – нещо съм се зареял в себе си...

*
Тези синкопирани, елиптични стихове са по-завършени от тлъстите обяс-

нителни редове, които подтичват с изплезени езици към трамвая на честитите 
поети. Ритъмът им следва мъжкия говор, който не се насилва да е бабаитски.

Някъде внезапно разказът се скъсва – пътечката на смисъла се разпилява 
и тръгваш към най-същественото.

Кое е то?!
Едва ли стихотворенията ще го кажат със сентенциозни и претенциозни 

поанти.
Ще го кажат така:
Тогава
виждам очите си
толкова близо до мен,
че изпивам сълзите си обратно.
Как става това? Кога става?
Когато си свалим очилата.
Тогава може би ще видим човек „в едната ръка с шишенце вино, в другата 

бухал вместо фенер“.
Аз съм го виждал.
Какво от това ли?
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Ами доста неща... Всичко в неговия наш сезон.

*
Иван Динков: „Качеството на писателското слово се определя от коли-

чеството мълчание, което съдържа в себе си“. И няма какво да добавиш към 
формулата му. Благодарно мълчиш.

*
Към онези, които прекомерно се прехласват пред родните си места:
– Не правете от географията агиография!

*
Говорейки за житие-страданията си, Софроний взема, че измисля българ-

ската проза. Май сам не подозира това. Не са го забелязали и следващите бъл-
гарски писатели, та започвали отново – Каравелов, Вазов, Михалаки...

Трябваше да се появи Радичков от епархията на Софроний, за да разберем 
истински тъжно-веселата прелест на „Житие и страдание“.

*
Пенчо Славейков е велик синтезатор. Той е „превел“ на български всичко 

онова, което преди не е изразявано на наш език, макар че не е ново другаде. 
Гневейки се на Пенчо, българинът подсъзнателно се е гневял на извличането си 
от Герганината „мала градина“.

*
Символистите раждат бунта на поезията срещу непоетичното! Един сред 

тях, Христо Смирненски, представя поезията на бунтовното движение.
А Гео Милев показва поезията на бунта като „непоетична“. Авангардизмът 

разкрива новите потенции на словото.

*
Музикалната форма в поезията става доминираща, деспотична...
А тази деспотичност у подражателите на символистите стана наистина 

формална. Както е винаги – епигоните нямат естествената свежест на първоп-
роходците.

*
Човекът има необходимост от нещо извън себе си – по-силно и по-свято. 

Още създателите и умножителите на митове, още първите рисувачи по стените 
на пещерите и първите певци са го съзнавали интуитивно. Те по същество са 
създавали икони.

Да, но иконите омръзват – идват иконоборците!
След като се иконописва душата, идва ред на иконоборството срещу £.
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Гео Милев създава „Иконите спят“.

*
За Достоевски героите му са подсъдими. Затова измисля полифоничния, 

по определението на Бахтин, роман. Писателят им „дава думата“, за да се доос-
ъдят. Сами да си намажат въжето със сапун, да си го нахлузят, да ритнат стол-
чето... Сами – след като са захрачили и плюли като поп Андрей и са викнали 
„Смърт на Сатаната!“. А идеите им са по принцип неверни и често – безчо-
вечни. Като всички идеи впрочем.

*
Дали е възможно завръщането на простотата в литературата? Едва ли – в 

постмодерните времена да бъдеш естествен и органичен, означава да си лесно 
оборим. Дотолкова, че не се и търсят доводи, за да те оборят.

*
Метафората е автономна от създателя си: писателят £ дава тялото, а душа-

та е от читателя.

*
Понякога вземат за сполучлива асоциация характерното разсейване у сла-

бите автори. А художествената асоциация е израз на емоционална загриже-
ност, не на безгрижна мисъл.

*
Лошият писател се стреми да изкаже мислите си така, както го правят до-

брите писатели. Ако този лош писател би могъл да намери свой израз за това, 
което мисли, подходящите думи, той не би станал нещо кой знае какво, но би 
бил по-интересен.

*
Говори се за „ученото варварство на прекомерното четене“ – много хора 

четяли, за да не мислят. Не е вярно – малцина са такива хора днес. Те имат ат-
рактивни заместители на книгата – вестници, телевизия, интернет.

*
Предсказанията остаряват най-бързо. Особено точните. Пития говори не-

ясно.

*
Въпросът не е в отстраняването, а в остранняването на съществуващото.

*
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„Жанрови пътища“? Самото словосъчетание ме настройва подозрително. 
Жанрът не е път, а кръстопът!

*
Забравянето на някогашните ни любовници е по-голяма пошлост от раз-

врата.

*
Приятелката от Черна гора Йелица Стоянович си взе котенце. В чест на 

православното четмо и писмо предложих името му да е Кирил. Дойде разкош-
ният поляк Кшищоф и строго отбелязва:

– Кирил ми изглежда твърде бледо, да го наречем Методий!
Това беше ден първи от появата на Кирил, когото под католишко давле-

ние нарекохме Методий. Разбрахме грешката от съглашателството си, когато 
котаракът прояви безпрецедентния си калпазанлък. Проклехме вероломния 
папист Кшищоф, но беше твърде късно. Май да сме наивни балканци е нашата 
орис.

*
Да сме заедно, означава ли, че сме за едно?
Не ми харесва!
Ние сме за много повече – за всичко!
Ето я причината да сме заедно.

*
Хванах силикоза от праха на книгите. Силикоза на душата – тя се втвърди 

така, че нищо не може да се вреже в нея. Можеш само да я режеш! (Така си ми-
слех вчера, тайно вярвайки, че не е вярно.)

*
Различията не разединяват. Различни сме – значи имаме нещо общо.

*
Простота и правдивост. Колко лекомислено ги изгонихме от живота си.

*
Фройд получил просветление за произхода на детския страх, когато чул 

как тригодишно дете, сложено да спи в тъмната стая, помолило леля си да му 
говори, защото „когато някой говори, става светло“.

Говорът е светлина, онова Божие и Човешко слово, което превръща ужася-
ващия Хаос в предизвикателен Космос.

*
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Академик Дмитрий Сергеевич Лихачов беше на 90 години, когато се за-
познахме в Санкт-Петербург. Надписа ми книгата си „Воспоминания“, каза, че 
много уважавал академик Петър Динеков, Клементина Иванова (пострадала 
заради разпространяване книгите на Солженицин), Калина Канева... За въз-
растта си шеговито подхвърли, че старите дървета са по-красиви от младите. 
Отвърнах му със сентенцията на Валери Петров: „Старите музикални инстру-
менти свирят най-добре“. Засмя се.

По време на военните действия в Косово старецът публично се закахъри 
за опазването на църквите в старата сръбска област. Не го чуха естествено. Не 
вярвам да чуваме гласа на благия и днес. Той е писал, че някогашна България 
била държава на духа.

Може да е била. Сега не ни трябва дух, имаме си търбух.
Дано все пак духът на академика ни навестява от време на време.

*
Перифраза: „Кат шъпа спартанци пред сганта на секса“.

*
През 30-те години Федя Чорни (Тодор Кожухаров) пише как изследвали 

мозъка на виден общественик. Там открили микроба „министериабъл“, който 
водел до „опасни нарушения с неизлечими последици“. Това била „чисто пар-
ламентална болест“. Днес е в епидемични размери.

*
Общонационалната ни потиснатост се сменя от необузданата агресивност 

на отделни колективни образувания, които си въобразяват, че изпълняват ня-
каква историческа мисия. И така се достига до саморазрушение.

*
Изваждането е по-сложно действие от събирането. Защото потвърждава 

необходимостта от събиране.
Личността потвърждава общото, изваждайки се от него. Тогава идва ред и 

на по-сложните аритметични действия.
Това е по принцип, но ние още не сме се научили да (се) събираме.

*
У нас сатирата е закъсняло възмездие. В съвсем малко и затова трагически 

случаи – подранило. Ботев подрани, подрани Алеко...

*
Представата, че бедният е непременно морален, е елементарно сиромахо-

милска. В редица случаи е точно обратното: той е най-екстремистки настроен 
(няма какво да губи) и най-подчинен (има какво да му се обещае). Оттук и това 
вечно наше клатушкане между мечти и реалност, между бунтарство и робство, 
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между надежда и страх. Колебателност, която твърде често ни превръща в не-
управляеми същества. Лошото е, когато тази наша неуправляемост започва да 
управлява.

*
Персоналните компютри май подменят персоналните чувства. Необходи-

мостта от реално човешко общуване поверяваме на умната машина, а след това 
се чудим на автоматизираните си отношения. Изхвърлили сме натрупания ко-
муникативен опит.

*
„Долу...“ еди-какво си...
Лош лозунг – акцентира върху насилието спрямо изкачените, а не върху 

усилията на изкачването. Това е и бездуховен лозунг, защото съизмерва висо-
кото чрез ниското. А високото се съизмерва само с друго високо. Не можеш да 
се тешиш, че си морален чрез констатацията на факта, че другият е неморален.

И няма такова нещо – прав съм, защото врагът ме отрича.
Ами ако врагът по някакъв случаен начин е прав?!
Ала не – ти му отнемаш това право, възможността да е прав е недопустима. 

Защото ти е враг. А ако признаеш правотата му, той престава да ти е враг. И ти 
става неуютно... Безкрайно неуютно е да нямаш враг.

*
Човекът върши анонимно добро. Властта винаги доказва неанонимността 

на доброто. Тя трябва да доказва чрез думи доброто. Но който тръби, че е до-
бър, по всяка вероятност не е такъв. Властта, ако не е зла, поне не би могла да е 
добра – тя рекламира добрините си.

*
Има ли нещо утешително в насилието? Да – неговата крайност!
Насилието не е безкрайно, не може да бъде докрай изчерпателно. То из-

черпва себе си като социално-обществен фактор, има предел.
Само ненасилието е безпределно.

*
Грубиянин, падащ за дузпа. Отвратително!
Човекът, който не знае милост, знае как да изпроси милост!

*
Нравствеността е в отказа да бъдеш безнравствен дори и в името на нрав-

ствена цел. И още – нравствеността изисква, а и предполага да търсиш нрав-
ствените основания и на онова, срещу което се бориш. Иначе не е борба на 
принципи, а убийство на различията.
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*
Пишейки за даден автор, ти се опитваш да прикриеш срама, че не си верен 

на автора, а на себе си...
Да си признаем – чрез анализирания текст изповядваме себе си. А когато 

не е така, значи не сме верни на текста. Защото текстът иска да обясни нас, а не 
себе си. Дори и този текст, който обяснява себе си, всъщност е послание към 
нас, а не към себе си.

*
В литературата има толкова автори, за които само като си помислиш, и 

отиваш на кино... Това са истинските творци, а ние в най-добрия случай си 
оставаме отделни случаи. И най-печалното е, че на всичко отгоре се гордеем с 
това. Личности сме били?! Личности, ама за лично ползване!

*
Не е толкова страшно, че хората могат без поезия.
Страшното е, когато поезията може без човека.

*
Най-добрият читател на поезията е неудовлетвореният и тъжен човек. 

Или поне – човекът, който е способен да тъжи заради чуждата болка.
Днес читателите на поезия са малцинство, пренебрежима величина. Веро-

ятно сме твърде весело задоволено общество.

*
Понякога сложността на човешките отношения е свидетелство за отсъст-

вието им.

*
Той не води спорове, а ръкопашен бой. Хваща те за гушата и те бие със са-

пьорската си лопатка. Затова и се мисли за изключителен храбрец.

*
Бая пиперлия си е в езика Любен Каравелов. За цял живот той запазва 

омерзението си от „разбогатевшия идиотин, обокравшия сиромасите хаирсъ-
зин и обравшия своите кредитори банкротин“. Това е положението с него, с 
Ботев, със Захарий. Колкото и да се опитваме да ги пригладим с прагматичния 
брилянтин, косите им винаги са настръхнали от ужас пред оня „за злато тър-
говец жаден“, който днес се представя като идеал над идеалите. Това се насажда 
по всякакъв начин и по всички възможни канали, но всуе – едва ли някога в 
отечеството ни любезно богатият ще се ползва с уважение. България не е бла-
годарна територия за тузарите, вариклечковците не могат да бъдат щастливи 
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тука. И те неминуемо ще си намерят друга страна. Не толкова от страх, колкото 
от угризения. И аз съм убеден, че последното не е интелигентски брътвеж – 
щом са българчета, тия богатунгели все пак имат съвест. Пък и да нямат – не 
могат да убедят нито един съотечественик, че не е крадец.

*
Дядото на Каравелов казва, че „учените са глупави добичета“. И дава за 

пример Найден Геров, дето толкова пари на баща си потрошил, за да се изучи, 
и пак станал прост даскал. А за пловдивските кокони писателят отбелязва със 
свойствената си обективност – че „единствената (им) цел е да се китят, да 
седят по чекмите от утрента до вечерта и да подливат вода на съпружеска-
та верност“. Много трябва да е претеглил във Филибето младият Любен, за да 
мрази толкова люто града.

*
Дойдох, видях, отвратих се!

*
Щастието?
Докато го чакаш, си щастлив.

*
Стиховете?
Мехурчета от въздишки на удавник.

*
Как се убива поет?
Предварително!
Обществото ни вече е узряло за това.
То се е научило, че за Ботев, Яворов, Гео Милев, Вапцаров „бронебойни 

патрони няма открити“.
Трябва да се открият превантивно – поетите са вредни, всеизвестно е.
Затова се вземат спешни мерки поетът да се убие овреме.
От първите си стъпки, озвучавани от чалгата.
От книжките с комикси и от компютърните игрички, в които лошите заги-

ват с натурална виртуалност.
Убива се от игрите за нискочели „Стани богат“. (Знанието е сила, силата е 

пари, пари и само пари!)
От „Биг Брадър“ – блажената Аркадия на кретенизма.
От рекламните клипчета и слипчета.
От самонадеяната пошлост на Славита и Трифончовци.
От пошлата самонадеяност на Вучковци.
От българи – сресани и гримирани за участници в шоу за величия.
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Ще кажете – ами загасете телевизора! Как – превърнаха в телевизия всич-
ко…

(И умни хора търчат да го обясняват. Все пак Огнян Сапарев го прави със 
сарказъм.)

Убива се поетът от липсата на поети, които умеят да мълчат.
И от наличието на стихоплетци, които говорят.
Поетът се убива, когато любовта наричат секс, когато няма приятелства, 

а интереси, когато елементарната житейска прагматика се представя като ви-
сша духовна математика.

Дерзайте, успехите са налице – целта е постижима!
Хиляди начини за убийството на поета…
А той все пак измисля единствения, за да ни роди отново.

*
Димитър Подвързачов е наричан от приятелите си с признателното име 

Бащата.
Какви синове само – Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Георги Райчев, 

Константин Константинов, Георги Михайлов, Людмил Стоянов, Христо Ясе-
нов, Гео Милев, Христо Смирненски... С тяхното активно съдействие Бащата 
пълни страниците на хумористичните издания, прави (заедно с лъчезарния 
Димчо) антология на българската поезия през 1910, редактира знаменитото 
списание „Звено“ (1914). Той получи признанието на тези духовни хора за 
своите стихове и фейлетони, за брилянтните си преводи, сред които блести 
„От ума си тегли“ на Грибоедов.

Синовете не изложиха Бащата и изградиха модерната българска литера-
тура – обичана и сочена за образец и до днес.

Бащата и синовете се опълчиха срещу прагматиката, загърбила духов-
ното, срещу безразличието спрямо обществената поквара, срещу пълзящата 
посредственост. Все неща, които не интересуват нас, внуците. Сякаш живеем 
в най-прекрасния от всички прекрасни светове. Живеем ли изобщо сред ве-
чните си сметки, сред равнодушието и сивотата си. Какво правим наистина 
ние – внуците!?

*
Евгений Баратински казва, че поетите имат „лица с необщо изражение“. 

Нобеловият лауреат Йосиф Бродски смята Баратински за непризнат гений. 
Много важно, че е непризнат – нали е поет! Щом е поет, винаги ще намери 
добрия си читател. И ще го направи почитател!

Имаше някога един студент, който писа за себе си: „Явлението Петър 
Ванчев не бе признато за явление“. А момичетата все пак го бяха признали. 
Заради четиристишието:
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Хубава си, дявол да те вземе!
И дано да бъда този дявол аз.
Срещу бога ще изляза на сражение,
ако той застане между нас.

Въпросният Петър Ванчев отдавна е в родното си Хасково. И е отдавна не-
признат. Чух, че се занимавал с пчеларство. Хубаво е за поет, макар че не мога 
да обясня защо точно е хубаво.

А един състудент на Ванчев, чиито стихове се помнят – Динко Петков, на-
писа нещо важно:

Вчера
в мен
умря
последният
искрен
човек.
Сега с вас сме еднакви.

Именно! Неискреността уеднаквява. Заприличваме на флакончета. На 
лъскави ботуши в единен строй. „Кой там с десния крачи?“. Или с левия? Не е 
позволено да си различен. Неудобно е да си искрен.

Тогава? Тогава идва поезията – „самоубийство с ръждясал камертон“, как-
то я определя Никола Инджов.

Ей, ти там, Ботуша, събуй се.
Разсъблечи се до сърце.
Знаеш ли колко е хубава тревата вляво от разрешеното дясно?
И вдясно от изискваното ляво...
Ако тръгнеш с босо сърце из тревата, ще откриеш много лица с необщо 

изражение...

*
Георги Златарев пише за съученик в Пловдивската гимназия: „Димчо Де-

белянов живя самотен и тази самота той носеше като бреме още от дните 
на своето детство. Още в Пловдив знаех, че той опитва силите си в стихот-
ворството, но това се смяташе от всички нас като някаква лоша орис и ние 
криехме тази своя „слабост“ от околните“.

Псевдонимът на Златарев е Людмил Стоянов – един прекомерно надценя-
ван в миналото и често подценяван в настоящето автор. Не е достойнство на 
литературните историци, че го загърбват.

Но думата ми е за друго – през младостта ми беше гордост да пишеш сти-
хове. Дотам беше докарана работата, че литературата обещаваше пари, власт, 
слава... И, слава богу, че сега не е така! Положението изглежда както преди век. 
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Само дето ги няма „Мисъл“, символистите, отрицателите им... Но ако имаме 
търпение, ще се появят. Бездуховността няма начин да не породи духовни от-
реагирвания. Ала не във вид на показни акции по телевизии и масмедии. Там 
трайно са се настанили политици, бизнесмени, чалгаджии. И пак ще кажа – 
слава богу, че е така! Жабите да си знаят гьоловете, славеите – небесата.

*
Ученикът от пловдивската гимназия „Александър І“ Пейо Тотев се радвал, 

когато видял любимия си Иван Вазов в града на тепетата. Учител на бъдещия 
Яворов бил Иван Пеев-Плачков, който на младини писал негативно за народ-
ния поет. После се разкаял – признал, че го сторил, за да му обърнат внимание. 
Обърнали му – нарекли писанията му „плачковщини“.

Преподавателят на Динчо Велев, учил в същата тази пловдивска гимназия, 
се казвал Стефан Минчев. И той опитвал бръснача си на Вазовата брада. За-
белязали го в списание „Мисъл“, печатал там. Дебелянов харесвал учителя си.

Яворов още имал преклонение пред Вазов. Обаянието на героичната епоха 
било живо у него. Трагически живо. Димчо рецитирал предизвикателно „Елате 
ни вижте“ пред самого княза Фердинанда, но бил духом далече от патриарха. 
И вероятно се е подсмивал вътрешно на прословутото: „Млади поети, бъдете 
българи!“.

А какви да са, ако не българи?! Само че по друг начин – по начина на ос-
кърбените от байганьовизацията на словото. Словото е религия, а не вестни-
карски орган на „жадната за облаги сволоч“. Народният поет е знаел това още 
от учителя си Йоаким Груев, но искал да говори гръмко на всички, не да шепне 
в себе си против себе си. Не знаел хармоничният възрожденец какво е да си 
разпънат на собствения си „чер жъртвен кръст“. По-точно – знаел го е, но не 
смятал за необходимо да го огласява.

Вазов, Яворов, Дебелянов... Не е за вярване, че са живели в Пловдив. Те са 
надминали умните си учители, надминавали са се и са се разминавали, за да се 
превърнат в имена на училища и улици, в разпознавани портрети. И в книжки, 
които ученици и учители разлистват в паузите между „Море от любов“ и „Лю-
бов от морето“. Ако въобще разлистват!

В Пловдив се разлистват предимно дърветата.
Разлиствайте се малко и вие бе, хора...

*
Дотам я докарахме, че превърнахме в зловеща реалност остроумния афо-

ризъм на Станислав Йежи Лец: „Класиците са писатели, които всички познават 
и никой не чете“. Тъжно е, че го казвам по повод Емилиян Станев – творец, с 
когото всяка нация би се гордяла. Сегашните българчета поназнайват нещичко 
за „Крадецът на праскови“ (предимно от неостаряващия филм с Невена Кока-
нова). „Антихрист“ пък много ги тормозел. Стилът бил някакъв такъв – труден.

Гутенберговата галактика залязва!
Температурата е „451 градуса по Фаренхайт“, за което отдавна е писал Рей 

Бредбъри.
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Ние обаче ще бъдем като учителя Георгиев (има такъв герой) от романа 
„Иван Кондарев“ (Има такъв роман!). Без познаването на тази творба и дума 
не може да става за индивидуално и обществено съзнание у нас. И ще запитаме 
с болката на учителя: „Нима красотата и величието на духа са ви заблужда-
вали?“. За да отговорим: „Малодушието, безверието, липсата на обществено 
възпитание са ви заблудили, вашето младежко нетърпение и дилетантство...“

Или ще въздъхнем с непримиримото примирение на Евтимий от страш-
ния „Антихрист„:

Знам колко е сладка за човека горестната мъка на отрицанието и колко 
бедна изглежда пред нея тихата радост от добродетелите.

Ние!?
Кои сме, какви сме, защо сме...
Ще бъдем още малко, за да понапомняме с непонятен консерватизъм, че 

големите български писатели трябва да се четат и препрочитат.
Тяхното слово, както казва Светлозар Игов, дее, но читателят им де е?!

*
Такива едни тъжни мисли са ме налегнали около неутолимия Емилиян 

Станев, който още в първите си разкази показа страшната сивота на безду-
ховното. Неговите герои се измъчват в тесните пространства, но предпочитат 
уюта на робството пред несгодите на свободата.

Свободата е риск, отказ от подлостта на душевното спокойствие.
Малките герои на писателя се страхуват от безпределното, скучно им е със 

себе си и със себеподобните им скучни люде, но не желаят да бъдат различни.
Тук никакви оправдания с която и да е епоха и с каквито и да е обстоятел-

ства не са валидни: ти си нещастник, защото се боиш от нещастието, малък си 
не заради времето си, не защото ти пречат „големите“, а заради собствената си 
„малкост“.

Жалък си...
Жалък си независимо дали си полковник или жена, живееща в райската 

градина!
Но Елисавета разкъсва телените заграждения. Скучната жена познава ве-

ликите (и трагични, разбира се, но какво от това!) страсти и има храбростта да 
загърби бездарното животуване.

Тя вече е човек, а не плазмодий.

*
В „Иван Кондарев“ доста се разсъждава дали си заслужава да се жертват 

хората в името на идеята, дали насилието е двигател на прогреса. По този повод 
Христакиев търси диалог с Кондарев, но диалог не се получава. Всъщност диа-
лог няма и между Великия инквизитор и Христос. Така или иначе – Христакиев 
и Кондарев търсят първо причините, а след това хората. Двамата са със само-
чувствието на избраници, не се сливат с народа, не са изразители на неговите 
въжделения и действия.
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Владимир Янев • Юбилей

Не е такъв и учителят Георгиев, който противопоставя на революцията 
еволюцията на духа. Но интелигентният почитател на естетичното е и етик – 
той провижда, че Кондарев и Христакиев имат идеи, но стават роби на идеите. 
Защо? Казал го е:

Не искате да бъдете роби на обстоятелствата, но защо сте роби на идеи-
те? Ами много просто – защото сте далеч от отделната личност, отделната 
личност е за вас незначителна. А как се е получило така, че е станала незначи-
телна – оттам, че вие самите на себе си изглеждате незначителни, оттам се 
е получило.

Георгиев разобличава фалшивата гордост на двамата, на мнозина от герои-
те в романа. Той разголва нравствената нищета на „избраните“, кротко показва 
незначителността на смятащите се за значителни.

*
Да четеш Емилиян Станев, е приключение. Жестоко приключение, тъй като 

авторът не предлага успокоителни. Той извежда от ада, но те закарва в чистили-
щето и те оставя сам. Оттук решаваш ти – втренченият в пъпа си Теодосий ли 
ще си, благият и жесток Евтимий ли, оня изтерзан Теофил ли, който от преголя-
ма обич към бога достига до Сатанаилчо. Решаваш сам, ама не опира работата 
до теб, въпросът не е до споровете със себе си и с другите, а до нещо важно и със 
страшни последствия. „Ти с горния Ерусалим и аз с отрицанието му спомогнах-
ме да се пороби българският народ“, горчиво ще признае Еню-Теофил пред па-
триарх Евтимий това, което търновското светило не иска и не желае да признае.

Ние спомагаме за поробването...
Страшно!
Страшно е, защото всеки е Скот Рейнолдз и всеки е изправен пред непости-

жимото... Какво от това, че не е прочел и страничка от Емилиян Станев.

*
Писателят продължава да задава въпроси, а който не ги чува или не желае 

да им отговаря, е може би щастлив.
С познато щастие – рекламират го.
Идиоти, изключете телевизора и посегнете към книгата!
Отначало е малко страшно, но ще стане още повече.
И ще усетите, че живеете...

*
Има смисъл в доброволния отказ от лидерство.
Бидейки подчинен, ти си много по-свободен от подчинителя си. Не трябва 

да измисляш нови и нови начини да властваш. Робовладелецът е роб на роба си.
Несправедливостта спрямо теб може да се превърне в нещо много спра-

ведливо, ако съумееш да извлечеш интелектуален и нравствен опит от подобна 
ситуация.
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Владимир Янев • Юбилей

Има очарование в подчинения, но непобеден човек. Особено ако съхраня-
ва достойнството си.

*
Лошите стихове?
Поздрав на никого към никого.

*
От какво е направен поетът?
От доброто у добрите поети и от лошото у себе си.

*
Свободата начева с желанието да не си роб.
Робството – с нетърпението да достигнеш до абсолютната свобода.

*
Когато няма какво особено да кажат за някой автор, отбелязват, че пишел 

искрено. Добре, ама не без основание Бърнард Шоу твърди, че да си искрен, 
при положение че си глупав, е твърде опасно.

*
След толкова години в литературата, без да съм играч-звезда, продължа-

вам да съм в нея. И огромните ми усилия са насочени преди всичко да не се 
превърна в бивш футболист, наблюдаващ със завист постиженията на новите 
играчи. И отричащ тези постижения. Усилията ми са насочени към съхраня-
ване радостта от чуждите успехи. Те ще докажат по някакъв начин и необхо-
димостта от предхождащи ги и съпътстващи ги полууспехи. Скромността на 
дарбата ни задължава да бъдем нескромни единствено при оценката на дейст-
вителната дарба.
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Писмо до Владо

В ден като този разстоянията изглеждат още по-големи, защото много 
бих искала да бъда с теб, Владо, с вас, колеги и приятели, които съпрежи-
вявате този празник. И колкото е по-голямо разстоянието, толкова по-
необходими стават думите, които се оказват единствената негова съпро-
тива в опита си да го преодолеят. Думите – духовният мост между „тук“ 
и „там“, между „сега“ и „някога“. Така, както е и в най-новата книга на Вла-
димир Янев. 

А „границата на безграничното“ е хоризонтът – онази права линия 
далече пред нашия поглед, която е видима, но която не съществува: няма 
обективна форма, нито съдържание, няма движение, не може да бъде нито 
дефинитивна, нито дефинирана. Представата ни за хоризонта е всъщност 
вярата ни – или по-скоро надеждата! – за обозримост на видимите, но също 
така и на невидимите неща, каквито са думите. От висотата на един ли-
тературен живот зависи и хоризонтът – колкото по-нависоко е човекът, 
толкова по-широк и по-обхватен става неговият хоризонт. Но във всеки 
един момент, при всяко едно движение хоризонтът е различен, той се про-
меня в зависимост от отправната точка на погледа и от начина на гледа-
не. А всеки литературен текст, създавайки своя образен свят, всъщност 
задава свой хоризонт – хоризонт, който обаче не е негов, не му принадлежи, 
а се създава от всеки отправен към него поглед. А дългопътуващият из все-
лената на Словото вдъхновен читател – какъвто безспорно е Владо Янев 
– е едно безкрайно множество от хоризонти. А ние, неговите възторжени 
читатели, имаме шанса да бъдем съпричастни на един разказ за фигурите 
на хоризонта, които миражно населяват безплътния, но духовно и инте-
лектулно плътен свят на тази книга.

Безграничното е в самите нас, които сме само една привидна граница 
в очите на другите.

Прегръщам те, защото мога.

Жоржета Чолакова 

Приятелите до/за Владо
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Приятелите до/за Владо

РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА САМОЛЕТА И ДРУГИ РАБОТИ

Ако някога сте се поинтересували какво все пак държи тежкия самолет във 
въздуха, магията е проста – скоростта на плавателното средство трябва 
винаги да е по-голяма от тази на вятъра или течението.

Тук сред простите закони на аеродинамиката можем да открием при-
чините за невероятното явление, наречено Владимир Янев. Ще ви се стори 
удивително, но ако се замислите, ще признаете, че неговата скорост вина-
ги е била по-голяма от скоростта на литературния вятър и културните 
течения. Да се чудиш откъде черпи гориво за това, но откъдето го черпи, 
халал да му е. Освен това неговата енергия е толкова искрена и неподправе-
на – като вълнение пред първата брачна нощ.

Ето така се вдигат самолети, както биха казали в една телевизионна 
реклама.

Но тук словото е за друго. Освен изумяващото количество знания, кои-
то Владо Янев е натрупал и систематизирал в главата си, в него винаги 
стои на пост един верен приятел, една гореща душа, а чувам и талантлив 
любовник. Какво повече му трябва на един университетски преподавател. 
Може би по-интересна заплата, но това е друга приказка, няма да се спира-
ме на нея.

Благородството задължава да споменем, че без нашите приятели све-
тът би бил сив и скучен. Именно нашите приятели са хората, които при-
дават цвят и хармония на този свят толкова близко до дните ни, че дори 
не вярваме и се стряскаме от изумление, че те закръглят годишнини. Аз си 
мисля, че заедно с тях годишнини закръгляме и ние, защото през дълбините 
на мрака в нашите глави се явяват светли спомени и размисли за отмина-
лато време. 

И тогава откриваме колко сме богати с приятели, как щедър е бил Жи-
вотът към нас, много пъти и без да го разбираме този Живот, но пък нали 
и Владо Янев е с нас. Най-малкото, за да ни обясни какво сме искали да ка-
жем с тази и тази книга, което е особено важно за нас самите и нашето 
развитие като буквоядци. Защото много често сами не разбираме какво 
сме искали да кажем. По тази именно причина Бог е създал приятелите – да 
им пушим от цигарите, да им пием от ракията, а те да ни хвалят, като се 
правят, че не виждат какви ги вършим.

Така че благодарим на Бога, дето ни дари с такъв приятел! 
Ама и ние си го заслужаваме, иначе как ще покажем колко сме благородни!!!

Владо, дръж самолета вдигнат и хич да не ти пука – и Карата, и бра-
тът Янев също навършват 60 през тази година... Което е прекрасно, нали!

Веселин Стоянов
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Ясен Василев

МАКАРОНЕНА МЕЛАНХОЛИЯ

всички пътища водят
в неделя обут с един ботуш
отпътувам с лъжица и с вилица
завързан с веригите за бавно хранене
рим е 7 хълма паста в чиния
канелони
талятели
равиоли
пенне
фетучини
лазаня
ригатони
7 хълма паста
опръскани със синьо сирене и кръв
с фонтани болонезе
с акведукти песто
със зехтинени реки
с моцарелени площади
с пармезанени сгради
със статуи от чесън 
с древен форум от прошуто
с аспержени колони
с доматен колизеум
с испански стъпала от шунка
с маслинени куполи
на катедрали от бекон
рукола рикота и рагу
с ватикана халюциногенна отровна радиоактивна
гъба в центъра на рим
макаронени пипала пълзят из улиците на града
аз обхождам площадите колоните и сградите
свети петър храмът на минерва сенатът форумът и пантеонът
и набождам всички кардинали като каперси на върха на вилицата си
после хрускам шумно цялото християнско воинство
дъвча епископи отци папеси папи антихристи
и с пълни със спагети уста на истината
шепна
това е философия на храненето
пийте вино пишете библии и
като няма хляб и зрелища яжте рим

Худ. Роман Кисьов
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Ясен Василев • Поезия

ФУРИОЗО

Огледалата и съвкуплението са отвратителни, 
защото умножават хората.

Кой изхлипа в тишината на замлъкналите зали?

Неистовият ходи
ходом марш в Содом ходом марш в Гомор раз два раз два раз блудният 
син не се завръща нивга веч но тогава кой изхлипа в тишината на 
замлъкналите зали
и кой кажи ми кой остави я съвсем сама с огледалата вкъщи
в тези тъмни векове и средни времена да £ врътнеш и да £ връчиш ключа 
на целомъдрените гащи и да я оставиш на доверие съвсем сама не е 
съвсем типично
защото точно когато си отиваш между краката £ започват празниците 
на града
привършват постите и дворът на двореца ти ще се напълни с люде
и най-отпървом ще я посетят маскирани ковачът и ключарят изчукали 
затвора от метал излели тайните му входове и кодове
след това и други ще се изредят зажаднели за месо и плът на каторжници 
и господари отраженията ще се редят в огледалата на дома ти
карнавал и карнивор извратен перверзен ритуал на изкусители и изкусени 
носорози еднорози и даже други рогоносци рога ще слагат
а неистовият ходи в градината на земните удоволствия неистовият 
ходи 
и докато тя си носи кръста ти няма и да подозираш как се позориш 
докато наказваш езичници магьосници еретици вещици и грешници
докато колиш бесиш и сечеш докато усмиряваш демони докато 
укротяваш и покръстваш варварски жени докато издигаш клади и 
бесилки и колове с набучени глави докато издивяваш в кръвожадна лудост 
ти няма и да подозираш
а неистовият ходи и реките потекоха наобратно а неистовият ходи 
и два пъти блудният син ще се удави в мандрагори в слухове в отвари и 
отрови
и тя ще се досети че са я видели огледалата отче огледалата прости ù и 
вси светии неистовият ходи неистовият ходи раз два ези тура 
тя се продава и се предава изповядва се и заповядва точно в 8 да я чакат 
кладите
пред очите на огледалата без прошка проповед и покаяние да я захвърлят 
в зеницата да я очистят от позорната обвивка на срама ходом марш 
вината вината смеят се огледалата изплъзваме се свличаме тялото 
влизаме в пустотата сине въртим въртим колелото на истината 
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Николай Фенерски*

НЕ КАЗВАЙ НА МАЙКА СИ

В колата сме тримата – аз, Мариан и Свилен. Пътуваме от София за Бяла Сла-
тина и се хилим като ненормални. Смеем се, както не сме го правили от години. 
И не можем да се спрем. Трима бивши хевиметали, понастоящем християни. 
Или както казваме в Бяла Слатина – ристиени. Православни ристиени с всички 
произтичащи от това обстоятелство удобства и препятствия. Но не искам да 
говоря за вярата си. София я знаем на пръсти. Като малки идвахме редовно до 
битака да си купуваме металски значки, лепнали дънки, фланелки на „Метали-
ка“, кубинки и прочие снаряжение. Пропагандата ни беше създала илюзията, 
че сме бунтари. И ние се вживявахме в тази роля усърдно. Днес, когато сме на 
по 35, все още обичаме твърдите китарни рифове. Но от онзи „стайлинг“ са 
само дупките от обици по ушите ни. Всичко останало се промени. След раз-
лични лични сътресения и пропадания, след криволичещи търсения на нещо 
истинно всеки от нас по собствен път бе стигнал до християнската си същност. 
Беше извървял онзи път навътре и бе стигнал до мястото, откъдето се поема 
отговорност и след което целият свят може да се побере в шепата ти. Това мяс-
то е вътре в сърцето – на втората пряка завийте вляво, след това повървете в 
източна посока, на У-образното шосе хванете леко вдясно и след три пресеч-
ки ще го видите – там е. Изглеждаме си нормално, носим дънки, маратонки, 
обичаме бирата и ако някой ни предизвика, ще реагираме спонтанно и ще му 
счупим носа. А с това изречение само уточнявам, че не е нужно да се правим 
на смирени, да изглеждаме смотано, да носим панталони от сив плат и глупави 
черни обувки, за да бъдем християни. Както и не е нужно да лицемерничим. 
Достатъчен е фактът, че знаем какви сме и кое е правилно. Оттам нататък ни-
кой няма право да ни съди за нищо. Хей това действие например се развива по 
време на Рождественските пости, та фанатиците могат да почват да хвърлят 
камъни по бедните ни глави.

Прибираме се от София, където аз предишната вечер направих представя-
не на първата си книга – един изстрадан сборник с разкази. Мариан присъства 
на представянето. А Свилен го вдигнахме днес следобед от болницата. Голяма и 
лъскава болница, където бачкаха най-добрите специалисти с най-добрата тех-
ника. Свилен си изкарва парите в София, гради камини и извършва всякакви 
строителни работи. Няма си женска до себе си. Не му връзват женските. Обади 
се по мобилния още в десет и половина – каза на Мариан да му купи амбулато-

* Дебютният сборник с разкази „Апокалипсисът е дело лично“ на възпитаника на ВТУ „Св.
св.Кирил и Методий“ спечели наградата „Пегас“ за художествена проза на Община Бургас за 
2009 г. Повече за книгата на Н. Фенерски – в настоящия „Преглед“ на алманаха. През 2009 г. ав-
торът стана носител на наградата за разказ „Рашко Сугарев“.

Публикуваният тук текст се печата за първи път.
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рен лист и да го занесе в болницата, за да могат да го изпишат. С Мариан вля-
зохме в първата книжарница. Него още го тресеше махмурлукът и повече му 
се щеше да се гмурне в някое кафе, но София е трудна за преглъщане и затова 
бързахме да си вземем приятелчето от болницата и да бягаме. А Мариан ще пие 
содата някъде по пътя. Купихме амбулаторната карта. Излязохме. Качихме се в 
трошката. И след двайсет минути паркирахме край болницата. Мен махмурлук 
не ме мъчеше, отпразнувах премиерата на книгата си, без да прекалявам. Но 
главата на Мариан беше станала толкова голяма и се въртеше така заплаши-
телно, че чак мен ме заболяваше. Той иначе е кротко момче и може да търпи. 
Липсва му умереност. Пие и се радва като за последно. Освен това е мълчалив 
по принцип – силата му е изобразителното изкуство. Цветове, картини, икони, 
чудеса. В думите обаче хич го няма. Влачим се насам-натам, обикаляме този 
бесен пепелив град, краката ни се подуват, а той едва-едва процежда – вода. 
Умира от жажда. Но не е многословен – водаааа. Иначе може да си мълчи като 
пън в продължение на 500 километра. Това му е рекордът, защото в България 
по-далеч за един ден не сме пътували. Със сигурност може и повече.

Свилен ни чака на входа. Качулката на суитчъра му е покрила бинта на гла-
вата. Върху маратонките му са нахлузени найлонови торбички. Вътре в тази 
сграда се влиза с такива торбички, които на входовете на отделенията се свалят. 
Тук на квадратен метър са концентрирани толкова много страдания, болежки и 
мъки, че духовете се носят из коридорите. Хиляди уникално нещастни органи-
зми. Разнебитени тела и озадачени души. Но ние все още сме отвън. Подаваме 
на нашия човек документа. Той го зяпва с изумление. И почва да се нерви – как-
ва е тази амбулаторна карта, казал ни е болничен лист. Лист, с който да излезе 
в отпуск. С който да се освободи от работа. Първият глупендер говори, другите 
двама глупендери го гледат в затвореното ляво око и му вярват. Тримата глу-
пендери. И как няма да му вярват, бинтосаната му глава е изключително убеди-
телна. Накарахме го да ни покаже превръзката отблизо. След това си вдигна и 
клепача, за да ни представи и окото си. Пострадалото. Беше кръвясало и сякаш 
не негово, а присадено. Временно последствие от операцията е невъзможността 
му да си отваря клепача. При толкова натюрел можехме ли да не му се вържем 
за някакъв си документ? Не можехме. Вързахме се. Аргументацията му беше то-
тална. Трябваше да издирим книжарница, където се продават такива хартийки. 
И да купим нещо, което приятелчето ни твърдеше, че трябва да се купи.

И пак сме в колата. Този път тримата. Отначало се гневим рядко и почти 
не псуваме. Казвам им къде може да има книжарница, и се запътваме. Мариан 
шофира махмурлийски. Настъпва педалите рязко и плаши пешеходците. Аз му 
правя забележки. Свилен отзад се чуди как може в цяла болница да няма един 
болничен лист. С Мариан сме усетили, че операцията е била сериозна, и избяг-
ваме да задаваме тъпи въпроси. Зяпаме през прозорците. Но колкото и да се 
стараем, май не можем да скрием, че ни е неловко. 

– И какво, приспаха те напълно? – аз съм по-приказливият, но и Мариан е 
наострил слух.
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– Аха. Аз заспах още докато лекарите си говореха нещо. Не се бавих.
– Заспиваш. И като се събудиш – чисто нов? Как го правят само! Чудеса!
– Ми... нещо такова. Чисто нов, ама с разлупена тиква.
– Не са ли проникнали покрай окото ти?
– Не бе. През черепа. Ето това отгоре цялото са го отворили.
– Абе тия смрадове как може да построят такава голяма болница, да им 

наринеш толкова пари за операцията и накрая да ни разкарват из София за 
една хартийка?

– Айде де, и аз това се чудя.
– Боли ли?
– Нощем се будя от болка. По шевовете, където зараства. И будувам до 

сутринта. После пак се унасям.
Паркираме, колкото да не умрем, някъде из уличките и слизаме да тър-

сим нещото. Влизаме в първото магазинче за хартийки, което виждаме. Жена-
та любезно ни упътва към близката поликлиника, където в книжарницата на 
първия етаж се продавало всичко. Затичвам се, защото обикалянето почва да 
ми писва. Двамата се влачат като изтръпнали. Те са си изтръпнали. Единият 
от пиене, другият от влизането с взлом в тъжната му глава. Взимам стълбите 
на грозната сграда с прескоци, свивам вляво рязко и заковавам пред вратата 
на документопродавницата. Работно време – дъра-бъра – обедна почивка – от 
13:30 до 15:00. Поглеждам жисиема – 13:36. Честито. Онези двамата чак сега се 
задават по коридора. Хиля им се. Свилен вижда двуизмерно с едното си око и 
още не може да фокусира. Липсва му перспективата и ако не го упътваме по 
малко, ще нацели някоя стена. Когато съзира работното време, почва да псува. 
Никога не съм го чувал да псува така. Псува обедните почивки, болниците, 
здравната система. Иначе е втори курс богословие, задочно. Може лекарите да 
са засегнали мозъчния му център, който отговаря за изричането на мръсотии-
те. И го е хванал синдромът на Турет – удоволствие от изричането на „мръсни 
думи“. Излизаме отпред и спираме да помислим. 

Хайде – подканям ги. – Да потърсим друга книжарница.
Въртим с таралясника на Мариан още половин час из центъра. Мариан 

преглъща трудно. Гърлото му се е запалило. По пътя никъде не видяхме ма-
газинче за вода. Но намираме следващата книжарница. Не, момчета, такива 
листове никога не съм продавала. Книжарката любезничи, но днес такива не 
ни минават. Как е възможно да обиколим глупавата София нашир и надлъж 
и никъде да няма такъв лист? Влизам в една аптека и съм готов да убивам. Ка-
жете ми – възможно ли е да сме толкова прецакани. Мотаем се вече трети час. 
Пращат ни обратно в първата болнична книжарница, където единствено се 
продават редки болнични документи. Свилен този път остана да ни чака в ко-
лата, защото от яд започна да го боли оперираното място. Връщаме се при него 
и му казваме – обратно към първата книжарница. Ще чакаме, докато отворят 
в 15 часà. От устата на нашето приятелче заизскачаха мръсотия след мръсотия. 
Ако думите му имаха някаква сила, щяха да изкривят времето и пространство-
то. Псуваше така, както псуват в Бяла Слатина – с чувство и въображение.
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Пътуваме обратно. Към онази, първата, книжарница на първия етаж в по-
ликлиниката с работно време след 15 часà. Опитвам се да успокоя Свилен. Но 
как бих могъл, след като моята глава си е цяла, а неговата е пробита? Въпреки 
това почваме да говорим по-тихо. Разпитваме го за заболяването. След още 
малко пристигаме и слизаме. Ужасени сме – защо трябва да преживеем всич-
ко това и защо Свилен трябва да преживее всичко това? И каква е тази гадна 
България, в която не можеш да си тръгнеш спокойно от болницата след тол-
кова отвратителна операция? Недоумяваме и аз спирам да си купя хот-дог. А 
Свилен, понеже е вегетарианец, ме гледа с погнуса и заявява, че ако не намери 
такъв лист до десет минути, ще се върне в болницата и ще си легне в леглото. 
Толкова добре му е било там. Не иска навън. Няма какво да прави навън. Навън 
е мръсно, гнусно, прее... цакано отвсякъде. Влачим се. Размазали сме се. Мари-
ан е жаден. Свилен псува. И почва да се жалва от целия си живот. Познавам 
много хора, които казват, че не са срещали по-голям карък от него. Глупавите 
истории, свързани със Свилен, са се превърнали в легенди. Мариан най-накрая 
открива магазин – на два метра от нас е бил. Но нашите пет очи не са могли да 
го видят досега. Днес сме слепи. Изгълтва един литър наведнъж.

Тогава се сещам да звънна на един познат лекар.
– Док, кажи какво да правим. Всичко е толкова скапано. Цял ден обикаля-

ме София. Търсим болничен лист. Обяснявам му накратко какво и как.
– Гледай, нашия, сега ще ти обясня. Къде е лежал? Аха. А каква е била опе-

рацията?
Отдръпвам се настрана, за да не ме слушат момчетата.
– Тумор. На очния нерв. Отваряли са му черепа – казвам го уж тихо, но 

някакъв случаен чичо на тротоара ме чува и се сепва на думата „тумор“. Погле-
дите ни се пресичат за част от секундата. Спокойно, непознати чичо, не става 
дума за теб.

– Значи, слушай ме. Болничните листове са държавни ценни книжа. Про-
номеровани. В няколко екземпляра. По тях здравната каса изплаща пари на ле-
кари и работодатели. Така че и две години да обикаляте, няма откъде да купите 
такива. Казали са ви да купите амбулаторна карта.

– Момент, док, задръж – пускам телефона на високоговорител. – Повтори 
пак това, че да го чуем всички.

Човекът повтаря. И обяснява какво къде трябва да се напише, кой ще изда-
де болничните и прочие подробности.

– О`кей, благодаря ти. С това трябваше да започнем.
Не се чувстваме глупаво. Не се чувстваме никак. Поне аз и Мариан. Ня-

маме право. Свилен мълчи. Стоим още малко, докато преглътна и последното 
парченце от хот-дога. И почваме да си връщаме псувните към лекарите и сис-
темата обратно. Не – няма да им направим нищо, и на майките им нищо няма 
да направим, и никой нищо няма да яде...

– Казах ли ти, че винаги става така? – Свилен е убеден, че животът му си 
няма цел и посока. Че нищо добро не го чака и би умрял с кеф. Този човек вярва 
в Бог и в Неговата милост. Знам това, защото го познавам.

алманах • Ϛвета гора • 2009 127



Николай Фенерски • Не казвай на майка си

– Спокойно, братле. Нищо не е станало – опитвам се пак да замажа тъпата 
ситуация. 

Мариан се е налочил с вода и може да търпи до Второ пришествие. Приис-
ква ми се да кажа нещо умно, с което фрустрацията на Свилен да му премине. 
Лошото му настроение да се изпари и да се усмихне на света.

Цялата му болка обаче се чете в отвореното му око. Не физическата болка. 
На мен ми е лесно. Вчера бях център на вниманието, говореха за моята книга, 
интервюрираха ме. А главата на моя приятел е била отпечатана като кофич-
ка кисело мляко. Отвътре са изрязали някакъв боклук и пак са го запечатали. 
Моите разкази не струват пет пари пред мъката му. И къде съм тръгнал да се 
радвам на литературните успехи в небесата, когато долу на земята лекарите 
разглобяват и сглобяват канчетата на хората?

Ние амбулаторен картон си имаме. Още от самото начало. Почваме лека-
полека да се хилим. Какво друго ни остава? Смеем се на своята безмерна глу-
пост. Свилен се смее на съдбата си. Мариан се смее от облекчение, че повече 
няма да обикаляме. Аз се смея на тъпотията си. Как да не знам, че болнични ли-
стове не се продават? Знам. Но ми трябваха няколко часа да си го припомня. Да 
стигне до ума ми какво точно правим. Изписването приключи бързо, лекарите 
бяха приготвили всичко предварително. И само ни чакаха нас с картона в ръце. 
Натоварихме багажа на Свилен в таргата на Мариан. Палнахме, отидохме до 
квартирата му, събрахме и от там разни партакеши. И към пет вече излитахме 
от София със 120 километра в час.

На изхода от града спряхме да заредим на една бензиностанция. Взех от 
Свилен документите от болницата да ги разгледам. Прочетох епикризата, оп-
итах се да вникна в смисъла на лекарските термини. Опитах се да ги преве-
да на друг език, опитах се да ги превърна в метафори. Латинските думички, 
които бездушно и безучастно описваха тялото на моя приятел, неговата гла-
ва, болестта, загнездила се някъде зад окото му, се превърнаха пред очите ми 
в стихотворение. Седях отпред и им припомнях деня. Смеехме се, докато не 
се уморим, докато от очите ни не потекоха сълзи и не ни заболяха коремите. 
Смеехме се като за последно. Когато не се смеехме, гледах пътя и не мислех за 
нищо. Разглеждах снимката от магнитноядрения резонанс. Черепната кутия на 
Свилен беше преразказана върху хартията клетка по клетка, предмет по пред-
мет – нерви, очни ябълки, мозък, череп, кухини. Редувам ги. Редувам смеха от 
нелепото ни скитане из София и разглеждането на документите от болницата. 
Редувах гледането на снимката и главата с бинтове на задната седалка, сним-
ка – едно тъжно око, снимка – неразбиращия поглед на приятеля, механизъм 
– лице, зъбни колелца – тъга, гледах го, гледах хартиите пред мен, после пак 
него, пак хартиите, пак него – човека, после пак разпечатката – и върху нея 
детайлно представени вътрешностите на кутията... И се изплаших. Извърнах 
поглед. Изплаших се, че за миг спирам да го възприемам като одухотворено 
създание и почвам да го наблюдавам като механизъм, като машинка, като една 
от онези малки машинки, на които Бог е навил пружинката и ги е пуснал да 
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щъкат по тротоарите нагоре-надолу, докато пружинката се развие. Частите ос-
тареят. Заскърцат. Жилата и маркучите се скъсат. Уплътненията на маслото, 
горивото и другите божествени течности почнат да издават багажа. Пропукат 
се. Пропуснат вода, въздух и други непотребни боклуци. И дотук с механизма. 
Механизмът се скапва и се разпада. Само преди седмица тази приятелска кутия 
е била отворена от лекарите, тези чудни механици. Отлепили са тапицерията 
на кутията. Дръпнали са я надолу, да не им пречи. Тапицерията със старателно 
остригана коса по нея е увиснала надолу. Стигнали са до самата кутия. Отряза-
ли са парче от стените на кутията. Пробиват дупки със специални дрелки. След 
което през дупките прокарват едно стоманено жило. Вкарват от едната дупка 
и по някакъв начин успяват да го изтеглят от другата. Понякога режат кутията 
с малка ъглошлайфка, флексче. Но повечето лекари предпочитат стария метод 
със стоманеното жило. Хващат го от двата края и започват да го дърпат наля-
во-надясно. Жилото изрязва първо едната страна от парчето. След това след-
ващите две или три. Преместили са отрязаното парче от кутията внимателно. 
След което са завирали вътре различни железа – пинсети, с които да държат 
нерва, скалпел, с който да срязват натрапилото се небожествено образувание. 
Фина часовникарска работа. Възможно ли е някой такъв хирург да е запазил 
романтичния си поглед върху човека и живота? Или ни вижда с рентгенови 
очи? Възможно ли е да не бъде циничен? Възможно ли е да не вярва в Бог? Не. 
Задавам си въпроси и си отговарям.

Човек ли е Свилен, или не е човек? Ето този въпрос започна да ме тревожи 
по едно време. Но не толкова отчетливо и осъзнато, както го пиша. А някак 
плахо. Взрях се в отвореното му око. Видях вътре печал. Този човек вярва в Бог. 
Този човек страда и вярва. И се моли на Иисус Христос и светиите – да облек-
чат страданието му. Страда, моли се, търпи. Те ще чуят молитвите му. Ще чуят 
и нашите молитви. Защото винаги чуват молитвите, отправени към тях. Не ги 
чуват, ако не са отправени, но когато са отправени и изпратени с бързата поща 
или по куриер, те задължително ги чуват.

Стъмни се. Мариан включи фаровете. С минутите и километрите спрях-
ме да говорим, спряхме да се смеем. Умълчахме се. Гледахме навън. Навън се 
нижеха минути и километри. Навън лекарите продължаваха да поправят че-
рупките и опаковките на човешките души, майките продължаваха да плачат 
за децата си, децата продължаваха да се смеят, Бог продължаваше да слуша 
молитвите на хората, дърветата продължаваха да стоят край пътя, болестите 
продължаваха да се вкопчват в телата на живите, мъртвите продължаваха да 
чакат да възкръснат, самоубийците продължаваха да си отказват последна ми-
лост, а ние бяхме все така вътре в колата и все така мълчахме. Ние, тримата, си 
имахме наше общо минало и може би заедно се разхождахме някъде из него. 
Но не говорехме за това. Не и сега.

Пристигнахме в Бяла Слатина. Откарахме Свилен до тях. Докато вадеше 
чантите си от багажника, му подхвърлих да не казва на майка си всичко. Да не £ 
показва под бинта. Да я излъже, че операцията е била покрай окото и са рязали 
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Николай Фенерски • Не казвай на майка си

покрай окото, хей така отстрани. Да скрие, че главата му е отваряна. Защото 
майките не бива да знаят такива неща за децата си. Никога нито една майка на 
този свят не трябва да чува и вижда нещо толкова страшно за своята рожба. 
Майките заслужават да бъдат излъгани. Така че да £ го спести. Той измънка 
нещо. Знаех си, че няма да може да я излъже, а така исках да я излъже... Така 
исках да я излъже.

Двамата с Мариан мълчаливо продължихме накъм къщите си.
Казах ли, че сме християни. Да. Казах. Но това няма абсолютно никакво 

значение. Казвам го само защото незнайно поради каква точно причина през 
този ден покрай тези двамата си припомних колко топло и уютно е да застанеш 
на онова място вътре в сърцето – след втората пряка вляво, после малко в из-
точна посока... 

Худ. Габриел Панев
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Силвия Чолева

как подхождаме към един текст
на Йосип Ости
първо изчистваме това замърсено
задръстено съзнание от излишното
докато постигнем относителна празнота

после внимателно обелваме
горната ципа
следващата 
и следващата
докато същността се покаже 

след това избираме думи
хартия 
молив

зашеметени думи
объркан смисъл
задавени метафори
омаломощени внушения

след това молим 
компютъра да ги приеме

зачеркваме 
изтриваме 
търсим 
захвърлени ципи
обвиваме 
скриваме 
сърцевината
уязвима 
податлива

и тогава отново се връщаме
към първоначалния замисъл 
и текстът звънва като монета
хвърлена във фонтан
на непознат град
където искаме да се върнем

и после четем на глас
за да предадем всичко

тежестта на написването
мъката на изричането
лекотата на смисъла

на ефирния въздух

04.09.09, Созопол

алманах • Ϛвета гора • 2009 131



Иван Обретенов е роден на 2.04.1948 г. в 
гр. Варна. Завършва Философския факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“. Член на Съ-
юза на българските художници. Участва в 
колективни международни изложби – Берлин 
1983, Москва 1983, Гданск 1986, Прага 1987, 
Аоста 1988, Торонто 1989, 90, 91, галерия 
„Gagliardi design“ Лондон 1992, „Drouot“ Париж 
1991, Дом Видгенщайн Виена 1997. Включен в 
холандската колекция „1001 Reasons to Love 
the Earth“. Има 15 самостоятелни изложби в 
страната и чужбина, участва в Европейски 
изложения на изкуството представен от га-
лерия „EVEart“ (Унгария, Белгия, Франция).

Пламена Димитрова-Рачева

НАДВЕСЕН БЕЗКРИЛЕН БОГ НАД БЯЛО ПЛАТНО
(За изкуството на Иван Обретенов)

Художникът Иван Обретенов е познат на ценителите на изкуството. Това, което 
винаги ще привлича зрителите му, е умението му в живописта философски да 
открие проекциите на своето истинско аз, да обедини ценностите в поезията и 
пластиката.

Ако трябва да определя неговата индивидуалност, тя е в стила му – експре-
сивен, на границата между поетичната абстракция и фигуралното изкуство. Жи-
вописта му е цветово движение между разнородните структури на предметите 
и явленията, които асоциативно попадат в различни пространствени измерения. 

Неговата живопис и пластика са първични, експулсивни. Те са далечното ехо 
от времената на Сътворението, когато се открехва „Вратата“ на цивилизацията. 
Това са времената от „Острова на блажените“ – тогава, когато не е имало отмерва-
не на дните в година, на годините във векове, на вековете в ери и т.н. 

Живописното пространство за Обретенов е отворено, то няма измерения, 
безкрайно е като Космос и в него образите се появяват само когато духът се до-
косне до реалността. Това толкова интуитивно и първично усещане за творчество 
е определящо за иконографията на неговата иначе модерна пластика. Както в жи-
вописта, така и в пластиката, носеща стилово сходство с абстрактната фигуратив-
ност, художникът има своя визуален арсенал от метафори и асоциации от образи. 
Към него се отнасят и символите – дървета, храмове, хора, пътеки, птици – „Мъж 
с бухал“, „Видение с риба“, „Триъгълна луна“, „Номер 43“ и пр. 

Иван Обретенов
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Художникът познава силата на думите и символиката на цветовете, поетич-
ната ритмика и сложните колоритни контрасти между чистите цветове и обрабо-
тените съставни тонове. Творческият му инстинкт го тласка „Някъде“, „Някога“, 
повежда го по пътеката на неговата чувствителност; за да усети в безкрая следите 
на живот. С ярките колоритни акценти в образите алегории – на младостта, красо-
тата, любовта, тъгата, той поетично пребразява виденията си в реалност: 

Платното – бяло съвършенство, 
реалност и видение, 
за сълза ли е предчувствие,
или за спасение?
В картините му няма смърт, няма трагедия, има един свят, в който хората и 

духовете живеят заедно, както живеят с птиците, светците и растенията. В този 
единен картинен свят ангелите по нашите спирки, в сънищата ни, наяве и отвъд 
представите ни

прегръщаха се и се смееха, 
пееха и плачеха.
Иван Обретенов остава верен на своя вътрешен мир. В цветната мъгла плас-

тично изплуват знаците, звучат звуците на видимия и невидимия свят. 
В композициите той интуитивно извлича от вакханалията на багрите форми 

и ги подрежда по свой начин, различен като визия и като емоционално внушение. 
Художникът целенасочено интерпретира колоритно и пространствено формата, 
търси ракурси, в които тя може да очарова с усещане за цвят и хармония, но я 
остава свободноплуваща в пространството, без да е детайлизирана като изказано 
слово. Поради това тя фокусира погледа, активира асоциативно зрителя и поставя 
въображението му в общата играта на цветовете. „Усещам, че рисувам фигури на 
хора. Около тях е цветното пространство, петна без контури. Търся своя начин на 
изява в процеса на творческата работа.“ 

Кавалетните и миниатюрните живописни творби, малките му бронзови плас-
тики носят и поетичността на неговото слово, и постромантичния повей на съ-
временните дамски портрети. В тях живописната хармония на багрите служи като 
ореол на красивия женски образ – „Виктория“. В картините си художникът не про-
явява личен сантимент, показва само едно лирично преобръщане на чувствата, 
което изразява поетично: 

Видях небето отразено
във локва дъждовна вода
и себе си видях, надвесен,
безкрилен бог
над облачната висина.
Но истина е, че Иван Обретенов е емблематичен със своите живописни ком-

позиции, защото в тях виждаме обредното превръщане на едно пространство, на 
една земя, на образите в свой мир. Той е символично белязан със звуците на „не-
повторимите“ родни български багри от ония есенни, зимни и пролетни дървета 
и треви, от сребристата светлина на утрото, която осветява отвътре в душата „кос-
мическите измерения“ на вътрешния свят на художника. Там, където открихме, 
че няма време, няма стихии, няма смърт, няма конфликти, няма мизерия, няма 
нещастия, има красота и вечност.

Пламена Димитрова-Рачева • За художника Иван Обретенов
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Иван Кръстев

БАНАЛНИ ЧУДЕСА
Из едноименната книга

1.
Има моменти в живота, които можеш да наречеш моменти на криза и често са 
си истинска криза, и започваш да се оглеждаш за по-висок покрив или дълбока 
вода, но рано или късно минават и разбираш, че всъщност са ти помогнали да 
цениш малките си успехи, какво остава за рекордите, и значи кризите са като 
натурален шоколад, след който усещаш по-силно сладостта на меда и дори се 
мръщиш – ама много е сладък този мед бе!, – и цялото това дърдорене наум 
щеше да му помага да ходи наперен в слънчевия ден, ако от две години не само 
че не си спомняше вкуса на шоколада, а премяташе в уста дъвка, която друг е 
дъвкал преди него, и мисълта, че отива при Петя, я правеше двойно по-стара, 
поне да не £ беше писал да му дойде на гости, а сега ще трябва да £ обяснява, 
че за Лори не е била права, защото, като се видяха в канцеларията £, тя го пред-
стави като човека, на когото през цялото им следване в Лайпциг му е вървяло 
във всичко, и след седмица обядваха у дома £, и той ги заведе тримата с Косьо 
на дискотека, после с Лори ходиха двамата тук-там и неочаквано границите се 
отвориха и той му се обади – идвам да говорим, много е важно! Тогава всеки за 
нещо говореше и все беше важно, затова пусна новините по телевизията да се 
подготви, но Лори влезе с широката си артистична крачка и първата му работа 
беше да изгаси телевизора, очите му святкаха, а винаги нагласената му като 
за ревю лимба висеше разрошена на челото. Елегантното си сако, над което 
трепереше да не се появи гънка, стискаше под мишница – заминават на екс-
курзия в Германия, вече е уредил да ги включат в групата. Немските власти са 
получили указание да не връщат нито един имигрант от наскоро освободилите 
се европейски страни, и ще бъдат първите глупаци, ако не използват, че той 
познава германците по-добре от всеки друг, а Мартин има късмета да познава 
него и да не се колебае, защото каквото и да е чувал за живота в Германия, е 
нищо в сравнение с онова, което ще види – коли-мечта, жени като от списание, 
луксозни ресторанти, маркови дрехи, магазините преливат, и то на безценица, 
шикозни познанства, паспорт за целия свят, обикаляш улиците с часове и нито 
една дупка в асфалта, приказка! Издигаш се на крилете на мечтите, образно 
казано, и не му говори поетически лигавщини нито за цигари от трева на зад-
ната седалка, германските криле на мечтите са криле на „Боинг 737“, и още като 
подминат бариерата, ще чуе да боботят моторите в гърдите му или в стомаха, 
или направо в сърцето – б-р-р-р, ресторанти, познанства, паспорт, улици без 
дупки, б-р-р-р!, май пак се получи нещо като поезия, но в живота не става и без 
малко лигавщини – и така до среднощ.

134 алманах • Ϛвета гора • 2009



Не беше мислил да тръгва за чужбина, още по-малко да се преселва в Гер-
мания, но от месец не работеше никъде, преди десетина дена бяха минали по-
редните кандидатстудентски изпити, майка му се беше преместила във вилата 
в Реброво, докато се оправят нещата, защото пенсията £ не стигаше само за 
парното, а по време на депресиите, в които изпадаше, след като присъствието 
на Тина преминеше критичните петнайсет минути, единственото спасение му 
се струваше да избяга на Северния полюс или в Австралия. Всъщност миналия 
понеделник майка му спомена по телефона, че Диляна са я взели в холандския 
отбор и нямало да си идва тази година... Защо пък да не замине – и в гърдите 
му се размърда непознат авантюризъм, който избуя за секунди дотолкова, че 
не го стресна дори условието на Лори да поиска от братовчедка си хилядарката, 
която е получила тези дни за някакъв проект, а като се уредят някъде по Рейн, 
лично той ще £ я върне с лихвите. Германия му е като втора родина, не, като че 
е роден там и за него в тази страна няма невъзможно, но за всеки случай да не £ 
казва за какво са му парите, нали разбираш, инженер човек, няма въображение 
и неспокоен дух. Кажи £, че ти трябват да платиш операцията на майка ти или 
нещо такова – и след седмица двамата крачеха по брега на Майн и присвиваха 
очи срещу двойното слънце, което блестеше от колоните на моста към катедра-
лата и плъзгаше по водата към тях златните си пипала, поезия, образно казано! 
Трите дена на екскурзията минаха, групата продължи, а те се преместиха от хо-
тела в доста прилична квартира и започнаха да харчат пестеливо хилядарката 
на братовчедка му, или по-скоро пестеливо харчеше той, а познавачът на нем-
ците се обличаше, хранеше и държеше като човек с платинена кредитна карта, 
неслучайно някога в гимназията му викали Лорда и от тогава му останало това 
Лори. Винаги елегантен, винаги с папийонка, държане на сноб от горния слой 
на средната класа и прави всичко възможно околните да го загледат какъв е 
висок, слаб, гъвкав, а стъпва някак тежко, същински потомствен благородник 
или финансов инспектор, и като го наблюдаваше как върви със самочувствие-
то на собственик на градския площад, му се струваше, че чува бученето на бо-
инга в гърдите му, ама това не е „Боинг 737“, това си е направо 1737! От време на 
време се опитваше да имитира тежкарската му походка, но всеки път оставаше 
със завистта и възхищението от непостижимото – напрягаш се, но не долавяш 
в гърдите си не само звук на самолет, но поне пърпоренето на моторен делта-
план, затова не се изненада, когато им изпратиха служебния адвокат и Лори 
едва не залая от бяс – някаква мижитурка с костюм, сякаш току-що изваден от 
пералнята, и с прашни обувки се представи сковано, сложи очила на големия 
си нос и измъкна от изтъркана чанта с две ключалки омазан бележник. Отгоре 
на всичко българин, имал късмета да се уреди тука малко по-рано! На делото 
заяви, че лично той ще представлява себе си и своя колега, и когато съдията го 
попита защо, той погледна извадения от пералнята костюм с един от онези си 
погледи, които те карат да се питаш ти принадлежиш ли наистина към хомо 
сапиенс, и отговори на изящен немски, че не приема адвокат, който е облечен 
като безработен. По-късно дъвчеше пица в закусвалнята на гарата и разказва-
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ше как в Гърция отишъл в магазина за дрехи на свой познат, голям магазин за 
панталони, блести целият в огледала, а хората се тълпят на входа, и дънки от 
всички известни марки, и още толкова не така известни, а някои и дето съвсем 
не сме ги чували, и клиентите клатят глави – страхотен магазин! Заклатил и той 
глава – внос от цял свят!, а приятелят му го завел на горния етаж, където трий-
сетина жени шиели дънки и им лепели емблемите на най-известните марки, и 
така нататък; не е важно колко струва костюмът ти, Марто, гледат знака на кой 
дизайнер стои върху него, а този мухъл ще ме защитава с бележник!

При такова държане беше естествено да загубят всички дела и им удариха 
по един черен печат на паспортите да не стъпват пет години в Германия, но 
Лори ходеше все така като притежател на кметството и продължаваше да му 
описва как излита боинга, и той сякаш взе да усеща под тениската си нещо да 
вибрира – делтапланът!, но двама полицаи ги закараха с кола до чешката гра-
ница и ги предадоха на граничните власти. Те обаче бяха пропуснали факта, че 
този път си имат работа с човек, който ги познава по-добре от всеки друг, и на 
бариерата, като им върна паспортите, капитанът ги попита как ще продължат, 
а Лори се усмихна свенливо – да няма повече грижа за тях. Офицерът се прибра 
в сградата на граничния пост, Мартин се чудеше как ще стигнат до най-близкия 
град в Чехия с осем марки, защото хилядарката на братовчедка му отдавна се 
беше превърнала в копринени ризи и вечери за трима, четирима и повече в 
най-скъпи ресторанти, а парите, които изкарваше като мияч на чинии в една 
кръчма в предградието, отиваха за разходите по делата и поддържането на 
имиджа на Лори, той обаче му направи знак да тръгват, той знае какво прави. 
Бяха стигнали средата на пътя между двете бариери, когато изведнъж се хвана 
за корема, пусна куфара си на земята и с викове да му го пази, докато се върне, 
хукна обратно да търси тоалетна, а след час вече беше ясно, че Лори не само по-
знаваше немците по-добре от всеки друг, познаваше ги по-добре от самите тях, 
и се затътри към чешката граница, помъкнал и неговия куфар, а тениската му 
лепнеше за гърдите и се правеше, че не е чувала за никакво бръмчене на делта-
план под нея. За три седмици успя да стигне до София и цял месец гостува обед 
и вечер при приятели да ги разсмива с подробности за германската си авантю-
ра, а когато не остана вече при кого да се отбива случайно дори по за едно кафе, 
събра кураж да се обади на Петя. И ето го сега върви към пазара в Слатина и се 
чуди как така, докато той се напъваше да го признаят за германец, братовчедка 
му беше успяла да замени прашната канцелария на завеждащ конструкторско 
бюро с кафене в добър квартал, значи да не се притеснява толкова заради онази 
хилядарка, която инфлацията и без това е смачкала вече до половин заплата.

Зави в пресечката и се огледа за надпис с името £, но се сети, че циганите са 
се постарали да превърнат металните табелки от софийските улици в суровина 
за наново изграждащата се промишленост – ама и той стана бързо-бързо евро-
пеец, табелки с имената на улиците му се прищели! – и тръгна след указанията 
на Петя. Сладкарница, до нея черна метална врата, магазин за дрехи Second 
Hand, внос направо от Ню Йорк и Лондон и обличани само веднъж – това го 
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прочете мимоходом на витрината, – ето и порутената жълта къща с прозорци, 
ослепени от предприемачите преди събарянето – така му я беше описала Пепа, 
а той си беше помислил дали в осми клас не е писала стихове. Подмина сляпата 
покойница, още три крачки и застана пред тесен безистен, а отдясно блесте-
ше стъклената врата на кафенето, сигурно някъде раздават пътеводители, за да 
намериш тази дупка – готин лаф, ще го запомни да го пробута, ако стане на-
печено. Влезе в полутъмно помещение и спря изненадан, оказа се неочаквано 
обширно и високо, изпълваха го три реда дълги маси, насреща лъщеше мета-
лен бар, край стената бяха наредени игрални машини, виж ти къде се е уредила 
братовчедката. Сега седят само трима души в левия ъгъл, но вечер сигурно се 
пълни и оборотът върви, значи и за него ще се намери работа, ами то кръчмата 
в Германия, където помагаше в кухнята, не беше по-голяма, а собственикът 
държеше осем души персонал.

Присви очи да свикне с полумрака и отиде до лъскавия тезгях, опря се на 
едно от високите столчета, седна на него, смъкна се пак на пода и пристъпи от 
крак на крак, но никой не се показваше иззад кафе-машината, май няма да из-
лезе барман от строителната инженерка. Изтяга се сега в някое килерче между 
каси с бира и кашони с кроасани и дрънка по телефона с приятелки, а той само 
да се протегне, и ще си налее уиски или направо ще си прибере бутилката – и 
чао!; дали да не £ направи този номер, та после да се измъква с това, че и тя 
толкова си разбира от работата? А че ще се наложи да се измъква, му стана ясно 
още щом започна по телефона – върнах се..., а тя го прекъсна да върви при пър-
вия си приятел в замъка от дванайсети век с климатик и басейн, където беше 
така любезен да я покани. Слушаше пукането в слушалката и си мислеше, че 
животът така и не иска да го изненада с нещо, но набра отново номера и запод-
смърча, че страшно съжалява и нещата не са такива, каквито изглеждат, а и с 
Лори тя го запозна и сигурно има двама-трима помощници в кафенето, какво £ 
е да пошушне на собственика да вземе още един, и да не забравя, че, преди тя да 
замине да следва в Германия, живееха на една площадка – а слушалката отдавна 
мълчеше. Въздъхна, излезе на балкона, прибра се в стаята, пусна транзистора 
и веднага го изключи, изпи чаша вода и реши да опита за последно, винаги се 
опитва три пъти, и този път подхвана отдалече с поздрави от майка му, макар 
че още не беше ходил до Реброво, и продължи с трогателната история как £ 
разказва какъв прекрасен човек е племенницата £, не е имало случай да я по-
моли за нещо и тя да му откаже, а леля £ въздиша просълзена – милото дете!, но 
чу само металния глас на Пепа – утре в единайсет! – и щракане в слушалката, 
а сега не му остава друго, освен да си отнесе някоя шарена бутилка и повече да 
не £ се мярка пред очите, но се чу подвикване – вземай една бира и идвай тука!

Взря се към масата в ъгъла и различи Петя, до нея Косю и още един с ко-
жено яке и им махна, ама това вие ли сте? Да вземе една бира ли? Защо не, в 
Германия така правят, в Германия са маниаци на бирата, ама вие знаете какво 
е в Германия, и аз съм взел на краставичар – краставици! – и седна при три-
мата, които го гледаха мълчаливо. Дошъл е моментът да плаща за глупостта 
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си да става гражданин на Европа, и му остава само да се усмихва стреснато, 
но Петя ще се ядосва, ще вика, ще се заканва и накрая ще £ мине, познава я, 
а той е смачкан, стъпкан в калта, унизен и подигран, без работа, без пари, без 
приятели, без бъдеще. И ако иска да го довърши, само ще му направи услуга, 
но нека не забравя преди четири години, като се уволни от казармата и Косю 
го уреди шофьор в техния институт, колко пясък и тухли им пренесе с пика-
па за строежа на къщата – и вече щеше да започне да ги говори тези дивотии 
на глас, когато Косю си погледна часовника, после мъжа с якето и двамата се 
надигнаха, дали да не се изрепчи, че, след като го е нямало толкова време, за-
служава поне едно здравей, но май с Петя ще му бъде по-лесно. Измърмори, че 
се радва да види Косю и ще му се обади да му разказва, отвори бирата и наведе 
глава да слуша сарказмите на братовчедка си, тя обаче отиде до бара, наля си 
кока-кола и започна делово, сякаш се бяха разделили вчера, че той вижда какво 
е тука, осем маси и пет игрални автомата и вечер няма място къде човек прав 
да застане, а тя не подвива крак до среднощ, но се е напъхала в тази дупка не 
за да живее отново от заплата, а на Косю все му обещават едно-друго, но засега 
нищо. Не е трябвало да напуска института заедно с нея, но и той не е можел да 
търпи повече тъпите си шефове, така че нужда от помощник има, но повече 
има нужда от пари – защо не споменава за хилядарката, да не я е забравила?, 
или е наясно, че няма как да £ я върне. Значи не го е отписала съвсем – не, не 
иска да я затруднява и щом не става – не става, но е готов да £ помага безплат-
но, ще му прави по едно кафе и толкова, щото това работа ли е за сама жена 
– и въздъхна облекчено, Петя най-после като че се усмихна. Върна се при него, 
седна на стола и го потупа по ръката – Лори те е направил почти европеец, 
усещаш кога да се покажеш услужлив до саможертва, но нямам нужда от ратай 
и не се надявай, че така ще си изработиш парите, които ми отмъкна, ами съм 
ти уредила среща с един от онези, дето се докопаха до държавните складове и 
станаха милионери. На този обаче милионите му са още в консерви и трябва 
да ги продаде бързо, а му викаме Ламбрето, но ти му казвай господин Ламбрев, 
ако искаш да му се харесаш. А, ето го и него.

В кафенето беше влязъл дребен, безличен мъж с белезникава коса и кос-
тюм в същия цвят, връзката му сякаш накапана със супа, затова пък на лявата 
му ръка проблясваше златен пръстен с черен камък и часовник със златна ве-
рижка, на другата ръка – златна халка на безименния пръст и още един златен 
пръстен, а на китката му подрънкваше меко златна гривна, дали пък и тука не 
бръмчи, ако не „Боинг 797“, поне „Ту 104“? Дребният се поклони на Пепа, въз-
хити се, че всеки ден става по-хубава и къде може да намери Косю, има супер 
предложение, и забеляза Мартин – това ли е братовчедчето? Той кимна – аз 
съм, – ама да не му се прави на голяма работа с воднистия си поглед, Лори да 
го срещне, няма да се спре да му поиска огънче, а този се дуе като граничен по-
лицай, който се колебае дали да ти покаже, че може да прави с тебе каквото му 
скимне, или този път от него да мине, още малко и ще му поиска свидетелство за 
съдимост. Ламбрето обаче помоли Петя да им донесе по една водка, сви юмрук 
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и завъртя пръстена с камъка навътре, сякаш се страхуваше да не го откраднат, 
върна го, както си беше, и неочаквано се усмихна широко, момчето му харесва, 
има честен поглед, още повече е роднина на Косю, наздраве! На пазара е уре-
дил масата, той носи консерви телешко варено, Мартин ги продава по пет лева 
кутията и не пропуска да напомни на всеки клиент, че в магазина са единайсет. 
За него петдесет стотинки, но отива в шест часа, не си тръгва, докато още има 
и един човек, и му отчита парите всяка вечер, а ако му откраднат една консерва 
или я загуби, или я конфискуват, за негова сметка е, хайде, да си стиснат ръцете 
– и още по една водка, а половин час по-късно наближаваше централния вход 
на Южния парк. Когато построиха отстрани едно от първите частни кафената, 
компанията на Плъшока се намести вътре, те не се разпиляха след единайсети 
клас като неговите двама-трима приятели, и Плъшока дори го канеше при тях, 
сега било друго време и купоните били съвсем други, но Нина го дразнеше от 
първия ден в училище със сплесканата си физиономия и фабрично накъсаните 
дънки, донесени от чичото дипломат в Италия, а от двамата ватерполисти, кои-
то и през зимата ходеха по тениски да надуват мускули, му се приискваше да 
тича в клозета, страхотна компания! Дали да не мине да им вземе акъла с исто-
риите си от Германия?, но точно днес няма желание да пикае често-често, я по-
добре да заобиколи откъм спирката на тролея – и вече отминаваше пързалките 
и катерушките и се скриваше между дърветата зад двете езерца, където никога 
не отиваха майки с колички и пенсионери. Тука можеш да доведеш момиче да 
му покажеш къде мътят водните кокошки, и отначало се забавлявате да прес-
качате рекичката, а после се престрашаваш да го целунеш и след това оставаш 
със затворени очи и чакаш да ти прасне един в корема или по носа, но няколко 
секунди не се случва нищо и вдигаш полека клепачи, а момичето стои ококоре-
но срещу тебе с усмивка, която те разтреперва съвсем, какво става? Май ще е 
най-добре да се разтвориш във въздуха и да оставиш за после оправданията, че 
не си мислел нищо такова, когато си я повел към гнездата на водните кокошки 
и ръцете ти сами са я хванали за раменете, а устните ти, без да искат, са усетили 
вкуса на нейните устни, но очите на момичето се ококорват до невъзможното и 
за втората целувка ти нямаш вина... Спря при рекичката, ами тя била жабясала 
вада, широка не повече от метър, и как се засилваше тогава да я прескача, а сега 
една по-голяма крачка и готово, я да опита – чакай, чакай, какво става, да не е 
космонавт на луната? Хайде втори път – кой изсмука земното притегляне! Да 
не са напомпали гащите му с хелий? Или е увиснал на ластици за облаците?... 
Не, не е космонавт и повече да не меси бира с водка и спомени за две целувки, 
той е почти баровец с почти писмен договор за почти сигурна работа – и на 
следващата сутрин подреждаше сергията на Женския пазар. След десет мину-
ти се разчу за консервите на половин цена и край него се стълпи народ, а той 
подвикваше на Ламбрето, който току пристигаше с раздрънканата лада, да го 
зарежда по-скоро, и въпросът какво ще прави, ако му поискат някакъв доку-
мент, който така и не намери кураж да му зададе, се разсейваше във въздуха, а 
на сърцето му олекваше – животът е приятен!
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На третата вечер Ламбрето му брои аванс двеста лева, с братовчеда на 
Косю няма проблеми, а и търговията при него върви, ама онзи на Римската 
стена и другите двама на пазара в Люлин се оказаха келеши и ги смени, но до-
като новите се опраскат, ще минат седмици, затова ще прехвърли част от тех-
ните доставки при него, става ли?, а на такъв въпрос отговаряш веднага – носи! 
Беше уговорил Валю и още двама приятели да му продават консерви на пазара 
в Обеля и за пет седмици забравеният от държавата склад беше опразнен и 
Ламбрето стана истински милионер, или поне четвърт, и смени ладата с рено, 
а в петъка на шестата седмица седяха в стаичката му, която наемателят £ на-
ричаше офис, въртеше в ръка чашата с водка и го наблюдаваше как натиска 
клавишите на калкулатора и сравнява с една тетрадка на кой ден колко кашона 
му е донесъл, колко прави за всичките дни, умножава по петдесет стотинки и 
вади парите, които му е платил вече – абе, ти забогатя за няма месец! Протяга-
ше врат да види каква точно сума се е получила, и се усмихваше, кой знае защо, 
притеснено – е, забогатял съм... – сякаш Ламбрето не беше прибрал десет пъти 
повече, и се ядосваше на притеснението си, да взема парите и да се маха. Беше 
скапан от недоспиване и тичане по пазара, пече те слънцето, ще слънчасаш, 
дъжд наводни улицата и – аха – да обърне сергията, а очите ти на четири да не 
отмъкнат някоя консерва и едва се сдържаш да обясняваш възпитано на няка-
къв начумерен чичко, че пет лева хич не е скъпо, я идете в магазина, вчера стру-
ваха единайсет, днес са тринайсет лева, утре може да им искат и двайсет, а това, 
че на етикета пише осемдесет и пет стотинки, не го гледайте, това са етикети от 
преди десет години – затова да снася парата и да не се прави на счетоводител, 
още малко и ще поиска да му подпише разходен ордер. Полумилионерът отво-
ри касата от лявата страна на бюрото, извади кутия от бисквити и в ръката му 
зашумяха банкноти и той си отдъхна, хайде по-бързо!, Ламбрето обаче спря 
да брои, остави парите до калкулатора и ги затисна с кутията, ама защо пак го 
гледа като граничен полицай!

– Колко даде на твойте хора?
– Ъ-ъ?
– Момче, играеш си с огъня.
– Не разбирам – трябва да измисли нещо бързо.
– Разбираш, разбираш. Още първия ден надуших, че ме пързаляш. За мене 

работят трийсет печени търговци, зная кой колко може да продаде, ако ще ден 
и нощ да стои на пазара. А ти изведнъж – давай!, давай!, давай! Трябваше ми 
само половин час да те наблюдавам иззад павилиона, за да ми стане ясно всич-
ко.

– А, това ли? – как да се сети, че Ламбрето ще се окаже шпионин. – Един 
приятел беше закъсал и да му помогна.

– Не беше един. Трима бяха. И тях ги наблюдавах.
– Валю стоя само две седмици, баща му отвори автосервиз и го прибра да 

му помага – този направо да става частен детектив! – Нали искахте да се про-
дадат бързо...
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– Не съм казал обаче да ме мамиш.
– Не съм ви ощетил с една стотинка. – Мисли! Мисли! Мисли! – На единия 

му откраднаха четири консерви и аз ги платих... Какво още? – Мисли!
– Запомни, няма такъв хитрец, дето ще надхитри Ламбрето – и изведнъж 

полумилионерът се ухили и плесна с длан по бюрото. – И аз не бих се оправил 
по-добре!

С този тип си като във влакчето на ужасите, дали е надушил друго, макар 
че какво толкова, миналата седмица забрави да му запише три кашона, а той си 
премълча, но Ламбрето продължаваше да се хили:

– Ти си напипал основния принцип – ако не можем както трябва, да тряб-
ва както можем. Преди година получавам писмо на бланка от лъскава хартия 
и отгоре емблема и адрес на английски. От завода за безалкохолни напитки 
ми съобщаваха, че още не съм платил трите камиона кока-кола и изпращат 
документите в прокуратурата. С писмото и предавателен протокол, че изна-
сям от склада им десет хиляди бутилки, копие от договор между нас, с печат и 
подпис – моя подпис! – и копие от съдебното решение за фирмата ми с номер 
на решението, съдебен състав, име, адрес. Докато се чудех да се смея ли, или да 
се обаждам, където трябва, да не би онези наистина да набъркат прокуратура-
та, се загледах в съдебното решение, ами да. Презимето ми друго. И се сетих. 
Преди година бях взел помощник да се оправя с продавачите на пазара, а той 
подготвил договори с тях и вътре записал всички данни за фирмата, ето такъв 
тъпак да ти се падне за помощник! Какво по-просто от това, да си измайсто-
риш съдебно решение, особено ако цената е три камиона с кока-кола, ама ти 
защо не пиеш?

Вдигна шишето да му долее чашата, но той я покри с длан, предния път 
се черпиха така и после кацна на луната, а дали не му дрънка тези измишльо-
тини, за да му приплаче накрая, че се налага да плаща кока-колата с парите от 
консервите? Да има да взема, нека се оправя сам, нали непрекъснато се хвали 
с някаква предишна служба и безбройните си приятели, но Ламбрето отново 
се засмя – граничният полицай все пак беше решил да го пропусне. Преброи 
банкнотите повторно, отдели четири хиляди и петстотин лева и му ги подаде, 
в Германия никога няма да изкара толкова за няма месец. Всъщност е чул, че в 
Германия не е изкарал нищо и да ги зареже немците, да зареже и австрийците, 
и всякакви там. За Калифорния навремето казвали, че с бастуна да боднеш зе-
мята, бликва нефт, а тука през последните години няма нужда и да бодеш, дос-
татъчно е да спазваш основния принцип. Ако не можем както трябва, да трябва 
както можем, нали? Я той самият колко бързо забогатя и, кой знае, може да му 
излезе късметът за още – а Мартин пъхна парите в джоба си и умуваше с Тина 
ли да отпраши към Несебър, или да забърше в тамошната дискотека някоя с 
къса поличка, ще се настанят в една от онези бели къщи край брега с високи 
стаи и ниски наеми и ще излизат само по за час-два да се разхождат, есенно 
време морето е страхотно. И хич не го интересува, че Ламбрето задълбава в 
зеленчуковия бизнес и вече е уредил първите доставки от Македония – съз-
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давам зеленчукова борса, момче. Преговарям за стока от Гърция и Турция. От 
Израел! Но всяко нещо се прави с хора, това го разбрах още първия ден на 
предишната си работа, а кое най-трудно се намира у нас? Хората. Ако не те ок-
радат направо, ще се мъчат да те изцедят за по-висока надница и върви прави с 
такива едър бизнес, но ти знаеш, няма кой да надхитри Кольо Ламбрев. С тези 
трийсетина души, които ми продаваха по пазарите, имам уговорка да вземат 
вече стока само от мене, а аз ще им осигурявам спокойствие, но миналия ме-
сец забелязах, че аз им нося консервите и чакам да ги подредят най-отпред на 
сергиите, и картончета с цените съм осигурил, изрисува ми ги едно момче от 
Художествената академия, дето сега разнася по офисите хартия за ксерокс, ис-
тински произведения на изкуството, а тези хубостници само чакат да се махна, 
за да изкарат крушите и ябълките си, селски манталитет! Сигурен съм, че и сега 
ще вземат стока от мене, а ще продават картофите от своите си ниви, знам ги 
аз, но от предишната си работа съм научил едно – за да си спокоен, стискай за 
гушата. Затова си ми нужен ти.

Ха!, да не са му уредили този път склад с компоти, да става цял милионер? 
Да е жив и здрав, ако ще двоен милионер да порасне, но той сега хуква към мо-
рето, пък като се върне, ще му мисли, Ламбрето обаче присви очи по митничар-
ски и продължи почти тържествено, че го вика да хващат общ бизнес. Започ-
ва да строи в Русенско най-модерна поточна линия за консерви и зеленчукова 
плантация към нея, значи почти през цялото време ще бъде на строежа, щото 
ще работят селяни от селата наоколо, а нали ги знаеш селяните, все гледат да 
се измъкнат и да работят на частно, ама да си получават и при тебе надницата, 
бандити! Значи дава му форда да обикаля пазарите и да следи търговците, щом 
свършат неговата стока, зарежда ги на място, а ако вадят от своето зеле или 
дини, ги предупреждава да ги махнат, и няма повече грижа, нататък се оправя 
той. И най-важното, получава и процент от продажбите, така че стават нещо 
като съдружници – сега е моментът да се смръщи като човек, който се коле-
бае между десетина подобни предложения. Стисна леко чашата, от една глътка 
едва ли ще стане космонавт, съвсем малка глътка, и обясни бавно, авторитетно, 
като специалист в областта, че работата няма да е лека, от тъмно товариш каси 
и чували, и газ!, а движението е станало едно! На този пазар спираш, разто-
варваш, на онзи пазар спираш, разтоварваш и обратно в склада, пак товариш, 
пак по пазарите, пак разтоварваш, а и следиш търговците какво продават, но 
Ламбрето го прекъсна – обикалянето ще бъде по-голямо в началото, после ще 
се усетят, че ги наблюдават непрекъснато, и ще ги проверяваш само веднъж-
два пъти на ден. И в избелелите му очи се появяваше обещание за нещо, което 
не се казва на глас, а той виждаше да се размива в маранята бялата къща край 
морето с Тина или късата поличка от дискотеката и в ума му щракаше къде ще 
вървят повече чушки, къде праскови и как ще превърне процента в няколко 
заплати, но неочаквано Ламбрето се усмихна някак угоднически – защо не го-
вориш с Косьо да се включи и той? Да се грижи за реда, нищо повече, а процен-
тът му няма да е малък, няма и да е среден. Какво?, кой?, мъжът на братовчедка 
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му ли? На Косю му казваш обичам те и се хвърля да те прегръща, как ще ходи 
между сергиите като горски пазач, няма ли да му даде и въздушна пушка?, а 
за борсата да уточняват процента. Ламбрето хвърли запалката върху бюрото, 
мина отстрани и го потупа по рамото, с тебе ще работим много години, Марто, 
сега тичай да харчиш парите и в понеделник те искам тука в седем, а когато 
Мартин вече хващаше дръжката на вратата, подвикна:

– Не ми каза колко плати на онези тримата.
– Какво?
– Дето продаваха моите консерви.
– Аха. По двайсет стотинки на консерва.
– Значи можело тебе да те спазаря за трийсет стотинки. Хайде, в понедел-

ник в седем. И не забравяй да говориш с Косьо.
Виж ти, Ламбрето се оказа веселяк! И макар вътрешният му глас да кре-

щеше: вземай автобуса до Илиянци и накупи същите боклуци десет пъти по-
евтино, хукна по лъскавите магазини и от последния бутик излезе нов, почти 
непознат и на самия него, човек – маркови дънки, кожено яке, фирмени мара-
тонки, тениска с надпис! Сега в това дюкянче за бижута няма само Ламбрето да 
се кичи със злато я!, щото нали Лори го учеше, че е достатъчно да се облечеш 
като от списание и вече се държат с тебе като с персона – знаел е кандидатът 
за европеец защо се прави на човек с платинена кредитна карта, а? Ех, Лори, 
голяма работа си, ама ще си останеш с приказките за боинга и поетическите 
лигавщини, образно казано – извинявай, де, – защото, за да литнеш с крилете 
на мечтите, не ти трябва реактивен самолет, и делтаплан не ти трябва. Доста-
тъчно е да се усетиш, че Калифорния е кукнала в София и в джоба си напипваш 
истинска кредитна карта, но това ти трудно ще го разбереш, щото си повече 
немец вече, а сега към Петя да £ плесне на бара плика с хиляда лева и да я из-
гледа както Лори служебния защитник. И ще я покани с мъжа £ на барбекю в 
Ловния парк, да знаеш как са го ремонтирали!, а и да зарадва Косю, че Ламбре-
то му е намерил работа на пазара да дебне крадливите селски стопани, може и 
пушка да му даде, това е майтап – но Петя го погледна стреснато, какъв пазар?, 
каква пушка? Кажи на Ламбрето да си гледа краставиците и да не се грижи за 
мъжа ми. И вкаменилото се в миг лице се отпусна в усмивка – а ти с тази златна 
верига на врата изглеждаш като тежкар, наистина ли е златна? Защо пък да не 
се ухили и той и да се поизпъчи, вкусът на дъвканата преди него дъвка изчезва 
и я заменя натуралният шоколад, а после мед, и ти се струва чак неприятно 
сладък, ей! А сега да върви да зарадва и Валю, щото той се съмняваше, че ще 
видят някаква стотинка от Ламбрето, милионерите така са станали милионе-
ри, Марто, като са прибирали надниците на такива като нас, и мърморенето 
му беше разтревожило и него, но ето, че черногледството му се оказа смешно 
както всичките му приказки, а кога стигна до Южния парк? Ето и кафенето 
при входа. И компанията на Плъшока. Днес е особен ден, днес той е тежкар 
със златна верига на врата и вкус на шоколад в устата, що да не им вземе акъ-
ла?, и вътре се разкашля от дима, който се стелеше над масите, подаде ръка на 
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Плъшока, кимна на ватерполистите, усмихна се на Нина и момичетата около 
нея, за пет-шест години са заприличали на лелки. Поръча си портокалов сок с 
водка – в Германия по това време пият само сок с водка! – и като се смая гръмо-
гласно, че госпожиците са същите както на абитуриентската вечер, близо час 
ги забавлява с истории от акцията му по заселване в Европа, но по едно време 
усети, че остроумието му не прави впечатление, кой го караше да идва при тези 
чукани! Надигна се и попита кога може да ги намери тука, за да знае, ако реши 
да се отбие с приятели, да е по друго време, и излезе с настроението на спечелил 
в бингото – нали всички тези фукли щяха да стават манекенки! А щом така и 
така е дошъл, да намине край лунното притегляне.

Ето ги пейките с изтръгнати седалки, двете бездомни кучета, които май 
са се родили тука изтегнати на слънце, зад гърба му останаха столчетата като 
гъби край брега и вече крачеше по алеята, където десетгодишен се учеше да 
кара колело, а сега ходеше по нея тежкарски, както забеляза Петя. Златната ве-
рига, за която е почти сигурен, че е златна, блести на слънцето и припява – само 
тежкарите носят такива вериги, Марто, а земята потръпва под стъпките му, ся-
каш динозавър крачи към езерото. Огромен като двуетажна къща, клати глава 
дружелюбно, не мисли на никого лошо, но всеки бърза да се дръпне от пътя му 
в храстите, гот ли е да бягат от тебе? По-скоро е тъпо, кой ги знае какво клю-
карстват в храстите, но има и нещо сладко в това, да те гледат и да си шепнат 
завистливо – нов тежкар се излюпи!, а на тебе ти иде да литнеш и ето още една 
загадка – ходиш, като по луната, а земята се тресе под краката ти. Къде е Лори 
сега, да види, че номерът не е да вървиш тежкарски по улиците на Франкфурт, 
а сърцето ти да се свива да не би да мернеш някоя дупка в асфалта и боингът 
да изхърка и да забие нос в пистата, преди да е излетял. Не ти трябват нито 
самолети, нито делтаплани, Лори, достатъчно е да повярваш, че Калифорния е 
в София и фю-у-у-у – със свръхзвукова – защо се сети за Лори, май не му е ми-
нало още от чакането при бариерата. Вече заобикаля езерцата и вижда полян-
ката отзад с обърнатия шезлонг, и рекичката, която се беше оказала кална вада, 
където се беше пъчил пред Диляна какви скокове може, за да събере кураж да я 
целуне, а миналия път опита да повтори подвизите си от преди петнайсет годи-
ни, но бирата с водка при Пепа го накара да се види като балерина на забавено 
видео, лунно притегляне! Хайде сега отново и да се смее на себе си, че толкова 
време не намери смелост да дойде пак тука – ама и от толкова малка глътка ли 
бе? Левият му крак се беше оттласнал от земята, десният се протягаше да стъпи 
върху камъка отсреща, а той висеше във въздуха и гледаше водата под себе си, 
която блестеше в зелено, вятърът откъм бензиностанцията ли го клати като 
хартиена реклама? Разпери ръце, наклони се полека назад и стъпи обратно в 
тревата, а земята потрепери под крака му като под стъпка на динозавър, ха-
люцинации?, или е станал сомнамбул?, или се побърква?, значи миналия път 
е било истина? От малък живее с чувството, че ще му се случи нещо особено, 
страшно или любопитно, още откакто започна да се пита и той ли ще умре, как 
тъй ще умре, нали, ето го, тича по стълбището, а вчера падна с колелото и сега 
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накуцва с превързано коляно, вижда дланта си. Обръща я, взира се в пръстите, 
мърдат и като забиеш нокът в тях, боли, а после ги няма, и от тези мисли нощем 
ставаше да диша на прозореца, и след години така гледаше ръката на баща си, 
положен върху масата и покрит с цветя, значи повече не може да отива вечер в 
стаята му? Да сяда на леглото и да подсмърча, че големите слизат през между-
часието на техния етаж да опердашат за забавление някой от техните класове, 
защо не го вземат да играе футбол на двора, Диляна го подиграва, че £ стига до 
веждите – и баща му да затваря пишещата машина и да го успокоява, че един 
ден и той ще учи на горния етаж, но тогава да не прави на другите нищо, което 
не иска те да направят на него. Но и да не се оставя да му правят нещо, което 
другите не иска някой да им направи на тях, и ако се наложи, с юмрук в челюст-
та, а Диляна просто я е яд, че не я вземате в момчешките игри – и побойниците 
вече не го плашеха, а на Диляна се готвеше да се изсмее, че каквато е върлина, 
ще остане стара мома, това го беше чул от майка си за съседката им от горния 
етаж, когато им наводни кухнята. А сега само ще си спомня присвитите му 
пръсти на дясната ръка между розите върху масата в хола и двамата му чичо-
вци отстрани, които с погребални физиономии спореха приглушено кой модел 
тойота е станал кола на годината, дали и неговата ръка някой ден ще лежи така 
между розите? И после нищо, ама нали я пипа, ето, стиска я с два пръста, удря 
я с другата длан, не е възможно!, но кого да попита?, защото веднъж в двора 
на училището подвикна на Валю – какво става, като умреш?, а той тичаше към 
момчетата, които тъкмо се разделяха на два отбора, и само се изсмя – ами ядат 
те червеите и толкоз. Изчерпателен отговор. И най-важното – ясен. И все по-
рядко ставаше нощем да диша на прозореца, но му остана предчувствието за 
нещо особено, което ще му се случи някой ден – и ето го този ден! 

Това било особеното значи, побърква се. А може и да не е точно това, хайде 
вкъщи пред телевизора с петте канала, отваря една бира – защо пък само една? 
– и никакви езерца, никаква полянка, никакви водни кокошки и момиче, кое-
то е целувал преди толкова време, всъщност целуна ли я наистина? Да я пита 
нея, ще се развика, че си измисля оправдания защо така и не се престраши да 
сложи ските, пъзльо такъв!, но няма да я пита. Холандският отбор отдавна е 
издухал спомените £ за шавар и водни кокошки, нали в Холандия е много вет-
ровито, хайде при телевизора и бирата, която сигурно няма да бъде само една, 
но няма нищо страшно да опита още веднъж, привежда се, отскача от единия 
бряг на вадата, стъпва на другия и тича към обърнатия шезлонг да огледа дали 
водните кокошки още снасят яйцата си в шавара, но отново увисна разкрачен 
над водата. Няколко секунди стоя неподвижен, очакваше всеки миг да цопне 
до коленете във вадата и размаха ръце да не се катурне, но се усети много по-
стабилен от първия път, я виж ти! Разкърши рамене, поизпъчи се, пое въздух, 
я виж ти! Ветрецът откъм бензиностанцията се усили и го тласна бавно към 
полянката, а на него му стана приятно, я виж ти! Езерото блестеше на поло-
вин метър под маратонките му, я виж ти! Оранжев гол охлюв се подаде иззад 
буца пръст, изпълзя от другата £ страна и продължи пътя си, отдясно прелетя 
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сврака, зеленоглавките в езерцето плеснаха с криле и излетяха тромаво, я виж 
ти!!! А той си глътна езика – щом се върна чак до погребението на баща си!, – и 
вятърът се опитва да го натика в храстите, а на него му се иска да стигне при 
враните, които кръжат с крясъци край короните на дърветата, и да погледне 
оттам двете езерца и полянката, шавара, нагазил до кръста във водата, а може 
би сред него и прапраправнуците на онези водни кокошки, покрай които ня-
кога се беше вредил да целуне едно момиче. Дали, ако олекне малко, няма да 
успее? Да изхвърли нещо, но в джоба си напипа само два билета за тролей, да 
си събуе маратонките? Да свали якето? И двете идеи му се сториха добри, но 
маратонките тупнаха една по една в тревата, якето се приземи до тях, а нищо. 
Какво друго? Тениската. Хвана я с две ръце и я съблече рязко през глава, а от-
вътре му идеше да запее – наистина страхотен ден, Ламбрето му плати всичко. 
И се разлюля и приклекна, какво става? Някаква сила го беше подхвърлила 
още половин метър нагоре, от тука, ако падне, вече няма да се отърве само с 
намокрени панталони. Вятърът ли го издуха? Или въздухът се разреди извед-
нъж? Ето ги дърветата вдясно, отстрани огледалото на езерото с катерушките 
на брега и двете майки с колички на алеята, отляво шавара в другото езеро, а в 
тревата проблясва жълтеникава нишка, я виж ти! Тази верига наистина ще из-
лезе златна само на цвят, иначе щеше ли да се скъса, като си съблича тениската, 
ако беше тенекийка обаче, щеше ли да олекне толкова без нея, че да подскочи?

След час седеше в широкия пластмасов стол в задния двор на Валю, късаше 
листа от клоните на вишната, които се навеждаха да опрат петте столевки от 
Ламбрето на масата, и довършваше разказа си как влязъл в кафето при Плъшо-
ка, а там хората му опъват трева, и веднага избягал при езерото да му се венти-
лира главата, излегнал се на един шезлонг и се понесъл над храстите, вятърът 
го подухвал ту насам, ту натам, а на него му се искало от върха на тополата 
да скочи във водата, като ти е опушен мозъкът, какво ли не ти се привижда, 
нали? – и се надяваше Валю да се изсмее, че в чужбина е започнал да надига 
бутилката, но още с първите му думи доскорошният помагач на пазара забра-
ви за парите, които му се падаха от продадените консерви, виж го ти, откога 
не го интересуват едрите банкноти? Изтича в къщата, върна се с две бири и 
нарязан кашкавал и се отпусна в другия стол – започвай отначало – и слушаше 
внимателно, само от време на време го прекъсваше да уточни някоя дреболия, 
и го караше да продължава от същото място, ама той дойде при него да чуе, че 
наистина е бил замаян от хашиша! Още четири бири и да повтори всичко, този 
път по-бавно, и да не изпуска и най-малките подробности – каква стана, да не 
се наложи да вика лекар за Валю?, но отстъпи и описа пак смайването си, ко-
гато се опита да прескочи вадата и увисна във въздуха пред една клонка, която 
завираше листата си в носа му, и как през главата му минаха парчета от живота 
му, като пропусна, че някога се е консултирал с него какво става след смъртта, 
после как помисли, че е от падналата златна верига, и за по-сигурно хвърли и 
дънките и се чу да шепне високо – сигурно е дупка в гравитацията... Всъщност 
защо пък не, днес е особен ден, приключи акцията по пазарите, а Ламбрето му 
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предложи да станат съдружници... и някой сякаш го ритна в задника, а клонка-
та вече драскаше коляното му. Свраките прелитаха над него и с крясъците им в 
главата му се промъкваше опасна мисъл – дали пък? – и се опитваше да я напъ-
ха в някое тъмно кюше на мозъка си, но тя се измъкваше и му се струваше все 
по-малко опасна, защо пък да не... Облиза устни, изкашля се и каза високо, да 
го чуят от другата страна на алеята – той не е някой от онези, дето ще им дадеш 
хиляда лева и повече няма да им видиш очите, – и вече подритваше клонката, 
която се опитваше да му гъделичка чорапа, виж го ти Ламбрето! Как е надушил, 
че Калифорния се е преместила у нас и само да отвори прозореца, ще я види да 
му маха засмяна от тротоара, – а клонката се протягаше да достигне стъпалото 
му, смята ли Валю, че е за психиатър?

И той е един глупак, пишман автомонтьорът ей сега ще се ухили и утре но-
вината за побъркалия се съученик ще стигне чак до Плъшока!, очите на Валю 
обаче овлажняваха и по лицето му се изписваше истинска обич. Запали круш-
ката, която висеше от клоните на вишната, изтича за трети път в къщата и се 
върна този път с бутилка уиски, от запасите на баща му е, и той го е предупре-
дил, че ако ги пипне, ще му счупи ръцете, но случаят си струва риска. Марто да 
опъне една глътка за начало и да си отпусне душата, изобщо не става дума за 
халюцинации или наркотици, а глупостите за психиатъра да ги забрави, защо-
то се мота доста време по чужбина и изтърва промените тука, такива неща се 
случват всеки ден. И не че сутринта научаваш за няколко милиона наследство 
от умрелия ти вуйчо в Канада, за когото не си чувал досега, на обед каниш къде 
кого видиш в ресторанта и изхарчваш всичките си спестявания, ха!, три хиля-
ди, тебе те чакат шест нули!, а до вечерта оставаш пак с една заплата и нотари-
ално заварен документ, че даряваш наследството на регистрирана преди два 
часа благотворителна фондация, и устен ангажимент от управата £ да гаран-
тира живота ти при извънредни обстоятелства, такива случки вече никого не 
учудват. Дошло е времето на всичковъзможното – и напълни отново чашите.

– Помниш ли Коцето от „Б“ клас? Онзи с кучето и омазаните панталони. 
Все такъв усмихнат като напикан, а момичетата му се подиграваха да си изпле-
те бански гащи от кучешките косми по фланелата. Едва връзваше тройките по 
български, а се извъди литератор. Водел си дневник! Работеше като закупчик 
или нещо такова в чорапната фабрика, но директорът го съкратил, прекръс-
тил длъжността му на отговорник по маркетинга и назначил племенницата на 
секретарката си. Коцето търсил няколко пъти профпредседателя, но все не го 
намирал и накрая един от членовете на профкомитета го посъветвал да опита 
в редакцията на някакъв вестник, а там редакторът му се изсмял, че на ден 
при тях идват по двайсет души като него и да не си губи времето, ами да бяга 
в частния сектор. А той се прибрал и като подсмърчал от несправедливостите 
в живота, описал в дневника си и директора, и секретарката, и племенницата. 
Че и редактора във вестника. И колко тежко му било на душата сред такива 
неморални, алчни, безскрупулни, студени хора и не било възможно да няма 
поне малко правда на този свят. На другата сутрин му се обадил онзи член на 
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профкомитета, че на Цариградското пиян шофьор смачкал колата на дирек-
тора. Рязали ламарините, за да извадят тялото. След два дена на погребението 
дочул, че предната вечер двама наръгали с нож секретарката, била в болницата 
с опасност за живота. Вечерта пуснал телевизора и гледал репортаж за взри-
вения джип на някакъв бос от месарския бизнес. Показали тялото на боса и 
с него младо момиче, ами това е племенницата на секретарката! И някак не се 
изненадал, когато в следващия брой на онзи вестник се появил некролог от ре-
дакционния състав за непрежалимия им колега, дългогодишен завеждащ-от-
дел „Социална справедливост“ и изключително талантлив репортер, починал 
от инсулт на работното си място.

Валю поклати шишето срещу лампата, на дъното беше останало не повече 
от глътка – дали да не ровне отново в запасите на баща си?, – но реши, че ръце-
те ще са му нужни за утре, и продължи, че всички тези случки накарали Коцето 
да се размисли и на другия ден отново потърсил председателя на профсъюза. 
Този път той го посрещнал с минерална вода и уверенията, че профкомитетът 
не е бил съгласен с уволнението му, и самият той няколко пъти бил говорил с 
директора, лека му пръст, но директорът бил особняк и като си навиел нещо, не 
можеш го разубеди, а точно в този момент било някак неудобно да се повдигат 
обвинения срещу покойника. Нека Коцето му се обади след няколко месеца, 
най-добре след половин година, а той обещава да пази мястото на отговорник 
по маркетинга свободно, но този Коце вече не бил онзи Коце, на когото моми-
четата се смеели. Изтичал вкъщи и извадил дневника, а следващата вечер про-
фпредседателят си тръгнал от фабриката и никой не го видял повече, говорело 
се, че тайно въртял своя фирма, която имала вземане-даване със също такива 
неизвестни фирми, и било дошло времето да си уреждат сметките. А Коцето 
се разхождал усмихнат, но вече не като напикан, сега ще се позамислят, като 
им хрумне да сменят длъжността му или да му подхвърлят за фланелата, обаче 
частният сектор не бил за него, а и ако изключително талантливият редактор 
можел да дава умни съвети, нямало да се тръшне от инсулт на бюрото си, зато-
ва постъпил в склада на цигарената фабрика, но след месец направили ревизия 
и главният счетоводител го натопил, че е откраднал не знам колко хиляди стека 
с цигари. Този път Коцето хич не опитал да обяснява на следователя, отворил 
дневника и записал как забелязал още първите дни главният счетоводител да 
води някакви хора да оглеждат стелажите в склада и единият си отбелязвал 
нещо в тефтерче, а и завеждащият склада, и заместник-директорът, и изпълня-
ващата длъжността директор, и двамата шофьори, и портиерите знаели каква 
е работата, но си мълчали. Следователят пък уж започнал преписка, но само 
прехвърлял хартии от чекмедже в чекмедже и нищо, и той е комбина със счето-
водителя и после показал на Коцето записките си, а в понеделник го завел пред 
входа на цигарената фабрика да му покаже, че правосъдието излиза от хими-
калката му – Валю скочи прав, случаят заслужаваше да пренебрегне семейното 
табу върху алкохолните запаси, но авторитетът на баща му все пак надделя и 
отново седна.
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– Ще повярваш ли, не беше станало десет часа и изведоха главния счето-
водител с белезници. Ето за това ти говоря. Още като четях дневника, ми мина 
през ума, че ще стане страхотно шоу! Представяш ли си, половин час преди 
началото Коцето влиза при звероукротителя да му развива теорията си с каква 
интонация да се говори на лъвовете, за да се покланят едновременно на публи-
ката, и онзи му пуска лъвицата да си поиграят. Намърдва се в стаята на акроба-
тката, докато се преоблича, и тя го изритва с псувни. Спира при илюзиониста 
да му обяснява как се вади заек от шапка, и той му измъква мишка от ухото. И 
Коцето всеки път тича в клозета и пише в дневника, а завесата се вдига, аз се 
появявам на арената и чета оплакванията му от човешката природа. И бам – от 
трапеца пада акробатката. После – у-у-у! – лъвицата захапва звероукротителя. 
Ах! – от шапката изскача вместо гълъб терорист и застрелва илюзиониста. Но 
в чужбина няма да се съгласят. А твоето е номер за милиони! Може да включим 
и екологичен момент – и той дойде при това куку да търси спасение от инци-
дентно дрогиране? Няма смисъл да му казва най-важното – като се приземи 
на поляната и забърза насам, си даде сметка, че продължава да се чувства леко 
както между крясъците на свраките, а все така стъпва тежкарски като диноза-
вър. Трябва да го обмисли сам в креслото пред угасения телевизор и с бутил-
ката шнапс, която беше купил в Германия, и я пазеше за изключителни случаи. 
Това ли е боингът на Лори? – и изпива една-две глътки, – но хич не приличаше 
на реактивен самолет – още една-две глътки, – значи е делтапланът, – пак една 
глътка, – не, и делтапланите не се качват във въздуха като по стълба – една-
две глътки, – и нито реактивен двигател бучеше край него, нито го въртеше 
въздушно течение – една-две-три глътки, – значи само от тревата на Плъшока 
е – голяма глътка, която се равнява на три предишни, – ама, ако онова мекотело 
и компанията му пушеха толкова много трева, момичето на бара щеше да се 
рее над кафе-машината като космонавт в безвъздушно пространство, докато 
им отваря бирите – я още една тройна глътка, но в шишето беше останала не 
повече от лъжичка и видя цирков купол над зеленясало езеро с провесени от-
горе въжета, за които са се хванали директор на чорапна фабрика, секретарка, 
племенница, председател на профсъюз, главен счетоводител, илюзионист с два 
лъва в пазвата, звероукротител на мишки, акробатка в скафандър, която се оп-
итва да си обуе прашките, той рита с крака във въздуха, а Коцето се люлее на 
трапец между тях и ги чука по теметата – в чужбина не са толкова тъпи, да не 
разрешат шоуто! Е, добре де, отваря очи и е ясно, че е сънувал, но от какво го 
боли толкова главата?

Наплиска се с вода, отвори прозореца и примижа срещу обедното слънце, 
пак под струята от чешмата и парчетата от вчерашния пъзел започваха да се 
подреждат – най-голямата му грешка беше, че отиде да търси акъл от Валю, 
ако всички автомонтьори са като него, пътищата ще се затрупат с изхвърчали 
от колите колела. Но кой знае, може тайно да се е надявал, че ще стане точно 
това – още по-голяма глупост! Я една кока-кола, добре е да добиеш навик в Гер-
мания да си държиш зареден хладилника, и гърлото вече не го дращеше като 
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натъпкано с пясък, след колата двойно кафе и тича към парка да провери съну-
вал ли е, или нещо наистина се е случило, но звънецът издрънча, по вратата за-
думкаха юмруци и се чуха гласове. На входа стоеше автомонтьорът – кандидат 
за шоумен, а зад него надничаше масивен, широкоплещест мъж с редки руси 
мустачки и късичко сако, което хленчеше, че всеки момент ще се пръсне в ра-
менете. Няма как да не ги покани да влязат, широкоплещестият обаче се усмих-
на притеснен и остана на площадката, а Васил се настани в кухнята, не отказа 
кафето, макар че предпочитал бира, и обясни, че якият отвън му докарал су-
тринта ръждясалата си лада да £ продуха карбуратора, но не се запилял да чака 
някъде, а щръкнал отстрани да дрънка, докато свали въздушния филтър, Валю 
вече знаел, че от две години приказливият изследвал необяснимото и бил един-
ственият специалист у нас, освен това поддържал връзки с колеги от чужбина 
и правел научни изследвания – задрасквал точките в списъка на необяснимите 
явления. На Валю главата му шумяла от снощи – ти как си, не трябваше да 
мешаме бирата с уиски, – а приказливият не изглеждал от тези, дето ще ти пла-
тят тройно за работа в почивен, затова го прекъснал, че той пък има приятел, 
който си ходи по „Царя“ и казва – станах бизнесмен!, – и се издига до клоните 
на кестена. После – вчера направих сделка за четири милиона! – и вече го гле-
даш над покрива на италианското посолство, и това си е самата истина, защото 
са учили заедно от първи клас и ще правят шоу, а ако не вярва, си е за негова 
сметка. Майтап да става, но веднага разбрал каква беля си е взел, защото онзи 
се опулил, капката от носа му се проточила в нишка и попила в мустаците му. 
Изстъпил се, придърпал ръкавите на сакото си и протегнал ръка – Стамен Сто-
именов, специалист по чудесата и чудесните. И вярва безусловно в събитието, 
произлязло със съученика му от първи клас, защото необяснимите явления 
или чудесата, както ги е нарекъл популярно той, не били никакви магии или 
всякакви там мистики, а най-обикновени Чудеса. Забележете обаче, Чудеса с 
главно Ч, а потърпевшите, които той нарекъл популярно Чудесни, били съвсем 
като самите нас, най-обикновени хора, с тази разлика обаче, че били Чудесни с 
главно Ч, значи все пак не съвсем като самите нас, и моли веднага да го заведе 
при обекта, а Валю отворил уста да го отреже – събота е!, но му светнало, че 
този тип може да се окаже полезен за шоуто, нали имал международни контак-
ти, и ето ги сега тука и да тръгват.

Само тези двамата му липсваха и да се махат с чудесата и чудесните си, ако 
ще и с двойно главно Ч да са, а най-вече шоуто с акробатката с прашки върху 
скафандъра, но Валю, изглежда, беше очаквал точно такъв отговор и го издърпа 
на площадката и викна на русите мустачки – аз ти казах!, а широкоплещестият 
явно не се сблъскваше за пръв път с подобно отношение към революционните 
идеи. Усмихна се още по-притеснен и започна да се извинява, че го безпокои 
толкова скоро след несравнимото изживяване, но за него било съдбовно да се 
срещне веднага с участник в автентично Чудо – забележете, с главно Ч!, – до-
като още не се е разсеяла Чудесната енергия и самият той бил наблюдавал само 
четири такива събития, а в очите му личеше решителност да легне на мозайка-
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та и да не мръдне, докато го изнесат труп след двуседмично гладуване, или на 
секундата да изтичат до мястото на автентичното събитие при още неразсея-
ната енергия, а после ще му слугува до гроб – къде ги отглеждат такива стесни-
телни нахалници? Качиха се в ладата с продухания карбуратор и през цялото 
пътуване специалистът се обади един-единствен път да го попита само като 
си е помислел за бизнес ли, е наблюдавал явлението, аха, и като се сетил как е 
върнал заема на братовчедка си, точно така. След половин час пристигнаха до 
езерото, Валю и свидетелят на четири Чудеса се дръпнаха настрани като съдии 
при опит за рекорд на Гинес, а той отиде при вадата и пое въздух, спокойно, все 
едно е вчера, а главата му изобщо не се мае. Подскочи напред, разпери ръце да 
запази равновесие и вдигна глава, клонката да го гъделичка по носа. И цопна до 
колене във водата. Погледна специалиста по Чудеса, после Валю, пак специали-
ста, какво става? Излезе на тревата и си събу маратонките, изстиска крачолите 
си, обу се отново и смотолеви, че е нужно да се концентрира – уж нахакано, а 
като че се оправдава, ама и тъпащина! Застана на ръба на вадата, затвори очи, 
отвори ги и си повтори, че вчера Ламбрето му е предложил да станат съдруж-
ници и после е върнал дълга към Петя, той има достойнство!, а в кафенето е 
показал на Плъшока и хората му, че са отрепки, сега се оттласква с левия крак и 
вятърът го понася към храстите или поне стъпва бавно върху камъка отсреща, 
като че се движи по луната... и пак в жабуняка. Вдигна рамене, гузна усмивка 
изкриви лицето му, наистина ли се побърква? Всъщност кога се черпиха под 
вишната? Ами да, отиде при Валю кой знае за какво, той извади бирата кой 
знае защо, после и уискито кой знае откъде, като се прибираше мина оттука 
кой знае как, опъна се на шезлонга кой знае от какъв зор и литна при свраките, 
и Валю няма да му се сърди, че го е занасял със сънищата си, приятелите са за 
това, да не ти се сърдят, но автомонтьорът-мениджър се дръпна назад и измър-
мори, че ще направи шоуто с Коцето – значи все пак да бяга при психиатър?, 
зад гърба му обаче се извиси гласът на господин Стаменов:

– Чудесно! Невиждано! Истински триумф! Генезисът на този вид Чудеса 
още не е изучен и отрицателният резултат е също резултат, и то много важен. 
Често по-важен от положителния. Възможно е, господин Мишев, вашето Чудо 
да е от Притеснителните Чудеса, както съм ги нарекъл популярно. В началото 
те се показват само пред един, най-много пред двама свидетели и чак по-късно 
се престрашават да излязат на сцената, така да се каже. Колегите ми от чужбина 
го потвърждават, макар че са затънали в безплодни спорове защо, дали, ама 
възможно ли е? Но аз вече съм подал документи в съда за еднолична фирма 
– Научен и Експериментален Център за Обясняване на Чудеса и Чудесни. НЕ-
ЦОЧЧ. Добре звучи, нали? 

Страхотно звучи и, най-важното, научно издържано, а той да се маха по-
скоро, но Валю се беше върнал при него и му шепнеше, че Коцето е глупак, 
продължават по тяхното си шоу – значи му трябват две-три полупсувни, ка-
зани полутихо, за да види как полумениджърът се пъха в колата при бъдещия 
собственик на фирма с име като на полупознато Чудо, и после да брои плоч-
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ките по тротоара към къщи и да се чуди как го докара дотам, някакъв кретен 
да го успокоява като разплакана госпожица. В понеделник още на разсъмване 
пристигна при езерата, стоя цяла минута със затворени очи, после още една 
минута загледан във върховете на тополите и прескочи вадата. Е, прескочи я. 
Застана отново на същото място, пое въздух – върнах заема! И пак стъпи на 
отсрещния бряг. Да опита наобратно? Скочи от камъка с рев – Калифорния! 
– и после подритваше жълъдите по алеята, за да не гледа ухилените хлапета 
между дърветата, това трева, бира, водка, хахо приятел и идиот с развалена 
лада е страхотен коктейл! Я да става съдружник и да си ходи тежкарски като по 
луната, малко ли е да го гледат завистливо от храстите, а Чудесата да ги оставя 
на господин Чудесния.

Скулптура (детайл) • Худ. Иван Обретенов
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ЕЗЕРНИ МОЛИТВИ

ДЕН СЕДМИ
 

Откакто заживях със тебе, сякаш
покръстих се – отново се родих!
И биде нощ, и биде утро: мракът
отдръпна се – потече моят стих!...

Навярно Бог почива си във този
ден Седми, който ний живеем с теб.
И слънцето цъфти подобно роза
над всеки наш скандал – над всеки креп!... 
 
Аз розата откъсвам и я слагам
в леглото, и със румени листца
разцъфват венчелистчетата благи
на устните ти в утринна роса!...
 
А после като залив се разгръщам
под шепота ти – бриза на дъха! –
и ти с вълни горчиви ме обгръщаш,
и над водите носи се Духа!....
 
И утрото е само туй – сърдечния
предвестник на добрия Седми ден.
И малко ме е срам, че преди вечния
ден Осми аз от теб съм възкресен.
 
Но дойде ли Женихът и над залива
съдийски пръст размаха Вечността,
ще кажем: – Своя църква сме създали ний!
Ти другиму отсъждай за плътта!...                   
 
 
 

Скулптура • Худ. Иван Обретенов
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ПОСЛАНИЯ ОТ СЕДМОТО НЕБЦЕ

Сърцето ми не пее „като струна“!...
Не е то птица в твоите ръце!
Не пърха, че откакто ме целуна,
живея аз на Седмото небце.

Вселена кухината ти е, мила!...
И колко много глъч, и колко хора
с една целувка са обогатили
състава на разкошната ти флора.

Но моят случай малко по-особен
е с туй, че аз живея на небето!
И зъбите ти – камъни надгробни –
с емайла бял под мене нощем светят.

И връзката свещена между нас е,
и с връхчето на сладко покаяние
езикът ти към мене все възнася
молитвите на свойто осезание.

Викни ме ти, щом повече не можеш!...
Ще прозвучи тръбата на носа!...
И аз ще дойда, като Царство Божие,
със ангелите млечни на вкуса.

МАЛКИЯТ ВЛАДИКА 

Бълхата, впила мъничко хоботче
в изящния ти, тънък, гръцки глезен,
подскочи мигом, ръста си надскочи, 
и в моя глезен впи хобот болезнен!...

– Благодаря Ти! – казах аз на Бога, –
че разреши живота ми така,
както самият нямаше да мога,
венчавайки ни чрез една бълха!...
 
И аз си я представих, как със митра,
обиспана със мънички рубини,
пред царски двери тя пристъпва хитро,
а след това към куполите сини
 
издига две ръце със бели свещи
и моли се с гласчето си горещо:
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– О, Господи, Ти людете твои
призри навеки и благослови! –
 
И тъй като, по своето призвание,
епископът е образ на Христа,
тя дава ни след тайнството „венчание“
да си отпият нашите уста
 
от мъничък потир със обща кръв.
(Какво, че тя с произход е такъв?
Ний длъжни сме да помним неизменно,
че от владика е пресътворена!)
 
И тъй като в началото, разглезен,
аз казах, че е гръцки твоят глезен,
във края, след процесия такава,
какво могъл бих още да добавя,
 
освен това: Под гъстите смокини,
докоснал те по скулата, гъркиньо,                        
ще бъда вечно млад, ти – вечно млада,
венчани
от митрополита на Елада!...
 
 
МОНОЛОГЪТ НА ЕДИН ЕЗЕРЕН ПОЕТ
 
Днес старите зоолози будят смях!... 
Щом видовете искат да опишат,
твърдят, че земноводните сред тях
предимно чрез кожите си дишат.
 
И с нас така е! В брачното легло
когато ний се любим и въздишаме,
не е под бистър шум на кислород. 
Ний главно чрез кожите си дишаме!...
 
А колкото до наште дробове,
те с функции отстатъчни са само.
Когато дъщеря ни те зове,
чрез тях издиша рибешкото „Мамо“.
 
И в езерото на живота рус
мехурчето на нежните £ чувства
поражда воден кръг, чиито трус
по бреговете дълго ще се чувства
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и знам, ще ги подронва, щом не са
в хармония със езерната флора!...
И няма на рибарите гласа
да ни помогне – те са външни хора!
 
Така живеем в езерото днес!....
Така дано живеем и додето
смъртта като чудовището Нес
не ни погълне – и във трюмовете
 
на нейния дълбок и чист корем
подобно Йона ние ще се сместим
сред мрака чер, за да се понесем,
прегърнати, към Царството небесно!...
 
Туй всичко ти го казвам в този час,
за мъничко излязъл над водата.
Но връщам се, понеже виждам аз,
че мръщят се пред буря небесата.
 
А ти отплуваш с друг. Добър ти път!...
На бездната аз вечно ще те викам!...            
И ти ще дойдеш! Ако те не спрат
стъблата трудно мислеща тръстика.
 

 
ВОДНАТА ЛИЛИЯ 
 
Днес новите сладкиши от пакета
щом разпечатах, зърнах аз през смях:
„В. Търново“ – адрес на етикета –
и даже на рекламата видях
 
как цвят разтваря малка водна лилия
под пъстър надпис: „Сладките фантазии!“
И в езеро от чувства пак нагазил,
си спомних за приятелката Лилия!...
 
В гаражчето, превърнато на цех
за сладки, тя работеше до мръкване,
а след това пък бързаше след шест
за служба във кварталната ни църквица.
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Да, всичко туй бе само преди шест
години, в Търновград на младостта ми.
От там тя поздрав праща ми със тез
листца по мимолетните реклами.
 
И ето, чувствам в сладкото тесто
как пръстчетата нейни отпечатани
погалват мойте бузи – сто на сто! –
и хрупкави топят се във устата ми.
 
Къде си днес, красива водна лилия?
Чия ръка листцата ти разтвори?
Сама ти беше проповед. Омилия!
И сто на сто разплакал се е хорът,
 
когато зад студените стени
на брака твойта сянка е зазиждал,
та днес листцата искрени, уви,
единствено в рекламата се виждат!...
 
За Търново аз мога до безкрай,
преглъщайки сладкиши, да разказвам: 
Света гора! Изгубеният рай
на младостта – и дъхавата пазва
 
от къдрави дъбрави, след дъжда 
блещукащи в милиарди водни капки!... 
Но все таки, тук разказа ще спра,
защото ми пресядат някои хапки!
 
Маслото по пакета разлепен
избива – и затуй със толкоз влажни,
солени петънца е проявен,
та ме подсеща следното да кажа:
 
Когато стана утвърден поет
със томове римувано наследство,
не искам моят Университет
помпозно юбилея ми да чества,
 
а искам водна лилия дъха
на младостта ми в капка да опази.
На друг ще дам амвона и стиха.
На мен ми стигат сладките фантазии!...

Худ. Иван Ганчев
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Петер Юхас 

БЪЛГАРСКАТА БЛАГОДАРНОСТ

30 години от смъртта на Ласло Наги (1925–1978)

Ще започна малко по-лично: отиде си преди три десетилетия, но дори и днес 
ми е трудно да разглеждам произведенията му обективно. Трудно ми е, защото 
съм пристрастен към създателя на болезнено ранопрекършеното творчество. 
Познавах го добре – прекарахме години заедно в България, а после често се 
срещахме в Будапеща. Той ме „бутна във водата“, да извадя кръста: по него-
ва молба двадесетгодишен преведох вечновалидната поетическа приказка на 
Смирненски. Постави летвата високо. Признаваше само един критерий: ниво-
то. Високата му мярка бе в неистовата му самовзискателност към труда. Често 
цитираше любимия си поет: „Да се работи трябва точно и красиво, както звез-
дата прорязва небето, само така си заслужава„1. Понякога ми се струваше, че 
не просто работи, а свещенодейства. Работихме рамо до рамо до смъртта му, 
заедно сторихме това, което можахме, за българската поезия.2 Сега ми се чини, 
че в онова време – без да нагазвам в тресавището на теорията – поезията беше 
по-важна отколкото сега. Тогава лириката поемаше и други обществени роли, 
подобно на сетивните ни органи – ако единият бъде увреден, друг поема него-
вите функции. Слепият вижда с пръстите си. Там, където философията, социо-
логията, обществените науки не могат да се развиват, всичко това се прислоня-
ва в литературата. В съвременния променен свят казват, че това вече е лишено 
от смисъл. Аха! Сега вече има такива, които виждат с пръстите си вместо нас. 
(За съжаление пръстите им лепнат. Тях май не щъркелът, а свраката ги е доне-
сла.) Днес, когато постмодернистите обявяват за отживелица тези поети, които 
в произведенията си обрисуват съдбата на общността, той е най-вече пример 
за мен като човек и творец. Не със своето съвършенство, тъй като съвършени 
хора не съществуват, а със стремежа си към справедливост и красота. 

С кончината му от голямото кълбо на Времето се размота нишка и прием-
ствеността се прекъсна в равнодушната пустиня на историята.

1 Aтила Йожеф.
2 Петер Юхас – Ласло Наги: Антология на българската поезия, Будапеща, 1966 г. 

и т.н.

Юбилей

158 алманах • Ϛвета гора • 2009



Петер Юхас • Българската благодарност

И моята черна орисница тъй докара, че сега, 30 години след смъртта на 
поета, в притихналостта на самотната ми душа, през луксозните окуляри на 
скептицизма, прелиствам сам последния му издаден на български том3, в кой-
то съставителят с подкови на лактите, без каквато и да е проверка, е насъбрал 
почти всички по-раншни преводи. Може би се питате какво преследвам с тия 
главоблъсканици? Вероятно ще прозвучи парадоксално: ще се опитам да пред-
ставя в една унгарска капка българското море. Един такъв нагледен репре-
зентативен и амбициозен сборник заслужава на пръв бегъл поглед сериозно 
признание, но ако „малко го поочукаме“, ще събуди резерви: кънти на празно 
като бездънните бъчви на Данаидите. Дори и неволно се присещаме за думите 
на Атила Йожеф: „Тъй в него носи се нищото, като че ли е прахът на нещо“ 
(Поетът и епохата). Това е не само грях, а и неблагодарност. Понеже Л. Наги 
е не само един от най-ярките таланти на унгарската литература, но и гениален 
преводач на българската поезия. Значителна част от творчеството му заемат 
преводите; написал е повече от четиристотин стихотворения, а преводите му 
възлизат на три пъти по толкова. Интересите му се простираха на всички кон-
тиненти на световната поезия. Спусна дъга над три хилядолетия. Беше проник-
новен интерпретатор на елегията на Цюй Юан „Заточение“, както и на лирика-
та на У. Блейк, Г. Аполинер, А. Рембо, Д. Томас, на испанската и на латиноамери-
канската лирика. Най-обаятелното му постижение е искрящото пресъздаване 
на българската народна поезия, както и интерпретацията на „Оплакването на 
тореадора“ на Лорка. Преводите му са не само вдъхновени вариации, но и ог-
ледални образи на оригинала; следват вярно не само всяко трепване на стихо-
творния размер на изходния текст, но дори и реда на поставяне на думите, не 
само цезурата, но са запазили и епианафората.

„Не плачи, майко, // не тъжи, = „Ne búsúlj, anyám,// ne sirass,
че станах ази// хайдутин, = hogy mi lettem, hogy// hajdutin
хайдутин, майко,//бунтовник“ = hajdutin, anyám// fölkelő“
Наистина, превел е стихотворението с такава вярност към формата, че 

дори и незнаещите унгарски българи с почуда разпознават произведението 
на любимия им поет. Не познаваше жанрови ограничения. Подхождаше със 
смирено благоговение към всяка форма и съдържание. Със същата вярност е 
предал хекзаметрите на гръцко-латинската епика, наситените с особен аромат 
асонанси на редовете в трохей на средновековните испански романси, сложни-
те игри на рими в провансалската трубадурска лирика, френския александрин, 
анапеста в руската поезия. (Това се изискваше от него и от каноните на унгар-
ската преводаческа традиция.) В преводите на българския фолклор във всяка 
една от песните е вардил като гледача на окото си оригиналната стихотворна 
форма. Самият поет обаче не възприемаше пресъздаването на българските на-
родни песни като обикновен художествен превод. „По време на работа непре-
къснато усещах, че това, което върша, не е просто художествен превод. Стихо-

3 Ласло Наги - Маргит Сечи. Южен обред, София 2005 г., съставител: Д. Сонди.
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вете, които редях, трябваше да зазвучат с глас, родствен на унгарската народна 
поезия“ – споделя той в послеслова на „Соколова кръв“. 

Редовете, излезли изпод перото му, обаче звучат с глас, родствен не само 
на унгарската народна поезия, те напомнят звученето на цялата поезия на Л. 
Наги. Амалгама, в която се сливат принципите на колективно и лично. Шли-
фованите в течение на векове образи в творческия процес на превода се осво-
бождават от клишетата на народната песен, изпълняват се с чувствителността 
на поета и се зареждат с нов свойствен и неповторим характер. В превода на Л. 
Наги превърналата се в колективна творба песен на безименния певец, запаз-
вайки отчасти колективния си характер, отново става индивидуална поезия. 
Волю или неволю става градиво от интимната ценностна същност на Л. Наги.

Всеки ред, излязъл изпод перото му, Л. Наги е формирал по свой образ и 
подобие. Това не е грях. Та нали и Бог е сътворил човека по свой образ и по-
добие. И още никой не го е обвинил, ала и никой не е казал, че Бог е „превел“ 
човека от кал.

Поколението след него е отраснало с неговите преводи на български на-
родни песни. Най-изявените сред тях (Й. Уташи, Б. Киш и Е. Рожа) научиха 
български и станаха достойни на него преводачи на българската поезия. Така 
се стигна до тази странна, почти невероятна ситуация, че българският фолк-
лор имаше по-голямо влияние върху младите поети в Унгария, отколкото в 
България. Изключителният успех на трите му антологии с българска народна 
поезия4 не останаха незабелязани и в България. През 1976 г. получи „Ботевска 
награда“ и освен това бе провъзгласен за почетен гражданин на Смолян. В не-
гова чест, след смъртта му през 1978 г., в Смолян откриха и къща-музей. 

Не познавам друг такъв поет, който да е направил толкова за един друг 
народ, както и не познавам друг народ, който да е направил толкова за един 
чужд поет. В Смолян не само че превърнаха най-хубавата къща в музей „Ласло 
Наги“, а дори и прекръстиха улицата, на която е музеят, от името на големия 
български народен строител Кольо Фичето на негово име. „Това вече може би 
бе прекалено – казах през 1981 г. във „Всяка неделя“, – понеже и двамата са от 
едно съзвездие и нито едната блестяща звезда нямаше да хвърли сянка върху 
другата“. В родната къща на поета пък, под ръководството на Н. Дамянов и Ил. 
Каров, двама родопски майстори от село Буката със златни ръце изваяха пре-
красна българска стая.

Това е едната страна на медала. А другата? Господ е целунал Л. Наги по 
челото, обаче небесните не са бдяли над преводите на поезията му на българ-
ски. Или може би българското общество през седемдесетте години (траещи до 
днешни дни) все още не е съзряло за естетическата рецепция на Л. Наги?

4 Szablyák és citerák. Bolgár népdalok és népballadák. Ford. Nagy László. Bp. 1953, 
Szépirodalmi.

Sólymok vére. Bolgár népköltés antológiája. Vál. ford.: Nagy László. Bp. 1960, Magvető.
Erdőn, mezőn gyertya. A bolgár népköltés antológiája. Vál. ford.: Nagy László. Bp. 1975, 

Magyar Helikon (Európa).
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Преди да си дойдем на думата, смятам за крайно необходимо да кажа ня-
колко думи за творчеството му. 

***
Пряком ще спомена само, че в демократичния дух на периода 1945–1948 г. 

Л. Наги вижда осъществени и най-смелите си мечти и така се раждат безре-
зервно оптимистичните му стихотворения5. Заоблачаването убягва от внима-
нието му, защото по една случайност заедно заминахме с държавна стипендия 
за България и останахме там до 1952 г. Когато се завръща в своята до вчера 
огласяна с песни родна страна, бива приет от един смълчан, навъсен свят. Над 
певеца на вчерашната радост се надвесва разочарованието, той е завладян от 
безнадеждност, идеалите му са трагично поругани:

„Като касапски престилки – задръстват
твоите мисли – червени мъгли...
Стоиш обезоръжен пред тъмно 
тегло с обезглавена роза в ръцете
и стискаш само трънливо стъбло.“
(буквален превод)
В такива метафорични картини поетът угнетен обобщава неистовата си 

печал във време, когато липсата на оптимизъм е равносилна на грях, а песими-
змът е анатема. В главата му зазвучават отчаяни нотки. Мъчителни кошмари 
и ужас изпълват поезията му. Те придобиват космически измерения: поетът 
бълнува с оросена от кръв глава, заобиколен от пламтящи небесни тела. В сти-
ховете му вече ще видим гърчещия се в мъки и терзания свят. Песента вече е 
тясна за тази усложнена действителност. В стиховете му се преплитат реалност 
и въображение, състоянието на отделната личност прераства в състояние на 
вселената. В космическите по мащаб видения сетивното прераства в абстракт-
но, разчупвайки рамките на преживяването:

“... времето на сълзите ми изтече, край на лирическия разкош,/ блянът жа-
дува кръв, оказа се, че вместо на феерично възглаве/ на черен дръвник е главата, 
а над нея в пурпурно се е възправила злата съдба,/ още не е успяла, за миг съм 
още свободен,/ и, ох, просветвам, защото блестяща опасност бди край глава-
та ми,/ тъй нося този венец от лъчи като последна зора...“ (буквален превод).

Това е била реалистична визия в усилните, кървави години на всекиднев-
ния терор. След 1956 г. последваха години на репресии, затвор, духовен и фи-
зически терор. Сред екзекутираните имаше поети и артисти. Дори и толкова 
значими и известни в цялата страна поети и писатели като З. Зелк, Т. Дери, 
Д. Фекете, З. Молнар, Д. Варга и Ш. Фекете бяха хвърлени в затвора. Моята 
скромна личност също попадна там, но май не всякога става така, както е казал 
поетът...

5 В Унгария, въпреки окупацията, комунистите завзеха властта с измама чак през 
1948 г., а в България след 09.09.1944 г. само за три месеца членската маса на БКП нараст-
на от 15 000 на 750 000 души.
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За да даде израз на светоусещането си, преживелият удавянето в кръв на 
революцията от 1956 г. поет преплита нови езикови и поетични особености: 
споява в едно зрелището и видението и ги издига до митологични висини, къ-
дето подчертаната част закрива другите елементи на реалността, както пълната 
луна слънцето при слънчево затъмнение. Стиховете му изразяват неизречимо-
то и дават пример как поезията може да се произнася по съдбовните въпроси 
дори и по време на диктатура.

Образованият в академията на КГБ вманиaчен славолюбец и млад меве-
рист Нино Николов драпаше нагоре като котка без нокти, за слава му ламтеше 
душата, но дали притежаваше необходимата емпатия, дали е могъл да се вжи-
вее в душевното състояние на поета? 

***
Който не е майстор в нещо, е негов джелатин.
(поговорка)

Основният материал, върху който беше построен „Южен обред“ през 
2005 г., бе почерпан от старите преводи, затова ще бъда принуден в „огледалото 
за обратно виждане“ на критиката бегло да се спра и на тях. Най-напред само 
така, наслуки отворих томчето. Погледът ми се спря веднага върху един стих. 
Не исках да повярвам на очите си: „Зеленият ангел избожда очите на живите“. 
Чудна работа, понеже в оригинала е: „Притъпява вече жива ръжда остриета-
та“ (на инструментите). Кой сред сътрудниците на сборника и във връзка с 
какво е направил асоциация с Василий Българоубиец, който ослепил попад-
налите в плен 15 000 български войници и на всеки стотина оставил по един 
едноок, да ги води обратно на Самуил в Прилеп? (Като правдив историк ще 
посоча и причината: за да сменят доброволно националността си 1000 години 
след кончината си.) Как тази византийщина е попаднала в превода на Григор 
Ленков? Бавно идвам на себе си. Еврика! – плеснах се по челото. Понеже пър-
вата сричка на думата „vakota“ – ръжда, съвпада с определението „vak“ – сляп, 
и с началната на глагола „vakít“ – ослепявам, заслепявам; в превода се ражда 
уникален вариант: „Зеленият ангел избожда очите на живите“. Виж ти каква 
била работата! Наистина днешният Българоубиец – глупостта, е избол очите 
на изготвилата подстрочника К. Каменова, на редактора Н. Николов и на ре-
цензента Ч. Добрев. В „Радостите на неделята“ от „lombok“ – шума, листа, става 
„dombok“ – хълмове; редом с всичко туй от sárgarígó (aranymalinkó) – златен 
кос, става златоцветна неделя, от „palánk“ – крепост, става „palánta“ – разсад. 
Вместо „Обезумял султан е слънцето/ сабята му пропуква земята, разцепва 
крепостта“ (буквален превод) аз чета в недоумение в превода: „Султан от-
рано разгневен/разпука сабята му къра, разцепва разсади весден“ (Ат. Далчев, 
Ал. Муратов). Нерде Шам, нерде Багдад! Затова значи днес ядем турски домати!

Н. Николов 15 години броди из Унгария и в „Бисерната пола“ е превел 
глагола „kószál“ – скитам, като „kaszál“ – кося. Не можеше да направи разлика 
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между „а“ и „о“. В предговора си към стихосбирката на Л. Наги предлага фами-
лията на поета да се изписва на български като „Нод“. Ако следваме нишката 
на мисълта му, Мане на български е Моне, но тогава къде остава истинският 
Моне? Martalóc – разбойник, при него е жертва, zsoltár – псалм, е олтар, telivér – 
чистокръвен, е пълнокръвен и т.н.

Но пък демонстрираше завидно самочувствие. Погълнат от собственото 
си величие, спрял стария poeta doctus: „Бай Атанасе, не се ли срамувате, че сте 
превел това стихотворение, което аз вече съм превел?“. Наглостта му оправда 
тогавашната поговорка: „Лъвът е котка, завърнала се от Москва“. – „Бих се за-
срамил, ако гo бях превел по-лошо от тебе“ – отговорил Далчев, най-ерудира-
ният поет на своето време.

Но най-странният и достоен за книгата на рекордите „Гинес“ бисер може 
да се прочете в „Огнена сватба„: в пожара вместо „Волове се изпичат до въгле-
ночерно“ (Ив. Радоев) на български е преведено: „Воловете се раждат като 
въглен почернели“. Безподобна глупост! Родени волове! Кастрирани преди раж-
дането! Това ме премаза. Но като символ си е направо удар в десетката. Може 
да стане символ на тоталитарната българска държава подобно на лилавата 
швейцарска крава Милка. Това може много лесно да се обясни: горките не са 
знаели, че латинското „s“ се изразява на унгарски като „sz“ и глагола „sül“ (пече 
се) са превели като „szül“ (ражда). Не са знаели дори азбуката! Тогава чудно ли 
е, че са орезилили поета?

Не, не мислете, че се изсилвам. Сигурно е, че три вола са се родили (К. 
Каменова, Н. Николов и Ч. Добрев), иначе няма как да си обясня защо почти 
нито един глагол, съществително или прилагателно име не е запазило магия-
та на думите на поета. В превода лирическият език не проблясва в нито едно 
сравнение, метафора или метонимия. Безвъзвратно изгубени са дъхът и дик-
цията на поезията му, езиковата му стихия, смелостта и дързостта на образите, 
разюзданата метафоричност, с които бих я успоредил на поезията на младия 
Фурнаджиев.

Впрочем Л. Наги също знаеше, че преводът на поезията му на български 
е почти невъзможен. Това би изисквало от „синовете на лейтенант Шмит“6 
сходни поетически качества. Но без майсторство, без познаване на стихо-
творните механизми за такова нещо нямаше никакъв шанс, тези блюдолизци, 
литературни търгаши дори не можаха да направят компетентни подстрочни-
ци. Видните представители на българската поезия така опипваха накъсаните, 
разтрошени и измъчени до смърт стихове като слепец зората. „Обожаване на 
горещия вятър“, чиято главна цел бе магическата сила на поезията да помогне 
на хората да възвърнат достойнството си, унижи даровития творец в негово-
то достолепие и талант. Виждайки множестовото погрешни и недоразбрани 
преводи, безнадежно отбелязва в дневника си: „Ужасни са тези, знаещи език, 
преводачи, мислят си, че всичко знаят. Нито един език не знаят добре... Какво 

6 Персонажи от „Златният телец“ с явно шмекерски наклонности.
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мога да направя! Само да избегна срама – това е задачата, затова по-добре, ако 
не превеждат стиховете ти“7. 

След дългия увод и уговорка да приемем ли, че: 

свинята изяжда жълъдите, но не поглежда нагоре към дървото, 

или да видим кой мести стрелката, че така са се разминали преводачите и 
поетът. Но да не го увъртаме, ясно е като бял ден, че никой не може да надхвър-
ли собствената си сянка, особено ако неговата е два пъти по-дълга отколкото 
на обикновен простосмъртен. Малокалибрените поети-редактори на Л. Наги 
– Н. Николов и Д. Сонди, не са били родени нито за поети, нито за редакто-
ри. Нито един от тях не е виртуоз на словото, само така на мускули търкалят 
пред себе си думите както скарабеят торната топка. Отличните поети, незна-
ещи унгарски (Ат. Далчев, Ив. Радоев, В. Раковски, М. Берберов и Гр. Ленков), 
са работили с подстрочници и са интерпретирали разтълкувани вече текстове. 
А както се знае от памтивека: „От лайно крепост не се строи“. Белязани от 
Бога творци защо са уйдисали на тогавашните бездария, обслужващи властта? 
Дяволът ли ги е оплел, че станаха ибрикчии на новите турчаля? На туй ли му 
викат народна власт? 

Или може би Далчев е имал право, когато казва: „Който има семейство, 
трябва да се прости с гордостта си“. Ами ако има нещо по-свято от семей-
ството? („Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много 
тебе, затова гледай Иванка и помни любящия те.“) Ботев и Петьофи са приели 
сигурната смърт не само защото са поставили предаността към отечеството 
над личния си живот, а защото са били гении. При добрите поети животът 
определя творчеството им, при гениите е обратното – творчеството предопре-
деля техния живот, та дори и смъртта им. И двамата са написали сценария на 
гибелта си („Едничка мисъл ме гнети“, „На прощаване“) и смъртно сериозно 
са ги „изиграли“ докрай. Геният е талант плюс морал. А моралът изисква един-
ството на думи и дела. 

Личната и националната гордост на загиналите през 1956 г. в огъня на ру-
ските танкове десетки хиляди унгарски мъже е била също толкова свята, кол-
кото и тази на падналите в бой безчет чеченски, кюрдски, афганистански, па-
лестинскии др. патриоти. И те както Ботев и Петьофи са пожертвали живота 
си не само за родината, а и за семейството си. Заради семейството може не само 
да се простиш с гордостта си, но и да се бориш дори и да е безнадеждно. Иначе 
може ли човек да се прости с гордостта си, без да урони човешкото си дос-
тойнство? И ако всеки, който има семейство, загърби достойнството, няма ли 
всички да се превърнат в безгръбначни приспособленци; неспособни да ини-
циират нито „унгарски събития“, нито „пражка пролет“, нито „Солидарност“, 
а само български чадър и „Априлски сърца“ – стотина оди за Тодор Живков. 

7 Л. Наги. Хроника-отломка, издателство „Хеликон“, Будапеща, 1994, стр. 36, 252, 264.
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Но и древните митове внушават, че понякога има нужда от коренна промяна. 
Херакъл измил с водите на две отбити за тази цел реки непочистваните от 30 
години обори на Авгий за един ден, а народът преди двадесет години остави 
говедата да изчистят сами занемарените от 45 години обори на Вълко Червен-
ков и Тодор Живков...

Мисля, че в жизнената философия на Далчев е прецеден столетният опит 
на един многострадален и злочест народ, според който: „Преклонена главица 
сабя не я сече“. 

Но аз съм земноводно животно: българин с унгарски произход, защото да 
си българин, не е произход, а призвание, и унгарската половина на раздвоената 
ми душа не може да се примири със сентенцията на Далчев, българската, пък, 
ако не я приема, поне я разбира. Ако за мен разликата между тези две схва-
щания не е достатъчно ясна и голата логика изглежда неубедителна, защото 
българинът мисли с главата си, а унгарецът със сърцето си, тогава прибягвам 
до метафората. Представям си какво би направил един унгарски и един бъл-
гарски селянин, ако градушка унищожава лозето му. Унгарецът би изтръгнал 
един кол и проклинайки господа, би заудрял по гроздето: „А сега да видим, гос-
поди, докъде ще я докараме двамата!“. Българинът пък би се надвесил с тялото 
си над една лоза, та поне нея да опази. Дори Хитър Петър на нашето време – Т. 
Живков, каза: „Да се снишим, докато премине бурята“.

Писател, потопен в политиката, губи от теглото си толкова, колкото тежи 
попитата от него партийна дисциплина.

Преди да продължа бележките си, пак ще се отклоним малко, за да попи-
там: защо вирусите на соцреализма толкова отслабиха имунната система на 
българската литература, че и до днес е неспособна да отхвърли подобни пре-
води като чуждо тяло? Нима не £ беше чуждо? Защо в нея не са угаснали фал-
шивите блясъци както в останалите средноевропейски литератури? Не е вярно 
например, че полският и унгарският народ не са преживели такива погроми 
и кланета, каквито имаше в България в периода 1944–48 г. Стига да помислим 
само за Катин и за отведените в ГУЛАГ 700 000 унгарски мъже и жени, от които 
две трети не се завърнаха никога. 

Значи кучето е заровено другаде. Зная, че е наивно обяснение, но нямам 
подръка друго. Фактически България до ден-днешен остана „Задунайска губер-
ния“. Т. нар. „шестнайста република“ бе единствената губерния, където вдиг-
наха статуя дори и на живата мумия Брежнев. Но дори и Всевишният (или 
може би Тато) има чувство за хумор: скулптурата стоеше до зоологическата 
градина, откъдето по-късно трябваше да бъде преместена заедно с животните. 
След 1944 г. по съветски почин не само писателите бунтари бяха изтласкани на 
заден план, а всяка духовно и психически свободна, суверенна личност, която 
не желаеше да се откаже от оформения си вече стил, маниер. Някои пък така 
бързо се приспособиха към метода на т.нар. соцреализъм, че дори и хамеле-
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оните биха могли да им завидят за невероятната способност да си менят боята. 
(България започва да се съветизира на 9 септември 1944 г., още същата годи-
на Б. Райнов публикува голяма поема за Сталин, а няколко месеца след него 
В. Петров написва „Народен съд“ – подигравателни частушки за жертвите на 
т.нар. Народен съд.) Други, в подмолния си вегетативен страх, сами цензури-
раха мислите си, надминавайки и витлеемския детеубиец Ирод – убиваха ги 
не след раждането им, невръстни, а още в зародиш, да не би с някоя от тях да 
се роди Спасителят, в противен случай следва конският вагон и Белене, Ловеч, 
Куциян и др. 

Спомням си за спора около „Тютюн“ – и за това, как П. Зарев и останали-
те естети с дървени ташаци, които със съзнанието на болшевишки избраници 
приличаха на евнуха, който всяка нощ сънува, че зачева дете, се нахвърлиха 
върху Д. Димов като врани на гарван. Нападаха това, което беше най-ценно 
в романа – обективността на изображението. Димов се подчини на изисква-
нията на времето, ала, без да иска, им отмъсти: създаде образа на партийната 
калугерка Лила. (Това е победата на реализма).

Любимият ми професор – Георги Цанев, през 1951 г. без капка убеденост, 
но „по партийно поръчение“ представи Д. Полянов като водеща звезда в бъл-
гарската поезия наместо „декадента Яворов“. В този момент се сетих: „Който 
сее плевели, жъне бурени“. А колкото и много да е къклицата, то тя не е пше-
ница и ако не я изтръгнат от корен, ще задуши житото. (През 1990 г. Съюзът на 
българските писатели има 422 членове, а между тях само няколко поети и писа-
тели.) Изглежда селската ми душа все още не може да живее в мир с бурените. 
А засятото преди петдесет години дава реколта досега: каквото за империята 
на Сталин е била водката, в България е систематичното унищожаване на цен-
ностите, обедняването на образованието. 

България, която вече я няма

През 1945 г. в „Атлас на Централна Европа“ още можехме да прочетем: 
„Уникалният народ на Балканския полуостров са българите. Стопанската им 
култура, социалната им подредба, образоваността им ги отличават в еднак-
ва степен от останалите балкански народи“, а днес най-ниската грамотност в 
ЕС е в България. Девалвирало е и висшето образование. Няма български уни-
верситет, който да попада сред първите 500 (!) в европейските класации. „Дали 
има на света още един университет, чиито учебници да гъмжат от подобни 
нелепости: „В средата на X век, през 896 г.“, „номадите се занимават със съ-
бирателство, лов и риболов“, „волжските българи край блатистата Меотида 
(Азовско море) и т.н.“8 – попитах в отворено писмо някогашния ректор на СУ9. 

8 Й. Найденова (племенницата на Ч. Добрев). Панорама на унгарската литература, 
Университетско издателство, София, 1995 г.

9 Петер Юхас. „А ние, българите...“. Огледало, София, 2004, стр. 125.
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Професор дфн. Боян Биолчев така и не ми отговори, а учебникът се използва 
и до днес.

В азиатския модел феодалните институти на БАН се занимават с псевдо-
наука. Както каза още Радой Ралин: „Сит търбух за наука глух“. България от 
половин век е изгубена в науката и образованието. Нацията, чиито патриотич-
ни корени са унищожени от руския „интернационализъм“ както европейските 
лозя от американската филоксера, сега се разкапва под звуците на чалгата и 
неусетно оскотява в душата си с пошлите „Шоуто на Слави“, „Шоуто на Иван и 
Андрей“, „Шоуто на канала“, „Биг брадър“ и турските сапунки. 

Какъв е интересът на властта от кретенизацията на народа? Какъв е смисъ-
лът да го превръща в примитив, чиито духовни нужди са сведени до „Шоуто на 
Слави“, а страната да се превръща в азиатска периферия на Европа? По-лесно 
е господството над един затъпял народ. Знанието е опасно. Един амбулантен 
търговец в началото на миналия век искал да премине Дунава. Отишъл при 
лодкарите и попитал: „Кой от вас не може да плува?“. „Аз!“ – извикал едини-
ят. „Тогава ти ще ме преведеш през Дунава!“ „Защо избрахте точно мен, гос-
подине?“ – попитал лодкарят по средата на реката. „Защото, който не може 
да плува, внимава“. Значи не Н. Николов е управлявал стрелката, влакът е бил 
пренасочен в глух коловоз още на 9 септември, където всичко е било покрито 
от сивия циментов прах на т.нар. соцреализъм. Нещо повече – личният вкус, 
личният стил се превърна в грях. Аз затова през 1977 г. станах persona non grata, 
защото проявявах „вкусовщина“. Въз основа на личния ми вкус съставях ан-
тологиите с поезия и проза и не взимах под внимание листата на писателския 
съюз, в която къклицата вече беше задушила пшеницата. В нея не присъстваха 
нито имената на А. Разцветников, нито на Ат. Далчев, нито на Ал. Вутимски, 
нито на Сл. Красински или на Ст. Гечев, но наред с ръководителите на писа-
телския съюз там бяха включени В. Марковски, М. Исаев, О. Орлинов и още 
стотици, чиито имена вече не си спомням. Пророчеството на дядо Славейков 
се сбъдна: „Мъж е, който върже гащи, и поет, кой знай да дращи!“.

Тръгвайки от лириката на Разцветников, Далчев и Вутимски към наши 
дни, имам чувство, че излизам от морето: става все по-плитко и по-плитко и 
накрая – стъпвам на пясъка. 

В областта на художествения превод пък духовната непретенциозност е 
още по-голяма. Зидарят трябва да изучи занаята, за разлика от преводача в 
България, който няма нужда дори от литературно чирачество. А. Тодоров пре-
дава един свой превод в списание „Септември“. На другия ден В. Раковски му 
казва: „Бай Ангеле, в руския оригинал има и рими“. „Така ли? Ами тури ги то-
гава тук-там!“. 

В тази духовна инфлация не можем да разглеждаме всеки превод на пое-
зията на Л. Наги, който е под всякаква критика, като случайно дерайлиране. 
Все пак е изненадваща немарливостта на редактора – бъдещ главен секретар на 
Съюза на преводачите, който е дал неномерираните страници на „Обожаване 
на горещия вятър“ разбъркано на виртуозния преводач Ат. Далчев, който, ки-
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майки като препъващите се в тъмното минни коне, ги е приел и построената с 
прецизна пропорционалност епична композиция излиза през 2005 така, както 
и през 1975! 

Но досега не се спряхме на най-големия недостатък на преводите – пълна-
та липса на вярност към формата. Поетите не са обърнали никакво внимание 
на морфологичните особености, на поетичната структура, на иманентните да-
дености на стиховете. Дори и от преводите на най-големите поети липсва рит-
мичната структура на изходния текст. В „Невести в черно си варосват къщите“ 
осемте срички (4+4) с цезура по средата винаги са следвани от четири срички 
(2+2) с цезура по средата. В преводите на вдъхновения творец Ат. Далчев и 
Ал. Муратов нямa и следа от тях, липсва и кръстосаната рима, съзвучието на 
втория и четвъртия ред. Така се губи не само ритъмът на стиха, но и градаци-
ята на музикалното въздействие посредством римите. В „Тишина“ всеки ред се 
състои от осем срички с цезура по средата (4+4). В превода цезурата и кръсто-
саната рима липсват по същия начин. Така изчезва и музиката, и благозвучи-
ето на стиха. А поезията има двойствена природа като светлината: акустична 
и читаема. Липсата на цезура е необяснима, тъй като точно Ат. Далчев е писал 
за нейната значимост в най-хубавото си есе „Ботев и народната поезия“. В пре-
създаването на „Тъжните волове“ от първите два реда на стиховете отсъства 
съседната рима. В „Не с хляб, със смърт живея“ в повечето случаи в десетсрич-
ните редове (6+4 или 5+5) съседната рима присъства, но няма цезура. Въпреки 
че връзката между формата и съдържанието и според Далчев е като: „връзката 
между тялото и душата: разлъчването и тук, и там означава смърт“.

Ив. Радоев в „Арфите на дявола“, както и Г. Ленков във „Фея, бълваща 
кръв“ са запазили осемсричните (4+4) със съседни рими редове, но не и цезу-
рата. Наистина във „Военнопленник“ Ив. Радоев е съхранил не само кръстоса-
ните рими, но и асиметричните редове; четирисрични редове вървят последо-
вателно след осемсричните редове, както е в оригинала:

„Ранна есен с дребна слана
в път поема,
потреперва с тънка снага
хризантема.
В стара бъчва ново вино
пяна мята,
стара радост се завръща
във душата.

Той изтрива прашни нозе
в буренака,
зад гърба му тлъста врана
тлъсто грака.“
Което не се е побрало в дадената форма, го е отрязал както Прокруст, кой-

то твърдял, че леглото му било по мярка на всички: затова разтягал по-късия, а 
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на по-дългия отрязвал от краката, за да го докара до мярката. Но стихотворна-
та форма не е прокрустово ложе. 

Както видяхме, Л.,Наги обичаше асиметричните структури. В „Хоро на 
площада“ десетсричните редове се следват педантично от седемсрични. Отдел-
ните редове получават ритъм от цезурата, а стихотворното тяло пък пулсира от 
регулярната смяна на дълги и къси редове. В превода обаче няма нито строго 
определен брой срички, нито ритъм. Л. Наги започва стиха с природна картина 
в стила на унгарските народни песни: „В люта зима замръзва водопадът„; Н. 
Вълчев превежда това така: „Бива си я, казваш, зимата“. В следващите редове 
наблюдаваме същия преводачески произвол: „Бандата на площада,/ танцу-
ват на тъпан, на хармоника,/ звезда трепери на небето“. А ето го и на бъл-
гарски: „Ами аз какво съм донесъл? /Нищо освен мойто желание/ да разцелувам 
всички весел“. Я гледай! Найдене, Найдене, да ослепея и с двете си уши, да оглу-
шея и с двете си очи, ако това е превод!

Чудно все пак как и през 2005 г. Д. Сонди е могъл да включи този превод? 
Може би се е доверил на някогашния рецензент Ч. Добрев? Но този дръвник 
и сега превежда Пилат Понтийски като Понтийско море, реката Олт бърка с 
бога от германската митология Один. Защото толкова знае и руски. Виждайки 
один в началото на реда с главна буква, произвежда числителното име в ранг 
на германски бог:10 

„Один и Олта, и Дуная
глухой и мëртвый разговор...“
На български в превод на професора звучи така:
„Гласът на Дунав и на Один
е стихнал, сякаш отшумял е...“
Ако не знае нито унгарски, нито руски, то поне да беше прочел по-ранния 

превод на Н. Фурнаджиев:
„Шумят и Олт, и Дунав дружно, 
с напев гръмлив, с глас тих и стар.“
Ала чукча не е читател, чукча е писател!
Тези преводачи и рецензенти, които на чужд език до един не могат да бро-

ят, са изтъркали от езика на Л. Наги всяка оригиналност. В „Чудото на чудесата“ 
(превод Г. Ленков) „възкръсналият человечешки син“ замислено констатира: 
„Зазори се всеки мой нокът“, на български фигурира само: „Ноктите растат“. 
Точно тези странни, изненадващи, необичайни глаголи и сравнения придават 
самобитността на поезията му. Поетът не изобразява, а създава. Създава нов 
свят за себе си и го съгражда посредством езика, от думите. Думите при него 
тогава се превръщат в поезия, когато се откъснат от речниковия си смисъл 
и се превърнат в творчески елемент на поетичната реалност, на лирическия 
свят. Но преводачите са свели думите само до речниковото им значение и така 
разрушават поетичния микрокосмос, например: „Копринената си буба прег-
риза пеперудата“ на български е: „Пеперудка, току-що родена“. Тези преводи 

10 Ендре Ади. „Начело на мъртвите“, София, 1998 г.
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разрушават преплитането на библейската история и личната съдба, например: 
„Пеперудата кацна на пробитата ми длан“ е преведено: „кацна върху мойта 
длан студена“. Студената длан не препраща към „пробитите от гвоздеи длани“ 
на Христос и така се губи целият асоциативен кръг, деликатното сплитане на 
участта на Исус и на поета. И в следващите редове поетът се появява в образа 
на разпнатия Спасител. За кацналата на дланта му пеперуда пише: „Гръдният £ 
кош се задъхва, треперят £ крилцата, тук е първият £ кървав цвят“. На бъл-
гарски обаче тази алюзия с пробитите от гвоздеи рани на Христос пък е напъл-
но унищожена: „Пърха тя с крилца, трепти телцето – първото бодливо нейно 
цвете“. Не се учудвам, че атеистите Н. Николов и Ч. Добрев, нито Д. Сонди са 
забелязали преплитането на съдбата на Христос и на поета, понеже последни-
ят превежда заглавието на творбата на Й. Радичков „Образ и подобие“ „Kép és 
más“ – „Картина и друго“. 

Не се наемам да опиша всички несполуки, ще кажа само, че за зла чест 
„Южен обред“ съдържа още по-посредствени преводи и от злополучното из-
дание от 1976 г., които и post mortem развенчават поетичния нимб на Л. Наги. 

Но тук няма надпис: „Lasciate ogni speranza“, ала той се подразбира11. Нека 
да се спрем най-напред на преводите на „унгариста“ Г. Крумов. Той търсеше 
такива поеми, които преди него вече големи поети бяха превеждали. (Петьо-
фи: „Лудият“, Мадач: „Трагедията на човека“, Л. Наги: „Оплакване на жребче“). 
В „Оплакване на жребче“ редовете са от по 11 срички (3, 3, 2, 3), в превода на 
Ат. Далчев и Ал. Муратов, макар стиховете да са 12-срични (четири-трисрични 
стъпки, на средата цезура), ритъмът се запазва. От естетична гледна точка този 
по-стар превод от томчето, издадено през 1976 г., показва значително по-висо-
ко ниво:

„Майка ти /бе бяла//, ала ти/ си черно,
майка ти/ зариха,// ала не/ разбра ти,
легнах аз/ до тебе//, милвах те/ кахърен,
от сърце/ те жалех//, конче/ кадифено...“
За нас е неразбираемо защо редакторът е сменил точно този превод с 

по-слабия. Не е случайно, че на български редовете са по-дълги с една срич-
ка. Поетите са били принудени да го направят заради разликата в унгарския 
и българския език. Българският език е аналитичен (връзката между думите в 
изречението е осъществена не чрез падежни форми, а посредством служебни 
думи, словоред и др.), а унгарският е синтетичен език (връзката между думите 
в изречението се изразява посредством склонитбените им форми), ето защо 
при превеждане всеки стих, дори и при най-точен превод, е по-дълъг с една-
две срички. 

Г. Крумов само на няколко места е променил превода на Ат. Далчев, но 
неправилно и безсмислено: в първи ред е заменил „aла“ с „но“, по-нататък е 

11 „Надежда всяка оставете“ – надпис на входа на Ада в едноименната поема на 
Данте.
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променил глагола „зариха“ на „погребаха“, при положение че и в оригиналния 
текст е използван „зариха“. Още по-голяма креативна глупост е, че коженото 
калъфче е заменил с дисаги, понеже в стихотворението става дума за една бу-
тилка в калъфа от кожата на жребчето.

В творбата „Да даде Господ“ петсричните стихове са следвани от трисрични 
и така се създава ритъмът на народните песни: 5+3. У Крумов такова велелепие 
липсва, при него броят на сричките е 5, 1, 6, 4, 5, 3, 6, 5, 5, 7 и т.н. Какво стана с 
ритъма на народните песни? Хептен омаскарил и стихотворението „Мама седи 
като великан“. На мястото на характерния ритъм (5+3) тук стиховете съдържат 
13, 10, 13, 15, 9, 14, 10 срички. Нека читателят ме извини, че изреждам всички 
тези факти, но какъв е бил критерият там, където половин век е можело да се 
превежда така? Къде е останала цезурата, която е осигурявала пулсирането на 
ритъма, сърцебиенето на стиховете? Без ритъм и цезура стиховете са части на 
един безжизнен, мъртъв текст. И това е кокошка, но мъртва, оскубана кокошка. 
Крумов така потурчи, така даде на „вяра читачка“ всичко, до което се докосна. 
Ала върхът на цинизма е, че при превода на „Една синя пеперуда и една жъл-
та“ в оригинала куплетите са четири, а на български, не щеш ли – пет. Къде е 
границата на наглостта? Какво си е въобразил – че е съавтор на Л. Наги? „Бъл-
гарска работа“ – бих казал, ако редакторът на сборника не беше унгарец и ди-
ректор на Унгарския културен институт, който така драпа напред, че ако беше 
„Титаник“, при сблъсъка айсбергът щеше да потъне. Художественият превод 
изисква освен талант и безкрайно смирение и приспособяване. Но в това има 
някакъв друг морал – гаменско поведение и амбициозно невежество.

Л. Наги се отличава с богатство на метриката, но Светла Кьосева пет пари 
не дава за структурата на строфата и за ритмичните единици, изграждащи сти-
ховете. В превода £ на „Български танц“ единайсетте куплета от по четири реда 
са в насипно състояние, на всичкото отгоре редовете от 12 срички при нея са 
в интервала от 3 до 16 срички. Е, добре, съдържание има и при нея. Но това е 
само суровината, а как, тоест, формата липсва. Питаме: защо тя не си служи с 
формата, за да изрази красотата? Важно е не само какво казва поетът, а и как го 
изразява. Или с други думи: има ли право някой да разтваря истинската поезия 
в проза като захарта във водата? Нека отбележим и факта, че Л. Наги завършва 
стихотворението си така: „и пих от младото вино: от мътния делиборан“. Св. 
Кьосева обаче, незнаейки, че делиборан е неизменяема форма и съставна дума, 
макар и Найден Геров да обръща внимание на факта че: „дели – пр, неизм.“, 
разделя думата на съставните £ части и променя коренно смисъла: „пих младо 
вино: руен делия боран“. Дели от прилагателно е станало съществително: делия 
= юнак. А пък втората част на съставната дума сама по себе си означава буря, 
вихър – (боран или буран). 

Във връзка с всичко това може да се направи изводът, че: всеки език е ра-
вен на другия, може да предаде всеки негов нюанс, но говорещите майчиния 
си език съвсем не са еднакви. Само така е обясним фактът, че Св. Кьосева пие 
„руен юнак“.
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Буквата убива, а духът животвори12

Най-верните, но само наглед, преводи са тези на Ал. Миланов. Но колкото 
и дословни да са преводите му, като ги четем, изпитваме някакво чувство на 
елементарна липса. Какво не достига в преводите му? Онази потайна, прехвър-
ляща границите на разума сила, онзи вътрешен чер огън, който обгаря кръвта 
в стиховете на Л. Наги и придава магическа мощ на поезията му. От преводите 
му отсъства вътрешният блясък и сияние на стиховете, т. нар. дуенде, което не 
може да се замени с буквалния превод.

Преводите на Пл. Дойнов можеха да са точни, но за съжаление прибавя 
почти към всеки стих излишни думи и стават бъбриви, а бъбривостта, като 
разврата, опустошава не само душата, а и поезията. В превода му на „Коледа, 
черна глория“ пък липсва важното прилагателно „нов“, което препраща към 
„новия“ кръг на Ада, въпреки че точно то пояснява защо след удавянето в кръв 
на революцията от 1956 г. „коледното дръвче ухае на кръв“, и поетът чувства, че: 
„Споменът за фосфорни огньове/ пърли като нов кръг на Ада“. Нека спрем до-
тук! Моето търпение се изчерпа, макар да знам, че трябваше да напиша и нещо 
за положителните страни. Но какъв смисъл има да се занимавам с десетките 
добри половинчати решения, когато като цяло томчето е печално лошо? 

Като заключение ще направя още един извод: „Южен обред“ също „ухае на 
кръв“. Неколцина литературни търгаши от филиала на КГБ, които бихме мог-
ли да отъждествим в синонимен речник само със сивия цвят, пренебрегвайки 
сентенцията на Матей: „Не можете да служите на Бога и на Мамона“, пожерт-
ваха поезията на Л. Наги. „Alas, poor Yorick!“13. Това е другата страна на меда-
ла. Така стана двулика българската благодарност, но не като главата на Янус, 
олицетворяваща всичко двойствено и двусмислено, а като дървените маски в 
Централна Африка, които имат две лица – едно бяло и едно черно.

Будапеща – София, 2009–2010 г.

12 Второ послание на апостол Павел до коринтяните. 
13 „Клети Йорик!“ – възкликва Хамлет, когато гробарите изравят черепа на обич-

ния му шут.
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Ганчо Савов

АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 
В СЛОВЕНИЯ

В точния смисъл на понятието „забележително литера-
турно събитие“ е излязлата в словенската столица Лю-
бляна АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 
(І том). А защо е чак такова събитие, ще поясним по-долу.

В този голям по формат и обем том, оформен с вну-
шаващ респект вкус, доц. д-р ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ е 
поднесъл на словенския читател за първи път превъзхо-
ден подбор от най-представителните творби на българското словесно изкуство – 
от неговия народен опус (поезия, епос, умотворения и пр.), средновековните кни-
жовници, та чак до края на Първата световна война. Всичко това е придружил от 
обширен, задълбочен, систематичен очерк за цялостното развитие на българската 
духовност и литература. Негов пръв помощник в това забележително начинание 
е Борут Омерзъл, млад и ерудиран словенски българист, преводач и учен. Него-
ва е цялата редакция на преводите на словенски език, бележките за българските 
писатели, необходимите пояснения и пр. Книгата е издадена от Филологическия 
факултет на Люблянския университет.

А сега – за оценката в началото. У словенската културна общественост има 
почти двувековен интерес към нашия народ, превърнал се в традиция до нача-
лото на Втората свтовна война. Един от първите словенски романи, написан от 
младата писателка Йосипина Турнограйска (1833–1854), е озаглавен „Борис“ и е 
за нашия княз Борис І. Най-видни поети след нея посвещават множество творби 
на българите, а филолози от двата ни народа намират пътища за взаимност (Фр. 
Миклошич, А. Балан, Ян Шедиви, Ст. Бобчев и др.). През ХХ век този процес на 
стремеж към сближаване се разширява, в него освен писатели се включват и дру-
ги творци – музиканти, художници. През втората половина на века традицията 
започва да заглъхва, понеже старите преводачи и популяризатори на нашата лите-
ратура един след друг си отиват от този свят. От младото поколение се утвърдиха 
чак напоследък само двама – споменатият Б. Омерзъл и Ева Шпрагер. 

И именно тук доц. Л. Димитров изигра своята неоценима роля. Като лектор 
по български език и литература в Люблянския университет, той успя да подбере 
и подготви всред младите си възпитаници даровити пера, да ориентира техния 
интерес към нашата литература. Те се превърнаха в младата преводаческа смяна, 
чиито резултати бяха неочаквано добри. За антологията те преведоха с голям ус-
пех много наши писатели и поети и това зае място всред най-доброто, преведено 
от големите майстори. 

И ето, отсега нататък, след появата на тази Антология, вече ще можем да го-
ворим за новото поколение преводачи и познавачи на българската литература в 
Словения и за възраждането на традицията. 

В момента екипът работи върху втората £ част, която ще представя нашето 
изкуство на словото от края на Първата световна война до ден-днешен. А младите 
преводачи, които наскоро вкупом посетиха България (а някои от тях са били и на 
българистичните семинари във Велико Търново), вече се готвят да превеждат и 
отделни наши книги.
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Огнян Стамболиев 

РУМЪНСКИЯТ СЮРРЕАЛИЗЪМ 

В историята на европейския авангард са записани и имената на няколко пър-
востепенни писатели и художници от румънски произход. Достатъчно е да 
споменем дадаистите Тристан Цара и Марчел Янку, сюрреалиста Виктор 
Браунер или абсурдиста Йожен Йонеско. Но все още непознат и недооценен е 
румънският литературен авангард и, по-специално, сюрреализмът. Напосле-
дък към него проявиха интерес редица автори и периодични издания на Запад. 
Излязоха антологии, монографии и отделни тематични броеве на списания 
в Италия, Германия, Щвейцария, Франция. Неотдавна и „Филип реклам“ от 
Лайпциг публикува своя подборка (съставител Ева Беринг) от най-представи-
телните поетични, прозаични и манифестни текстове на това направление. 
Едно чудесно двуезично издание направи в Милано известният италиански 
романист проф. Марко Куньо от Торино, от което подбрах преводите си на 
поетичните фрагменти. 

Първите манифести на румънските авангардисти 

Културният климат, който предхожда появата на румънския авангард, е свър-
зан преди всичко със символизма, чиито основоположник и първи теоретик е 
поетът от български произход Александру Мачедонски (1854–1920), обявил 
се за привърженик на „енергичната, динамичната и мъжествена поезия“, която 
според него била „длъжна да поведе война на сантиментализма, на фалшивите 
страдания и на сълзите“. Но въпреки това Мачедонски днес е известен като ав-
тор на символична поезия в духа на Саади, Верлен, Готие, Лафорг, Роденбах, до-
като неговият пряк наследник Йон Минулеску (1881–1944) оставя по- трайни 
следи в поезията на Румъния. През 1908 г. той пуска първия брой на полемич-
ното „Списание за другите“, което се открива със статията манифест „Запалете 
факлите!“. В нея между другото се казва, че „свободата и индивидуалността 
в изкуството не се постигат с остарелите изразни средства от миналото“ и че 
„бъдещето е на всичко ново, необичайно, и дори странно“. Следващото спи-
сание – „Инсула“ („Остров“), 1912 г., също започва с подобен увод: „Ние сме 
отегчени и отвратени от стерилния шум на нашия стар континент“. (Тук мета-
фората „континент“ символизира устойчивостта на традиционната култура)... 
„Самотен остров, ние сме изложени на презрението на всяка литературна ге-
ография, макар да не присъстваме върху която и да е било от нейните карти... 
Ние не сме длъжни да се съобразяваме с нейните закони. Отдалечени от цен-
търа на света, се задушаваме в този неискрен и меркантилен климат... Искаме 
да живеем свободно: имаме нужда от промяна и сигурно ще успеем“. Друг ма-
нифест – на Емил Исак (1886–1954), „Модернизъм по всички линии“ (1913), в 
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който могат да се доловят някои отзвуци от футуризма, настоява на свой ред да 
се „елиминира национализмът“ в Европа. Тази тема вече е коментирана по вре-
ме на разгорещената полемика на страниците на списание „Виаца ноуа“ („Нов 
живот“), ръководено от лингвиста Овид Денсусиану, убеден привърженик на 
символизма, борил се ожесточено срещу академичната литература от епохата. 
Още в програмната статия, поместена в първия брой, той противопоставя „по-
езията на града“ срещу „поезията на селото“ Денсусиану смята, че бъдещето 
е на психологизма, на града, на техниката и прогреса, и решително отхвърля 
селската, патриархална литература, която, както у и нас, има здрави корени и 
в Румъния. Според него новата, вдъхновена от френския символизъм, поезия 
само ще спечели, ако стане по-енергична, по-мъжествена и се вдъхнови от на-
прегнатия ритъм на ежедневието. 

Без съмнение цитираните манифести и полемики се стремят да заличат 
спомените за „добрата стара литература“ от миналото столетие, чиято есте-
тика е още жива. Терминът „авангард“ там се употребява за първи път през 
1912 г. в споменатото списание „Виаца нуоа“, бр. 11–12, в статия на Тристан 
Цара (1896–1963). Точно по това време С. Самиро (който съвсем скоро ще при-
еме псевдонима Тристан Цара) и Йон Йованаки (Йон Виня) ще пуснат първия 
брой на букурещко списание „Симболул“, чийто художник-оформител ще бъде 
талантливият живописец и архитект Марчел Янку (род. 1895г.) Ще последват 
още три броя и списанието ще бъде наследено от „Кемаря“ („Апел“) – но само 
с две книжки! И тук уводната статия продължава тона на известните мани-
фести: „Да хвърлим бомби със задушлив газ в редакциите, да се въоръжим с 
моливи-кинжали“! Интересно е, че именно в „Кемаря“ младият Тристан Цара, 
бъдещият участник в цюрихският „бунт“, основоположникът на дадаизма, ще 
публикува дебютните си опуси (на родния си румънски език), които по-късно, 
през 1934 г., ще бъдат издадени в сборника „Първи стихове“ под редакцията 
на неговия приятел поета Саша Пана. Ревностен историк и архивист на ру-
мънския авангард, през целия си живот той събира всичко, свързано с него, и 
страстно го популяризира. (В това отношение С. Пана ни напомня за своя па-
рижки колега Андре Салмон.) Единствено благодарение на усилията му (рабо-
тил е като военен лекар, но началниците му не са подозирали за литературни-
те му занимания) оцеляват през трудните години на фашизма и култа всички 
публикации, пръснати из периодичния и ежедневния печат. 

Трябва да се подчертае, че в Румъния авангардистките тенденции са 
твърде разнопосочни и не отзвучават така бързо, както става у нас след 
смъртта на Гео Милев и пренасочването към по-традиционното изкуство 
на редица, може би по-интересни в младостта си творци като Ламар, Н. Ма-
рангозов, Н. Фурнаджиев, Тодор Харманджиев, Емил Коралов. В северната 
ни съседка те имат по-трайни измерения, особено след появата на списанието 
„Контимпоранул“ („Съвременник“) през 1922 г., което излиза цели 8 години – 
до 1930 г., под редакцията на Йон Виня и вече споменатия Марчел Янку. Спи-
санието дава „покрив“ на голям брой автори, изповядващи идеите на констру-
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ктивизма. То е тласък за основаването на още две сродни издания – „Пункт“ 
(„Точка“) и „Интеграл“, посветени на синтетизма и интегрализма. Възражда се 
и дадаизмът в списанието „75 Хаш Пе“, а по-късно и сюрреализмът в „Уну“ 
(„Един“) и „Алдже“ („Водорасли“). Макар и разнопосочни, тези списания са 
си близки поради общия си тон: неистовия негативизъм, иконоборчеството, 
борбата срещу академичната култура, която винаги е сковавала художниците. 
„Като правил – писа румънският поет и критик на течението Йон Поп (род. 
1941г.) – авангардът отхвърля всяка структура, виждайки я единствено като за-
костеняла форма... Неговите представители винаги търсят необичайното, сюр-
приза, онова, което е неподвластно на правилата, като все пак го приравняват 
към определени формули и неподвижни структури.“ 

Манифестът „Призив на младежта към действие“, публикуван в „Контим-
поранул“ (бр.2, 1924), започва с лозунга „Долу проституиращото изкуство“ и 
след като яростно отрича всички форми на съвременното творчество, завърш-
ва с алтернативата: „Да убием своите мъртъвци!“ 

Румънският авангард живее, диша чрез тези манифести. В статията „Се-
демте манифеста на дадаизма“, отпечатана в първия брой на „Интеграл“ (1925), 
Филип Бруня-Фокс пише: „Човекът или кучето – а може и двамата заедно – 
имат право да се изпикаят в краката на която и да е статуя. Тогава защо нас ни 
лишиха от възможността да сторим същото в краката на тоя или оня акаде-
мик? Нима академиците не са нещо като статуи?“ 

Много по-сдържан е езикът на кръга около списание „Пункт“ с главен ре-
дактор Скарлат Калимаки. „Скъсахме всички връзки с изкуството на миналото. 
Длъжни сме да унищожим всички бездарни опуси в живописта, литературата, 
в скулптурата, дори ако се наложи да си послужим със сила... Изплашената и 
смутена публика трябва да получи от нас нови форми и да им се наслаждава.“ 
Наистина, тук стилът е по-уравновесен, но позицията е не по-малко катего-
рична.

Платформите на „Интеграл“ и „75 Хаш Пе“ са чувствително повлияни 
от дадаисткия антистил и италианския футуризъм. Общото при тях е подчер-
таната неопределеност и фрагментарност, които са главните им оръжия срещу 
реториката на старото изкуство. Така първото издание ратува за „Ум-филтър, 
трезва мисъл, ритъм-скорост“, а второто за „за унищожени на граматиката, ло-
гиката и сантименталността“. В „75 Хаш Пе“ поетът Иларие Воронка призовава 
читателя „да очисти мозъка си от паразитите“. В подчертано конструктивисти-
чен маниер той изтъква предимствата на техниката: „Да живее безжичният 
телеграф-радио!“ (телевизията), „Слава на летящите метални птици!“ (само-
летите). Всъщност, названието на списанието в български превод означава „75 
конски сили“, а неговите сътрудници постоянно подчертават, че смисълът на 
живота е в непрекъснатостта на движението и техническия прогрес. 

Румънските авангардисти упорито се възхищават на Маринети и Бретон, 
от Рембо, Бодлер, Елюар, но техен идол е Урмуз. През 1925 г. списание „Пункт“ 
публикува изцяло неговите немногобройни и кратки произведения в три по-
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следователни броя, а „Уну“ го издига в култ, обявява го за „писател-съдия“ и му 
посвещава две от своите книжки. Неговите чудати историйки, които отначало 
били известни на съвсем тесен кръг приятели-интелектуалци, стават достоя-
ние на широката публика едва две години след смъртта му. Но кой всъщност е 
Урмуз? В превод на български името му означава сприхав човек, или урсуз. На-
ричал се е Деметру Деметреску–Бузъу. Родил се през 1883 г. в Куртя де Арджеш, 
самоубил се 40-годишен (на 23 ноември 1923 на шосето „Киселев“ в столица-
та). Най-общо казано Урмуз е може би най-оригиналният, или, по-точно, най-
скандалният автор в цялата румънска литература. Днес критиката твърди, че 
„Урмуз принадлежи към литературната фауна на абсурда“. Близък е до автори 
като Алфред Жари, Луис Карол, Франц Кафка. В това може да ни убеди и про-
чутият му „роман в четири части“ (8 страници!), „Фуния и Стамате“ – дръзко 
предизвикателство срещу традиционния реализъм и съвременното буржоазно 
общество. Някои днешни изследователи (Йон Поп, Марко Куньо, Марин Мин-
ку) го отделят от групата на румънските авангардисти и го причисляват към 
малцината истински предшественици на т. нар. „литература на абсурда“. Защо-
то той е майстор на една съвършено нова изразност, виртуоз на паралогизма, 
от онези, които изобретиха „аван летр“ – един истински сюрреалистичен език. 
Ето как започва романът „Фуния и Стамате“:

„Добре проветрен тристаен апартамент с остъклена тераса и звънец. На 
преден план – разкошен хол: задната стена е заета от масивна дъбова библиоте-
ка, вечно покрита с мокри чаршафи... По средата на стаята стои маса без крака. 
Подпряна върху изчисления и вероятности, а върху нея е поставен съд, съдър-
жащ извечната същност на „нещата от живота“, има още: глава чесън, статуе-
тка, изобразяваща трансилвански поп със синтаксис в едната ръка и двайсет 
гроша бакшиш в другата. Останалото няма никакво значение...“

Може да се каже, че новаторството на Урмуз е предизвикало истинска ре-
волюция в средите на румънските авангардисти и те го провъзгласили за свой 
предтеча. Но той е бил далече от всякакви традиции и в известен смисъл е 
самотен кедър в румънската литература.

Разрушителният неспокоен дъх на дадаизма – това било любимото на ру-
мънските авангардисти течение – предизвиква появата на нови автори. Сред 
тях е поетът-българин Георге Дину (1904–1974), приел псевдонима Щефан 
Рол. Ярко, живо перо, наричан „живакът на движението“, той с неподражаема 
лекота твори и в прозата, и в поезията. Признат е за майстор на метафората и 
сентенцията, но за разлика от неговите колеги стилът му е по-ясен. През 30-
те и 40-те години на миналия век създава лява, антифашистка публицисти-
ка. Щефан Рол е и първият преводач на румънски език на поемата Гео Милев 
„Септември“. Той пише за българския поет-експресионист редица рецензии и 
портретни статии и упорито го популяризира.

Огнян Стамболиев • Румънският сюрреализъм
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Представеният дотук период на авангарда и сюрреализма в Румъния е еди-
нен и последователен в негативизма си. Както и в непреодолимото си желание 
да скъса веригите на традицията, да освободи литературата от академичната £ 
закостенялост. „Старата литература става само за тоалетна хартия“ – пише в 
„75 Хаш Пе“ Михаил Косма. Търсенията на повечето от авторите са свързани с 
поезията. Те смятат, че лириката може да бъде преоткрита и трябва да се обнови 
до такава степен, че да се превърне в качествено ново изкуство. Поетът Иларие 
Воронка (1903–1946), главен редактор на „75Хаш Пе“, е основният адепт на 
тази теза. Той настоява за синтез и синтетизъм в поезията, като следва и дораз-
вива идеите на конструктивиста Тео ван Дуйсбург, а също и на Пит Мондрин, 
фактическитя теоретик на течението. Последният настоявал да се премахне 
кривата линия от живописта и да се стигне до геометричен конструктивизъм. 
Воронка иска да пренесе това в поезията, като я лиши от „излишната“ емоцио-
налност и всички излишества, характерни за бароковата сантименталност“.

Може да се каже, че румънските поети от това време следват предписанията 
на „Втория манифест“ на списанието „Стил“ от 1920 г., чиито автори – Тео ван 
Дуйсбург, Пит Мондриан и Антони Коко – препоръчват да се използват като ос-
новни изразни средства синтаксисът, прозодията, печатът, аритметиката и право-
писът, за да получи словото нов смисъл, нова мощ; да се отхвърлят относителните 
и субективните чувства. Под влияние на дадаизма Иларие Воронка се обявява за 
„враг на граматически правилната и следователно плоска фраза“, защото според 
него „логиката е напълно чужда на истинското художествено творчество“.

Влиянието на дадаизма и на футуризма окончателно поставят модерна-
та румънска лирика под знака на „града, на техниката и прогреса“, което до 
известна степен обновява поетическата лексика. Но механичното прилагане 
на различните техники и стилистики довежда до разцепление между съдър-
жание и изразни средства. Пръв предвижда тази опасност Йон Виня, който е 
не само вдъхновител на течението, но и талантлив поет. „Истинска поезия се 
прави не когато се използва лексиката на майсторите. Революцията трябва да е 
в сферата на чувствителността“. 

Първата сюрреалистична вълна

Подобна революция се готвят да направят сюрреалистите, групирани около 
кръга „Уну“. През 1928 г. Саша Пана започва да издава в столицата споменатото 
списание, върху титулната страница на което четем: „Издание на литературния 
авангард“. Първият манифест (написан от главния редактор твърде рязко и те-
леграфно) посочва ориентирите на изданието, уточнявайки, че естетическото 
му кредо и цялостната му литературна дейност са подчинени изцяло на девиза: 

читателю, дезинфекцирай своя мозък! 
вик в барабан 
самолет 
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безжичен телеграф-радио 
телевизия 
76 л. с. 
маринети 
йон виня 
цара 
лимбон-десен 
аргези 
бранкузи 
тео ван дуйсбург 
урааа урааа урааа...

Саша Пана призовава всички да „изгорят мускулатурата от книжните ла-
вици“, която е годна единствено за „храна на мишките“. „Новото изкуство – 
продължава той – е нещо съвсем друго, със свой ритъм и непредвидени ско-
рости“. Още в първия брой списанието представя своите „идоли – на първо 
място Цара, създателя на футуризма Марино Маринети, основателя и теоре-
тика на френския сюрреализъм Андре Брьотон, а също и румънците Бранку-
зи, Йонеско, чиито произведения шокират тогавашната публика с новатор-
ството си. За кратко време „Уну“ успява да групира всички авангардисти от 
страната, въпреки очевидните различия в търсенията им – нещо, което не 
успяват да постигнат изданията преди него. Сред най-активните сътрудници 
са: Виктор Браунер, Бенжамен Фондан (Бенжамин Фундояну), Иларие Во-
рока, Йон Виня, Щефан Рол, Филип Корса, Аурел Заремба, Санду Елшаз, 
Виржил Георгиу, Дан Фаур, Джео Богза. Списанието има свое издателство, 
което успява да привлече за сътрудници редица знаменитости от европей-
ския авангард: Пол Елюар, Луи Арагон, Тео ван Дуйсбург, Робер Деснос, Пиер 
Реверди, Марк Шагал, Рамон Гомес де ла Серна. Запазвайки „духа на необи-
чайното“, списанието „Уну“ пуска от печат и един „бял брой“ (с празни стра-
ници!) и през декември 1932 г. приключва със „Специално съобщение“, което 
гласи: 

„Петдесетият, последен брой, завинаги заключи в бюрото на редакция-
та чакащите материали и накрая ще убие списанието, за да остане то вечно 
младо!“ 

Разбира се, след момента на отрицанието сюрреалистите желаят страстно 
да покажат нещо ново, нещо свое. В дадаисткия нихилизъм се крие и малко 
тъга по изгубения първичен ред, заедно с това има и копнеж по някакъв нов, 
макар по-особен ред. Според участниците в кръга „Уну“ изгубената цялост-
ност на индивида може да бъде възстановена единствено по пътя на въобра-
жението. Затова, подобно на своите западни колеги, румънските сюрреалисти 
търсят изворите на това въображение, като се обръщат към субективното и 
подсъзнателното, за да изобразят вечното и неизменното – свръхреалното. От-
тук произтичат и повечето от особеностите в тяхната поетика. Творецът, кой-
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то е в състояние на „надрационалност“, автоматически регистрира образите, 
възникнали у него без контрола на разума, естетиката и морала. „Съществува 
определена точка на духа, от която животът и смъртта, реалното и въобража-
емото, миналото и бъдещето, изразимото и неизразимото, висшето и низшето 
престават да се възприемат като противоречия“ – пише през 1924 г. в Първия 
манифест на сюрреализма Алфред Бретон. „Светът, в който става взаимното 
проникване на реалното и иреалното, може да се нарече сюрреалистичен“ – 
заключава Саша Пана в една от уводните си статии.

Макар и желана като обетована земя, свръхреалността е пак иманентна ре-
алност. Това е тотална действителност, чиито събираеми са субективната реал-
ност и обективния свят. Мостовете между тях са съновиденията и мечтите, на 
които Фройд отдава толкова голямо значение в своята теория. Но това богат-
ство не прилича на богатството на романтиците в света на сънищата, роман-
тичния копнеж по „синьото цвете“ на Новалис, при които човешката душа на-
мира своята накърнена цялост след общуването с природата, с божественото. 
Романтиците вярват в пророческата сила на сънищата, докато сюрреалистите 
ги свързват преди всичко с творческата фантазия, с дейността на съзнание-
то, на човешкото съзнание. Неудовлетвореността, сублимацията на желанията 
се сблъскват в свят, в който наистина е позволено всичко. Оттук и особеното 
значение, което предават на съновиденията и мечтите сюрреалистите от кръ-
га „Уну“. „Желая сънища-мълнии, които биха разцепили на две човека, за да 
му открият нов свят. Искам сънищата ни да станат по-съдържателни, по-убе-
дителни, отколкото е самата действителност“ – пише Джео Бозга (род. 1908). 
„Съновиденията и реалността не са нищо друго, освен двете страни на една и 
съща монета. Вашите действия и постъпки са резултат от смесването на деня и 
нощта“ – заключава той в интересната си статия „Реабилитация на сънищата“, 
поместена в брой 34 на списанието от 1934 година. 

Безграничната вяра в достойнствата на сънищата заставя Саша Пана да 
възкликне: „Единствено в бездънната чаша на съновиденията може да се по-
бере Всичко!“ В пренаситените му с образи и метафори произведения се про-
крадват отделни фрази, които могат да определят неговата програма. Изслед-
ването на подсъзнателното чрез символичния език на сънищата разкрива пред 
смаяните ни очи непознати континенти, представящи се сами, без помощта 
на разума. Наистина сънищата имат своя реалност, своя необяснима субстан-
ционалност.

Литераторите около „Уну“ са преди всичко поети и може би затова и 
формалните им търсения са свързани повече с природата на стиха. И те ре-
шително отхвърлят старите форми на стихосложение, предпочитат свободния 
бял стих, обръщат извънредно внимание на звукописа (асонансите, алитера-
циите, звукоподражанията), като твърде често използват и определено дис-
хармонични съчетания. Като следват Аполинер и кубистите, те се отказват от 
пунктуацията, от оковите на препинателните знаци, които според тях само на-
рушават стиха и разкъсват потока на асоциативните връзки: 
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Посвещавам ти своя химн на посредствеността 
повече няма да ловим мечки из планините на Америка 
нашите ръце няма да секат лиани на джунглата 
сами ще се затворим сред праха на канцеларията 
докато вън машинописките прегръщат годениците си 
очаквайки поредната вечерна среща 
за да се любят върху овехтелите дюшеци на тавана горе във въздуха 
душите ни ще се целуват с обич ще построим над покривите небето свое 
а долу по булеварда автомобили и сирени ще дават безконечни концерти 
посвещавам ти този химн 
век на самотата и на блестящите реклами 
точно в часа когато англичаните аплодират своя любим отбор по ръгби и 

изхвърлят букетчето полски цветя 
виж афишите вече почистиха дрипавата страна отсреща за да я облепят 

отново 

Иларие Воронка – „Градът на Улис“, 1928

„Ние привикнахме към бялата магия, приехме за свое оръжие непосред-
ствеността, неограничавана от никакви рамки“ – пише по повод свободния 
стих Щефан Рол, чиято поезия потвърждава това художествено кредо. Освобо-
деното от прагматизма слово, вече придобило право на самостоятелен живот, 
може да влезе в най-неочакван контекст, за да разкрие неподозирани смислови 
значения: „Ще признаем, че това змиеподобно преплитане на думите в гъстите 
крайречни треви е онова откровение, онази игра на случая, онази хармония от 
която се нуждаем всички.“

Постигнали способността чрез стиховете си да отразяват съновиденията 
и мечтите, румънските сюрреалисти от кръга „Уну“ провъзгласяват началото 
на нов морал и нова религия: „Единственото достоверно нещо в живота е стра-
хът. Единственото причастие също е страхът!“ За повечето от тях това е свое-
образно бягство от враждебната действителност, която отказва да ги приеме. 
Разривът им със света се пренася в лоното на поезията, за да получи тя нови 
измерения. Като дава живот на едновременно две противоположни реалности, 
поетът-сюрреалист нарушава законите на природата и обществото. Стреми се 
да утвърди нов ред, чужд на антиномията. 

Следвоенният период 

Представителите на следвоенния сюрреализъм променят своето отно-
шение към съновиденията и мечтите. Разделени са на две групи – в първата 
влизат Герасим Лука и Дан Трост, а във втората Джелу Наум, Паул Паун и 
Вирджил Теодореску. Първите се противопоставят на действителността, коя-
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то извращава същността на човека и взаимоотношенията между хората, дока-
то вторите продължават да вярват в способността на сънищата, които според 
тях могат да утвърдят нов ред. Само този ред бе разрешил колизиите между 
отделния индивид и обществото. Двете позиции присъстват както в предисло-
вията към книгите с проза и поезия, така и в тъканта на съчиненията на самите 
автори. „Нашият живот – пише Джелу Наум в книгата си „Медиум“ (1945), – 
имам предвид по-неприятната част от него, сигурно заслужава пренебрежение 
от страна на мечтите“. За този автор връзката с материалния свят, постоянното 
общуване с Космоса са осъществими единствено в света на съновиденията и 
мечтите. Джелу Наум напълно отрича традиционната литература: Мъчно ми е 
за онези поети, които цял живот се стремят да не правят литература, защото я 
считат за книжна, а всъщност правят само това. Мястото на тази литература 
би трябвало да заеме поезията – по-специално пророческият стих с разстроено 
смислово значение, но в който диша свободата, защото тя е най- важното нещо 
за артиста“.

Според теорията на Зигмунд Фройд нашите съкровени желания се суб-
лимират по време на съня. Нашествието на съновиденията в реалността по-
средством пренасянето им в стиха позволява на поезията да окаже някакво 
въздействие върху действителността.

Подобно на френския и италианския сюрреализъм, и румънският отъж-
дествява живота с изкуството. За букурещките поети този въпрос е съществен 
момент в идеологията им. Новият свят за тях ще се появи като поетическо из-
ображение на реалното. Разбира се, тук не може да се говори за някакво “фи-
зическо преобразяване“ чрез конкретни действия, а за промени в областта на 
духа. Сюрреалистите от цяла Европа смятат, че т. нар. бунт против реалното 
може да се осъществи по два начина: чрез социално действие и чрез възражда-
нето на сюрреалистични предмети в реалния свят. Определение на последните 
е дава Салвадор Дали. Според него автоматизмът, съновиденията и мечтите 
се превръщат в пасивни състояния, ако бъдат изолирани от външния свят, в 
който би трябвало да се намесват. Изход от положението може да се намери 
единствено в създаването на „сюрреалистични предмети“ – т.е. отчуждени 
предмети, изолирани от обичайната им среда и целите, за които са предназна-
чени. С тяхното участие се проявява „обективната случайност“ – съчетаването 
на целите, преследвани от човека, с всеобща причинност; средство за примиря-
ване на вътрешната реалност с външната.

В тази сфера са и опитите на Джелу Наум и Паул Паун – да обосноват те-
оретически сюрреалистичното разкрепостяване на предметността. Според 
тях предметите придобиват „тайнственост“, когато бъдат включени в нови, 
неочаквани взаимоотношения, отменящи съответното им предназначение, и 
получат смислови значения, съзвучни с подсъзнателното. Сюрреалистичните 
предмети – това са всъщност осъществени поетически образи, способни да 
създават нови връзки и дори нови, непознати светове. Тъкмо тази концепция 
е в основата на творчеството на поетите от кръга на Джелу Наум. Сънищата, 
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мечтите са за тях единственото място за срещи на желаното и възможното и 
могат да породят „постоянната любов“. Но денят разрушава тази илюзия, пре-
късва това „сладостно смешение“ на предметите и те изгубват своята „тайн-
ственост“, стават обикновени:

Очи за дълъг нос зъб за цвете бледо
кон за буйна кръв човек за плод
в оная отколе мечтана недостроена колиба
на хляба топъл и острия нож
има там чекмеджета пълни с ефирна мъгла
има в нея празни столове добродетел тъжна
също така има кутии с писма преливащи от надежда и смях
и нозе и обувки за тях и тъгата велика
на думи пронизали дървесна тръба
и не знам още где кой знае защо

но всичко се уравновесява и уравнява.

     Джелу Наум, „Размисъл“, 1936

Откровено сюрреалистична е и поезията на Вирджил Теодореску (1909–
1988), чийто първи сборник стихове „Кожата на океаните“ (1945) започва с об-
ширна подборка цитати от поетическите текстове на негови предшественици 
от направлението. Така стихотворението „Планините на сънищата“ може да се 
приеме като програмно: „Ненавиждам всичко, което заплашва свободата /не-
навиждам всичко банално и старо/ обожавам вулканите, океаните...“ В експре-
сивната поезия на Вирджил Теодореску желанията стигат до пароксизъм, лъха 
едно екзистенциално безпокойство, което нерядко е свързано и с метафоричен 
произвол.

Малко по-встрани са търсенията на Герасим Лука (1913–1994). В центъ-
ра на неговата програма са почти отчаяните му опити да превърне желанието 
в реалност, да примири съновиденията и мечтите с действителността. В сти-
лово отношение до известна степен той е маниерист. Подобно на Джелу Наум, 
и той се стреми към „тоталната любов“, пред която според сюрреалистите ви-
наги застават всякакви вътрешни прегради в лицето на Едиповия комплекс, 
на вродените, наследствени травми, на чувството за непълноценност, за което 
пише Фройд. „Отхвърлиш ли ги, означава да застанеш на „неедипова позиция“ 
– пише Герасим Лука в своя сборник „Изобретателят на любовта“ (1944). – „Ето 
вече няколко хилядолетия като истинска епидемия се размножава този акси-
оматичен Едипов човек, човек на комплексите и кастрацията, на вродените 
травми, върху които се градят любовта, различните професии, вратовръзките, 
чантичките, прогресът, изкуствата, техниката, църквата. Аз презирам този из-
вънбрачен син на Едип, ненавиждам и отхвърлям непълноценната биология“. 

Огнян Стамболиев • Румънският сюрреализъм
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Както справедливо отбеляза проф. Александру Пиру (1917–1993) в своята „Ис-
тория на румънската литература“ (1981), „отрицанието на вродените травми в 
крайна сметка би довело до отрицание на човешкия живот въобще“. Наистина 
позицията на Герасим Лука, макар и оригинална, е твърде спорна.

Интересен е стилът на съчиненията манифести на Герасим Лука. Патети-
ката на жеста съответства на риторичността на фразата. Образите тук са при-
чудливи: „кръгове под очите на рапирите“, „гумено кафе“, „деколте от кръв и 
памет, „ехо, нарисувано с червени бои“ и т.н.

Героите се движат в някаква фантастична среда, чиито елементи са преда-
дени с реалистични и дори натуралистични подробности: „жена с устни-сму-
калца, налети с кръв, с коси от черни мълнии, с плюшени палци, върху които 
дремят, градински охлюви“, „елегантни чаши от кристал, излят от жабешки 
бутчета“, „диван, върху който гние постеля“, „калъп домашен сапун, покрит 
с бисери“ и т.н. Всевъзможни абсурдни съчетания, които целят да внушат на 
читателя, че целият свят е абсурден и не се подчинява на никакви закони. Гера-
сим Лука е може би най-смелият от всички румънски авангардисти от послед-
ната вълна. Нито един от предшествениците му не успява по такъв убедителен 
начин да внуши своите идеи, да утвърди ирационалното познание. Може би 
единствено Дан Трост (1916-1966), неговият най-близък сътрудник и приятел, 
споделя радикализма на възгледите му. Затова двамата често излизат с общи 
манифести. Ето и откъс от „Изложба на цветна графика, кубомании и пред-
мети“ (1946), в който авторите подробно поясняват какво приемат и какво не: 
„Ние напълно отхвърляме изкуството, природата, ползата, разделението на об-
ществото, закона за гравитацията, идеализма, терапевтиката, живописта, раз-
рива между живота и сънищата, психологията, бялата магия, бедността, памет-
та, дневните остатъци от нощните сънища, Евклидовата геометрия, фаталните 
числа и смъртта.

Ние сме напълно съгласни с: измислиците, сълзите, сомнамбулизма, елик-
сира за дълголетието, превръщането на количеството в качество, с конкретния 
абсурд, с отрицанието на отрицанието, с желанието, истерията, черната магия, 
диалектиката на диалектиките, симулацията, пламъка, порока, обективната 
случайност, маниите, тайнствеността, черния хумор, с научния материализъм 
и петната кръв.“

Това е цялата програма на румънския сюрреализъм, изложена по типич-
ния за течението начин – смесица от налудничави метафори с предизвикателна 
ирония, сплав от надменно плебейство и езотеризъм, чиято единствена цел е 
съхраняването на самобитността на изказа и отказ от какъвто и да било обе-
диняващ закон. 

Огнян Стамболиев • Румънският сюрреализъм
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Специално за алманах „Света гора“

СЛОВЕНСКИ ТВОРЦИ

Сякаш цялата история на словенците е обвързана съдбовно с поезията. Още 
първите слова, изписани на словенски език – „Брижинските паметници“ от Х 
век, – са текстове с поетичен характер. От края на ХVІІІ век нататък, когато за-
кипяват борбите на словенците за национално и духовно освобождение, всред 
първите се изправя най-бележитият словенски поет Франце Прешерн. През 
целия ХІХ век всички големи имена в словенската поезия са същевременно и 
най-изтъкнати и уважавани обществени личности. И така – до наши дни, кога-
то през 1991 г. начело на словенците за отстояване на суверенитета на страната 
срещу югоармията на Милошевич бяха водещите поети – Цирил Злобец, Дане 
Зайц, Тоне Паучек, Йоже Сной, Нико Графенауер, Борис А. Новак и други.

В своя път на развитие словенската поезия е вървяла изцяло в крак с лите-
ратурните процеси в Европа, като винаги е внасяла своята оригинална мисъл и 
звучене. Традиционната поезия в наше време се развива в напълно съвремен-
но русло (Цирил Злобец, Тоне Паучек, Каетан Кович, та чак до Милан Есих, 
Цветка Бевц и др.). В традиция се превърнаха самобитните модерни направле-
ния – експресионизъм, сюрреализъм и др., които в творчеството от последни-
те десетилетия на ХХ век осигуриха места на редица поети всред творците на 
Средна Европа – Едвард Коцбек, Грегор Стърниша, Дане Зайц, Светлана Мака-
рович, Алеш Дебеляк... Друг поток поети, увлечени от старта на предишните, 
преминавайки през своеобразна експериментална фаза, възприе авангардните 
явления, наситени с необичайности (Томаж Шаламун, Нико Графенауер, Иво 
Стропник, Милан Винцетич, Зоран Певец и др.). Днес новите поколения сло-
венски лирици се очертават със стремежа си към индивидуалност, встрани от 
направления и школи (Алеш Щегер, Мая Видмар, Примож Чучник, Луция Сту-
пица и др.).

За мястото на поезията в словенското духовно пространство може да се 
съди и по множеството поетични форуми (във Виленица, Херберщайновите 
срещи във Веленье и редица още), дружествата на поетите („Къща на поезията“ 
и др.), няколкото обемни списания за лирика („Поетикон“, „Лирикон“ и др.), 
често излизащите поетични антологии.

Ганчо Савов 

алманах • Ϛвета гора • 2009 185



Цветка Бевц
Цветка Бевц е родена през 1960 г. в Любляна, дипломирала е сравнителна литера-

тура и музикология в Люблянския университет, а е специализирала в University College 
Core. Авторка е на повече от трийсет радиопиеси за възрастни и деца, както и на 
филмови сценарии, музика за сценични и кинотворби. Издала е няколко стихосбирки, 
три романа и книги с приказки. Носителка е на няколко литературни награди.

ГЛИНЕН ДАР

Наистина, за глина нивга не съм молила, когато със уста,
от раждането пълни с прах, плувах към брега на градовете,
наръфани от водни удари и празни пейки.
Нито пък съм търсила изпаднали резки от стенни плочки,
които в тухлените паркове покриват моя вавилон.
Не, не съм докосвала изтъпканите ямки заран.
Нито насън. Или просто по пътя си. Не съм.

Все пак неспирно газя из това лепкаво тесто от мисли,
сякаш отдавна със тухларите съм се сдружила.
И дъха прогонвам като фалшиви ноти от собствената си мимикрия,
за да се превърна в форма. В дума някаква.
Във осезаемо докосване. В тиха застинала завеса. В осъществено битие,
където нажежени сенки престилката ще ми надянат,
та с нея да избърсвам изцапаните с глина ръце и очи,
заслепени от блясъка на рибените люспи, вестителки на светлината
в мрака. За да мога с нея да покрия любенето на водите,
с които ще отмивам от себе си пръстта червена,
напластена от глинестия ми живот в дни безсънни.

Разбира се, понякога поемам – без съпротива и противоречие –
под своята защита глинестата папрат. Наръчът от наши сънища.
И тогава вече вярвам, че от пръст съм се родила.

ПЕЧЕН КАМЪК

Вече е време да кресна на живата земя
да повика сомнабулите от огнения свят.
Вече се страхувам, че в клинописа на пламъците
ще попадна на светилника със босите слова.
Това е може би майката вечна на овъглените звезди,
които се любят страстно, преди да угаснат.
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Цветка Бевц • Поезия

Още малко. Обагрените пръсти иначе ще ме болят.
Сякаш те ще бранят каменното ми лице,
пламтящия калдъръм с пясъчното му сърце.
Все някога ний двамата ще идем в черните и белите села
за зестрата на младоженците и ще потънем на пустотата в сока,
тропотът ни ще приключи с песен сватбена и кръв мазолестата,
та сватовете със взор язвителен ще ни потърсят. В земята.
Като свят хляб с написани желания, целунат за спасение.

И пак ще бъдем изпълнени със сила. Земята. Хората. И аз.
И бавно ще изчезнем на багрите в дъгата,
огрени от сиянието на угасения светилник.

В ЛЕСКОВИЯ ХРАСТ

Към теб притискам миропомазаните вейки на лесковия храст.
Огъвайки ги нежно, за да набера топли плодове
всред Медузините пипала. Нека изгорят като райски змии,
без бодването на езика им и познанията на лечител.

Трябва да кървиш, когато те убода с твойто острие
в прокълнатото ребро. Само така ще ме сътвориш за себе си.
Само така ще разпъна шепа до вечността, когато се любим
всред узрелите лешници. Вестители на битката.
Само така ще се търкалят по гръб, облечени в ризниците си,
когато с назъбените си листи ме сдъвкваш в своите семена.

Но в началото лешниците ще зреят в стомаха ми
и ще ги изхвърля, когато Бог разсее мисълта си.
Когато вече е забравил за райската змия и зареже битката.

Все пак мисля, че просто ний сме един мъж и една жена,
биещи се на една страна. В любовта няма самолюбие.
Затова не чуваш моите молби, защото аз не искам да ги чуеш.
Затова оплитам косите си, за да съм невидима за твоя меч.
Затова те поемам в тялото си като прокълнато ребро.
Затова умивам твоята страст с роса от тези лешници.

И когато като младо животно ме покриеш с бяла кръв,
ще търкулна черупката на свойта същност под лесковия храст.
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Зоран Певец
Зоран Певец е роден в гр. Целье през 1955 г. Икономист и литератор, завършил е 

филология в Любляна. Сега е председател на Целското писателско дружество, главен 
редактор на списание „Всеследйе“ („Следовник“), а освен това е съучредител и редактор 
в списанието за поезия „Лирикон 21“. Носител е на няколко литературни награди. Пре-
веждан е на полски, чешки, словашки, нидерландски, хърватски и други езици.

МЪЖЪТ В СТАЯТА

1.
Мъжът в стаята
слуша музика.
Слага картите 
на масата 
и заиграва покер
сам със себе си.
Нервно обръща първата карта –
ВАЛЕ!
След това обръща втората
и си мисли, че отново ще е вале.
Това се случва рядко,
въщност почти никога.
Страстното очакване
остава винаги
до края на живота.

2.
Мъжът е в стаята.
Слънчев следобед.
Решава да се поразходи из парка – 
поглежда към небето,
към короната на дървото.
На клона стои птица.
Пее.
Мъжът се покатерва по дървото.
Слуша птицата
и се опитва да имитира гласа £.
После поглежда надолу
и вижда самия себе си
как пада от дървото.
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ГРЕШКА

(мрак) (намесва се светлината) (повторение)
(стая) (часовник) (стол) (разхвърляни дрехи)
(твоето тяло) (моето – също) (легендата за Адам и Ева)
(светът бавно се движи) (брат е трябвало да убие брата)
(над спомените висят чудеса) (оплетени между краката)
(накрая знам кой съм)
(летя из въздуха)
(между ангела и демона)
(всред разликата между себе си и това което пише на стената)
(на стената пише промени всичко в самия себе си)
(грешка) (може би)

МАНЕКЕНЪТ

(не ме интересува началото нито краят)
(искам да науча кога въпросът ще намери причината)
(в тези гласове търся себе си) (любимата) (любовта)
(минавам край витрината) (от нея ми намигва женски манекен)
(аз също намигвам) (по това си приличаме)
(помислих че съм профан) (казвам си го) (манекенът ще е моята любов)
(интересувам се дали ще се впечатли) (плясвам с ръце)
(цветът на дланите ми се променя) (манекенът не помръдва) 

Худ. Роман Кисьов
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Милан Винцетич

Милан Винцетич е роден през 1957 г. в гр. Мурска Собота, в Прекмурието (североиз-
точна Словения). Дипломирал е словенска филология в Любляна. Автор е на повече от 
двайсет книги с поезия и новели, на два романа и др. В редколегията е на известното 
литературно списание „Содобност“ („Съвременност“). Носител е на национални ли-
тературни награди. Превеждан е на унгарски, фински, хърватски, македонски и други 
езици.

РОМАНСИ

ПЪРВИ

Не мога да откъсна очи
от твоите
от косите, които се веят,
от ръцете, които мълчат
до моите,
и още
че съм буден,
а не заспивам
от твоите очи,
които не мога да откъсна
от своите.

ВТОРИ

Щом му е хубаво,
нека те милва
пладнето по челото,
кошутите по миглите
и южнякът по устата,
щом му е хубаво; щом му харесваш,
нека се притисне
до тебе
до мене
и до нас двамата.
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ПЕТИ

Ами ако те няма
под пръстите,
под езика
и стъпалата,
ами ако не
съм в шнолата,
под червилото
и в свитите шепи,
от които изсмуквам
всички капки
наведнаж.

ШЕСТИ

Всеки път си
малък скъп дар,
сладост опакована,
ябълка, набучена на ежов гръб,
или писмо, което отвръща
винаги и лично.
Кога ще се изнижат
отминаващите дни,
които нямат твоята плът,
нито овала на гърдите ти
чакани.

Худ. Иваничка Панева
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Драго Янчар
Драго Янчар е най-видният днешен словенски белетрист. Роден е през 1948 г. в гр. Ма-
рибор. Юрист по образование, той се посвещава отначало на журналистиката, а по-
сле – изцяло на литературата. За своята словесна съпротива срещу комунистическия 
режим прекарва известно време в затвора. Неговата оригинална проза и драматургия, 
есеистика и политическа публицистика са на почит в цяла Европа. Автор е на книги 
с новели, на няколко романа и пиеси, сборници с есета и полемики. Носител на най-
високи награди в Словения и в Европа. Превеждан е по цял свят – от САЩ до Русия. У 
нас излязоха романът му „Звънтеж в главата“, няколко новели и есета, а има и три 
постановки на пиесата му „Големият брилянтен валс“. 

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПОГЛЕДНА В ГЛЪБИНАТА 

Онзи предиобед една продавачка в супермаркета „Меркатор“ в Любляна забе-
ляза мъж, който стоеше в ъгъла при хладилния шкаф с млечни произведения и 
говореше гръмогласно. Продавачката беше навикнала с разни клиенти и дълго 
време работеше тази професия, та затова отначало не му обърна никакво вни-
мание. Понякога някой купувач със силен глас повтаряше поръчките си, които 
получаваше от жените; клошарите, които се разхождаха из близкия парк, си 
купуваха вино и цигари и често със своите монолози нарушаваха утринната 
тишина в магазина. Но оня мъж на средна възраст, който с отривисти срички 
говореше гръмогласно, сякаш убеждавайки някого за нещо, не приличаше на 
клошар. Беше облечен в тъмносин костюм, носеше вратовръзка и когато влезе, 
поздрави учтиво. Лицето му беше малко брадясало – личеше, че от известно 
време не беше се бръснал, – пък издаваше и някакъв дъх, казваше по-късно 
продавачката, сякаш отдавна не си бе сменял ризата. А това може да бъде или 
когато мъжът е небрежен, или когато забрави, след като дълго е пътувал. После, 
без да вземе пазарска кошница, той отиде направо в задната част на магазина и 
едва след час продавачката забеляза, че е застанал там, че гледа някъде нагоре 
и непрестанно говори. След като приключи с трима-четирима купувачи, които 
обикновено пазаруват в тези часове, тя отиде в офиса и информира отговор-
ника за говорещия човек. Нейният шеф £ направи знак с ръка едва когато тя 
открехна вратата.

– Виждам – £ каза той, без да я погледне, – през цялото време го следя.
Той седеше пред бюрото и втренчено гледаше в един от мониторите на 

стената. Камерата го показва, посочи той. И наистина, в зрителното поле на 
наблюдаващата камера, която беше монтирана над хладилния шкаф, попадаше 
целият коридор между рафтовете, а поради височинната перспектива показва-
ше удължено лицето на говорещия мъж и движенията му, с които подчертава-
ше своите изречения. 

– Чудно – рече продавачката. – Може да е нещо откачен. Въпреки че из-
глежда съвсем нормален. 
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– Жалко, че нямаме звук – рече шефът. – Просто трябва да ида до него, за 
да чуя какво приказва.

Ако двамата гледаха по-внимателно и ако камерата не удължаваше така 
неестествено брадясалото му лице, те може би лесно можеха да го познаят и 
щяха да видят, че това е Йоже Млакар. Не са минали и три години от времето, 
когато лицето му беше познато на всички. Във вечерните телевизионни вести 
той говореше за насоките на нашата външна политика, по време на изборите 
коментираше левите и десните пристрастия на партийните водачи, участваше 
в кръглите маси за работното време на хранителните магазини. Веднаж стоеше 
пред един танк и поясняваше, че защитата на отечеството не зависи от оръжи-
ето, а от патриотизма на гражданите, друг път на един от мостовете над река-
та убеждаваше, че мостовете са заплашени от лоши материали и небрежното 
изчисление на статиката. Обаче най-много обичаше и най-често говореше за 
човешките права. Човешките права са основа на всичко, къде-къде по-важни 
са от строителните материали за мостовете и от тяхната статика, по-важни са 
от външната политика и от икономическата стратегия. Йоже Млакар носеше в 
гърдите си закона на морала и това го повтаряше всеки път, когато имаше ми-
крофон пред себе си или когато в него се взираше окото на камерата: в моите 
гърди е законът на морала, а над мен е зведното небе. За човешките права Йоже 
Млакар бе готов да стори всичко, дори да жертва онази част от човечеството 
или поне онази от населението на нашата страна, което не иска да разбере, че 
правата на човека стоят над всичко и че за тях трябва да се направи всичко.

Неговият възход в орбитата на човешките права и на телевизионните ка-
мери започна в онези преломни и славни дни, когато освобождавахме отечест-
вото си. Той не бе забравил и никога няма да забрави какви чувства го обхва-
щаха тогава, при първите му публични изяви. Същата онази пролетна вечер, 
докато се пробваха микрофоните, той видя множество решителни човешки 
лица, които прииждаха по всички улици към Главния площад, пламваха пър-
вите светлини, а прожекторите пронизваха вечерния зрак и на небето в ранна-
та вечер една след друга светваха звездите. Видя и оператора, който с камера 
на рамо търсеше важни и характерни детайли от този исторически момент. 
Журналистката, която вървеше след него, няколко пъти поднасяше микрофона 
пред някого от присъстващите и при тази гледка на Йоже Млакар, с мисълта, 
че милиони хора, излегнали се в домовете си по канапетата, с напрежение в 
гърдите следят развитието на историческото събитие, му се прииска също да 
изкаже своето мнение не само за да го видят тези милиони зрители, всред кои-
то е и неговото семейство и колегите от службата, а и защото неудържимо го 
влечеше, както разказваше по-късно, да влезе във вихъра на политиката. Той 
знаеше какво ще каже пред микрофона и с поглед, вперен в обектива на каме-
рата, щеше да извика: We shall never surrender. Така беше казал Чърчил – никога 
няма да се предадем, ще се борим и по плажовете, и по улиците – и ако имаше 
възможност, щеше да каже и това, макар да не съобразяваше, че в този град 
нямаше никакви плажове. Тогава множеството, което се люлееше насам-натам, 
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го измести от микрофона и камерата, така че накрая се намери притиснат към 
платформата, пред която трябваше да започне митингът.

Сам не разбра – както си спомняше по-късно – как се е намерил на плат-
формата. Спомняше си само как най-напред си метнал там чантата, която от-
начало е искал да пусне в краката си, след това вече се намерил горе, грабна си 
чантата и с разтуптяно сърце и решителни крачки се изправи пред микрофона, 
който тъкмо бил оставял един от ораторите. Видя, че го следи не само една 
камера, а всички очи, всички прожектори, всички камери са вперени към него. 
Той отправи поглед към една от тях, онази, която операторът държал на рамото 
си най-близо до него. Малката, леко наклонена плоскост на камерата, както си 
спомняше по-късно, буквално го притегнала към себе си. Тогава вече не мислел 
за милионите чифта очи, които стоят пред телевизорите, въпреки че е чувствал 
силата на тези очи, които го гледат през това единствено око, магическото око. 
Той ги гледаше, без да осъзнава това, но чувстваше силата на това око, което 
го всмуква в себе си. Той каза, че правата на човека са най-висшият морален 
закон, но не чуваше своя глас от високоговорителите, а и множеството, което 
шумеше, усещаше само как някакви фигури се качват на платформата, а в това 
време говореше, че ще каже неща, които, за да бъдат разбрани от цял свят, ще 
ги изговори на английски. С ъгъла на очите си забеляза фигурите на охраната, 
които с бързи крачки се приближаваха към него по платформата и бързо каза 
по микрофона ясно, доколкото можеше: We shall never surrender... никога няма 
да се предадем, когато се отнася до нашите права, каза той през хилядократно 
усилената мощ на високоговорителите, искаше да добави още… ще се борим на 
плажовете и по улиците… но до него се изправи една мъжка фигура с лента на 
ръката, някой му каза… господине, моля ви… Той обаче не позволи да го сва-
лят от платформата, а с чантата в ръка спокойно се отдалечи, понеже беше си 
свършил работата, макар и не докрай. Беше малко зашеметен, когато се намери 
отново всред множеството от тела и ръце, които го потупваха по рамото.

Проби си път до телефонната кабина, пусна монета в апарата и завъртя 
номера. След малко чу гласа на жена си.

– Видяхте ли ме? – извика силно, за да заглуши шумната музика и бръмча-
щото множество. – Чуваше ли се какво говорех?

– Ти се се побъркал! – отвърна ядосаният глас на жена му. Стори му се, че 
хлипа. „Какво ли £ е? – си помислил. – За какво плаче сега?“

– Какво ти е? – £ каза и си помисли: „Какво ли недоразумение е станало?“.
– Глупак – захлипа жена му, – глупак. Да не си посмял да се върнеш вкъщи!
Той не можа да разбере какво му се е случило тази вечер в личния жи-

вот, защото никога досега не беше говорил публично. Спусна слушалката и из-
вестно време стоя в телефонната кабина с объркана глава, която не разбираше 
какво всъщност е станало. После излезе от Главния площад и се запъти към 
бюфета в една от закътаните улици на стария град, където понякога с колеги 
или приятели сръбваше по някой-друг шприц. Чувстваше се, сякаш някой го 
е полял със студена вода, или по-точно казано, сякаш някой го е треснал с чук 
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по главата. По същата тази глава, която бръмчеше от възвишените думи, които 
каза на милионите, но още повече – от неудържимото хлипане на жена му. Зна-
еше, че тя не мисли всичко това в буквален смисъл, тоест, че той е глупак, а още 
по-малко, да не се прибира вкъщи. Обикновено така е прието да се казва, но все 
пак тя го повтори няколко пъти. От бюфета той £ се обади, че ще позакъснее. 
Когато пак му каза: „да не си посмял да се върнеш вкъщи“, сигурно искаше да 
покаже, че е ядосана, защото пак закъснява. Беше го казала обаче в такъв мо-
мент, когато на Йоже Млакар това му се струваше прекалено. Беше покъртен до 
дъното на душата си. Ами ако това е истина, тоест тя да не иска да се прибира 
вкъщи, си помисли той. В бюфета, където се отби, работеше телевизорът и ко-
гато се приближи до плота, пред него се оказаха не един, а три шприца и някой 
пак го потупа по рамото: хубаво се изказа. Още след първия шприц желанието 
му да не си отива вкъщи, щом там не го искат, се затвърди. След последния, 
когато вече затваряха бюфета, решението му бе окончателно. Добре, но къде да 
отиде, ако не вкъщи? Неговата изтерзана душа обаче не се даваше: какъв негов 
дом изобщо може да му бъде този, където го имат за глупак? И то само защото 
е направил нещо за общото благо, за делото на отечеството и човешките права. 
Вместо да го уважават, те му казват да не се прибира вкъщи, все едно че е бил на 
някакъв запой, а не на онзи величествен митинг. Помисли си да преспи в сгра-
дата на транспортното предприятие, където работеше. В чантата, която винаги 
държеше здраво, си имаше ключ от службата, а на нощната охрана щеше да 
обясни, че има много бърза задача. Ще се заключи в канцеларията и ще преспи 
във фотьойла. Ония там, неговата жена и майка £, както и пъпчивият му син, 
които му казват да не се прибира вкъщи, нека се тормозят къде се е дянал този 
човек, щом като са го изритали от собствения му дом. Домът, който той изгра-
ди с търпение, с пестене и с немалки лишения, дори сам помагаше на строите-
лите да зазидат прозорците и да сложат плочките в банята.

Запъти се към края на града, където беше управлението на транспортно-
то предприятие. По улиците имаше малко хора, вече последните участници в 
митинга бързаха към домашните си огнища. Въпрeки бързото ходене започна 
да му става студено, пролетният ден беше горещ и той отиде на работа по едно 
тънко сако. Спря се. Какво ще си помислят неговите сътрудници, когато на 
сутринта го заварят да спи във фотьойла? Всъщност му беше все едно, нали 
тази вечер бе сринал след себе си всички мостове, нали го прогониха от къщи, 
нека си мислят каквото си искат, дори – че е глупак. Обаче не му беше до това да 
разяснява всичко на тоя и на оня как вълшебното око на камерата го е завъртя-
ло в своята вихрушка? Отправи се към жп гарата, седна в едно такси и каза на 
шофьора да го закара до хотела в едно малко селище близо до столицата. По-
знаваше го добре, защото навремето тук го бяха заварили с онова момиче, след 
като родителите £ дълго се мъкнаха по петите им, фотографираха ги заедно, 
поставяха им засади пред неговата ергенска квартира. С онова момиче, което 
сега е негова жена и която му казва, че е глупак, дори – да не се вясва вкъщи. 
Тогава, когато нямаха обща квартира, техен подслон беше това малко хотелче, 
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към което той сега се отправи. Мислено си броеше банкнотите в портфейла, 
те трябваше да му стигнат и за таксито, и за нощувката. А какво ли ще става 
утре, ах, утре през новия ден… Сега нека само да мине това, което си е наумил. 
Искаше да се скрие, а на рецепцията ще каже, че тук е инкогнито, както някога, 
те си знаят. Да се скрие обаче, не му беше много лесно, защото шофьорът на 
таксито вече го позна:

– Видях ви по телевизията – каза той.
– Е – рече Йоже Млакар скромно, – нищо особено.
– Все пак, все пак – каза таксистът, – много добре говорихте.
В хотела просто се срути в леглото, беше изморен и от шофьорската уч-

тивост, която граничеше с възхищение, а и от случките тази вечер, та веднага 
заспа. Когато в утринния мрак се пробуди наполовина, в този миг между съня 
и реалността, между нощта и утрото му се привидя един голям водовъртеж, 
едно великанско заоблено око, което неудъримо го всмуква в себе си. С такава 
сила, че почти се уплаши, после изяде един шоколад от хладилника и пак заспа. 
Спа докъм пладне, когато го пробуди един черен кос, който с жълтия си клюн 
кълвеше и писукаше по балкона. 

Стресна се, като си погледна часовника. Досега трябваше да е приготвил 
планина от пътнотранспортни и митнически документи, представи си разлю-
тените шофьори на тировете, които стоят пред неговата канцелария и чакат, 
за да тръгнат на път, видя своята секретарка, която се опитва да ги успокои, 
и своя шеф, който току вдига телефонната слушалка и тряска вратите. Йоже 
Млакар се виждаше като един политически авантюрист, каквито в този момент 
ги имаше много, беше и чудак, който се катери по платформите и се заяжда с 
охранителите, както вероятно са си помислили някои, които предишната ве-
чер са го видели на протестния митинг на Главния площад. Най-малко са тези, 
които ме имат за глупак, с горчивина си помисли той, като се сети какви му ги 
наговори жена му. Иначе той си беше един добросъвестен служител, никога не 
беше закъснявал за работа, всички камиони бяха снабдявани с необходимите 
документи и всеки предиобед биваха отправяни към далечни държави – към 
Швеция, към Турция, към Иран. В последно време обичаше да посяда с прияте-
ли и с тях, край чаши шприц, одумваше политическите събития – че кой не ги 
одумваше? Това беше всичко. Сам не знаеше какво го привлече към камерите, 
някаква незнайна сила, на която не можеше да устои. Затова не съжаляваше, че 
всичко това се случи, съжаляваше само, че неговите най-близки не можаха да 
го разберат, а пък най-много съжаляваше, че сега седи в някакъв малък хотел 
и си пребърква порфейла, който излъчваше неприятната истина, че той беше 
почти празен. Бързо си пусна един душ, с неудоволствие си облече вчераш-
ната риза, грабна чантата и слезе на рецепцията. Чудеше се как да преодолее 
неудобството си пред рецептора, който го познаваше още от времето, когато 
тук преспиваше понякога със сегашната си съпруга, помоли го да му отложи 
плащането до вечерта. Срамуваше се от това унижение, понеже Йоже Млакар 
беше акуратен платец. Рецепторът го посрещна засмян, с очила на носа:
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– Видях ви по телевизията – му каза – колко хубаво говорихте.
Олекна му. Главата му вече беше бистра, снощното замайване беше минало 

и много му се прииска да го посгрее възторгът на рецептора: попита го какво 
му се е видяло толкова хубаво, защото той все пак не е могъл да си каже всичко.

– Не ви слушах внимателно – рече той, – понеже имаше доста гости.
Йоже Млакар замълча с малко тъга. Попита може ли да телефонира. 
– Все пак всички казват, че добре сте говорили – добави рецепторът. – Из-

дули сте им платната.
Обади се в службата. Секретарката веднага вдигна телефона.
– Къде ходите? – възкликна. – Всички ви търсят.
Студена пот обля Йоже Млакар. Виждаше лицата на шофьорите, които 

изчисляват изтърваните километри, изгубената печалба, виждаше своя шеф, 
който му казва, че може да си потърси друга служба, където започват работа в 
единайсет предиобед.

– Кой ме търси? – попита със сломен глас, макар да знаеше кой може да го 
търси. Може пък да се лъже? 

– Телевизията – възбудено говореше секретарката, – от вестниците, всич-
ки. Всички искат Ваши изявления.

Йоже Млакар дълго се взира в слушалката. Прииска му се това да го чуе 
жена му, да го чуе майка £, а и неговият син, още преди да е отишъл на учили-
ще. От слушалката се чуваше силното и бързо говорене на неговата секретарка. 
Дойде на себе си и със спокоен глас отвърна: 

– Кажете им, че идвам след час.
С рецептора бързо се уговориха да оправи сметката по-късно. С чантата 

в ръка той пое в слънчевия пролетен ден. Беше възбуден от внезапния обрат, 
дори малко объркан, затова един глас, който внезапно му прозвуча, отдаде на 
душевното си състоние. Това беше мъжествен глас, който говореше в ухото му 
съвсем ясно, малко хрипливо, но силно, като че е глас на някой много голям 
човек, който се е надвесил над него.Той му каза: 

– Това е твоят шанс, Йоже.
Малко се стресна и се огледа наоколо, но пък не бе много озадачен, защото 

това наистина беше неговият шанс, неговият голям шанс, в това вече нямаше 
никакво съмнение. Единственият проблем в момента бяха парите за автобуса, 
трудно би обяснил на шофьора, че в себе си няма никакви пари. Както се казва, 
той трябваше да погълне или един дебел сандвич с унижение или поне със съ-
сипано достойнство. Тъкмо започна да подбира думите си, с които да обясни 
своето затруднение, когато до него спря една кола. Всъщност тя най-напред го 
отмина, после даде обратен ход и се озова при него. Водачът отвори предната 
врата и го покани да влезе. Йоже Млакар си отдъхна и седна. Още щом тръгна-
ха, шофьорът му каза:

– Видях ви по телевизията. Говорихте на протестния митинг. 
– Да – отвърна Йоже Млакар, – не казах нещо кой знае какво.
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Минаваха край един полицейски автомобил, който стоеше паркиран на 
шосето. Водачът погледна чантата му, която неговият спътник държеше в ску-
та си.

– Я я сложете под седалката – прошепна той.
Йоже Млакар учудено го погледна.
– Защо? – попита той. 
– За да не я намерят, ако ни спрат – продължаваше да шепне неговият до-

бросърдечен водач.
Помисли си, че фактически няма никаква причина да ги спрат, водачът не 

караше много бързо, денят беше хубав, няма за какво да ги спрат. И защо да 
крие под седалката чантата си с транспортни документи?

Малко преди града водачът бързо зави надясно, в тясната улица по хълма.
– Къде се катерите? – го попита Йоже Млакар. 
– Ще позаобиколим – рече водачът.
Вече започна да губи търпение. В предприятието го чакат телевизионни 

екипи, а той бързо трябваше да се отбие и до вкъщи, за да си преоблече ризата. 
Въпреки че това вече не е моят дом, светкавично си помисли той, но гардеро-
бът с ризите ми е там, няма как другояче.

– Извинете – каза, като въздържаше яда си, – но защо да заобикаляме?
– Защото ви търсят.
Йоже Млакар знаеше, че го търсят, в неговата канцелария може би екипите 

нагласят камерите там, където ще седне и ще прави изявленията си. 
– Говори се – каза водачът, – че ще арестуват всички, които са говорили на 

протестния митинг.
Каза му, че може да го закара при свои роднини, те са против властта още 

от преди, ще бъдат горди, ако могат да му помогнат.
Нещо го присви в сърцето, за миг не разбра кому да вярва, реши да повяр-

ва на своята секретарка.
– Я карайте направо в града – му каза, – щом сме тръгнали нататък.
Това изявление след няколко месеца щеше да донесе на Йоже Млакар го-

лям авторитет, всъщност щеше да му повиши популярността, която той вече 
имаше от мига, в който историческите събития около освобождаването на оте-
чеството му бяха започнали. Непознатият шофьор още тогава, в навечерието 
на свободата, щеше да напише открито писмо към читателите, в което ще раз-
каже как с оратора от протестния митинг ловко са избегнали ареста и безпре-
тяствено, по уличките на хълма, той го е докарал сигурно в града, в канцелари-
ята, където са го чакали телевизионните екипи.

След около двайсетина минути той вече седеше в креслото пред телевизи-
онната камера. Не в своята, а в директорската канцелария.

– Няма да правите изявленията си в оная ваша хралупа – му каза директо-
рът на транспортното предприятие, който го посрещна още на двора. – Студи-
ото са го подредили в моята канцелария.
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Директорът знаеше, че колелото на историята се върти, както впрочем 
виждаха всички, и не искаше то да го изхвърли някъде по периферията. Затова 
в двора сам отвори вратата на колата на непознатия шофьор, ръкува се с Йоже 
Млакар и го придружи до микрофона и камерите.

– Дотук, добре – рече Йоже Млакар със спокоен, почти покровителски 
глас. Разбира се, след това малко се притесни, когато техникът му слагаше 
микрофона под ризата, и то не заради снимките, а заради ризата, защото не 
успя да се преоблече и сигурно порите на кожата му излъчваха дъх на пот и на 
снощните шприцове. В мисълта си ядосано се закани на жена си, всичко това 
стана заради нея, защото иначе сега щеше да седи със свежо огладена риза и 
обръснат, като всяка заран. Но след миг забрави това, втренчи се в тъмното око 
на камерата, всичко друго потъна някъде, също и директорът и секретарката, 
които почтително седяха в дъното. Забравена беше миризливата риза, за която 
бяха виновни най-близките му, забравени бяха терзанията му от предишната 
нощ и неплатената сметка в хотела. Отдалеч слушаше гласа на журналистката, 
която му каза, че не трябва да гледа в камерата, трябва да гледа в нея, но Йоже 
Млакар не можеше да гледа в нея, вълшебното око на камерата го привличаше 
към себе си с незнайна сила. 

– Камера! – каза някакъв глас.
– Начало! – рече друг.
Той чуваше журналистката, която разказваше, че на снощния митинг осо-

бено внимание е предизвикала речта на господин Йоже Млакар и след това 
замалко спря. – Тук ще представим неговото изложение – рече тя и след миг 
продължи: – Господин Млакар сега е с нас, какво можете да кажете във връзка 
с това? – Това, което вече изложих – спокойно отвърна Млакар. – Можете ли 
да го изразите малко по-подробно? – го запита журналистката, която още от 
самото начало очакваше, че той веднага ще започне да говори подробно. За 
няколко мига настъпи напрегната тишина. Но това Млакар усещаше не като 
тишина, а като бръмчене в главата си, която изведнаж се изпразни, просто зее-
ше празна като неговия портфейл тази заран в хотелската рецепция, струваше 
му се също, че чува кълването на коса по балкона на хотела. Журналистката 
се спогледна с режисьора – дали да не прекъснат снимките? И в този момент 
изведнаж из него потекоха думи за човешките права, които са застрашени, въ-
преки че вече не бива да бъдат застрашени, но някои хората сякаш харесват не-
правдата, а онези, които се борят за свобода и равноправие, пък ги обявяват за 
глупаци, говореше той, гонят ги от домовете им, продължаваше той, навсякъде 
има неправди, вземете само шофьорите, които чакат пред моята канцелария 
– те трябва да мъкнат купища документи, за да си вършат работата, същото 
е с пенсионерите и със студентите, да не говорим за медицинските работни-
ци, това застрашава нашето отечество и ние няма да се предадем, повтори той, 
нито по улиците, нито на плажовете.

Много по-късно, когато неговата звезда беше най-високо на небосклона, 
злобни езици говореха, че Млакар още в началото не е имал какво да каже, а 

Драго Янчар • Човекът, който погледна в глъбината

алманах • Ϛвета гора • 2009 199



истината е, добавиха медицински аналитици, че всичко го е говорил с харак-
терна за този тип хора убедителност и решимост. Всъщност с решителността 
на човек, който обича да говори за несправедливостта, и понеже хората оби-
чаха да им се говори за нея, неговите изложения се приемаха така достоверно. 
Освен това неговият поглед е бил омагьосващ, през цялото време той гледал в 
камерата, тъй че завладявал както със своето лице, така и със своите думи. Но 
това беше много по-късно, сега тъкмо започваше неговият възход. И въпреки 
че второто появяване на Йоже Млакар не беше така екзалтиращо, както него-
вите думи, които бяха поздравени от множеството предишната вечер, журна-
листката беше доволна, а и режисьорът му кимна одобрително, директорът му 
честити, секретарката дори го прегърна. Как не е знаела, каза тя, с какъв пре-
красен човек работи в транспортната фирма. Нашият Йоже е толкова скромен. 
Изведнаж £ се сторил велик със своята скромност, та дори красив, макар че 
досега не е забелязвала това.

Йоже Млакар не чуваше нищо, което му говореха, беше се втренчил в мъ-
ничкото стъклено око на камерата, в което се отразяваше неговото лице, и по-
тъваше в нейната дълбока гълбина.

Вечерта в компанията на жена си, нейната майка и своето синче той изгле-
да своето телевизионно предаване. И после, когато със жена си останаха наса-
ме, £ каза: 

– Е, какво ще кажеш сега?
Разбира се, той не искаше да се препира с нея, вече £ беше простил още 

следобед, щом се прибра след снимките и след оная нощ, когато се пробуди 
в хотела и си изяде шоколада. Тя също не искаше да спори с него. Гледаше го 
недоверчиво. Нещо чуждо имаше сега в нейния Йоже, очите му пламтяха и 
движенията му бяха някак поривисти. Особено се безспокоеше, когато само 
на нея поверяваше как на шосето бил чул глас на някакъв много голям човек.

– Колко голям? – го попита тя.
– Много, много голям – отвъна Йоже, – обаче не съм го видял.
Чудновато £ се видя, когато казваше, че бил толкова голям, а пък не го е 

видял, а само го е чувал. Той обаче сега нямаше време да £ разяснява такива 
дребни неща. Освен това на нея не беше ясно защо той скочи на платформата, 
както и сега не можеше да разбере как е възможно да чува нечий глас, който 
освен това е бил отправен само към него.

– Ти върви да спиш, аз имам работа – £ каза той.
И се нахвърли към бележките си, а изписваните листове хвърчаха по кух-

ненската маса. Той знаеше, че ще му задават въпроси и че на тях ще трябва да 
отговаря, затова му се искаше всичко да си подготви добре. И не се излъга. На 
следващия ден телефоните започнаха да звънят отрано. Поканите само за този 
ден бяха толкова, та трябваше да съобщи в службата си, че просто няма да го 
има. Директорът прие това с разбиране, а неговата секретарка – с възхищение.

През следващите дни го канеха за интервюта и на кръгли маси, да гово-
ри на събрания и на чествания, викаха го синдикалисти и селяни, пенсионери 
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и студенти, всички искаха да чуят решителните и малко загадъчни мисли на 
Йоже Млакар. Обаждаха се и политици и го канеха в своите създаващи се тога-
ва партии, но той отклоняваше техните учтиви покани, защото Йоже Млакар 
нито е политик, нито е глас на народа, а глас на самия себе си и ако трябва да 
бъде искрен, той е глас на онази незнайна сила, която го обладава всеки път, ко-
гато пред себе си види камера. Затова отклоняваше интервютата за вестниците 
и радиото, микрофонът сам по себе си не го впечатляваше, ако не се придружа-
ваше от камера. Вече нямаше дори местна телевизия или трибуна, която сни-
маше някакъв телевизионен екип, където Йоже Млакар да не беше се появил. В 
службата си не отиваше и през следващите дни, а след време вече престана и да 
се оправдава и със своята зетост. Някакъв филмов продуцент започна да снима 
филм за него със заглавие „Човекът, който проговори“. Да, Йоже Млакар беше 
човекът, който проговори в най-точния момент. А този момент продължи с 
месеци. Тогава той се изправи и пред танка, когато говореше за защитата на 
отечеството и за патриотизма, после бе на моста, където обясняваше за строи-
телните материали и тежестта на тировете, които се движат по лошите ни пъ-
тища. Но най-много и с най-голяма наслада говореше за човешките права и за 
несправедливостите. Беше прочел нещо за закона на морала, който човек носи 
в гърдите си. В моите гърди е законът на морала, а над мен е звездното небе – 
каза пред камерата и зрителите бяха въодушевени. Добре говори, споделяха 
помежду си те. Една вечер, когато щастлив гледаше своя дълъг монолог пред 
местната телевизия, радостта му бе прекъсната от телефонен звън. Беше ре-
цепторът на малкия хотел, в който през онази историческа нощ Йоже Млакар 
беше преспал, за да се скрие от арестуване, както се говореше по-късно. Той го 
питаше дали има намерение да си оправи сметката, понеже сам му я е платил и 
е редно да си получи парите обратно. Млакар се разяри от неговата най-естест-
вена настойчивост в гласа му. Виждаше го как седи там зад плота с очилата и 
се занимава със своите маловажни неща. Млакар пое риск за всичко, за арест 
и може би за живота си, а този човечец иска от него някакви пари, сякаш не се 
е жертвал за отечеството и за всеобщото благо, а за неговите рецепторски ба-
налности. И му го каза. Рецепторът му отвърна, че не може да го разбере. После 
ядосано добави, че не може да разбере и какво говори по телевизията и по дру-
гите места, а що се отнася до неплатената сметка, ще го съди. Йоже Млакар бе 
поразен, не разбираше как хората са станали толкова дребнави и сурови днес, 
когато колелото на историята се върти и вече сме освободили родината си.

Колелото на историята вече настина се въртеше, нашата родина беше сво-
бодна и хората се върнаха към всекидневните си грижи. Йоже Млакар продъл-
жаваше да се появява в различни, дори и в комерсиални емисии, а неговите 
думи и искрящ поглед вече не предизвикваха такъв интерес и бурни отзиви у 
зрителите. Всичко това вече започна да им лази по нервите. Неговата грешка 
беше, че той бе загубил мярката и продължаваше да се появява и да говори 
всеки ден, а бе дошло време, когато трябваше постепенно да се оттегли, защото 
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всеки знае, че хората се пресищат дори от любимите си емисии. Но Йоже Мла-
кар не можеше да отстъпи. Окото на камерата продължаваше да го омайва и 
когато не го търсеха по някакви важни въпроси или не го канеха на някаква 
кръгла маса, той телефонираше по редакциите и протестираше. Добър бях – 
говореше с острия си глас, – когато отечеството беше застрашено и когато бяха 
заплашени човешките права, а сега вие ми нарушавате основното човешко 
право да изразя своето мнение. И това става, когато имал да каже много повече 
неща, отколкото тогава, когато скочи на платформата и всъщност изрече само 
една фраза. Като капак на всичко го потърси директорът на транспортното 
предприятие и го попита възнамерява ли някога да дойде на работа? С немного 
приятен тон той му каза, че не могат вече да му плащат за неговите телевизион-
ни изяви. Млакар ядосано затвори телефонната слушалка и продължи своите 
творчески занимания. Стаята му беше пълна със записки, стените бяха обле-
пени с цитати, въпросителни и удивителни, свързани с проблеми, по които 
трябваше още да се приказва. Той отдавна вече не пишеше в кухнята, премести 
се в мансардата на семейната къща и в нея си монтира малка камера, за да ре-
петира своите изказвания. Тази камера не му доставяше същото удоволствие, 
не успя да го привлече към себе си както истинската камера, зад която стояха 
милиони чифта очи и увеличаваха милиони пъти силата, когато се съсредото-
чи в изпъкналото вълшебно стъкло. Със семейството си вече почти нямаше 
връзка, понеже денем обикаляше да търси нови възможности за изяви, нощем 
от мансардата се чуваха възклицания и страстни доказателства. Една заран в 
един от вестниците, които оставяха пред вратата му, прочете статия, която го 
извади от релсите. „За какво всъщност говори Млакар?“ беше заглавието на бе-
лежката, която с присмехулен и почти зъл тон бе написал някакъв журналист. 
Оня, който няма какво да каже, пишеше там, обикновено говори за човешките 
права. По-полезно ще бъде, ако беше говорил за изкуствените торове. С бяс 
разкъса вестника, хвърли парчетата в клозетната чиния и пусна водата. Все пак 
последното му изказване бе успешно. Потърси журналистката, която беше на-
правила с него първото интервю в канцеларията на директора на транспортно-
то предприятие и я убеди да го покани на разговор. Няма да говоря за човеш-
ките права, започна той, преди още тя да го попита нещо. После дълго говори 
за изкуствените торове, които тровят нашите води, разбира се, малко неясно, 
но решително, както в своите най-добри времена. Някои зрители възприеха 
неговото изложение като духовит отговор на оня наперен журналист, особено 
когато приключи с мисълта, че и отровените води са въпрос, който се отнася до 
човешките права, и че ние, които ги защитаваме, никога няма да се предадем. 

Това обаче беше неговата последна реч.
Тогава впрочем, както се говореше, самият президент е изрекъл думите, 

които решиха неговата съдба:
Отнемете микрофона на този Млакар!
На утринното заседание, във видимо лошо настроение той пояснил на 

своите съветници, че положението в държавата взело да се влошава, когато 
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Млакар започне да говори. Това се вижда от степента на неговата популярност 
между гражданите. Щом Млакар си отвори устата, популярността на прези-
дента пада с пет процента. Един от съветниците предпазливо напомнил, че 
Млакар не е говорил за президента, последният път е говорил за състоянието 
на езерните води, които са заплашени от изкуствените торове. 

– Все едно – казал президентът, – това трябва да се прекрати.
Друг съветник въртял химикалката между пръстите си и разсъждавал на 

глас, че всички журналисти трудно могат да бъдат убедени да издърпат ми-
крофона на Млакар от устата му, може би трябва да поставят въпроса пред 
транспортното предприятие, където той си получава заплатата – нека го пре-
дупредят с уволнение. Това ще го съсипе.

– Че какво от това – казала секретарката на президента, която била весела, 
когато бил весел нейният президент, и ядосана, когато той бил в такова настро-
ение. Ето например, сега тя била ядосана…

– Той ще продължи да си говори – казала тя. – Това не се взема под внима-
ние. 

– Отнемете му микрофона – повторил президентът – и му забранете дос-
тъпа до всяка камера.

Това обаче не успяха да направят. Въпреки че възпирането на достъпа на 
Йоже Млакар до всяка камера се превърна едва ли не в държавна работа, то не 
можа да стане. Вярно е, че можеха да се договорят с редакторите на големите и 
малки телевизионни станции да не го канят вече пред камерите си, но за това 
първо трябваше да убедят самия Млакар. Също – да разберат какво означа-
ват думите, които той изрече на историческия протестен митинг. Тези думи 
сочеха, че той, Йоже Млакар, никога няма да се предаде. Една съботна вечер 
той се появи в новините от градския пазар. Сръчно се намести пред камерата 
и микрофона на една неопитна млада журналистка, която разпитваше купу-
вачите за техните продоволствени неволи, и започна да говори за това, че в 
тази държава ядем салата, пълна с олово, което се наслагва от автомобилните 
газове, и че с това са застрашени основните човешки права. Тъкмо отстрани-
ха тази журналистка, той цъфна на футболен мач точно до самия коментатор. 
Зрителите не подозираха нищо лошо, докато в коментатора той видя някакъв 
познат и цял половин час седя близо до неговата кабина, като приятно му ки-
маше. Коментаторът накрая го покани да каже своето мнение. И Йоже Мла-
кар започна да пояснява, че по неговото скромно мнение нападението не бива 
да играе само с един изваден напред нападател, понеже комбинативността в 
центъра на терена се нарушава. Нас, зрителите – каза той, – това ни лишава 
от най-красивото във футбола, от головете, защото треньорът действа срещу 
човешките права в празничния ден и ни отнема настроението, което ни носи 
футболният мач. Коментаторът усети, че тези приказки са далеч от футболната 
игра, но вече беше късно да прекрати Млакаревите заключения. Това означава, 
каза Млакар точно в магичното око на камерата, че това е грубо нарушаване на 
човешките права, както ни сочат и международните конвенции, женевската и 
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още някои други. Коментаторът, който много не се интересуваше от човешките 
права, в яда си припомни, че женевската конвенция се отнася до правата на 
военнопленниците, а при нас от известно време няма никаква война. Затова 
с трепереща ръка изключи микрофона, а зрителите видяха как Йоже Млакар 
продължава да говори. 

Операторите от различните телевизии, които го познаваха, внимаваха 
неговото лице вече да не се появява пред камерата и обръщаха камерите си 
настрани веднага, щом той се появеше. Някои, които се смиляваха над него, 
понякога в някой страничен кът поставяха камерите си на рамо и го оставя-
ха да говори, но не го снимаха. Други, по-малко чувствителни, докато чакаха 
да започнат снимките, си правеха по някоя шега с него. Като онази при Обу-
щарския мост, когато екипът скучаеше, чакайки някакъв известен поет, когото 
трябваше да заснемат на фона на зелената река, докато той говори за времето, 
което протича и отминава като река.

– Хей, господин Млакар – му извика операторът, когато го забеляза как 
внимателно и във все по-малки кръгове се приближава, за да се изтъпанчи 
пред поета, щом той се появи.

– Хей, господин Млакар, защо някога не попееш?
– Защото няма слух – каза осветителят.
– Нямам слух ли? – рече Млакар.
– Ами тогава изпей тоновата стълбица.
– Имаш предвид: до, ре, ми, фа, сол… ли?
– Не я декламирай, а я изпей. 
– Ако ме заснемеш – рече Млакар.
Операторът насочи камерата към лицето му. И Йоже Млакар запя: до-ре-

ми-фа-сол-ла-си-до. Хората, които бяха се събрали, весело се смееха, особено 
когато изпя стълбицата отгоре надолу.

Преди своя залез Млакар още веднаж се опита да се качи на една платфор-
ма и да говори. Това бе на държавния празник. Охраната обаче успя да го спре 
още преди да се вдигне от стола на третия ред, където бе се настанил с подпра-
вена покана. 

Последните двама души, които видяха Йоже Млакар преди неговото из-
чезване, бяха продавачката и управителят на магазина за хранителни стоки 
„Меркатор“. Те не го познаха, въпреки че това можеше да стане, все пак не беше 
минало много време, откакто почти всяка вечер го гледахме по телевизията. 
Неговото лице сега беше малко брадясало, макар и не така, както изискваше 
последната мъжка мода, та приличаше на човек, който не се е бръснал известно 
време и не си е сменял ризата, казваше продавачката, която веднага улавяше 
такива неща, понеже имаше работа с всякакъв сорт хора. Наблюдаващата ка-
мера също доста бе удължила лицето му. Освен това продавачката би могла 
да го познае, ах, ако спомените на хората не бяха толкова краткотрайни, днес 
всички те познават и ти се удивляват, а утре не ти и забелязват. Двамата обаче 
го забелязаха, вероятно защото се държеше необичайно. Той стоеше до хладил-
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ния шкаф, гледаше в наблюдаващата камера и говореше. Ако беше разбрала, че 
става дума за Йоже Млакар, тя щеше да знае за какво говори, и нямаше защо да 
съобщава на деловодителя: 

– Жалко, че нямаме звук. Просто трябва да ида до него, за да чуя какво 
приказва.

Вероятно тогава за последен път той говореше за човешките права, но това 
не можеше да се установи, понеже камерата не беше озвучена. Управителят, 
който отиде при хладилния шкаф в ъгъла, също не можа да го чуе, понеже чо-
векът вече не беше там. Просто беше изчезнал. Неговото семейство съобщи 
за изчезването му, но едновременно с това всички бяха убедени, че рано или 
късно все някъде ще се появи, тъй като сега дълго скиташе из страната и по-
някога се обаждаше по телефона. Оставяше впечатление, че така ще преживее 
остатъка от живота си, може би в търсенето на вълшебното око, което бе го 
изтървало от своя обхват.

Намериха го под мокрите есенни листа, недалеч от автобусната спирка 
край шосето, което водеше към столицата. Лежеше по гръб, с отворени мърт-
ви очи, които гледаха някъде към короните на дърветата. Следователите без 
мъка установиха, че извършителят е влачил трупа от пътя към гората около 
трийсет метра. Това се виждаше и защото целият беше изкалян по дрехите и 
лицето, в джобовете си имаше пясък и листа, които са се натъпкали там при 
влаченето. По този път от джоба беше паднал портфейлът му, който обаче бе 
празен, и затова се усъмниха, че са го нападнали скитници. Макар че имаше и 
други версии, защото още същия ден се обадил рецепторът на близкия хотел, 
който разказал, че предишната вечер покойният се е отбил при него и си е оп-
равил сметката за стаята отпреди две-три години. Искал е да плати и някаква 
лихва, но рецепторът не искал да я приеме, защото го е съжалил, като видял, че 
лицето му е съвсем съсипано. Освен това той не би могъл и да я плати, понеже, 
след като се издължил, рецепторът забелязал, че в портфейла му не е останало 
нищо. Може да е имал пари в чантата, която лежала в гората недалеч от тялото 
му, но се установило, че е била недокосната и е била натъпкана с изписани ли-
стове със съвсем нечетлив почерк. Понеже смъртоносният удар се е стоварил 
върху темето и му е пръснал черепа, медицинското разследване установи, че 
това е могъл да извърши само едър и респективно много силен човек. И като 
обиколиха трупа и насочваха към него прожекторите на своите полицейски ка-
мери, сякаш видяха там някъде между короните на дърветата същия оня едър 
човек, който го е ликвидирал, оставайки с чувството, че гледат в някаква глъ-
бина, от която не могат да откъснат погледите си.

Преводите 
от 
словенски 
са на
Ганчо Савов
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Лео Бутнару

Лео-Теодор Бутнару (5 януари 1949) – румън-
ски поет, белетрист, есеист, преводач, един 
от водещите днес писатели на Бесарабия. 
Завършва университета в Кишинеу, рабо-
ти като журналист и редактор в различни 
издания. Носител на голям брой национални 
и международни литературни награди. Ос-
новател на ПЕН-клуба в Молдова, член на 
писателските съюзи на Молдова, Румъния и 
Русия и на Академията на Руския Авангард, 

Москва. Издал много книги с поезия, белетристика, мемоаристика, преводи. Един от 
изследователите на Руския авангард от началото на ХХ век. Поезията му е превеж-
дана на много езици в Европа. В началото на 90-те години Лео Бутнару беше сред по-
етите, които се бориха за независимостта на Бесарабия, на два пъти поробвана от 
руснаците. 

О. Ст.

ЛЮБОВ

Сърцето на мъжа
и сърцето на жената
се приближиха толкова,
че между тях остана само
песъчинка – бъдещ бисер
или начало на 
пустиня....

ГРИЖА

На клончето,
където откъснаха ябълката,
остана точка – мъничко око,
с което сега дървото
надлъж и шир вижда
какво прави света
с неговия поглед...
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Лео Бутнару • Поезия

НАДИГНА СЕ, ПРОНИКНА СЛЪНЦЕТО...

До днес не бях виждал
ден като този –
с мъгла, тъй непрогледна –
макар и пролетна –
че в гъстотата ù да изкопаеш
гнезда, 
да засадиш картофи.

Но ето, че се появи,
надигна се, проникна 
Слънцето –
жадно за труд, за полска работа
и взе, та преора мъглата...

ОТКРИЯ ЛИ СЛЕДА...

Открия ли следа
от някой огън –
аз инстинктивно докосвам
пепелта –
тя е все още топла.

Тогава
като бавен отлив 
се отдръпва
самотата - 
зад линията на хоризонта.

ПОНЯКОГА...

Понякога,
се притеснявам да позвъня в село –
горещите ми нерви-струни
могат да опарят
крачетата на лястовиците,
накацали по телеграфа.
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ТВОЯТ ПОГЛЕД

Под светлината на погледа ти –
моето тяло хвърля смирена сянка.

НАДЖИВЯВАНЕ

Този мраморен храм ми напомня
за белия гръбнак
на Вечността.
Но казват, 
че и мраморът можел да се топи
като белия сняг.

По покрива на храма,
най-отгоре,
там, където мраморът вече се топи –
броди момиче,
с усмивка малинова,
с дреха лека и бяла –
като разтворен парашут
или летящо килимче.

ДЛАН

В дланта на Господ
не виждам
линията на живота.

СТАРОСТ

Да, този свят е толкова остарял,
че Господ
би могъл вече да си напише
спомените!

ОТ ПРОСТОДУШИЕ ЛИ?

А знаете ли, че дъхът на Господ
повишава
доста атмосферното налягане?
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ОБРАЗ

В огромния хоризонт
проблесна
образ,
сякаш Господ –
в миг на размисъл –
свали розовите си очила,
за да огледа по- добре
света...

ДА КАЖЕШ...

Да кажеш на младенеца:
престани да плачеш –
животът ти вече започна!

РЕТРО

първите сънища наяве
първите стихове
първата целувка
на дванайсет или тринайсет
когато още нито времето
нито момичетата
не означаваха... пари.

ПО ВОДАТА

Господ крачи бос по водата.
Петите му –
залепнаха по петната от петрол.

О, ВРЕМЕНА!

О, времена, о, нрави!
Виждам, 
че и на безръките
ръцете вече не са чисти.
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НЯКОГА...

Някога,
когато бях толкова млад –
бях като гроб за неродени
стихове...

ИЗ МОНОЛОГА НА ПОЕТА-ЪНДЪРГРАУНД

... и дръж езика си зад зъбите!
Много е късно!
Какво имаш предвид?
Това, че вече съм без зъби –
ти ми ги изби,
затова и да искам не мога
да си държа езика зад зъбите.
Да, говоря ти сега,
както на времето и ти,
жестока власт болшевишка...

ГЪЛЪБИЦА

Сред клоните на ябълката,
между алените плодове,
цял ден тука дивата гълъбица –
нарежда каквото ѝ е на сърцето.

На горска теменужка прилича –
на цвете пролетно,
откъснато в ранни зори.

ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА КОЛУМБ...

Още от времето на Колумб
хората са вярвали,
че Земята
е много по- голяма,
отколкото е всъщност –
от много любов към нея,
от много страх...
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Ние, 
децата на космическата ера
виждаме Земята
доста по-малка,
отколкото е всъщност –
от много любов към нея,
от много страх за самата нея.

Бележка и 
превод 
от румънски:
Огнян 
Стамболиев
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Република Хърватска
Бранко Чегец

ПЛУВАНЕ ПОД ВОДА/ГМУРКАНЕ/ПОТАПЯНЕ

ив ми изпрати sms: 
една италианка трети ден вече ме гледа под водата. 
аз също я гледам. долу сме голи и сами. А горе не се (раз)познаваме. 
отговорих му на нашия ежедневен сленг: 
би кул! стей уел! след това, според данните от следващото съобщение,  
той отново се гмурна, „защото долу е тихо и неописуемо красиво“. 
разбрах неговия стон, от другия, далечен бряг. 
след това се потопих в източните новели на маргьорит юрсенар: 
отпътувах към китай, котор, дубровник, и отново 
изплувах меланхолично, макар това вече въобще да не е на мода. 
видях няколко италианки, четири чехкини и седем тлъсти унгарки. 
видях плажен чадър, който нервно се клатеше в ритъма на тялото, 
видях и едни сини, игриви и предълбоки очи: 
исках да заглуша в себе си жаждата за гмуркане, но не можех 
да откъсна поглед, не можех да си наместя и слънчевите очила,  
въобще: не можех да се помръдна от пясъка, 
в който, така тихо и нямо, потъвах и потъвах.

Спускане в падината
После се спрях и гласно се скарах 
на четирима хулигани, които откопаваха каменни 
блокове и напосоки ги търкаляха надолу по склона, 
срещу задъханите катерачи и безпомощните момичета,  
неотстъпно следващи ги в тяхната настойчивост. 
после аз също откъртих един камък и слисан гледах 
как заобикаля шибаните сополанковци, 
които след това спряха да ме заплашват и замерят с малките, 
но остри камъни, опитвайки да ме спрат или да променят 
предвидената от мен посока на движение. 
неотдавна, между другото, четох фантастични разкази за 
героизъм и безсърдечност, но нищо от тези фантасмагории 
не успя да ме спре. 
отстъпиха пред мен дон кихот и мазният санчо, 
отстъпиха младите ездачи на вълни,  
отдръпнаха се, слисани от моята лудост,  
и младите политици-единаци, изникнали в условията 
на вятърничаво възпитание 
и образование, във времето на преход от рибар 
към дървар, в условията

Превод 
от хърватски:
Николай 
Николаев
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Младен Влашки
на 50
ОБРАЗЪТ НА ВИЕНА В 
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА 
МОДЕРНИЗМА

В своята статия „Виена в живота и творчеството на български писатели от 
края на ХІХ до средата на ХХ век“ Игор Калиганов отбелязва, че „българите, 
които често посещават и дори живеят дълго време във Виена, не са написали 
почти нищо за самата нея“ (КАЛИГАНОВ 1996: 509). И се опитва да обясни 
този феномен със слабия интерес към другите народи поради задачите на Бъл-
гарското възраждане и с твърдението, че българите се чувствали в столицата 
на Австрия „като у дома си“. Дори да приемем, че тези две твърдения не се вза-
имоизключват, ако се вгледаме по-дълбоко в темата, ще установим, че Виена 
съвсем не е без свой български литературен образ и че тогавашните контексти 
провокират едно не толкова монолитно схващане за столицата на Хабсбургска-
та империя като „уютно“ за българите пространство. Напротив. Емоционални-
те мотиви, които пораждат представите за Виена в България, са силно двупо-
люсни както в личен, така и в обществен план. Само няколко позовавания ще 
ни убедят в това. Ако за Траянов Виена е „омаен“ град, в който той се чувства 
като у дома си, то дори още в детските години на режисьора Хрисан Цанков 
„Виена“ е значела „някакво страшилище, далеч накрай света, и то накрай ня-
какъв чужд страховит свят“ (ЦАНКОВ 2003: 17). Обяснението на ученика на 
Макс Райнхард и брат на българския министър-председател проф. Ал. Цанков 
е простичко. Понеже брат му учел във Виена и майка им често си поплаквала 
заради отдалечеността на големия син, а малкият брат така обичал майка си, че 
естествено мразел повода за тази скръб, т.е. Виена, повече и от нея самата. Ако 
в тези автобиографични бележки е видимо как сработва механизмът на субек-
тивните възприятия, то когато в своето списание „Мисъл“, влиятелен орган на 
модернистичния кръг „Мисъл“, д-р Кръстев изписва, че Виена му „е противен“ 
град (КРЪСТЕВ1895: 546), не можем да очакваме, че един образован в немската 
школа философ със съзнание за мисия в своята млада държава с лекота допус-
ка подобна фраза поради детски страхове или любов към родното. Навярно 
разковничето се крие в следната фраза от същия текст: „Почти че бях готов да 

Юбилей
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Младен Влашки • Образът на Виена в ...

простя на Австрия, дето тъй безбожно ни съблича, ако употребява парите не 
за да купува топове, та утре с тях да ни трепе, когато поиска, а за да съзижда 
такива божествени храмове на изкуството“ (КРЪСТЕВ 1895: 550).

Изворите на подобни толкова противоречиви оценки са в силната поли-
тизираност на българската модерност и възприемането на задачата за изграж-
дане на модерна национална идентичност от българската хуманитарна инте-
лигенция като водеща идея за делата и творчеството им поне до момента, в 
който ще им се противопоставят (но не за дълго) декадентските тенденции и в 
младата българска култура. 

За да стане ясна тази теза, е необходимо съвсем накратко да споменем 
следните няколко важни репера на културните процеси в българската модер-
ност. Политически тя е белязана от стремежа на българите да се създаде нова, 
силна държава на Балканите и от нежеланието на нито една от Великите сили 
това да се случи. Този конфликт бива формулиран от писателя и обществени-
ка Антон Страшимиров така: „Австрия – Русия, Русия – Австрия“ – в това е 
вечно повтаряната злоба на деня у самозваните наши обществени опекуни“ 
(СТРАШИМИРОВ 1895: 241). Икономическата характеристика на периода е 
под знака на един държавен капитализъм, който дава отражение и върху кул-
турната сфера, доколкото всички хора на изкуството, а най-вече вещите в об-
ластта на словото, се стремят към държавна служба, държавно признание и 
съответно се обвързват партийнополитически. Като вземем предвид, че един 
иначе така високомерен автор като Кирил Христов изброява поименно поч-
ти всички български писатели от началото на ХХ век, чиито имена се знаят 
в публичното пространство, на половин страница (ХРИСТОВ 1999а: 302 сл.) 
и добавя язвително, че е пропуснал поне петдесетина, то веднага става ясно, 
че броят на българските писатели в епохата на модерността е ясно обозрим, 
те почти всички се познават, а голяма част от тях са в по-близки роднински 
или приятелски отношения. Тази обвързаност на писателството в роднински 
и партийнополитически схеми възпрепятства свободата на индивидуалността 
им и ги разпраща групово по фланговете на злободневното противопоставяне 
„Австрия – Русия“. Знаменателни са писмата на белетриста Михалаки Георги-
ев, който е дипломатически представител във Виена от 1895 до края на 1896 г., 
покровителите му за тази служба искат от него да пише политически работи, 
а той обяснява как не му иде отвътре, като в същото време подсигурява к.и 
к.имперски монтьор за клозета на министър-председателя в София. (ГЕОРГИ-
ЕВ 1981: 198 сл.) И прекарва престоя си във Виена в постоянни молби да го 
от командироват в Белград. (ГЕОРГИЕВ 1981: 184–201). В допълнение трябва 
да добавим, че същите тези около сто, сто и петдесетина човека владеят всич-
ки лостове за създаване на публични представи – често те са едновременно в 
ролите на гимназиален учител или преподавател в университета, издател на 
списание или вестник, член на някакъв комитет и театрален рецензент, критик 
или направо драматург. За да стане още по-ясно как действа този генератор на 
национални представи, ще добавя само, че чрез своите авторитети по-първите 
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двайсет в списъка оказват пряко влияние върху подрастващия елит. Така на-
пример бъдещият български авангардист Гео Милев отива да следва в Лайп-
циг, защото това е мястото, където учат литература българските покорители 
на Парнас – д-р Кръстев, Пенчо Славейков, П. Ю. Тодоров (впрочем Виена е 
място за учене на медицина, славянска филология – предимно език и етноло-
гия, архитектура). Или казано с други думи, ролята на неколцина български 
литератори за времето от към 1885 до към 1908 е решаваща за налагането на 
какъвто и да е публичен образ в българското национално съзнание. Ще из-
броя няколко от тях – Иван Вазов, Константин Величков, Иван Шишманов (и 
тримата и в ролята на министри в периода), кръгът „Мисъл“ – д-р К. Кръстев, 
Пенчо Славейков, Пейо Яворов и П. Ю. Тодоров, близките до тях в периода на 
модернизиране на българската култура Алеко Константинов, Антон Страши-
миров, Кирил Христов и Стоян Михайловски (кръгът „Мисъл“ за българската 
модерност представлява това, което за австрийската е кръгът „Млада Виена“ – 
б.м.). От тях с откровени симпатии към Виена е единствено Иван Шишманов, 
който е учил в Педагогическото училище във Виена от 1879 до 1882. Благодаре-
ние на него, на близката му дружба с българския княз Фердиданд Кобург Гота 
(известна фигура във виенските салони още от 80-те години на ХІХ век – вж. 
SCHNITZLER. 1992: 212) и постовете, които заема в държавното управление, 
за Виена в България се гради образа на учен и културен град, най-вече поради 
силната славистична катедра на Виенския университет и славата на виенските 
театрални и музикални сцени. На това място бих желал само да спомена една 
хипотеза, към която ще се върна след малко – огромна е вероятността връз-
ките между Шишманов и Алеко Константинов да водят до най-популярния 
в българската литература образ на Виена – този в сборника за Бай Ганю. От-
ношението на останалите влиятелни имена към Виена е отрицателно поради 
политическо-идеологически причини. Първата от тях е, че всички те са про-
дължители на Ботевата линия в българската литература – а за Христо Ботев, 
иконата на българската национална поезия, поданиците на к.и к. империята 
са чифути, тъй като Австрия поддържа Османската империя и „единствените 
врагове на славянството са Турция и Австрия“ (БОТЕВ 1979б: 184). Тази линия 
на изграждане на отрицателен образ се поддържа от всички противници на ре-
гента и министър-председател Стефан Стамболов, ориентирал външната си и 
търговска политика към Австро-Унгария с цел трайно извеждане на България 
от имперската покровителствена политика на Русия. За подобна цел не е нужно 
да си Вазов или Константин Величков, за да напишеш в пресата: 

„Австрийските вестници дават голямо значение на сегашното пътешест-
вие през България на австрийските престолонаследници, принц Рудолф и съ-
пругата му Стефани. Те предполагат, че симпатиите на един народ се добиват с 
прости едни етикетни посещения, и се лъжат да вярват, че… българите ще от-
махнат от себе си тая недоверчивост, която те винаги са имали към Австрия, и 
ще почнат да питаят по-голяма любов към нея. При подобни едни предположе-
ния на виенските вестници нам се неволно представя въпроса: Какво Австрия 
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е направила за освобождението на нашия народ и дали след освобождението е 
спомогнала с нещо за нашето вътрешно самостоятелно развитие, за да може да 
има претенциите на нашите симпатии“ (O.A. 1884: 2).

В своя влиятелен орган „Летописи“ с директор К. Величков българските 
русофили публикуват откровено антиавстрийски текстове и развиват образа 
на „уродливата, еврейска Виена“. Така например началото на новия век е озна-
менувано с един превод из книгата на А. Драндар „Положението на славяните 
и ромъните в Австро-Унгария“, който редакцията „намира в много отноше-
ния интересен за българския читател“. След като авторът развива тезата си, че 
основното оръжие на Хабсбургите като представители на немския елемент в 
империята срещу славяните е vide et impera (разделяй и владей), той добавя:

„Същите средства, почти с еднакъв успех бидоха турени в действие и спря-
мо България при Стамболовия режим. Колко невинни хорица бидоха обесе-
ни и съсипани от тая коварна дипломация (австрийската – б.м.), която имаше 
в лицето на Стамболова едно сляпо оръдие! Чудно нещо! Австрия иска да се 
натрапи на българския народ като негова безкористна покровителка! Доста-
тъчно е, между толкова други факти, да си спомним за нейното неотколешно 
издайничество в парахода „Германия“, гдето двама българи бидоха предадени 
на австрийския консул в Русе и убити от турските заптиета, за да видим, че 
всичко така е вървяло до самото разделяне на Санстефанска България в Бер-
лин – разделение, на което главният автор беше Австрия… Веднъж пълна гос-
подарка в страната, Австрия почна да праща своите евреи, както по-рано бе 
направила в Сърбия, за да развращават чиновничеството и офицерството. И 
донякъде успя. Луксът, който е съвсем противен на българския характер, по-
чна да прониква и се разпространява между интелигенцията, а най-вече между 
офицерите. По тоя начин подкупничеството стана нещо обикновено в някои 
от държавните отрасли“ (ДРАНДАР 1900: 352 сл.).

При подобни публични внушения става доста ясно защо, когато героят на 
Алеко Константинов, младият простоват, но жизнен българин Бай Ганю по-
пада в столицата на тази „вражеска държава“, подозира всички, че искат да го 
оберат, че са алчни и разпуснати. 

Идеологическите основи на публичния образ на Виена в България докъм 
1908 г. се свеждат най-малко до следните опори: столица на недобронамерена 
към славянска България държава, корумпираност поради измамен еврейски 
елемент, разпуснатост на нравите в лукс. Чрез медията литература тези опо-
ри оживяват фикционално, и то толкова силно, че и до днес образът на Виена 
като мястото, където се проявява за пръв път сблъсъкът на новобългарското с 
европейското, е устойчив за българската култура (вж. Иванов 1999) благодаре-
ние на безсмъртния образ на Бай Ганю. Алеко Константинов изразява своето 
отношение към австрийското още и в пътеписа си „До Чикаго и назад“ (1894):

“... по железниците в Австрия се срещаш с една развалена, с фелдфебелска 
надутост паплач от чиновници, които са наклонни да ти пакостят дотогава, 
докат не им въвреш в очите някой фиоринт (помниш ли, Филарет Филипо-
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вич, виенската гара), след което са готови да извършат милиони мерзости, за 
да ти угодят… В тези железници се срещаш с безподобно отвратителни жи-
довски фигури, които, щом те подушат, че си българин, считат за непременна 
обязаност да ти изкажат съчувствие към нашата политика, да похвалят гения 
на нашия народ и неговите водители… Да го цапнеш по разлигавената добро-
желателна мутра!... Е, приятно ли е да четете такива прелести?...“ (КОНСТАН-
ТИНОВ 1980: 23)

Навярно първите издатели на пътеписните бележки, редакторите в „Бъл-
гарски преглед“, и по-специално проф. Беньо Цонев, съвсем съзнателно са от-
странили тези редове като „недотам деликатни пасажи“ (ЦОНЕВ 1903: ІІ–ІІІ). 
Но още в първото издание в самостоятелно книжно тяло, което излиза в съща-
та 1894 г., Алеко ги „вмъква“. И започва да публикува в сп. „Мисъл“ (кн. І, април 
1894 и ІІ май с.г.) първите очерци от „Бай Ганю тръгна по Европа“. Успехът му е 
неочаквано голям. „Невероятните разкази за един съвременен българин“ в Ев-
ропа започват с пространствените координати на Пещенската гара и завърш-
ват със завръщането на героя в България и първата му мисъл и думи в текста, 
описващ го на родна земя: „Живи да ви оплача аз вас – ех, Пратер, Пратер!“ 
(КОНСТАНТИНОВ 1980: 176). Така между тези две австроунгарски реалии се 
затваря художественото пространство на разказите за европейските подвизи 
на героя.

Във Виена, след като се е настанил в традиционния хотел „Лондон“, Бай 
Ганьо посещава на първо място кантората на един български търговец и отказ-
ва да разгледа града: „Какво ще £ гледам на Вената, град като град, хора, къщи, 
салтанати. И дето идеш, все гут моргин, все пари искат. Защо ще си даваме 
паричките на немците, и у нас има кой да ги яде…“ (КОНСТАНТИНОВ 1980: 
113). Същинската литературна първа среща на героя с Виена става в операта, 
последвана веднага от посещение в кафене „Мендел“ (което е познато в бъл-
гарската литература и от разказа „Траур“ на Иван Вазов) и в градската баня. Но 
образът на Виена не се гради само в пространствата на действие на бай Ганю. 
Неговите придружители, младите български интелигенти, посещават други 
пространства и така ги противопоставят на некултурния вкус. Докато търго-
вецът Ганю е в кантората, разказвачът отива на разходка в Шьонбрун, същият 
разказвач го склонява да отидат в операта. Изборът на операта за начало на 
„невероятните приключения“ съвсем не е случаен. Не само защото музиката 
е символична за австрийската столица. В операта (според разпространените в 
България обобщени представи в действителност събитието е станало в „Рона-
хер“) е първата среща на българската делегация, тръгнала из Европа да търси 
бъдещ княз за страната си, с Фердинад (МАРИНОВ 1982, вж. и БЕНБАСАТ 
2005: 23–40). Както и неслучайно първите възклицания на родна земя на героя 
са „Ех, Пратер, Пратер“. Въпреки че в разказите за Бай Ганю липсва описание 
на Пратера, тази виенска реалия ще да е станала знакова за Алеко Констан-
тинов по чисто литературен път. От преписката между Иван Шишманов и 
Алеко (Шишманов е чичо на Алеко, Алеко съответно – негов племенник) от 
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1880–1882 г. става ясно, че двамата си разменят впечатления за света, а кога-
то се срещнат в Свищов, си четат взаимно литературните опити. В архива на 
проф. Шишманов е запазена тетрадка с цяла (непубликувана) повест за живо-
та и любовните приключения на двама българи във Виена – единият е мизиец, 
а другият – тракиец (символиката за онези години е ясна – те са представители 
на разделената в онези години на Княжество (северна) България и (южна) Из-
точна Румелия български земи. В този ръкопис (ШИШМАНОВ 1882) може да 
се прочете едно от най-живописните описания на виенския Пратер в началото 
на 80-те години на ХІХ век. Нека само бегло да спомена, че прословутата книга 
на Феликс Салтен „Вюрщелпратер“, оценявана като „ключов текст за виенския 
модерн“ (МАТЛ 2004), е публикувана през 1911 г. Наблюденията на Шишманов 
върху живеца на народния пратер улавят не само настроенията и типажите 
на това специфично виенско пространство трийсет години по-рано, но и са 
предадени белетристично завладяващо. Няма причина да отхвърлим възмож-
ността в активното младежко литературно общуване между чичо и племенник 
разказът на Шишманов да е оставил трайно впечатление у младия, жаден да 
опознае света, бъдещ автор на „Бай Ганю“. Косвено свидетелство за интерес 
към Виена би могло да представлява писмото на Алеко до Иван от 30.10.1881 г., 
с молба да запознае негов нов приятел с „нейните [на Виена] забележителности 
и красоти“, а и да му разкаже дали е видял „Сара Бернар, като беше във Виена“. 
(КОНСТАНТИНОВ 1981: с.48 и сл.). Най-вероятно този скрит епизод от ли-
тературния живот на начеващия български модернизъм е довел до запазения 
и до днес в български културни представи емоционален образ на думите: „Ех, 
Пратер, Пратер!“. Иначе в представите на българския „герой на епохата“ Виена 
и виенчани не се различават от общата идеологическа картина, наложена чрез 
русофилската преса в София. Виенчани са „хлъзгави“, „гледат все нещо да до-
копат“, най-вече бакшиш, директно казано те са „просяци“, „чифути с чифути“. 
Този метонимичен за Виена образ като знак за политиката на Австро-Унгария 
към славянските Балкани е основа и за скрития сюжет на очерка „Бай Ганьо в 
банята“. В него на фикционално равнище се срещат в битка-състезание уморе-
ните, в състояние на упадък виенски немци с енергията на един необразован, 
но млад и силен народ. Националните сравнения между двете държавности 
протичат на карнавално снизеното бойно поле – в банята. Позоваването на 
„героя от Сливница“ подпомага подобно внушение, което е в духа на едно не-
безизвестно стихотворение на Пол Верлен („Langueur“ – Je suis l‘Empire à la fin 
de la décadence,/Qui regarde passer les grands Barbares blancs) – между империята 
в края на своя упадък и младите варвари, символични за духа на тази фикцио-
нална борба, са действията на младия, силен българин с мръсни крака, наречен 
Бай Ганю, който „показва на немците, които спокойно и мълчаливо се отпускат 
във водата“, „на какво му викат вампор“. От тази сила, която превръща градска-
та баня в природен водопад, „немците занемяха на местата си като вдървени“. 
Енергията на младата и силна нация и извън банята не се интересува от па-
метника на Мария Терезия, а по какво се познава „дали онази мома със синия 
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фустан е такава или не“. Поетическият връх на тази екзалтирана литературна 
тенденция, която вади наяве варварските съдържания на подсъзнатото, е една 
епиграма на Кирил Христов, родена от военните победи на младата българска 
армия в Балканската война (1912): 

От днес нататък Виена ще немей
велика сила ние ставаме.
Защото иначе и ней
един ден мамата е… 
(Сhristov 1999б: 419)

А и няма как да е иначе, след като законодателят на Млада България Пенчо 
Славейков мотивира с подобни сексуално разкрасяващи (все пак, за разлика от 
немския, на български както Виена, така и Австрия са от женски род) поетич-
ни деяния своя избор във влиятелната сред българските литератори антология 
„Немски поети„: 

„Ще повторя и тук казаното на друго място, че ако не беше Ленау някога и 
Хуго фон Хофманстал сега, за австрийците като лирически поети никой нищо 
нямаше да знае. Те са леки хора, без своя културна физиономия и макар в жи-
вота им да не липсва поезия, на поезията им липсва всякакъв живот. Австрий-
ската лирическа поезия е книжно производство, или пък всекидневна индус-
трия, фалшива като всяка австрийска индустрия. Както за виенските жени, за 
австрийските поети трябва да се каже: нужна е чужда кръв – да ги направи 
хубави. И Ленау, и Хофманстал потвърждават това, първият со славяно-ма-
джарската си кръв, вторият с италиано-еврейската“ (СЛАВЕЙКОВ 1911: 71). 

Малко по-мека, но подобна идеологическа енергия конструира сюжетите 
и в други текстове, свързани с литературния образ на Виена в началата на бъл-
гарската модерност. Добър пример за това е разказът „Eh, Excellence“ на Иван 
Вазов. В него българин отива на преглед при лекар във Виена. Когато лекарят 
разкрива, че това е български министър, го обявява за много болен, та дълго да 
го експлоатира финансово. Но за щастие българинът среща един свой приятел 
лекар, хърватин. Той му разкрива двойните медицинско-хуманитарни стан-
дарти на виенските лекари и го кани да се излекува с чаша пилзенско питие. 
Както се казва, на славяните и бирата им е лековита.

Пътищата за преодоляване на тази мощна отрицателна картина на Виена 
в българското модерно литературно пространство се свързват със следващото 
поколение модернисти – Теодор Траянов, Николай Лилиев, Владимир Василев, 
братя Дзивгови и др. Те поемат новата посока въпреки призивните слова на д-р 
Кръстев от края на ХІХ век за географско духовни и географско телесни ориен-
тации на Млада България из картата на Европа: 

Но накъде?
Не вече в немската мъгла, колкото и да ти е мила.
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Къде? – 
Два свята има в света:
Париж, който възкръсва умрелия дух;
Италия, която възкръсва умрялото тяло. 
(Кръстев 1898: 309) 

Второто поколение „млади“ се отдалечава от „злобите на деня“ не само би-
ографично – сетивата за старите идеологически партийнополитически сблъсъ-
ци у тях или не са развити така силно, или „златните години“ на българското 
икономическо развитие им предлагат друго възможно битие (това на отдаде-
ния на индивидуалното, артистично-бохемското), докосващо се само от време 
на време до националния ентусиазъм около обявяването на Независимостта 
на България и подготовката за осъществяването на голямата задача за обеди-
няването на всички български земи през военните години на Балканската и 
Междусъюзническата войни.

Свидетелства за това срещаме във все още бавно очистващата се от пуб-
лицистичност литературна периодика (например сп. „Художник“, 1905–1909 г, 
бохемските издания като „Смях“ или „Българан“), в запазените документи от 
личните архиви, в тона на новата художествена литература, обозначавана като 
декадентска, символистична, а след 1918 – и като авангардна. 

Един малък пример из архива на Владимир Василев ще ни помогне да схва-
нем по-релефно промяната на нагласите у новото поколение. В него се съх-
раняват няколко пощенски картички с изгледи от Виена и текстове от Теодор 
Траянов. Картичките са с изгледи от Kursalon in Stadtpark, K. u. K Technische 
Hochschule, K. u. K. Hofoper, das Parlament in Budapest, Wien I Universitaet, Wien 
Karlskirche, Secession-Aussstellung, Musikverein, WienIX Votivkirche, K.u. K. Hof-
museum и една озаглавена „Morgen“, изобразяваща гола руса красавица, пре-
гръщаща мъжки бюст сред дървета и течаща вода. На нейния гръб Траянов е 
написал: „Онази картичка „Venus“ е разпродадена, ще търся пак“. Всички те са 
датирани в периода от есента на 1904 до есента на 1905 г. (ВАСИЛЕВ 1905). Тек-
стовите съдържания са разнообразни, но стремежът виенското великолепие 
да стигне до близкия приятел чрез картинни изображения, е очевиден. По това 
време Василев е един от „най-младите в блестящия кръг около „Мисъл“ (ЖЕ-
ЧЕВ 1992: 7), а Траянов – студент по архитектура, който прави първи поетични 
опити. За интересите на бъдещия декадент и претендент за основоположник 
на символизма в България към паралелните културни процеси в двете столици 
свидетелства надписът на картичката с изглед на Сецесиона: „Жалко, че в това 
здание няма никой път да оценят колко „велик“ е подвигът на вашия кръжок! 
Поздрави всички Т.“. И докато предното поколение културтрегери би обвърз-
вало знаците на града Виена с политиката или с лекуването на своите болести, 
то от текстовете на картичките става ясно, че младите (по време на тази корес-
понденция двамата са на по 22–23 г.) очевидно нехаят за това и се интересуват 
от любовта, женското тяло, по възможност разголено, и своите лични емоции 
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като млади мъже и литератори. (Не е зле на това място само да отбележим, че 
„Wien gehoerte um 1900 mit Budapest und Paris zu den wichtigsten eiropaeischen 
Produktionsorten pornographischen Bildmaterials“ (EDER 2000: 240) Виена около 
1900 г., заедно с Будапеща и Париж, принадлежи към най-важните европейски 
места за производство на порнографски картинен материал.

Без да се спирам по-обстойно, мисля, че обръщането на внимание на по-
добни факти е продуктивно за разбирането на духа на този млад български мо-
дернизъм, който съвсем скоро ще вплете в своите словесни картини на душата 
еротичните детайли. Всъщност темата „Виена и голотата“ е въведена в българ-
ското литературно пространство от д-р Кръстев. В своя пътепис за Виена той 
разсъждава надълго за едно представление в Бургтеатър на „Фауст“. Според 
него е голяма грешка спрямо духа на Гьоте, че в сцената Hexenkueche видението 
на голо женско тяло е представено в риза: 

„Но може би ще кажат моите свенливи читатели: как ще изложат голо жен-
ско тяло – на публично място! Да, у нас може да е още малко трудно, но тука, 
особено пък във Виена, това е най-лесно. Музеите са пълни с голи тела и чес-
то в много съблазнителни пози – за госпожа Леда и да не говоря!“ (КРЪСТЕВ 
1895: 552)

За второто поколение модернисти виенската „разпуснатост“ няма да е вече 
отрицателна част от образа на града. На мястото на Кирил-Христовите пред-
стави: „Намерих същата лекомислена и разбойническа Виена… Що вършат 
жените – това е съвсем известно. Много малък е процентът на онези, които 
още са запазили понятие за морал“ ( ХРИСТОВ 1999б: 420), ще се настанят 
копнежите, образните превъплъщения на жената вамп било то като „Царица 
на нощта“ (Regina mortua e заглавието на първата стихосбирка на Траянов – 
1909), било като „разблудна царкиня“ (в „Легенда за разблудната царкиня“ на 
Димчо Дебелянов).

Младежките екзалтации и въодушевления на Траянов от атмосферата на 
австрийската столица отключват едно неочаквано измерение на образа на Ви-
ена за българския литературен живот. В своята автомитологизация след окон-
чателното си завръщане в България през 1922 г. Траянов включва „спомени“ от 
познанствата си с големите имена на „Млада Виена“ – Хофманстал, Шницлер, 
Бар, Алтенберг. (Поне до този момент аз не съм открил нито едно реално до-
казателство за подобни познанства въпреки целенасоченото ми дългогодиш-
но проучване.) И до ден-днешен тези симулакруми са вписани в Траяновата 
биография и са част от българските литературни представи. Очевидно онези 
качества, свързани с образа на Виена, срещу които се противопоставя първото 
поколение от български модерни – играта, свързаната с нея измама, фривол-
ността, се възприемат от по-младите им събратя като сигурни механизми за 
създаване на желан публичен образ. Напрежението между млади и стари по 
тази линия артикулира отново Кирил Христов в своите мемоари, в които при-
помня репликата на Елин Пелин: „Този човек лъже повече от Траянов“ (ХРИ-
СТОВ 1999б: 44) и стига до обобщението: „Голяма мода бе и Теодор Траянов, 
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за когото лекомислено бе отречена всяка литература, която не прилича на куп 
цитати в хаотичен ред“. (ХРИСТОВ 1999б: 78) Модата „Траянов“ в българския 
литературен живот се дължи тъкмо на опорите в образа на „Млада Виена“ – 
било то поетически, било то биографични. Формулата на модерния поетиче-
ски дискурс Траянов конкретизира лирически под влиянието преди всичко на 
Пшибишевски и стиховете на Рихард Демел, но и на виенския епигон на Бод-
лер Феликс Дьорман. Като цяло волевата позиция на Траянов да се утвърди 
като модерен европейски поет в българската литература е дълбоко премислена 
и подготвена под влиянието тъкмо на виенския fin-de-siecle (по-подробно вж. 
ВЛАШКИ 2004: 130–132).

Интересно е да се отбележи в края на тази статия, че и след края на Първа-
та световна война нагласите за отразяване на Виена в българската литература 
запазват разделението между млади и стари. Така например в своите пътни 
бележки Димо Кьорчев, изразителят на „тъгите“ на младите в програмно-ма-
нифестния текст „Тъгите ни“ (1907), е по-обективен въпреки политическите 
си пристрастия. През 1921 г. той предава картината на голямо социално разсло-
ение в столицата на разпадналата се империя със съчувствие за „угнетените“ 
и ненавист към „богатите“. Но богатите в случая са не самите виенчани, а „ру-
мънци, маджари, полски евреи и евреи от цял свят [които] са дошли тук, едни 
да харчат, други да пръскат пари“ (КЬОРЧЕВ 1992: 389). Общият тон, с който 
пътеписът на Кьорчев предава „духовното смазване“ на виенчани, е меланхо-
личен и състрадателен. Подобен е и тонът на една скица от същите години в сп. 
„Нов път“ (1924), озаглавена „Вечер пред Wiener Suedbahnhof “. Картината на 
гаровата проституция („нечист женски кикот“) и на нахалните („като зверче-
та“) деца е вплетена в хаоса на големия град, оркестриран под знака на скръбна 
меланхолия: 

„И някаква безименна, велика скръб витае в примирените сребърно-зеле-
никави небеса над милионния град […] Като че ли невидим хор пее. […] Или 
може би това са хилядите възродени и пречистени души на проститутките от 
Kertnerstrasse, умрели в разврат и беднотия. (СKИТАЛЕЦ 1924: 99)

В същото време (1922 г.) Кирил Христов продължава да е безпощаден, дори 
зъл: 

„Право да си кажа, аз чаках с едно чувство на злорадство да видя тоя на-
казан от провидението съвременен Содом, по-мръсен във всяко отношение от 
най-мръсния в света град, Париж. От главен град на една империя, от град с 
всесветско значение аз сега ще да видя столицата на една призрачна държави-
ца, жалък пограничен град, безпомощен, умиращ и физически, и духовно. На-
мерих същата лекомислена весела и разбойническа Виена“ (ХРИСТОВ 1999б: 
419).

Но гласове като неговия започват да губят значение за новите представи на 
българите, те остават все повече като екзотични знаци за една отминала епоха. 
За автори като младия Владимир Полянов например Виена е също място за 
борба-състезание. Но вече не между народи или политики. В неговия разказ 
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„Ерна“ на фона на модерния Пратер и на градския парк се развива една любов-
на история между привлекателна, поразглезена виенчанка и чужденец, който с 
поведението и схващанията си за любовта неусетно я „превъзпитава“. Тъй че, 
когато той напуска града, във Виена в сърцето на Ерна остава да живее копне-
жът по него. (Полянов 1935)

Пред новите проблеми на Европа съвременната българска литература за-
става вече не в позицията на далечен наблюдател, на политически съперник 
или на преработващ възприемател. Светът е станал вече друг, епохата за цяла 
Европа е друга. Механизмите, провокиращи новите образите на Виена, са съв-
сем други. В своя поетичен цикъл „Австрийски ден“ българският поет Нико-
лай Хрелков, живял също дълго във Виена, но като емигрант комунист, въз 
основата на една нова солидарност, наднационална по същността си и класово 
диференцирана, пресътворява събитията от 1934 г. в един характерен вече за 
литературния авангард поетически стил:

Другарю Вайсел, там във Винер Нойщат
една картечница във мрака
прощрака
със стоманена челюст…
Смелост!
В нощта
се дига Семеринг
и всичките предградия въстават. 

(Хрелков 1984: 75)

Модернизмът вече е отминал. Думите на времето са вече други. И за Виена. 
И за българската литература.
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Роман Кисьов

Роман Кисьов е роден през 1962 г. в гр. Казан-
лък. Отраснал е в Русе. Завършва живопис в Нацио-

налната художествена академия в София. Работи като 
художник в Русенската опера, уредник в Художествената 

галерия в Казанлък, преподавател по изобразително изкуство 
и др. Живее в София. Твори в две направления – поезия и изобразително изкуство. Има 
самостоятелни изложби в София и Виена. Участва в общи изложби в България, Ита-
лия, Македония и САЩ, както и в международни пленери по живопис. Илюстрирал е 
десетки книги на световни поети. Негови стихове са печатани в почти всички ли-
тературни издания у нас. Включен е в поетични антологии в България, Румъния, Ма-
кедония и Индия. Поезията му е превеждана на английски, руски, нидерландски, дат-
ски, сръбски, хърватски, босненски, македонски, албански, румънски и хинди. Участ-
ва в престижни международни фестивали и форуми на световната поезия. Автор е 
на стихосбирките: „Вратите на рая“ (1995, Националната награда за поезия на ДИ 
„Христо Г. Данов“, Пловдив), „Сянката на полета“ (2000), „Пилигрим на Светлината“ 
(2003) и „Криптус“ (2004, второ издание 2007).

МИНАЛО

Миналото е дете
което е излязло вън да си играе
Ние сме вътре 
и от време на време дочуваме гласа му
който достига до нас
примесен с непознати звуци
Понякога дочуваме гласа му
който ни зове: Ела... ела... и виж...
Виж ангел виж летяща риба
птица със човешки лик
светещо дърво цветя с очи
ела да ти покажа новата си топка –
луната е в краката ми...

Миналото е отвън а ние вътре
Миналото ни зове
за да ни покаже какво е Там –
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там където сме били преди да бъдем
но сме забравили отдавна...

Миналото е отвън
и безгрижно си играе
със своето другарче неразделно –
Бъдещето

ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

Ще ги познаете
не само по делата им
ще ги познаете
по незарасналите рани
по думите кървящи
ще ги познаете
по мълниите във очите им
ще ги познаете
по светлите им сенки
ще ги познаете
по звездите над главите им
ще ги познаете
по облаците под нозете им
ще ги познаете
най-вече по мечтите им
ще ги познаете
най-вече по мечтите
ще познаете поетите
А по тях, поетите,
ще познаете пътеките
водещи до Храма...

ВЪЗНЕСЕНИЕ

 „Не вървя. Летя и се преобразявам.
 Ни простор, ни време. Кой съм аз?
 Аз не съм аз във това място на Възнесение.“
    Махмуд Даруиш
1.
Сърцето е място на Възнесение
за ума
Вярата е място на Възнесение
за сърцето

Худ. Роман Кисьов
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Любовта е място на Възнесение
за вярата
Духът е място на Възнесение
за любовта
Светлината е място на Възнесение
за духа
Аз съм място на Възнесение
за ума сърцето вярата любовта духа
Светлината ме преобразява
и Някой Друг от мене се възнася
Аз не съм аз
във това място на Възнесение
Кой съм аз тогава?

2.
Аз съм детска зеница
отразила безкрайността на Небето
Аз съм крило на феникс
кръжащ около Слънцето на душите
Аз съм капка от Клепсидрата на света
плуваща в Океана на Тайната
Аз съм мисъл за Мисълта на Бога
пресътворяваща Живота
Аз съм пясък от пустинята на Изгнанието
който съхранява в своите недра
стъпки на светци-пустинници
Аз съм пулс във паметта на кръвта
Аз съм полъх на древен вятър
довяващ Бъдещето тук и сега
Аз съм троха паднала от Трапезата на Бога
Аз съм диря от Исусовите стъпки по водата
Аз съм ехо от песен на Орфей
която укротява зверовете
Аз съм лъч от Светлината на света
Аз съм отражение на друго Аз
В моя предел е вместено Безпределното
През моето вътрешно време 
тече Вечността

БЪДЕЩЕ

И пътят ще се отрече от стъпките
а стъпките – от прахта
И просторът ще загърби ветровете
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а времето ще се откаже от минутите
от часовете...

Поезията ще опровергае думите в света
Поезията ще приюти душите
във небето на Речта
която сътворява вечността
и световете...

Худ. Роман Кисьов
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Атанас Нацев

ЗА ТЪРНОВО – С ПОКЛОН

Някога, през 1973 г., пристигнах в Търново да следвам в университета. Бяха ме 
приели тук, за разлика от академията „Николай Павлович“, но, както се казва, вся-
ко зло за добро.

Започнах да следвам със смесени чувства. Бях единственият от моя випуск, 
завършил Художествената гимназия в София, където бяха останали съучениците 
и приятелите ми, и не ми беше особено весело, че аз съм един от малкото, които не 
успяха да се вредят да учат в академията, където, струва ми се, ми беше мястото, 
но така се оказа. Търново стана моя съдба. За добро, или не толкова добро, изкарах 
почти цели пет години. Тук преживях най-вълнуващите мигове от моята младост. 
Тук бях понякога дяволски щастлив. Тук се създадох като човек и художник. Тук 
почувствах величието на света и любовта. Да, и красивият купон за мен беше Тър-
ново, а не София.

Да, така си беше, колкото и това да не ми се вярваше първоначално. Красиви-
те пет години на моето съзряване, а всъщност аз бях много зелен и глупав, много 
неоформен и с много празнини във всяко отношение. Това, че бях много зелен, си 
беше баш така, а това, че сега, 22 години по-късно, съм разсипан и болен, разбил 
надеждите и мечтите си като художник и човек, не означава, че когато бях млад-
зелен и глупав, не съм се чувствал къде-къде по-щастлив. Сега съм само зеленясал 
и глупав, след като решението ми да стана художник отстоявах с безхаберна после-
дователност, което като че се оказа най-голямата ми грешка. Но какво да се прави! 
На този свят трябва да има и художници, нали? Къде добри, къде не толкова, но 
художници, готови на всичко, за да нарисуват някоя хубава картина. Е, гаранция 
за това, че ще успее, за никого няма и все пак човек се вижда в една роля, и дали тя 
му приляга, или не чак толкова, трябва да се играе докрай. Да, а краят много често 
е печален, но какво да се прави – така е било винаги и така ще си остане. Такива са 
правилата на играта, наистина безмилостни. Който успее да се докаже и спечели 
признание и пари, значи е тачен и има нужните качества като художник въобще. 
Който не успее – сори, приятелю, няма как, не се получава. Не ти достига талант 
или късмет, или нещо без значение какво. По-добре се откажи навреме – не ста-
ваш за гладиатор. Не ти достигат силите – по-добре бягай по-далеч от изкуството, 
защото иначе ще бъдеш изпепелен. Да, ама кой иска да признае току-така своето 
поражение? Кой? Никой, разбира се. Но без победените как ще разберем кои са 
победителите? Така че ще играеш безотказно докрай, пък каквото сабя покаже.

Разбира се, това са моите разсъждения днес, а тогава, в онова далечно време, 
аз просто си живеех, дишах и обичах. Бях щастлив, имах много приятели, някои от 
тях вече не са между живите, имах и няколко красиви жени, които така или иначе 
загубих през годините, но които не мога да забравя и които ми дадоха всичко, кое-
то ми е нужно, за да стана художник и да обичам моята работа.

алманах • Ϛвета гора • 2009 229



Атанас Нацив • За Търново – с поклон

Да, беше красиво. Беше неповторимо и всичко това ставаше в Търново, в един 
град-мечта, който като че ли направи всичко, за да се чувствам така вълшебно. 
Обичам много Търново и си давам сметка, че ако по една или друга причина бях 
останал да живея и рисувам в него, със сигурност щях да преживея разочаровани-
ята, които никой не може да избегне, но за моя радост аз не останах тук. Заминах 
и преживях неизбежните горчивини на други места, в други градове и Търново 
остана да блести в спомените ми с една носталгична приказност, романтизирана 
все повече от изминаващите години.

Красивите спомени на вечната пролет, където и да я преживееш, е неповтори-
мото величие на радостта. Аз я преживях във великия град Търново и съм благо-
дарен на съдбата, че стана точно така.

Днес, когато си спомням за онова време, съм болен и съсипан и с чувството, 
че съм изгубил играта. И трябва да призная своето поражение. Не можах да бъда 
от победителите, не успях да постигна амбициите си като художник и като човек и 
въпреки всичко това, което ми остава, което не успях да изгубя съвсем, е любовта 
към едно минало, към моите великолепни приятелства, към някои от моите учите-
ли по рисуване, както и към моя преподавател по стенопис Никола Гелов, на когото 
дължа толкова много и когото обичам, както и някои от художниците на Търново.

Много от хората, за които говоря, не са вече между живите. Животът се про-
мени неимоверно и стойностите, в които бях възпитан, като че ли вече нямат съ-
щата значимост.

Да, времето следва своя неизбежен ход и нещата днес изглеждат като че ли 
просто необясними. Аз виждам как хората, които се опитват да правят истинско 
изкуство, са направо съсипани. Мисля си даже, че някои от българските художни-
ци, които си заминаха от този свят без време, като че ли са по-щастливи, защото не 
видяха как може да бъде съсипано българското изкуство само за десетина години. 
Това е горчивата истина и то не само за мен. Десетина години бяха нужни само, за 
да бъде пометено всичко. Не казвам, че преди това не е имало подлости и нагажда-
чество. Имаше, разбира се, и то много, но това, което става днес, е извън всякакъв 
разумен регламент. Да, така виждам аз нещата, за съжаление, и си давам сметка, 
че не съм успял и съм победен, то да върви всичко по дяволите, не бих искал в 
тази ситуация да съм от победителите. Естествено, победители винаги ще има, но 
тъжната истина е, че българското изкуство ще става все по-провинциално и при-
митивно и халал да им е на някои хора победата, ако въобще може да се говори за 
някаква победа.

Затова сега аз казвам „сбогом на оръжията“, колкото и това да звучи патетич-
но-театрално. Ще се наложи да прибера знамената, надявайки се на по-добри дни. 
Ще трябва да се преживее някак. Това е горчивата истина за мен и надявайки се, че 
ще дочакам отново надеждата, без която няма смисъл да се рисува въобще, оста-
вам верен на заветите на един град, който ме създаде някога и който се надявам да 
ми даде сили да продължа.

19.10.2000 г.
Къщата на Борис Денев, В. Търново
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АТАНАС НАЦЕВ – ПРИЯТЕЛЯТ НА ЧЕТКАТА И ДУМИТЕ

Ако беше жив, щеше да бъде на 57 години. А ни напусна на 48. Трудно ми е 
да пиша за него. Приятели бяхме в годините след университета, когато той 
бе разпределен да работи в Търговище. Събирахме се често в кръчми и ате-
лиета. Спорехме по цели нощи. С него разговорите не можеха да бъдат рав-
ни и спокойни. Сега тези спорове ми липсват.

В Наско имаше нещо възвишено, „съответстващо“ за художник: чув-
ство за мисия. Призвание за художник. И той болезнено, страстно се отда-
ваше на тази мисия...

Не мога да преразкажа ония години: как да разкажеш за младостта, за 
надеждата, че ще „изгреят“ имената ни в изкуството! За всичко, което съ-
пътства тези надежди: спорове, самота, пиянства, влюбване, разочарова-
ния, илюзии и надежди... Бохемството на 70-те и 80-те години. Който не е 
преживял бохемството на младини, едва ли ще се докосне до страданието и 
щастието, наречени творчество. Атанас Нацев изстрада своето бохемство и 
всеотдайност към изкуството.

Роден е в София през 1952 г. Доколкото знам от него, родът му е от Ма-
кедония. Завърши Великотърновския университет, специалност „Стено-
пис“ при Никола Гелов през 1978 г. Приживе показва картините си в самос-
тоятелни изложби в Търговище, Добрич, В. Търново, София, САЩ. Почина 
през 2001 г.

Кореспонденцията ни беше нарядко, поддържахме връзка по-често 
по телефона. Подаряваше ми картини и рисунки. Изпращаше текстове за 
публикации в местните издания. През 1995 г. в Дома на литературата във 
В. Търново, на който бях уредник, подредихме за 24 май изложба (живо-
пис, дървопластики и стъклопластики) от възпитаници на университета: 
Атанас Нацев – живопис, Славчо Савов–Червената брада – дървопластика, 
Иван Стамболиев – пастел, Страхил Бункин – стъклопластика. Изложбата 
беше стилна – четири различни творчески почерка, създаде се атмосфера 
на творческа и човешка близост. Но такива срещи са вече рядкост... Това 
беше една от последните ми срещи с Атанас Нацев. Следващата – през ес-
ента на 2000 г., в къщата на Борис Денев – база на художниците, и у дома. 
След това Наско ми се обаждаше вечер по телефона и водехме дълги, болез-
нено напрегнати разговори. Тогава разбрах, че боледува. Писа ми, че лежал 
в болница. Знаех, че има язва. Не разбрах дали боледува и от друго. И не оч-
аквах, че ще си отиде толкова скоро. Вестта за смъртта му ме смачка и оста-
ви жестокото чувство за недовършеност.
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Здравко Пеев • Анатас Нацев – приятелят на четката и думите

В писмата си той споделяше болки, горчивини, разочарования от го-
дините на „демокрацията“. Не зная как е протекъл животът му в София, но 
мисля, че си отиде омъчнен, неуверен в това, което наричахме реализация 
на таланта. Ако е така, мисля, че се е лъгал. Той остави чудесни картини – 
живописни композиции, рисунки и текстове към тях, своеобразни експре-
сивни етюди. Четеше много, вдъхновяваше се от прочетеното: проза, пое-
зия. Обичаше Иван Пейчев, Хемингуей, модерната живопис и литература, 
стиховете на Александър Томов. Сюрреалист, по мнението на негови коле-
ги, той беше един оригинален талант, културен художник, който изстрада и 
заплати със здравето си своята дарба.

Образите на жени в картините му и рисунките му са някакви видения 
– излъчват жестокост в красивата си голота, като драматичния конфликт на 
твореца с красотата: земна и божествена, но все така недостижима...

септември – ноември 2009 г.
Здравко Пеев

Худ. Атанас Нацев
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Иван ОВЧАРОВ
на 50
Иван Овчаров е роден на 18.08.1959 г. в гр Русе. Живее в гр. Варна и преподава български 
език и литература в НГХНИ „К. Преславски“. Автор е на стихосбирките: „Прощаване 
с небесата“, „Храмът“, „Мъжете на България“ и др. Последната му книга, осма по ред, 
е „Защо изкуството е продължение на живота“ (2008). Негови стихотворения са пуб-
ликувани в почти всички литературни издания и са отличавани на няколко национал-
ни конкурса. Гл. редактор на варненския вестник за култура, изкуство, литература 
„КИЛ“. Член на СБП.

ВАРНЕНСКИ СОНЕТ

Небе – над всичко –
за послеслов...
Морето тръпне –
все по-обозримо...
И нищо повече от любов...
И нищо по-малко от взаимност...

Тъгата вече напомня брод.
С годините – все по-простима...
Но нищо повече от живот...
Но нищо по-малко от взаимност.

И няма друго.
От кълн до покров:
все участта, за да бъде зрима...
Но нищо повече от любов.
И нищо по-малко от взаимност.

Море – да сплита ден подир ден.
Небе – над всичко –
за миг спасен.

Юбилей
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Иван Овчаров • Поезия

***
Ако можеха да говорят
тия улици, скитащи в здрача...
И дъждът, дето пада улисан,
ако можеше да говори...
И се спирахме, и се заслушвахме:
само капки изплитаха здрача,
като стъпки след нас повторени...
Беше дъжд,
преди с делник да свикнем
и дъждът,
за какъвто се молехме...
И си спомням:
държах ти ръката,
все по-мокра...
но завет не стигнахме.

Само споменът мокър остана –
да събира нещата несбъднати.

***
Твойте устни –
от Бога намигване –
като вест 
непременно пристигаща...
Като нощни, смълчани влакове,
във които пътува усмивка...

Твойте устни,
които ми стигат –
както стига за пътник усмивката
след въздишка – на гара достигната!

НЕПРОСТИМО

С представа за друго политаш,
но нищо ново под слънцето:
каквото не чакаш – идва,
каквото не искаш – се сбъдва!
Живееш между две надежди:
едната е винаги следваща,
а другата –
от пренареждане ли –
превръща се в гърч между веждите!
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Заблудите само са истински
и друго какво ти остава?
От всичко, което поискал си –
до края да триеш представите!

ПРЕПРОЧИТАЙКИ ШЕКСПИР
  На Владимир Стоянов

При Шекспир няма ранг, потекло –
само молитва
и път обвързан:
ако боли – да е от любов,
ако отстъпва – да е от мъдрост.
Поетът винаги е по-голям
от мисълта, след която е тъжен.
Затуй навярно я търси сам –
все иска друго да го излъже...
Светът, преситен на кръв и жал,
поет все чака: да ги възпее
и опрости.
За да бъде цял.
Дори пред Господ да оцелее...

При Шекспир няма добро и зло,
тъй както няма ранг, потекло...

И ТАКАВА ЛЮБОВ ИМА

И такава любов –
сред омразите скътана –
има.
С позагървано уж,
но с наново припомняно име.
Тя е страст и печал.
Често удря душа
и през пръсти...
Но, изгарящ от яд,
пак за нея
потайно
се кръстиш...
И такава любов –
път и смисъл реден пренарежда
не с живот извървян,
а с надежда, надежда, надежда!...

Иван Овчаров • Поезия

Худ. Роман Кисьов
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Над пресметнати ползи
и цели, поставяни зримо...
Просто тази любов –
като болка и кръст –
ще я има!

***

Обич –
измислена дума от някой самотник,
сякаш извън отредения ход на нещата...

Като видяна встрани от пътеката ягода.

През натрапчùвата мисъл,
че вече е късно –
нещо да почва,
а нищо да няма нататък –
обич е фактът,
че още върти се земята.

Обич – видяна встрани от пътеката ягода.

Само представа за нея дори да е –
нека! –
всичко на този свят вече приемаш по-леко.
Обич – единствен сигнал,
че си жив и живял си.
Обич е всичко,
което си взел,
а и дал си...

Има ли смисъл въобще от пътека, че има –
твоята ягода щом е край нея незрима...

И ПАК – МОРЕТО!
(поема)

***
Морето
в усмирителната риза на брега –
каква илюзия за край
на всеки порив!...
Какво начало
на завръщане в началото...

Иван Овчаров • Поезия
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Когато всичко е любов
и предстоящо!

***
Море, море –
изтръгната въздишка
сред порива да бъда по-реален,
да съм възможен,
обясним
и делничен...
Море, море –
която никога не се повтаря,
а се преражда
в следваща възможност...

Море, море –
потъващо във мислите,
за да припомня,
с пяна очертавайки,
че нямам друга сила във живота
освен
възможността да храня спомени...

***
И пак – морето!...
Винаги промисляно,
но никога не е дообяснено...
И по-добре!
Морето е загадката –
по-ясно открояване на чувството
да бъдеш
и несбъднат да оставаш...

***
За любовта е всичко изговорено.
За любовта!
Додето те обичам,
ще се изговарям –
разпознавайки се.
Ще бъда по-голям от хляба
предстоящ
и щастието чакано.
Ще бъда по-голям
от всякакво неверие –
додето те обичам...

Иван Овчаров • Поезия
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В това е смисълът,
макар че в любовта
(сама по себе си)
отсъства смисъл.

Само упование
и повод за живот...

***
Бучи морето...
Искам да съм себе си...
А другото е нещо за из път.
Морето идва – просто като смърт,
но не за смърт му скитаме из ребуса.

С представата за сетната вълна,
с която ще си идем – ни изпитва:
дали все още можем да политнем
напук технологични стремена.

Бучи морето...
Искам да съм себе си...
И знам защо все по-добре бучи:
човекът само по едно личи –
когато иска да си помълчи
над морското, занитено у себе си...

Преди за себе си да стане ребус.

***
Навярно
от липса на море ще си отида...
Ако се случи
да дочувам
единствено тик-такът на живота си;
да имам всичко друго,
но не море за обладаване –
ще си отида...

От липса на море ще бъде краят –
в това е разликата
между фактите:
да си прозрял
и да узнаеш...

Иван Овчаров • поезия
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***
Море –
космическа безкрайност,
трапчинка в погледа,
където
се спотаява чувството за вечност...

За да напомня,
че ни има
не като краен резултат на битието,
а като повод
за начало...

***
Да се влюбиш отново...
в жена си –
без да бъде повод за размисъл,
а така,
като тази естественост
на прииждаща морска вълна...
Има нещо добро и учудващо
всеки път,
щом прибоят напомни
ежедневното влизане в такт...

Като в чувство за нещо преборено
и изминато,
но неповторено;
като в същност на морска вълна –
да се влюбиш отново в жена си.

Иван Овчаров • поезия

Худ. Роман Кисьов
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Атанас Радойнов
на 75
ЗМЕЙОВА ПРИТЧА

Странджанци приемали змейовете като 
пратеници на бога. Небесните пришълци 
прогонвали градоносни облаци, суховеи и 
болести; носели топли дъждове, берекет на 
овошки и жита, плодовитост на добитъка. 

Цялата планина била осеяна със зме-
йови къщи. Градили ги хората с мерак, за да нощуват в тях змейовете, най-
красивото чудо от земните чудеса. Спускали се от звездния купол – ефирни, 
неуловими, всесилни. Нито в песен, нито в приказка е описана външността им, 
защото били обгърнати от заслепяваща светлина в цветните пояси на дъгата. 
Недостижима. Нито земна, нито небесна.

Дойдел ли празник с гайди, кавали и тъпани, змейовете се хващали на хо-
рото до най-хубавите моми. Обгръщали ги със слънчево сияние, омагьосвали 
ги с приказни думи, наливали в пазвите им страстен копнеж за летене. И нео-
чаквано сред разгара на общото веселие слънчева вихрушка вдигала в небето 
избраните девойки. Любовта на змейовете била слънчева омара от изгрев до 
залез в змейовите къщи и пещери, а нощем водели любетата си да се къпят в 
белите вирове на Велека.

Но можеш ли върза за земята роденото да лети?
След дни и седмици на жарка любов змейовете отлитали към небесното 

си отечество, а тъжните им невести оставали в белите вирове на Велека и се 
превръщали в русалки.

Подир една такава русалка, любена-недолюбена, подир лудия £ смях и лун-
ното £ голо тяло тичал Маринчо Страшния – Бинбела. Осиротели пътищата на 
Странджа без тропота на неговите жребци. Яздел на ден по три и те пак кести-
свали под едрата му юнашка снага. Кърджалии взели да напират и да бастисват 
селата в Странджа, защото Бинбеловата дружина се заседявала по кръчмите, 
вместо да ги пази.

Ядосал се Маринчо на русалката, повече на себе си се ядосал и един ден се 
сопнал не на шега на змейовете: или да живеят постоянно в Странджа, за да се 
знае коя женска хубост се полага на тукашните мъже и коя на техните прия-
тели змейове, или те, змейовете, да подарят на Маринчо три биволски коли с 
пресни змейски яйца. Естествено змейовете предпочели да дарят на Маринчо 
три биволски коли яйца, вместо да се заробят на земята, която без друго била 
под турска робия.

Юбилей
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Планът на Маринчо Страшния бил странджанци да си излюпят змейчета, 
да ги отгледат като свои чеда, да ги обучат на война и да направят от тях своя 
змейска армия, с която да освободят Странджа.

Разпределил Маринчо яйцата между доверените си хайдути да ги мътят. 
Яйцата трябвало да се загърнат в патешки пух, да се сложат във върбови кош-
лета, а кошлетата да се държат деня и нощя край разпалени огнища.

Започнало мътенето...
Всичко предвидил Маринчо Страшния без едно: нашенецът гледа да яхне 

красивата идея, преди тя да го яхне. Някои казват, че това ставало по внуше-
ние на дявола. Тъй се случило и сега. Хайдутите, без да си казват един на друг, 
вместо да чакат излюпването (я го бъде, я не!), изпили змейските яйца, за да 
придобият необикновена сила и да освободят Странджа. А в кошлетата за пред 
Маринчо загърнали патешки яйца.

Мътенето продължило…
Дошъл редът на втората смяна хайдути. Без да подозират шмекерията на 

първите, изхитрували и те. Рекли си: „Хайде да изпием мощта на змейските 
яйца, че да освободим час по-скоро земята си! Надигайте всинца бъклицата на 
свободата!“.

Изпили яйцата и на тяхно място загърнали в кошлетата кокоши яйца.
Мътенето продължило…
През Страстната седмица дошла трета смяна мътители. Понеже били до-

бри християни, а и не подозирали за стореното от онези преди тях, решили 
така: всички човешки дела се уповават на Бога, на Бога се уповава и планът на 
Маринчо Страшния, значи редно е на Велики четвъртък да боядисаме яйцата в 
кошлетата. Тъй и сторили. А на мястото на лъжливите змейови яйца сложили 
змийски. По това време змиите снасяли яйцата си по припеците.

Мътенето продължило…
Когато най-сетне яйцата се измътили, Маринчо много се зачудил, че вмес-

то змейчета, са се излюпили змийчета. Може такъв да е редът – казал си той, – 
най-напред змейчетата да приличат на змийчета, а после да придобиват истин-
ския си образ и подобие. Затуй се разпоредил в змейовите къщи и пещери да 
бъдат поставени панички, в които да се долива козе мляко, да пият змийчетата 
на воля и бързо да растат.

Раснали, пораснали змийчетата, но не станали змейове. Останали си прос-
ти влечуги. Плъзнали навсякъде.

Прелетели змейовете, но се погнусили от влечугите, изпълнили къщите и 
пещерите им. Отлетели и не погледнали повече към Странджа.

Разбрал Маринчо Страшния, че верните му хайдути са го измамили. Скъ-
сало се нещо в гърдите му и предал Богу дух. Но преди това успял да проводи 
за майстор каменоделец. Поръчал да му издяла бял мраморен кръст, да изкове 
на кръста него – Маринчо Страшния – как язди арабски жребец. Поръчал и 
мраморна плоча с надпис:

Атанас Радойнов • Змейова притча
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Атанас Радойнов • Змейова притча

Човешката лакомия не може да измъти нито едно добро намерение. Ма-
ринчо Страшния.

Маринчо Страшния. Легендарен представител на Бинбеловия род от с. Факия, 
описан в книгата на Балчо Нейков „Сбирки от народния живот“, София, 1985 г. Буен, 
смел, със забележителна физическа сила и издръжливост. Прославен войвода на конна 
дружина, охраняваща пътя от старите български столици през Карнобат и Факия за 
Цариград. Носел с особена гордост подарените на фамилията му чанта и калпак от 
султан Селим ІІ, както и подарената му от шведския крал Крал ХІІ синя копринена 
лента... По време на войната между руси и шведи на 18 юли 1709 г. русите разгромяват 
шведите при Полтава. За да не попадне в руски ръце, Карл ХІІ се предава на турците. 
Маринчо Страшния го придружава с конната си дружина до Димотика. Във Факия 
посрещат Карл ХІІ и конницата му с голяма почит. Кралят присъства на сватбата 
на братовия син на Маринчо Страшния. Тогава последният получава синя копринена 
лента в знак на признателност за доблестната охрана... Балчо Нейков при посещени-
ето си във Факия през 1887 г. намира полузапазена фамилната гробница на Бинбелите 
с девет мраморни нагробни плочи и кръстове. По негово настояване те са прибрани в 
селската църква, а много по-късно някои от тях – в Археологическия бургаски музей, 
между които и надгробния кръст на Маринчо Страшния. Пръв описва мраморните 
плочи К. Шкорпил.

Худ. Иван Ганчев
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„ПРИКАЗКИ КАТО ПАУНИ“

Атанас Радойнов. Крайпътен огън. 

Видян през книгите на Атанас Радойнов, писателският 
занаят изглежда шарен, но някак завършен, окръглен. 
Това е светът на „Странджански Декамерон“ и „Шепа 
приказки“, на чудесните разкази от „Змийска риза“ и 
„В ъгъла на сътворението“, и, не на последно място на 
„Странджански импресии“. Ето затова изглежда кръ-
гъл – защото в него човекът се завръща там, откъдето 
е дошъл, от недрата на природата, която дълго време 
се опитал да опознае през микроскопа на науката и да 

я опази от самия себе си. Защото в книгите на Атанас има думи както за детето, 
бъдещ старец, така и за възрастния, който върви към края на дните си, при-
помняйки си детството.

Излишно е да обяснявам колко пластичен и топъл е езикът на Атанас Ра-
дойнов. В книгите му, включително и в „Крайпътен огън“, шават немирно кра-
сиви простонародни думи, чието значение днес се отдалечава от съзнанието 
на модерния читател със скоростта на светлината. По-важно от всичко обаче 
е, че тези думи си знаят реда и мястото. Че са употребени така, щото да не 
вадят очи и да препускат като екзотични животни от непознати географска 
ширини през плетищата на родните ливади... Без съмнение Странджа и стран-
джанското село са отгледали тези думи. За да могат хората от този край да съ-
берат в едно възторга си от красотата на домашното отечество, но да прибавят 
и онова, дето щипе върховете на езиците им и напира да се роди. То са думи 
за мистичното, свръхмерното, божественото, необяснимото... По повод на Ат. 
Радойнов бих казал нещо, което често ме занимава, особено ако се препъна в 
темата за несретната длъжност на писателя: преди да станеш писател, трябва 
вече да си изучил до съвършенство няколко много важни езика – езикът на 
мъдростта, в който никога нищо не е едно и също, езикът на любовта, защото в 
него ерогенните зони са повече от думите, езиците на селото и на града, всеки 
със свой словоред, жаргон, привички, езикът на природата, за да ти бъде верен 
герой и, не на последно място, езикът на мълчанието – най-трудният от всички 
езици, особено когато трябва да се предаде неописуемост и очарование, или да 
се прикрие някоя недотам умела и светла мисъл... Мисля, че нашият писател 
е знаел тези езици, преди да пропише. Сигурно защото като малък му е баяла 
магьосницата баба Елена!

Едва ли е случайно, че и в тази книга Радойнов иска да надникне в невиди-
мото, да открие тайните неща, към които волно или неволно се стремим. Това 
донякъде обяснява интереса му към очите, но и към процепите – все едно дали 
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Сава Василев • Приказки като пауни

иде реч за светлото чирепче върху корубата на малкото костенурче от разказа 
„Костенурки щъкат по сцената на моя живот“, или за прозорчето, приличащо 
на изцъкленото око на сова в къщата на баба Елена. Всъщност, невероятните £ 
наричания без друго са тайнствен прозорец към света на магичното, за който и 
най-мъдрите книги не знаят достатъчно, а се осланят на недомлъвки.

И още нещо има в тази книга: понякога тънка ирония, друг път светъл ху-
мор, но все имаме чувството, че зад завесата наднича и онази нежна човешка 
тъга, без която ще се изпарим съвсем. Дотолкова, че дъното на безкрайното ще 
побелее от неразтворимо живеещите в телата ни кристалчета сол... Стои тъгата 
и суфлира на спомените, защото светът е станал друг. Аз не зная как трябва да се 
определят текстовете в тази книга – като разкази, мемоари, пътеписи, краезна-
ние. Вероятно всичко това взето заедно. Подозирам, че тук автобиографичното 
и фикционалното играят на криеница с читателя, защото са учили в класа на 
шегобийците и знаят, че, освен всичко друго, в природата на изкуството е да 
бъде занимателно. Забележете, използвам думата „занимава“, а не „забавлява“. 
Последната, навлязла от чужди нам култури и начин на живот, се превърна в 
клише. Та сега всичко е подчинено на идеята, че човекът трябва да се забавлява. 
Забавлението предполага забрава, захвърляне на скрито място на ума, начин да 
се спасиш от сериозните неща, които очевидно вземаш за тегоба. Затова екра-
нът пращи от всевъзможни предавания, в които глупостта прелива в цинизъм. 
Излиза, че забавлението е синоним на куфеене, форма на затъпяване, за която 
плащаш прескъпо. Плащаш, за да оглаждат ръбовете на мозъка ти... Виж, зани-
маването е друго нещо. В него има игра, отмора, но и трупане на познание, жива 
връзка между човека и естеството. Това в пълна мяра важи за книгите на Ат. 
Радойнов, в това число и за „Крайпътен огън“. И тук ми идват наум финалните 
думи от разказа „Костенурки щъкат по сцената на моя живот“: „Срещам много 
често хора, които се припознават в своята биография като господари на земята. 
Но човек не може да бъде господар на мравките, на пчелите, на птиците, на вле-
чугите и на дивите животни, защото господар им е Бог...“ Простичко и мъдро 
казано. Уж го знаеш, а си го забравил, та трябва на място и на време някой да ти 
го припомни...

Но Радойнов може да бъде и по-остър, повече от ироничен. От невинен 
детски спомен за дървеното човече на свако Иван разказът „Сиромах Лазар“ 
неочаквано се превръща в остра сатира за човешката, вчастност за българска-
та, та даже и за божествената направия. По-инаква, но все тъй бодлива, шета 
приказката за вестникарския параклис на епитроп Илия. В него историята се 
разхожда по стените и наднича към малкото странджанско селце. Тук идват 
грамотни и безграмотни, но е ясно, че от вестникарския параклис тръгват но-
вините към хората. Преведем ли метафората на Радойнов на по-купешки език, 
ще излезе, че параклисът на епитроп Илия е за нещо като информационна бан-
ка. Защо не хитро измислена селска медия, за която си абониран доброволно, а 
и безплатно, все едно дали искаш, или не... Накрая обаче се оказва, че на някои 
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не им изнася многото мислене и знаене, та набързо затриват инкубатора... Зву-
чи повече от актуално. И за днешното село, най-паче за големия град.

Всъщност, опитвам се да ви представя една антологична книга, а се запле-
свам по отделни редове и разкази. Право на автора е да огледа хармана и да 
овършее, тъй като най-добре знае какво е сял и какво е никнало. Четирите ци-
къла на книгата – „Магия“, „Пусти живот“, „Шегите на греха“ и „Крайпътен 
огън“ – са като четирите посоки на света и четирите страни на човека. Можеш 
да гледаш последния отпред и отзад, отляво и отдясно, и пак да не го разбереш 
и познаеш. А Атанас Радойнов отдавна е видял и разпознал какво се крие под 
ризата на героите – много доброта, но и някаква недотвореност, сякаш дядо 
Боже е чул друг, по-важен знак, и си е зарязал работата, докато е натъкмявал 
човека. За това да чуем какво казва „аз“-разказвачът от „На лов за гривеци“: 
„След малко с плясък и свистене на криле се спусна жив пернат десант и около 
трабанта запъплиха хиляди птици, които пощеха в зелената нива, сякаш сри-
чаха истините за своя невинен глад и за греховната човешка лакомия, докъде-
то, в края на краищата, се свеждат полюсите на животинското и човешкото.“

А, да не забравя, освен всичко казано до тук, в разказите на Атанас Радой-
нов има и литература. Има един специално повикан Емилиян Станев, който 
знае за мъдростта на селянина и обича да си услужва с нея. В този знаменит 
разговор, напоен с много поезия за наклонената, загребала от слънцето къща, 
се сприятеляваме с думите, постигнали света на човека от Странджа, а с него и 
натурата на самия писател: „Ние, хората от тази планина, си отглеждаме при-
казките като пауни. И когато трябва, отскубваме перо от ветрилото на пауна и 
даваме криле на приказката.“

Сава Василев
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Ружа Велчева 

МОРГА ЗА ИЗГУБЕНИ ДУШИ

Нека в днешния ден цари мир. 
Довери се на Господ, че ти си точно там, където трябва да бъдеш. 
Не забравяй безкрайните възможности, родени от вярата. 
Използвай даровете, които си получил, и премини през любовта, която ти 

е дадена. 
Бъди доволен, знаейки, че си Божие чедо. 
Позволи на това присъствие да проникне до костите ти и позволи на ду-

шата ти да пее, танцува, възхвалява и обича свободата. 
Тя е там за всеки един от нас. 

Молитва на св. Тереза 

РАЗПЕТИ ПЕТЪК
7 април, 2004 г.

05.00 часа̀

СТАРИЦАТА 

Боже, благодаря Ти, че ме запази така милостиво и през тази нощ. Помогни 
ми да не Те наскърбя с някакъв грях и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и 
спасително за Мене. Амин!

Утринна молитва 

Събуди я трополенето на дъждовните капки по прозореца и всепрониква-
щата, лепкава влага, която дълбаеше овехтелите £ кости.

Не бързаше да отвори очи. 
Този вечен страх на зазоряване, че ще открехне клепачи и хоп – ето я в 

чистилището...
Не че не £ е вече време за там, а и нямаше за какво толкова да съжалява – 

всички близки на сърцето £ бяха вече покойници, но с годините като че ли все 
по-здраво се вкопчваше в това тук и сега...

Предпазливо размърда пръстите на краката си. Острата, режеща болка 
пропълзя по вкостенените стави, та чак дъхът £ спря. Боли ли, боли... Значи – 
още е жива!...

– Благодаря ти, Господи!... – тихо промълви старицата, измъкна се пред-
пазливо от завивката, погледна с благодарност към иконичката на стената и се 
прекръсти.
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Котката, свита на кравай до краката £, само потрепна с опашка и продъ-
лжи да дреме – от опит знаеше, че до ритуала с хладилника има още много вре-
ме... Думите на утринната молитва £ бяха непонятни, но £ действаха толкова 
успокояващо...

Старицата протегна ръка, завъртя копчето на радиоточката и скоро в 
тъмнината затрептя приятен женски глас. Облегна се удобно на възглавницата, 
придърпа около раменете си овехтелия юрган и се заслуша. 

Обичаше денят £ да започва с „По първи петли“ на „Хоризонт“. Гласовете 
на ранобудниците £ помагаха да не се чувства самотна, много от постоянните 
участници веднага разпознаваше... А музиката беше толкова приятна! 

Понякога £ се искаше и тя да се включи, да поздрави някого с настъпва-
щите празници, но кого?.... Толкова много гробове имаше в душата £... Никой 
не £ остана. Останаха £ само могилите, които навестяваше все по-рядко. Кра-
ката вече не я държаха да изминава пеш дългия път до там (не можеше да си 
позволява автобус), а и изприказва над тях всичко – първо мъката си по тях, 
после – обичта си, накрая – само сегашните си неволи... Не искаше повече да ги 
тревожи – като се видят там, горе, ще има какво да им разказва... Тогава – сво-
бодно време, колкото щеш!... 

„Море, сокол пие вода на Вардаро...“
Притвори очи. Можеше да си помечтае. Хубавата македонска песен галеше 

душата £. 
Очакваше я един вълнуващ ден. 
Първо – днес е Разпети петък. Представи си Исус, изтерзан, оплюван, тол-

кова беззащитен сред ревящата тълпа по пътя към Голгота... Виждаше ясно 
лицето му, озарено от болката и вярата. Прекръсти се боязливо и занарежда 
наум извинения за последните си прегрешения пред Светиня му: ето снощи, 
Господи, наруших поста – хапнах малко кисело мляко... Не че не постя почти 
цял месец. Кой ще ти купува месо?! Понякога купувам пилешки кости и други 
разни вкусотии – крака, глави и тлъсти пилешки фенери, но това, Господи, е 
само като взема пенсийката... Повечето наблягам на млякото, ама и от него не 
мога да си позволявам често... Ти ме прости, Гоподи, че мисля за тялото си по-
някога повече, отколкото за душата и спасението £, но аз съм само една глупа-
ва, грешна старица...

Направи още един кръст и въздъхна, че се е справила добре с утринната 
изповед.

Вече съвсем седнала в леглото, тя реши, че в днешния напрегнат ден трябва 
да си направи план – да не пропусне нещо важно... 

Днес е и Свети петък, дават пенсиите. Трябва рано да причака пощальон-
ката, че току-виж – свършила парите.

После – в магазина за пилешко месо. Вчера там имаше такива хубави пи-
лешки вкусотии – за 5–6 лева ще има цял месец да си готви я супа, я яхнийка... 
Доста тлъстички изглеждаха пилешките фенери... И тя преглътна, като да беше 
чинията пред очите £... А и за котката ще има – и тя да се облажи за Великден!

алманах • Ϛвета гора • 2009 247



Котката, прочела мислите £, замърка под завивките.
Заслуша се.
Възрастен мъж изреждаше имена на близки и приятели с пожелания за 

весели великденски празници...
Старицата погледна към бюфета – там дремеше кротко безполезният теле-

фонен апарат. Вече няколко години – само украшение... Къде ти да плаща и за 
него със 100 лева пенсия?... Пък и на кого ли ще се обажда! Виж, ако имаше 
телефон за Оня свят... Щеше да си говори всяка нощ – и без това не можеше да 
спи от болките в ставите.

Котката изпълзя изпод юргана и, протягайки се, се настани на гърдите £. 
Близна я предпазливо по излинялата буза, примижа от удоволствие и скоро 
ритмичното £ мъркане изпълни сумрака на стаята с неясни котешки мечти...

Топлината на котешкото телце се разля по цялото £ тяло. Сега можеше и 
да помечтае. 

Когато привършваха новините по „Хоризонт“ в 6, тя спусна предпазли-
во краката си от кревата, потърси опипом старите подпетени чехли, ставите £ 
изпукаха заплашително при първата крачка, тя търпеливо изчака болката да 
премине през цялото £ тяло и когато се спря най-после в кръста, тя провлачено 
затътри чехли към хладилника. Котката наостри уши и скокна, а пухкавата £ 
опашка, извита в края, приличаше на оранжева въпросителна. Сякаш питаше: 
„Време ли е вече за закуска?“...

Полупразният хладилник леко се залюля, когато отвори вратата му. От 
средната поличка взе кофичка с кисело мляко. С половината бяха вечеряли 
снощи. Сега надроби на дребни залчета филия хляб, на масата постави 2 чинии 
– една за нея и по-малка – за котката. Раздели попарата, като грижливо обра 
и последната трохичка. Прекръсти се извинително, подкани с ръка котката и 
седна.

В стаята се възцари благоговейна тишина. 
Един палав слънчев лъч, пробил лепкавата, всепроникваща мъгла, весело 

залюля крайчето на везаното перденце.
Напираше още един ден, откраднат от безвремието.
Всеки крачеше към своята Голгота с упование и неясна надежда.

„Плановете на сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика 
е от Господа. Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, 
но Господ претегля духовете... Сърцето на човека начертава пътя му, но 
Господ оправя стъпките му...“

Старият Завет, Притчи, глава 16
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06.00 часà

КУКУРИГУТО

Часовникът до главата £ промърка тихичко и тя припряно натисна бутон-
чето. Не искаше да го събуди. 

Всяка сутрин беше все едно и също. 
Той не бързаше заникъде. Нищо не го притесняваше. Просто протягаше 

грабливо ръце и я връщаше обратно в леглого. Като освирепяло от глад живот-
но я тръшваше под себе – без целувка, без ласка, без дори едно „добро утро“... 
След десетина минути, задоволил глада си, собственически я плясваше по зад-
ника и миг преди да заспи отново, не забравяше да £ напомни: „Да ми оставиш 
пари“...

Внимателно открехна вратата на кухничката и скоро хладният сумрак я об-
гърна приятелски. Още в тъмното завъртя копчето на газовия котлон и скоро 
приятният гъдел на прясно сварено кафе пропълзя по вените £...

„Кукуригу...“ – проехтя от терасата. Тя се усмихна. От малкия кафез я поз-
дравяваше цейлонското петле. Подари £ го един клиент. Често се отбиваше в 
кръчмата. Сядаше винаги близо до тезгяха и я гледаше странно... Не, не беше 
от обикновените пиянки, които £ досаждаха. Имаше нещо изтънчено в него. 
Някаква доброта и неясно благородство и затова прие подаръка. „Сутрин, кога-
то редиш косите си в тази невероятна прическа, той ще ти пее и ще ти се радва 
вместо мен...“ Повече не го видя. Може да го е отвял далече емигрантският вя-
тър... Остана само петлето и то радваше наистина душата £, все едно, че стран-
никът е пак там, всяка вечер, на първата маса в кръчмата...

Сети се, че не го е нахранила. Отвори кесията със смески, щедро напълни 
паничката, наля прясна вода и погали лъскавите му перца... Петлето я погледна 
разбиращо, после се наведе над паничката...

Пред огледалото дълго събира немирните си коси. Буйният рус водопад 
най-после се надвеси палаво над все още красивото £ лице. Тъгата, обидите, 
празнотата в душата £ вече пъплеха неумолимо по него... Въздъхна и приглади 
синята блузка, под която напираше ренесансовият бюст. Така и не можа да се 
примири с него. Усещаше лепкавите мъжки погледи по улицата, в кръчмата, в 
супермаркета... Чувстваше се омърсена, окаляна от похотливите фантазии, кои-
то палеха очите им. Все едно, че гасяха фасовете си в гърдите £... А тя имаше и 
нежно сърце, и жадна за любов душа...

„Не се стискай, нека ти се радват, казваше той, така и бакшишът ще е по-
голям!...“ 

Този, който дойде една вечер да я изпрати след работа, влезе за едно кафе и 
забрави да си тръгне... Говореше за велики сделки, но по-често губеше и през по-
следната година се остави изцяло на нейните ръце. Беше му удобно, а тя нямаше 
воля и сили да му каже, че е време да си тръгне... Кафето отдавна £ горчеше.

Въздъхна и облече палтото си. Потърси чантата си и извади припряно 
портмонето. Имаше само една банкнота от 20 лв. Е, ще се наложи да потича до 
кръчмата. Все още имаше време, дано не закъснее...
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Постави банкнотата до кафеварката, грабна чантата и направо излетя към 
асансьора.

Когато беше вече долу, на улицата, до ушите £ достигна едно последно „ку-
куригу...“

Усмихна се. Все пак започва нов ден. А току-виж, завърнал се и странни-
кът... 

Скоро лепкавата мъгла я обгърна свойски и заедно затичаха към кръчмата.
Днес е Разпети Петък и ще има много работа...

„Очите Господни са на всяко място и наблюдават злите и добрите... 
Господ е далеч от нечестивите, а слуша молитвите на праведните. Светъл 
поглед весели сърцето и добри вести угояват костите... Страхът от Госпо-
да е възпитание в мъдрост. И смирението предшества славата.“

Старият Завет, книга Притчи, глава 15 

07.00 часà

ФАНИ

Фани лежеше на пода и цялото £ тяло пулсираше ведно с болката в глава-
та. С трепереща ръка докосна лицето си и кръвта от разбитата устна бавно се 
процеди през пръстите. Остави сълзите да се търкалят по мургавите £ бузи. В 
сутрешния лепкав полумрак приличаха на розови капчици роса. 

Чук-чук, чук-чук...
Дъждът ли пееше вън, сълзите £ ли разказваха нещо ...
Когато болката и обидата попреминаха, тя, помагайки си с ръце и със здра-

вия крак, се плъзна по пода към протезата, захвърлена от мъжа £ чак до вход-
ната врата...

Добре че децата бяха излезли по-рано за училище, та не видяха нищо. Не 
че не са били свидетели на много от скандалите, но този път Мето премина 
всякакви граници.

Когато преди 10 години градски автобус я помля на един завой в квар-
тала и Фани разбра, че левият £ крак няма как да бъде спасен, искаше да бе я 
убил. На 35 години е трудно да се примириш, че отсега нататък ще трополиш 
по белия свят, до живот, с 12-килограмова дървена протеза, започваща почти 
от средата на бедрото... Примирението я завладя постепенно. Имаше 2 малки 
деца и за тях все пак беше по-добре една жива, макар и саката майка, отколкото 
бездушен, надгробен камък.

Беше осакатяла заради тях, предпазвайки ги от смъртоносните ламарини 
на връхлитащия автобус. В малките им чисти сърчица имаше толкова много 
обич за нея. Помагаха £, колкото могат. Бяха добри деца и старателни ученици. 
Никога не позволиха да се срамува заради тях. 
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Само Мето се промени. Като че ли автобусът нея порази физически, а на 
него осакати душата.

Оставаха £ още 3 метра. От тътренето по циментовия под на коридора 
чувстваше вкочаненото си тяло тежко и чуждо. Въздъхна примирено и се об-
легна на стената да си вземе малко дъх...

Фани хлопа на много врати, чак при кмета отиде. Законът се опъваше. Тя 
плака, кълна и умолява, но си извоюва 2 квадратни метра търговска площ на 
главната улица. Със скромното обещетение от ДАП-а си купи сгъваема маса, 
стол и малко стока – започна с чорапи, домашни чехли и 10 блузи. Продаваше 
евтино и малката печалба превръщаше в стока. Беше прочела, че може след ня-
колко години да кандидатства в София за лека, механична протеза. Мечтаеше 
си за този момент и къташе в една кутия от обувки левче по левче – за прегле-
дите, за пътни, за хотел... Черни пари за бели дни, когато това 12-килограмово 
дървено чудовище ще е само лош спомен.

Но Мето остана без работа, децата често боледуваха, а търговията £ едва 
креташе. И мечтата за лек, механичен крак се топеше като пролетния сняг... 
От тежестта на дървения чукан отмаляваше кръстът £, бъбреците я боляха и 
денем, и нощем ...

А Мето, ако по-рано пиеше, сега пиеше от сутринта. Първо – изпиваше 
парите от социалните помощи, после – нейната скромна инвалидна пенсия, и 
накрая – прибягваше до парите от търговията. Минаваше покрай нея на глав-
ната улица и без да я попита дори, бъркаше в касичката, вземаше едрите банк-
ноти и оставяше дреболиите... „Да има да връщаш!...“ – хилеше се пиянски той 
и бързаше да хлътне в близката кръчма.

Днес той поиска парите, които децата събираха за нея – от сурвакането по 
Коледа в квартала, от вторични суровини, от продажбата на мартенички, които 
правеха в свободното си време... Не бяха много пари, но оставяха надеждата £ 
да мъждука в края на тунела....

Фани най-после достигна протезата. Несъзнателно погали полираната по-
върхност на дървото, което беше нейният кръст, нейната доживотна Голгота... 
Децата £, с присъщата за децата наивност и неумираща вяра в чудесата, бяха я 
изрисували цялата с детелини „За късмет, мамо!...“. Стотици зелени детелини 
и една весела червена калинка между тях. „Тя ще ти помогне, мамо, ще видиш, 
скоро ще можеш да полетиш с нея...“ Милите, те бяха най-добрите деца на света 
и това беше нейното богатство, което никой не можеше да £ отнеме...

Намести протезата, закопча около кръста си дебелия кожен колан и се 
приготви за най-трудното – да се изправи.

Навън новият ден я очакваше и тя трябваше да не закъснява...

“... Но пътят на праведните е като виделото на разсъмването, което 
се развиделява, додето стане съвършен ден. Пътят на нечестивите е като 
тъмнина. Не знаят от що се спъват... Повече от всичко друго, що пазиш, 
пази сърцето си, защото от него са изворите на живота...“

Старият Завет, книга Притчи, глава 4 
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08.00 часà

ГЪЛЪБИНА

Писъкът, заседнал в гърлото, пропълзя по цялото £ тяло, разлагайки кош-
мара на хиляди остриета, които се забиваха в плътта и късаха, ръфаха... Бесни 
кучета, които нямаха милост. В широко разтворените £ очи кошмарът живе-
еше, независимо от изтеклите години, въпреки реките от алкохол, в които се 
мъчеше да го удави. Всеки път той се връщаше в съня £, по-жив, по-болезнен, 
по-жесток. Викаше смъртта си, искаше смъртта си, но тя не идваше. Знаеше, че 
това е Божието наказание и Божието изкупление, което ще я следва до сетния 
£ дъх... И Бог я държеше жива, за да плаща ден след ден, година след година, до-
като и той се умори и ще я остави на мира, да се прибере най-после, да отдъхне 
в черната земя, която беше погълнала нейното слънчице.

Все още със затворени очи потърси бутилката, където я остави снощи – 
може Кривундела да е оставил няколко капки... Беше празна. 

„Майната ти!...“ – се изтърколи от пресъхналото £ гърло и празните £ очи 
се наляха със сълзи – студени, лютиви, безутешни.

През картонения покрив се процеждаше лепкава мъглата и измършавяло-
то £ тяло потръпна под парцалите...

Отдавна не се интересуваше нито от времето, нито от датите. Животът £ 
беше спрял там, на онази дата, в оня час.

Извади един по-голям фас от буркана до нея, драсна клечка и вдъхна бавно 
лютивия дим.

Мислите £ бягаха назад, блъскаха се отново в кошмара на катастрофата, но 
очите £ следяха зорко нахалната врана, която беше на метър от нея и крадливо 
се присламчваше към кесията с останки от хляб, грижливо облегната на олю-
щената детска количка – нейния единствен дом. 

„Марш, проклетнице!... Това е за гълъбите! Черна и грозна си, а те имат 
толкова красиви перца, меки като детска косица...“

Фасът опари пръстите £ и тя го захвърли с ругатни. 
Зарови отново в буркана и най-после попадна на „Ева“, близо половин ци-

гара. В предишния си живот никога не беше се замисляла, но тук, при клоша-
рите, тя установи, че богатите оставят по-дълги фасове. Не ги е грижа за пари-
те. Дръпнат два-три пъти и – хайде на земята, за да се качат в колата, да влязат 
в магазина или просто да продължат по пътя към осигурения си живот.

Смъртта беше отнела детето £, а алкохолът – всичко останало. Първо рабо-
тата, после – квартирата, вещите, спомените, дори името... В постоянно замъ-
гленото £ съзнание остана само кошмарът и Гълъбина, името на детенцето £. 

Когато за първи път клошарите я намериха вкочанена и безпаметна на 
една пейка в парка и сред закачки и пиянски брътвежи я попитаха за името 
£, тя дълго рови из белите полета на съзнанието си... Спиртът беше вилнял 
продължително и безжалостно и тя засрамена не откри нищо, което да има 
някакъв спомен за минало и самоличност... Светеше само болезнено и неза-
личено „Гълъбина“ и тя го произнесе тихо и някак унесено.
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Така си и остана за тях – Гълъбина.
Фасът догаряше.
Протегна измършавелите си крака и костите £ изпукаха. Надигна се бавно 

и се облегна на количката. Инстинктивно прокара ръка по остриганата си гла-
ва (така я беше издокарал тези дни Кривундела!), като че ли отмяташе дълги 
коси, и посегна към кесията с хляб. Дори да умираше от глад, този хляб беше 
неприкосновен – беше за гълъбите! Всички клошари знаеха и затова, ровейки 
в контейнерите, отделяха къшеите и £ ги носеха – за сутрешния ритуал. Да се 
чуди човек откъде такава нежност към Божиите птички в тези брадясали, во-
нящи, спиртосани мъже!... 

Потръпна от лепкавата мъгла, която проникваше през дрехите £ чак до 
възлестите посинели стави, загърна излинялата шуба и нахлупи плетената 
шапка чак до очите. Някакъв остатъчен срам от околните я караше да крие 
очите си. 

Стиснала здраво омазнената кесия, затътри чепици към близкия парк. 
Беше студено и все още рано за майките с количките. Сега беше нейното време. 
Избра си една пейка близо до люлките и бавно зарони смръзналите се къшеи. 

Първо я видяха враните, но бяха подозрителни и плашливи и само си пре-
даваха новината от клон на клон над главата £. Тогава чуха гълъбите и един по 
един я наобиколиха. 

Пъстри и ласкави, те гукаха и пърхаха и земята около нея се изпълни с не-
вероятната музика на живота. 

Тя сведе още по-ниско глава и от празните £ очи закапаха щастливи, всео-
прощаващи сълзите – Гълъбина хранеше душата на своето мъртво дете... 

Йоан 8:2-11
2 И рано сутринта пак дойде в храма; а всичките люде дохождаха при 

Него, и Той седна и ги поучаваше.
3 И книжниците, и фарисеите доведоха [при Него] една жена уловена в 

прелюбодейство и, като я поставиха насред, казаха Му:
4 Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство.
5 А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, про-

чее, що казваш за нея?
6 И това казаха да Го изпитват, за да имат за какво да Го обвиняват. 

А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята.
7 Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и рече им: Кой-

то от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея.
8 И пак се наведе надолу, и пишеше с пръст на земята.
9 А те, като чуха това, разотидоха се един по един, като почнаха от 

по-старите и следваха до последните; и Исус остана сам, и жената, гдето 
си беше, насред.

10 И когато се изправи, Исус £ рече: Жено, къде са тези, [които те обви-
няваха]? Никой ли не те осъди? 
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11 И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди 
си, отсега не съгрешавай вече. 

Новият Завет, Евангелие на Йоан

09.00 часà

ЦИНГАРЕЛА

„Педерасииииии...“ 
Вкочаненият вик на Цингарела се блъсна в задницата на отлитащото волво 

и се посипа на малки кални пръски пред краката £.
Късата дънкова рокля, която едва прикриваше хилавото £, почти детско 

телце, беше цялата в кал. 
Прокара треперещи пръсти по лицето си. Сълзите £ се смесваха с калта и 

на тънки вадички рисуваха обидата £... Дълго плю над локвата. Приличаше на 
тъничко, прекършено цветенце на пътя, обгърнато от лепкавата мъгла.

Копелетата бяха намалили скоростта на волвото и тя вече виждаше ухиле-
ните им, гладко избръснати лица. Даже усети мириса на скъп афтършейф през 
открехнатия прозорец. Стана £ приятно – бяха млади, чисти и вероятно бога-
ти. Страхотно сефте за деня!.. В мига, когато пристъпи към приближаващата 
кола, шофьорът форсира двигателя и ревът на отминаващата кола се сля със 
самодоволния кикот на мъжете...

Трябваше да направи нещо, да се почисти набързо, защото Татенцето ще 
мине след час и тежко £, ако не е на линия – ръката му е тежка и не подбира!...

До раничката £ в крайпътните храсти се беше свило на кравай кучето. Със 
сплъстена козина и множество белези от рани, но с толкова доброта в очите. 
Вече не помнеше как се появи, кога и как се привърза към нея, но толкова силна 
беше връзката между тях, че £ се струваше, че цял живот са били заедно.

С водата от пластмасовата бутилка изплакна надве-натри лицето и ръцете 
си. Кучето като че ли разбираше болката и обидата £ и беше притворило очи, 
да не я гледа така засрамена. Съблече изкаляната рокля и извади резервната. 
Татенцето винаги £ напомняше сутрин: „Вода и резервна рокля, Цингарела, да 
не забравиш!... Че каквато си куку!...“. Пооправи гънките на полата и въздъхна 
– можеше да бъде и по-зле...

Тогава извади баничката. Това беше единственият хубав миг в деня. Раз-
деляше я на две и слагаше половинката пред кучето. То не бързаше. Както и 
Цингарела. Наслаждаваха се бавно и дълго на този почти семеен миг, в който 
двамата с наслада дъвчеха жилавата, мазна баничка. Тези споделени мигове на 
фамилиарност £ връщаха дома и многолюдния глъч сутрин, когато майка £ 
носеше 5 банички и ги разделяше много внимателно на половинки – да има за 
всички....

Сега само кучето споделяше с нея спомена за тази безвъзвратно отлетяла 
приказка.
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Много внимателно обраха последните трохички и знаеха, че е време да се 
разделят до утре. Кучето я близна по ръката и в погледа му тя четеше толкова 
много неща. После бавно се отдалечи към близката горичка. Преди да потъне в 
призрачната прегръдка на гъсталака, се обърна и кратко излая... 

„До утре, Черньо!...“ Цингарела му махна приятелски с ръка и бавно засли-
за към лъскавата от мъглата змия на пътя.

Потръпна от влагата. Татенцето не позволява да се слагат якета, дори и в 
студа. „Да не сте баби! Никакви елеци, сладурчета!... Работете, работата ще ви 
стопли!“ И той се превиваше от смях, та чак сълзи потичаха по охраненото му, 
мургаво лице...

Шосето беше пусто. В такива моменти тя си мечтаеше. Представяше си как 
един ден ще спре красива кола, от нея ще слезе красив мъж и ще я попита: „Не 
ти ли е студено, цветенце? Не си ли самотна, Цингарела?...“ Ще £ подаде ръка и 
тя ще се качи в красивата кола с красивия млад мъж и ще отпътуват нагоре по 
пътя. Ще минат край мерцедеса на Татенцето. Баровецът до нея ще изфорси-
ра двигателя и снежнобелият костюм на мургавелеца ще поеме калната локва 
пред него... А те ще се смеят ли, смеят, чак до сълзи!... 

Такива сънища наяве не я спохождаха често, но £ помагаха да се скрие в 
тях.

Цингарела, просмукана до кости от лепкавата мъгла, потрепери отново. 
Откъм завоя набираше скорост нагоре към билото огромен ТИР. Цингаре-

ла въздъхна. Нямаше нищо общо с мечтата £, но поне половин час щеше да е на 
сухо и топло. А и Татенцето ще е доволен.

Прашният камион намали и спря на отбивката. Вратата откъм шофьор-
ското място се отвори: „Хайде, Цингарела, че нямам време... Бързам, чака ме 
дълъг път...“

Когато влезе в кабината, хвърли един бегъл поглед към мъжа и, уплашена, 
бързо стисна очи... Имаше нужда да извика в паметта си красивата приказка, 
за да продължи нататък. До съзнанието £ достигна до болка познатия звук от 
припряно отварящ се цип.

Вън всичко потръпна под лепкавата прегръдка на мъглата...
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Десет години Галерия Паневи
Сава Василев

ГАЛЕРИЯ ПАНЕВИ – ИЗКУСТВОТО ДА РИСУВАШ
И ИЗКУСТВОТО ДА ПРИСЪСТВАШ В КУЛТУРАТА

Галерия Паневи отпразнува подобаващо десетгодишния си юбилей. Във въз-
растта на културата две петилетки са и малко, и много време. Равносметката 
показва, че е направено достатъчно, за да се създаде собствено пространство 
с разпознаваеми знаци и защитена публична позиция. Става дума за един от 
онези примери за семейственост, който, за разлика от комерсиалните подбуди 
в държавните структури и институции, работи в полза на личностите и на об-
ществото. Христо Панев, Иваничка Панева и техният син Габриел Панев отдав-
на са доказали качествата си на художници. На творчески индивидуалности. 
Тяхна привилегия е различността. Всеки има свой почерк, свой стил – пред-
почитания към сюжети, колорит, техники. Обединява ги добрият дух на изку-
ството, приютен под покрива на ателиетата им и под покрива на галерията. В 
името на високата културна памет (Христо) и артистичните превъплъщения 
на съвременността (Габриел), на декоративните и символни преображения на 
пространството в жанра на пейзажа и стилизираната образност на портретите 
(Иваничка). Изкуството им залага на топлото общуване с човека. Дори кога-
то се доверява на класически или претенциозни от гледна точка на модерната 
култура сюжети, живописта на Паневи мисли за зрителя, за човека, който би 
желал да общува трайно, в собствения си дом, с техните картини. А не да бъде 
случаен (попътен) зрител. Паневи недвусмислено заявяват, че модерното може 
да съсъществува с традицията. Че енергийните полета на същинската модер-
ност са с корени в най-плодоносните пластове на традицията. И в умението тя 
да бъде препрочитана и интерпретирана с чувствителността на съвременника. 
Но най-много залагат на таланта. На умението да се създава изкуство, което 
заличава границите на времето.

Галерия Паневи приютява множество живописни платна, лирични рисун-
ки и акварели в един от най-романтичните квартали на В. Търново. На хвърлей 
място е домът на Габриел, а току зад гърба му и срещу него се докосват стре-
хите на двете сгради на дома-литературен музей „Ем. Станев“. Под галерията 
се вие Самоводският път, а срещу входа тъче платно Самоводската чаршия. На 
такова кръстовище, на което си дават среща годините и великите личности, си 

Юбилей
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струва да направиш галерия. С чудесна тераса, на която да събираш приятели 
на раздумка и да разделяш гледката към величествения Царевец. В галерията 
е уютно и вълнуващо. Можеш да разгледаш картините на тримата, да видиш 
кадри от техни изложби у нас и в чужбина. Защото семейството често се среща 
с нашата и чуждата публика. Нещо повече, от доста време е и организатор на 
традиционните вече международни пленери в Русалка и Велико Търново. Съз-
даде и своя галерия на магичния Камен бряг, напук на скептиците, усъмнили 
се в интереса към това изкуство точно тук, далече от вавилонията и суетата на 
големите градове. Галерия Паневи е място за общуване с изкуството и хората, 
които го творят. Днес тя ни гостува и ние с радост отваряме вратите си. За да 
£ се издължим, поне донякъде, за нейното гостоприемство. Заповядайте, да я 
разгледаме заедно. Защото със споделената радост идват признанието и вярата. 
Все неща, без които не искаме да си представим живота на духовната личност.

Сава Василев • Галерия Паневи – изкуството да рисуваш ...

Худ. Иваничка Панева
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Дачо Господинов

ТЪРНОВСКИ ФРАГМЕНТИ

ЗАЛЕЗ НАД БАЛДУИНОВАТА КУЛА  

Кървù с отблясъци от одринското блато 
и виното след дръзките победи. 
За Балдуин - достойна багреница. 
И отплата  
във коронясването с кула и легенди...
 

ПО САМОВОДСКАТА ЧАРШИЯ  

От прозаичните си делници обсебен,  
грънчарниците - все тъй - подминаваш. 
Поспри.  
... Усещаш ли,  
че и за теб ръцете  
от глината поезия извайват? 

СТАРИТЕ ТЪРНОВСКИ КЪЩИ 

По хълма устояват къщите старинни, 
без корист  
вдали гръб и рамо. 
Изпод руините на клетви за единство 
клокочи в нас  
на варвари вулканът... 

ПРЕД АВТОГАРАТА

Вятър с дъх на изгоряла нафта 
сграбчи ненадейно  
прахоляк и скъсани билети 
и напълни с тях 
паничката на просяка. 
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Пламен Антов

БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТЯЛО НА БЪЛГАРСКИЯ 
ПОСТМОДЕРНИЗЪМ: БОЖИДАР БОГДАНОВ

 
Една основна черта на българския постмодернизъм – във вида, в който той се 
налага като централно, естетически репрезентативно направление в българ-
ската литература, и в частност в поезията през 90-те години на ХХ век, е осо-
бената му привлеченост от един идеологически концепт, който определям като 
концепта на Българското1

*. Като перфектен идеологически конструкт Българ-
ското има две определящи характеристики: 1) то е телеологично локализирано 
във Възраждането като „вечното“, абсолютното Българско време, структури-
рано главно около историческата сюжетика и патоса на революционните бор-
би (април 1876); и 2) е произведено от „високия“ литературен Канон, артикули-
ращ Българското като съвършения „голям разказ“ на българската Модерност, 
чрез който националната общност повествува сама себе си, за да преобновява 
непрестанно собствената си идентичност. Българското е сложен идеологиче-
ски конструкт, в чиито параметри българският исторически разказ се оказва 
абсорбиран и подменен от литературния разказ, за да сублимира в национална 
митология. 

Тъкмо този модус на Българското – като мястото, където се състои важна-
та трансформация на реалната история в монументална, предпоставя важната 
му роля за българския постмодернизъм (и специално поезията) след 1989 г. Там 
по естествен начин се засрещат неговите (нейните) деконструктивистки ин-
тенции и контрамодерните му (£) носталгии.

В историко-генетически аспект българският постмодернизъм е свързан 
с антитоталитарното (по една осева за него развойна линия, водеща от Кон-
стантин Павлов през „младата“ поезия на 80-те към „младата“ поезия на 90-те 
години). Към 1993–94 г. в кръга около „Литературен вестник“, с оформянето на 
„младата“ поезия на 90-те и с решителната във всякакъв смисъл роля на Ани 
Илков, започва процес на трансформация и усложняване на деконструкти-
висткия патос в посока от антитоталитарното (антикомунистическото) към 
Българското, от единия „голям разказ“ на българската Модерност към един 
друг неин „голям разказ“. В дискурсивно-артикулационен аспект това означава 
загуба (и/или силна вътрешна трансформация) на сатирическите интонации, 
определящи за антикомунистическия патос на първото поколение постмодер-
нисти – поетите от поколението на 80-те, като Ани Илков и Златомир Златанов.

* Текстът е откъс от мащабно изследване върху генезиса и спецификата на бъл-
гарския постмодернизъм, отделни глави от което са представяни на различни научни 
форуми, публикувани са в сборници, както и в специализирания научен и литературен 
печат.

алманах • Ϛвета гора • 2009 259



Пламен Антов • Българското народно тяло ...

Щрихирам тук този контекст – „вертикален“, развойно-генетически, и „хо-
ризонтален“ (чиято вътрешна структура подробно съм разисквал другаде), за 
да откроя по-добре мястото в него на една книга, особено важна за етоса на 
българския постмодернизъм от неговия втори етап, т.е. етапа след 1993–94 г., 
разгръщащ се основно под формата на деконструктивистки заигравания с 
Българското, и по-точно с Българското-като-литературно. Накратко казано, 
книгата е представителна за един специфичен аспект от тази ситуация – прояв-
ленията на постмодерното като специфичен интерес към телесната долница 
на Българското в противовес на модернистката обсесия от българския Дух, оп-
ределящ за високия Канон. Този интерес към тялото, към Българското народ-
но тяло, няма как да не означава една особено значеща обвързаност с пола, а 
оттук, като следствие от това – и процес на транссексуализация на българската 
монументална История. Родоначална на този сюжет, както и за появата и спе-
цификата на целия български постмодернизъм от 90-те, средоточие на всички 
набелязани по-горе процеси и трансформации, е поемата на Константин Пав-
лов „Документален разказ на воеводката Беца“ (1981).

Оттук започва същинският ни разказ.

Преситуирането на Българското в карнавала на телесната долница, което 
осъществява поемата на Константин Павлов, ще се окаже в централни позиции 
през 90-те и генетически продуктивно за начина, по който те ще четат национал-
ния митопоезис. В поезията сюжетът е максимално разгърнат в една от ембле-
матичните книги на десетилетието – „Българско народностно тяло“ от Божидар 
Богданов, 1997. Книгата радикално преконструира идеологическия гещалт на 
Българското; в нея то е видяно откъм „обратната“ си страна, откъм бита. От 
тази гледна точка представата за българското монументално битие е радикално 
преобърната – историята е преинтерпретирана като весел карнавал на телесна-
та долница. Българското историческо битие е изцяло базирано на един латентно 
стаен в Канона „обратен“ – антиканоничен и антиидеологически – сюжет, чиято 
най-концентрирана формулировка би могла да звучи по следния начин: „Един 
народ поробен, макар и безнадеждно, никога не се самоубива: той яде, пие и прави 
деца. Той се весели.“ – свръхмажорна картина на народното битие, изненадващо 
артикулирана в текст с категорично миньорен, „нощен“, хтоничен наслов („Под 
игото“, ч. I; гл. XIV). Отвъд величаво-трагичните патоси на Историята, така не-
обходими на идеологията, тече един друг, скрит – „нисък“, негероичен и весел – 
народен живот, който ще се окаже същностно интересен за 90-те.

Възвръщайки този низов, изгубен образ на Българското, книгата на Бог-
данов идентифицира тяло и бит, за да ги противопостави на „високата“ (хе-
гелианска) асоциация „История – дух“. Активирани са – в логиката на „новия 
историцизъм“ – идеологически неефикасните генеалогии в Канона (символич-
но сводими до „чичовската“ линия в „Под игото“), а „високите“ сюжети са ин-
тертекстуализирани само като обект на пародийна травестия:
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 Сущий змей съм се разпалил…
 „та кога въстане робът“,
 прислонил се под софрата,
 „да си найда и аз гробът“.1
Книгата на Богданов обаче – както е видно от този репрезентативен за по-

етиката £ цитат – се състои по един вътрешнопротиворечив начин; стратегиче-
ската за нея антитеза „История – бит“ е сатирично модулирана. В собственото 
намерение на книгата тя е изцяло вертикализирана, съвпаднала е с антитезата 
„някога – днес“, която, имаща едновременно хронологически и аксиологически 
проекции, контаминира разноредови литературноисторически модели.

Като цяло в сгъстен вид книгата възпроизвежда една решителна за сюжета 
колизия, състояла се през 80-те години на XIX век, когато сюблимното „най-
българско“ време, ретроутопично локализирано във Възраждането, едновре-
менно идентифицирано с Историята и митологизирано, е противопоставено 
на издребнялото „днес“. Налице е фундаментален хронологически и ценнос-
тен разрив между монументално и битово-прагматично, между героическо и 
буржоазно, между мито-историческо и политическо – разрив, който отбелязва 
травмата на модерното съзнание от загубата на Златния век, носталгично сът-
ворен от него именно като акт на осъзнаване на тази загуба. В тази ситуация 
артикулиращият модерен дискурс неизбежно се самополага в плана на сати-
ричното. В жанров аспект ценностният разлом между двата еона рефлектира 
в стълкновение между епическото и одическото, от една страна, и фейлетон-
но-сатиричното, от друга. (Идеологията на този фундаментален разлом – ед-
новременно травматичен и митоургичен – е налице в предисловието към 
първия том на „Записки по българските въстания“, както и в самия подтик за 
написването на „Епопея на забравените“, а жанрово е маркиран чрез прехода 
от „Под игото“ и „Епопея на забравените“ към „Нова земя“ и „Драски и шар-
ки“, т.е. от ретроактивно насочения епопейно-одичен дискурс към сатиричния 
дискурс, ориентиран към „днес“.)2

Книгата на Божидар Богданов активира този разлом, като свежда антите-
зата „История – бит“ до важния за 90-те поколенчески модел, в чийто център 
е свръхоценностената фигура на Дядото (заета у Богданов от Г. Господинов). 
Противопоставен на монументалното „дядовско“ време, когато – еднократно 
и веднъж завинаги – се е състояла Историята, битът „тук и сега“, обитаван от 
„внуците“, е пейоративно артикулиран, в модуса на фейлетонно-сатиричното. 

В тази ситуация, от друга страна, се разпознават елементи на познатото 
сатирично демонизиране на тоталитарната реалност „тук и сега“. Макар като 
цяло политическият патос да не е важен за книгата, в отделни моменти тя 
вплита политическото в определящата антитеза „История – бит“, активирай-
ки автобиографичната емблематика на 60-те, въведена в езика на 90-те от Г. 
Господинов и особено от Е. Рахнев:

 Помниш ли, помниш ли селските бит-ници,
 надянали чарлстони и клошове
 (карнавализирани потури).3
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Носталгичната аура тук обаче е туширана; 60-те са прочетени изцяло в 
политико-сатиричен план. Тяхното битово-профанно време е видяно като су-
бститутивно (опъко) на „най-българското“ „дядовско“ време на Априлий; 
патриархално-митическата фигура на дядото (и дядовазовското) е пряко тра-
вестирана в тази на Дядото (и Маркс)4.

Но като цяло тоталитарното не е специален проблем на книгата; вписано в 
профанните измерения на бита, то е само елемент от всеобщия упадък, белязал 
постмитическото (което в логиката на нашата теза означава и постисториче-
ското) настояще на „внуците“, което тя разобличава.

Основно заради фейлетонно-сатиричния си патос книгата е квалифицира-
на като неуспешна от Пл. Дойнов. Тя по неговите думи „предпочита да изобли-
чава, да се надсмива над тъпата (българска?) действителност“, а номинативно 
заявената проблематизация на Българското Народностно Тяло „не се е състо-
яла докрай, тъкмо защото подривното му четене не достига „корените“ на ли-
тературните идеологии, които го работят, а проиграва предимно медийните и 
всекидневните му патоси“5.

Доминиран от фейлетонно-сатиричното, моделът, който гради книгата на 
Богданов, неизбежно се самополага в модуса на песимистичното. В нарочно 
предисловие тя сама дефинира амбициите си да бъде една сантиментализирана 
„песимистична теория за нашия народ“, породена, както твърди авторът, „не от 
нихилизъм и омраза, а от тъгите ми по несвършващото Българско възраждане„6.

Но дали, идентифицирайки бит и тяло, за да ги противопостави на Исто-
рия и Дух, книгата на Богданов гради една песимистична визия за Българското? 
Под сатирично темперираната £ повърхност не работят ли мощни стихийни 
сили, които напират отвътре, за да преформатират концептуалния модел?

Четен в дискурса на карнавала, доминиран от телесната долница, моделът 
на Българското, който книгата постулира, се оказва освободен от сатиричния 
си патос. Налице е вътрешно транссубстантивиране на оптимизма в перспек-
тивата на биологично-телесното. Това, което в крайна сметка прави книгата – 
дори в известна степен извън собствените си намерения, – е да артикулира 
тъмния виталитет на народното Тяло, скрито „под сукмани и потури“ – вита-
литет, разположен отвъд „високи“ модернистки дизюнкции от типа „свобода – 
смърт“, „свобода – робство„:

 Похот, похот – тъмна похот
 (под сукмани и потури).
 Робство на плътта, която
 само себе си въз-ражда.7
„Отелесявайки“ идеологическия гещалт на Българското, моделът остава 

изцяло в зоната на Канона, като го деидеологизира отвътре, проявява него-
вата „другост“, възвръща собствения му ъндърграунд, собственото му „Unbe-
wußte“. Деконструирана е най-високата метафора, която Канонът е произвел – 
за „пиянството на един народ„; пиянството (не на „народа“, а на самия Канон) 
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е контраидеологически видяно в своя примордиален „биологически“ смисъл 
като аглосия, немота, като артикулационна затъмненост на Логиката и Сми-
съла:

 За литературата на един народ
 какво да ви кажа…
 Пиянството £ връзва езика.8
Самият етноцентричен Канон, с който книгата активно диалогизира чрез 

множество паратекстове, асимилирани цитати и парафрази, е премодериран от 
нея в акта на този диалог така, че започва да произвежда един „друг“, вътрешно 
релативизиран образ на Българското. Изличена е напълно дистанцията между 
аксиологическите полюси, която модернистката рецепция е абсолютизирала. 
На интертекстуално равнище не само от покрайнините на Канона (Цани Гин-
чев), но още повече от самата му сърцевина (Бозвели, Берон, Раковски, П. Р. 
Славейков, Каравелов, Ботев, Вазов), е извлечен един „нисък“ и низов метафо-
ричен език, доминиран от фигури на животинското и телесно-физиологично-
то, който, оказва се, артикулира „високите“ идеологически метафори. Разбуж-
дащият се народен дух например е телесно хиперболизиран като „един неви-
дим Крали Марко, който местеше планини“ („Под игото“, ч. I; гл. XVI). Петко-
Славейковата публицистика – една от еманациите на българската модерност 
през Възраждането – по забележителен начин разисква и калкира ключови за 
просвещенския проект понятия на един карнавално отелесен, гастрономизи-
ран език (народното възпитание е раблезиански видяно като „народна отхра-
на“, то е „каквото една храна или ястие, което крепи народния организъм и го 
прави способен да се развива успешно“9).

На интертекстуално ниво книгата на Богданов целенасочено реабилити-
ра предмодерния субстрат на модерното разбиране на Историята. Всъщност 
именно в параметрите на тази дълбинна телесност се поражда според Бахтин 
„живото усещане за съпричастността на всеки човек към безсмъртния народ, 
който прави историята„10; конкретният трагически онтологизиран модерен 
индивид се идентифицира с аморфното, онтологично „весело“ и безсмъртно 
народно тяло. Още уводното стихотворение на книгата (посветено „на сина ми 
Давид“) задава този фундаментален идентитет, използвайки амбивалентната – 
„висока“, символично натоварена, но и гастрономическа – метафора на хляба:

 Аз съм малкото залъче
 от големия български хляб,
 който се пече тринайсет века.11

Идеологически работещият Канон налага модерната концепция за праве-
нето на Историята, основана на една модерна сепаратизация на Народното 
Тяло, мислено като вътрешноравновесна социална система, която функцио-
нира в името на модерни рационални ценности, централни за политическия 
речник на 19-ото столетие: свобода, братство, равноправие, справедливост, 
демокрация… Канонът артикулира тази ситуация с целия патос, на който е 
способен: „Кажеха ли му [на народа]: бъди готов, трябва да мреш! – черко-
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вата даваше попа си, школото даскала си, полето орача си, майката сина си.“ 
(„Под игото“, ч. II; гл. XVI). Същият образ е налице и в едно четиристишие от 
„Епопея на забравените“, което е сред фундаментите на „високата“ национал-
на идеология:

 И всякоя възраст, класа, пол, занятье
 вземаше участье в това предприятье:
 богатий с парите, сюрмахът с трудът,
 момите с иглата, учений с умът…
Но Канонът, с който борави книгата на Богданов, е „друг“. Някъде под тази 

модерна, социално сепарирана и идеологически рационализирана визия за На-
родното Тяло, в долните етажи на Канона, се таи едно друго Народно Тяло, аис-
торически положено и основано на съвършено различни ценности: храната, 
пиенето, секса… Извличайки тази примордиална народна телесност, книгата 
на Богданов конципира радикално друг тип народен оптимизъм – не истори-
чески, а биологически, мотивиран не от висока морална и политическа аксио-
логия, а от първичните нужди на биологическото тяло: „Една бъклица вино, 
изпита под прохладната сянка на върбите край шумливата кристална речка, 
прави да забравиш робството; един гивеч, изпечен с алени патладжани, мириз-
лив магданоз и люти пиперки, изяден на тревата под надвисналите клоне, през 
което се гледа високото синьо небе, е едно царство, а ако има при него цигула-
ри, то е върхът на земното щастие.“ („Под игото“, ч. I; гл. XIV)12.

Книгата „Българско народностно тяло“ целенасочено търси и извлича от 
самата сърцевина на Канона подобни пунктуми, които паратекстуално вграж-
да в собствената си тъкан, парафразира ги и ги надгражда, самоконцепирайки 
се чрез тях. Плътният интертекстуален сюжет в крайна сметка размества от-
вътре самия Канон, преинтерпретирайки монументалната история, която той 
произвежда, при което, образно казано, главата „Силистра-йолу“ се оказва по-
важна от „Пиянство на един народ“, подвизите на г-н Фратю – по-значещи от 
тези на Бойчо Огнянов. Книгата преоценява цялостната аксиология на Българ-
ското, като регресира символичното и исторически сигнифицирано „пиянство 
на един народ“ обратно към буквалното, телесното и незначещо за Историята 
пиянство на Силистра-йолу; „високото“ пиянство на духа, обладало социал-
ното тяло, е деметафоризирано в пиянството на биологическото, природното 
тяло. Революцията е травестирана в теферич, кръвта – във вино. Императи-
вът за борба, за добиване на политическа свобода с оръжие в ръка, централен 
за идеологията, е подменен с воля за биологично оцеляване в идеологически 
непрестижния модус на забравата – забрава чрез ядене и пиене (и у Богда-
нов Българското народностно тяло „яде и пие до забрава. / Не помни нищо. И 
защо ли!?„13). Императивът за смърт или свобода е преобърнат в една „весела“ 
карнавална „смърт чрез преяждане„14. Откроен, извлечен от Канона и фунда-
ментализиран е онзи „дух на веселостта“, основан на материалното изобилие и 
удоволствията на плътта, пред който е безсилен фатумът на Историята и който 
съставлява дълбинния – природен и затова неразрушим – народен оптимизъм, 

Пламен Антов • Българското народно тяло ...

264 алманах • Ϛвета гора • 2009



стоящ отвъд всякакви исторически идеологии, отвъд всякакви политически 
ценности.

В крайна сметка книгата на Богданов целенасочено се заема с дискреди-
тиране на Хердеровия Volksgeist – основен романтически конструкт, с който 
охотно борави модернисткият патос на Родното (П. П. Славейков). С карна-
вална веселост книгата възвръща неговата телесност в дискурса на „топлия“ 
народен колективитет, прибягвайки до тотемистични символизации, оби-
чайни за митическото мислене (наивният тотемизъм на Вазов, представящ си 
народния дух като Крали Марко, който мести планини).

 
И така, книгата „Българско народностно тяло“ предполага двоен – и съ-

щностно двуполов – код за собствения си прочит. 
Един маскюлизиран подход би се изкушил да я прочете като безпощадна 

сатира към „днешния“ бит, проециран върху сюблимния фон на Историята. 
Четена по този начин, тя разиграва за пореден път универсалния сюжет за не-
удържимия упадък на историческата епоха, последвала абсолютното време на 
Златния век – сюжет, централен и за начина, по който националният митопо-
езис конституира българския Златен век на възрожденската епоха в първото 
следосвобожденско десетилетие. В рамките на този сюжет книгата на Богданов 
възпроизвежда аксиологическата антитеза „Те – ние“, по вазовски бичувайки 
издребнялостта на „внуците“, на „днешното„/„нашето“ поколение (сравни с 
Вазовото стихотворение „Линее нашто поколенье“ от януари 1883 г. – емблема-
тично за горния сюжет). Забравили „завета“ на дедите, внуците са умъртвили 
и техния език:

 Разложен труп – езикът ни вони.
 Обвит в саван от душни вестници.15

В логиката на този цитат – ако се опитаме да извлечем цялата съдържаща 
се в него информация – темпоралният и аксиологически регрес, изразен чрез 
опозиции като „някога – днес“, „деди – внуци“ („Те – ние“), е равнозначен и на 
още една ключова антитеза: гроб на живия дядовски език се е оказал вестникът, 
медията – емблематична институция на модерността.

Като цяло книгата е двуделно моделирана, изграждайки една радикална 
ценностна антиномия – „Някога/Те/Дедите“ срещу „днес/ние/внуците“, която 
лесно може да бъде сведена в една сатирична перспектива до антитезата „(ми-
тологизирана) История – бит“. Няма защо да крием, подобен интерпретативен 
подход, налице в прочита на Пл. Дойнов, е в огромна степен оправдан от собст-
веното самосъзнание на книгата, фигуративно зададен е в нейното предисло-
вие: „Тя (книгата) – пише авторът – се роди в разговор с мой съученик от Тро-
янско (наследник на хайдути), който ме прекара с BMW-то си по балканските 
сокаци, съхранили подковите на мулета и коне в каменната си памет…„16.

Но включена в един друг – феминизиран (в смисъла на Кръстева) – интер-
претативен дискурс, книгата губи фейлетонно-сатиричния си патос, деклара-
тивният £ песимизъм се разколебава. Тя, ще се окаже, не толкова сатиризира 
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днешния бит на „внуците“, колкото реабилитира някогашния бит на „дедите“. 
Двете величини в антитезата „(митологизирана) История – бит“, върху чиито 
„някогашни“ стойности се проектират реалностите на 90-те, се оказват с раз-
менен аксиологически потенциал. Сведено до равнището на ниския бит и би-
ологията на тялото, „ученото“ клише на 90-те за „несвършващото Българско 
възраждане“ – така, както не го мисли модерната социология (П.-Е. Митев17) 
– реанимира една първична, дълбинно оптимистична семантика, затъмнена от 
императивите на модерността.

Така книгата, отвъд видимостите на модернистичното си поведение, от-
въд сатиричния си патос и декларативен песимизъм, се оказва – сякаш против 
волята си, но вследствие на собствената си вътрешна логика – постмодерна. 
Постмодерна не заради външните си езикови – фонетични и морфологични – 
хватки в духа на Николай Кънчев (чието влияние отбелязва Пл. Дойнов); не и 
заради афиширания си пиетет към „Изворът на грознохубавите“ и „Българска 
христоматия“, а заради своята дълбинна народностност-и-отелесеност. Зара-
ди концептуалното битовизиране на Историята и отелесяване на Духа, който 
цялостният, палимпсестно структуриран интертекст на книгата състои.

Полагайки гещалта на Българското в низовата концепция на Народното 
Тяло чрез активна и целенасочена пресемантизация на литературния Канон, 
книгата се оказва средищно вписана в един от интертекстуалните сюжети на 
90-те, в чието саморазвитие стратегическата подмяна на Бойчо Огнянов с Бо-
римечката ще предположи една следваща – интертекстуална – метаморфоза, 
при която карнавалното тяло на Боримечката естествено ще прелее в тялото на 
Бай Ганю – хипертрофирала еманация на Българското Народно Тяло.

Защото в контекста на диагнозата за „несвършващото Българско възраж-
дане“, неочаквано проработила на различни равнища в посткатастрофичната 
ситуация на 90-те, актуален и идеологически функционална ще се окаже – от-
въд „високия“ си песимизъм – дълбинната ведрост на Народното Тяло: както е 
известно, „един народ поробен, макар и безнадеждно, никога не се самоубива: 
той яде, пие и прави деца. Той се весели“.

Прочее, кой би могъл да си представи Бай Ганю самоубиващ се?
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Димитър Атанасов

ДЖОДИ

Срещна го случайно преди седем години. Тази среща дълбоко го разтърси. До 
степен, че личното му летоброене се промени – преди и след нея. 

През онзи ден пътуваше с колата до областния град. Денят беше най-обик-
новен – скучно делничен, а единственото предчувствие беше свързано със слу-
жебни неприятности. 

На разклона спря. Един младеж – слабичък, доволно рошав, с избеляло 
светлосиньо яке, метнал на рамо полупразна раница, махаше на стоп. Изпад-
нал някак му се стори, стърчеше като беззащитна удивителна сред грохота на 
трафика. Защо да не направи добро...  

Свали страничното стъкло и попита: 
– Закъде? 
– За града. 
Отговорът прозвуча някак вяло, едва ли не равнодушно. 
Стори му се малко отнесен. Не можеше да му е все едно, нали очакваше все 

пак някой да го вземе...
Още преди да го покани, той отвори вратата и се настани на предната се-

далка. Седна и сложи раницата в скута си.
– Знаех, че ще спреш – каза, сякаш в отклик на неговите размишления. 
Погледна го изненадан. Интонацията му недвусмислено внушаваше, че...
Даже не завърши мисълта си. 
Някои от просяците притежаваха непогрешимия усет да разпознават кой 

ще им пусне нещо в паничката. Него поне винаги го разпознаваха. 
Включи се отново в движението, макар и малко нервно. 
Беше съвсем нормално да го предразположи. Предстоеше да пътуват заед-

но повече от половин час. Щеше да е тъпо да мълчат. 
– Как се казваш? – попита. 
Едва сега забеляза, че има права и твърда, русолява коса, издължено лице с 

изпъкнали скули и притулени, полуотворени очи. Големите щръкнали уши му 
придаваха леко комичен вид, ала в същото време предизвикваха необяснима 
симпатия. Тъмният, жълтав цвят на лицето издаваше здравословни проблеми, 
вероятно стомашни.

– Казват ми Джоди. 
– Не съм чувал такова име – не се сдържа. – Аз съм Димитър – счете за 

нужно да се представи. – Какво работиш?
Помълча малко, сякаш премисляше отговора.
– Щях да съм свещеник, ала не било угодно Богу.
Никога нямаше да предположи...
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Димитър Атанасов • Джоди

В това време Джоди склони глава, вдигна молитвено ръце и рязко се наведе 
напред. Едва не се удари в таблото. Изправи се, пак се наведе и пак се изправи. 
Като махало. Беше забелил очи и нещо ту шепнеше, ту мълвеше, като не спи-
раше да се кланя. Очевидно бе, че му напира отвътре, а не го прави, за да го 
впечатли или изплаши. 

– Какъв ти е проблемът? – попита. 
Не последва отговор. Сякаш беше изключил къде е, с кого е.
Странна птица.
От шума на двигателя не чуваше какво казва, но щом вдигна скорост, мо-

торът се успокои, сякаш влезе в ритъм с монотонния речитатив на момчето, 
което все тъй се поклащаше в транс и редеше думите в религиозен унес. Стори 
му се, като да общуваше с някакъв свой Бог или може би с духа на някой све-
тец, на когото се изповядваше. 

Взе да разбира, макар и откъслечно, какво припява. 
– ... благодаря ти, Господи Боже, че изпрати този добър човек, да ме вземе 

от пътя, за да продължа моя път, за да сподели малко от пътя, който всъщност 
е твоят, да стигна там, закъдето съм се запътил, да свърша онова, което трябва 
да свърша, което не може да не бъде свършено...

Беше май каквото му дойде на езика.
За пръв път, откакто го качи, в главата на Димитър се промъкна подозре-

ние. Защракаха разни мисли, от които косата му взе да настръхва. 
Наскоро негов познат му се оплака как беше изпатил. Отивал пеша до съ-

седното село. Настигнала го една кола, спряла и шофьорът му казал да се качва, 
щял да го закара. Качил се, стигнали съседното село, подминали го. Защо не 
спря, попитал той. Шофьорът бръкнал под седалката, извадил брадва, цялата 
в кръв, погледнал го зверски и казал: „А си гъкнал, а съм те накълцал!“ Моят 
познат нито гъкнал, нито шукнал, докато не стигнали града. Щом мернал поли-
цейска патрулка, веднага скочил, а ченгетата подгонили касапина. Било голям 
екшън, оня зарязал колата и хукнал с брадвата сред навалицата. Разгеле, хва-
нали го. Оказал се психопат. Пуснали го преди седмица от лудницата, нямало 
кой да му плаща лечението. Близките му били бедни хора, откъде пари за ле-
карства. Нито вкъщи го искали, нито в психото. Задържали го 24 часа, пък го 
освободили. А неговият познат беше благодарен, че се е оттървал жив, макар и 
сериозно раздрусан.

Сети се за тая история и по гърба му пробягаха ежавици. След миг страхът 
така скова крайниците му, че кракът му буквално замръзна на педала с газта. 
Мислите профучаваха като колите край тях, а свистенето им се забиваше в мо-
зъка му, препускаха една след друга, застигаха се, изпреварваха се, връщаха се 
и пак ги задминаваха. Докато не изкристализираха в ледени предчувствия...

Ами ако младежът се окажеше наркоман, избягал от някое лечебно заве-
дение? Като едното нищо ще извади от раницата спринцовка и ще я забие във 
врата му. Или пък можеше да е някой маниак. Чел беше за какви ли не секти, 
религиозни комуни, самозвани гуровци, фанатизирани, даже и опасни, им мъ-
тят главите с глупости...
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Димитър Атанасов • Джоди

Неговият човек не спираше да припява, не спираше и да се клатушка на-
пред-назад. Не беше ясно дали на него говореше, или на себе си. Ей така, в 
речитатив изповедно разкриваше житието-битието си. 

Брат му имал проблеми, той го предупреждавал да не се жени, обаче не го 
послушал, и ето сега назаслужено страдал, тя не била за него, прекалено хубава 
била, такава самодива не можело да бъде на един мъж, вързана да я държи, 
щяла да намери начин да избяга... 

И други такива лични истории – непрекъснато, една след друга, без почив-
ка, като грамофонна плоча. 

На Димитър какво ли не му мина през главата. Не ще и дума, сто пъти 
съжали, че качи този младеж в колата си. В неговите очи той беше не само нар-
коман, а всичко, което му хрумнеше в момента – измамник, крадец, мародер, 
бандит, мафиот, убиец... Убиец със сигурност. Кой да предполага... И само си 
повтаряше едно и също: „По-скоро да стигнем в града!“

Чувстваше се изтръпнал от главата до петите, не смееше да го погледне. 
Веднага щеше да разбере, че се е досетил какъв е. И че бере животински страх. 

Не осъзна точно как стана, но рошавият откачалник като че ли надуши 
какво изживява и изведнъж излезе от унес. Спря да припява, престана да се 
клати в седалката и заби в Димитър тревожните бръсначи на очите си, сякаш 
едва сега го беше забелязал. 

Усети по шията горещи пръски като от прясно гасена вар, които на мига 
избиха в червени петна. 

– Ти ме мислиш за луд! – каза младежът.
Знаеше, че го гледа от упор. 
– А, защо да си луд, няма такова нещо – измънка пресипнало, до такава 

степен, че не можа да си познае гласа. 
До града оставаха още десетина километра... Не, не, бяха най-малко сто!
– Мен често ме вземат за луд. Не ми пука. Мисли каквото си искаш. 
Трескавата синева на погледа му придоби мистична непроницаемост. 
– Аз виждам. Виждам това, което другите не могат да видят. Избран съм 

от Бога. 
Каза го толкова сериозно, че Димитър не посмя да не му повярва.  
Екстрасенс. Е, сега вече всичко дойде на мястото си. Кой знае защо от това 

не му олекна особено. 
– Няма лошо, такива като тебе ги дават по телевизията. Може и наистина 

да имате заложби... 
Не беше много убедителен. 
– Как ти е истинското име? – изненадващо попита Джоди. 
Димитър му хвърли откровено недоверчив поглед. Младежът се усети и 

побърза да попита, за да го успокои. 
– Искаш ли да ти кажа какъв човек си? 
Все още го гледаше напрегнато. 
– Защо не? – отговори Димитър. 
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Димитър Атанасов • Джоди

Тъкмо щеше да запълни оставащите десетина минути. 
Джоди пак се заклатушка напред-назад и пак взе да припява. Отново му 

се стори, сякаш се вслушва в някой, който е някъде там горе и му говори, а той 
препредава казаното от него. 

Дрънка празни приказки, прибързано отсъди Димитър. Не схващаше 
нищо до момента, в който по-скоро инстинктивно, отколкото с ушите долови, 
че говори важни неща. 

– ... баща ти е бил депутат, един от тези, подписали се в защита на евреите, 
бил си на две години, когато са го убили в лагер, майка ти не го преживяла, 
починала е няколко месеца по-късно, властите те дали в дом „Майка и дете“, 
осиновили те семейство бездетни учители, математик и литераторка... 

И продължи...
Нито го познаваше, нито той него познаваше, за пръв път го срещаше, а 

всичко, което казваше, беше абсолютно вярно. Чуваше изумителни неща. Съд-
бовни преживявания от неговия живот, които този скитник нямаше откъде 
да знае. Съкровени тайни, известни само на него, закътани дълбоко в сърцето 
му, които не беше споделял с никого... Когато навърши пълнолетие, приемните 
му родители разкриха истината. Дадоха му снимки, писма, всичко, което бяха 
успели да съхранят.

– ... изучиха те, завърши висше, добър икономист си, наскоро си имал пре-
междие във фирмата, за която работиш, наливани са там чужди пари, похарче-
ни са безотговорно, но не от теб, били са потърсени, имало е трупове, отървал 
си се, защото Господ ти е дал път да извървиш... 

Беше сащисан. Не, беше едновременно шокиран и удивен. Гледаше и не 
знаеше как да реагира.

Рошльото внезапно постави ръка върху неговата. Усещането беше стран-
но... Някак си потисна порива на отдръпването. 

Беше навел съзаклятнически глава към него. Измежду русолявите кичури 
чу, че скоро му предстои промяна. И че промяната е за добро. Ще стане поли-
тик като баща си. Предречено му е да прави добро за другите. И трябва да се 
вслушва повече в себе си...

В един момент вдигна рязко глава. 
– Орисан съм да виждам. Разбрах постепенно – Господ ми е дал дарба...
Не смеел да говори за нея, тя го правела различен. Все пак такова нещо не 

можело да остане скрито, рано или късно избивало. Смятали го за малко луд. 
А някой път и за повече. Изключили го от семинарията. Страдал, не разбирал, 
че му е дадена свише, че е награда, а не наказание. Съпротивлявал се, искал да 
я отхвърли, да забрави. Но ето, че взел да помага на хората. На един за болест, 
на друг за нещастие, на трети за друго. И така лека-полека свикнал. Сега това 
изпълвало със смисъл живота му. Вече изглеждаше съвсем друг човек. 

Димитър си даде сметка, че изпитва угризение. Само преди минути си ми-
слеше за него какво ли не. 

– Ние сме деца на Бога. На всяка своя рожба Той е определил да научи своя 
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урок чрез съдбата си. А за награда накрая е оставил свободата £. Ние обаче 
се стремим да направим живота такъв, какъвто на нас ни се ще да бъде. Все 
искаме да изглеждаме такива, каквито не сме. И все се борим, все осъществява-
ме някакви амбиции... А толкова е елементарно – просто трябва да прегърнем 
съдбата си. И да следваме нейните криволици в добро и лошо. Това е пътят, 
който ще ни отведе до свободата...

Това му каза Джоди. И той го запомни. 
Вече навлизаха в града. Спря на първата автобусна спирка. Разделиха се 

сърдечно. Изобщо не усети кога се бяха сближили. 
Джоди слезе и се отправи към рейса. Пак изглеждаше беззащитен и отне-

сен. Полупразната раница на гърба сега му се стори натежала от дарбата му. 
После изчезна, сякаш никога не го е имало.

Следващите месеци и години много пъти се връщаше и продължаваше да 
се връща към преживяното с Джоди. По-точно към неговите думи, които не 
преставаха да звучат в главата му. Те наистина го накараха сериозно да се за-
мисли как живее и какво очаква от живота. Взе да преоценява нещата, които 
му се случват. Да ги предусеща. Да взема важните решения повече интуитивно. 
С всеки избор се опитваше да следва себе си. По този начин знаеше, че следва 
съдбата си. 

Истинският живот е друг. Постига се, ако намериш пътя към хармонията 
между външния и вътрешния свят. 

Кой живот живеем? Външния или вътрешния? Ежедневния, мечтания или 
сънувания? 

Може би истината е в хармонията между всички тях.
Минаха седем години. Всичко, което му каза Джоди, се сбъдна. 
Тази среща не беше случайна. Убеди се в това с течение на времето и на 

събитията. Тя беше поличба, която трябваше да разчита знак по знак, буква по 
буква. И той я разчете правилно.
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КРЪГОВЕТЕ НА ДРАМАТУРГИЧНОТО МИСЛЕНЕ

Когато един утвърден белетрист и драматург реши да изненада своята аудито-
рия с напълно завършен в структурно и съдържателно отношение сборник с 
поезия, със сигурност може да се твърди, че твърде агресивните или пък трудно 
уловими движения в полето на литературата са подложени на сериозна прео-
ценка. Всички знаем как оттласва от четенето хаотичното изобилие от книжни 
и електронни издания. Това е състояние на ценностен колапс – всеки да може 
да издава толкова стихосбирки, колкото позволява съотношението между са-
мооценка и финансови възможности. Наистина се налага отговорните пред 
съдбата на писаното слово творци да водят битки с посредствеността – да са 
готови на всякакви преображения и предизвикателства.

Точно на този фон ми се иска да погледна към стихосбирката „Вернисаж“ 
(2007) на Димитър Атанасов – като към достоен и сериозен израз на само-
чувствие и отговорност в период, когато редица явления в съвременната бъл-
гарска литература объркват нейните координати. Изявеният автор на разкази, 
романи и пиеси проявява в удивително зрял вид умението да създава образи 
и отправя послания на вълната на поетическото мислене. Стиховете са обе-
динени от философско-естетическите проблеми на изкуството (подзаглавието 
„Цветовете ви чувам“ заявява едновременно готовност за поне две посоки на 
културен диалог) и представляват асоциативен тип поезия, провокираща под-
съзнанието на читателя. Три творби от тази стихосбирка в превод на руски 
език са включени в Антология на съвременната българска поезия, издадена в 
Москва през 2005 г. Интересна е и публикацията £ в Турция, в списанието за 
литература „Изгубена страна“. Преводите са на Йорданка Бибина, научен ра-
ботник към БАН в областта на османистиката, автор на история на турската 
литература.

Дебютът на Димитър Атанасов като поет идва след отдавна завоюван ус-
пех в областта на белетристиката и драматургията. През 1988 г. първата му 
книга – сборникът разкази и новели „Пентакон“ (ДИ „Хр. Г. Данов“, Пловдив), 
показва оформен почерк на писател. Интересна е предисторията на това изда-
ние. Пловдивското издателство в лицето на Петър Анастасов и Емил Калъчев 
решава да поръча ръкопис на книга от Димитър Атанасов в срок до края на 
1986. „Точно по това време пишех първата си пиеса „Лица на кръстопът“ – спо-
деля авторът. – А трябваше да подготвям разказите. Не можех – пиесата искаше 
своето.“ И вместо да разказва за „Пентакон“ – книга, която му носи голямата 
награда за белетристика „Южна пролет“ от 1989 г., – той започва да говори за 
своите драматични герои, за съдбата на тяхната връзка, за актьорите, които 
е виждал да изпълняват ролите, за прототипите... (Години по-късно Пловдив 
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става домакин на фестивала „Сцена на кръстопът“.) Още тук усещам, че той 
никога не измисля, че умението му да наблюдава е водещо за таланта му на дра-
матург, който се проявява и в разказите, и в романите по-късно, и в стиховете. 
Очевидно драматургичното мислене не е само в диалога или в конфликта – те 
са присъщи за всеки литературен текст. Необходимо е авторът така да се доб-
лижи до героя си, че тази близост да се превърне в художествена форма, чието 
преимущество пред останалите средства за изображение е определящо. 

Да се върнем към „Пентакон“. Сборникът е готов, но едва след отсрочка, 
която пиесата си „издейства“ от своя създател. В него влизат девет заглавия. 
Тематично ги обединява животът на обществото през 80-те години на XX в., 
стремежът на отделната личност да прокара своя път сред знаците на прекале-
но стабилния тогава социален модел. Наред с героите, преимуществено млади 
хора, борещи се за своята реализация и преживяващи съдбовни обрати, дейст-
ващо лице е и градската действителност – в този смисъл разказите имат и зна-
чение на свидетелство за една конкретна епоха. С лекота Димитър Атанасов 
щрихира атмосферата на Пловдив като наистина вечен град, в който имената 
на кръчмичките може да се менят, но усещането за взаимност с улици, сгради и 
хора остава сигурно като кръвна връзка.

Тук има и други страници, които загатват за онова магическо и философ-
ско мислене, фино минаващо по ръба на метафората, на символа, което чрез 
писатели като Йордан Радичков разкри нови посоки пред съвременната бъл-
гарска белетристика и тя стана така интересна първо за чуждестранната пуб-
лика, а после и за българския читател. Това са разкази за вече загубения свят 
на полето, на селото, в който близостта до земята дава на личността баланс 
и незаменимо чувство за сигурност. Пестеливите природни картини, както и 
опи санията на селския бит, на изненадващо интересните особености в расти-
телния и животинския свят говорят за натрупан житейски опит и за култиви-
рано у художника умение да наблюдава.

Разказът „Вълкът и злият дух“ остава извън книгата, а е най-много превеж-
дан – на английски, френски, сръбски и немски език. Ще го откриете във в. „Ком-
сомолска искра“ (1987). Отново се срещаме със съвсем истинска история, откри-
та и разказана от писателя в манастир надалече от Пловдив. История за пътя на 
поклонника, за светостта на духовното огнище, за съдбата на една молитва. 

След силния и щастлив старт на „Пентакон“ (книгата е отразена чрез много 
отзиви в пресата и на Априлската литературна дискусия през 1989 г.) Димитър 
Атанасов се чувства отговорен да защити постигнатото с втора книга. Както 
вече знаем, условията за това са поне две – да няма измислица, да има драма-
тургия. Идеята идва – като се казва – „случайно“, но съвсем навреме. Творецът 
посреща напълно подготвен своята мисия да научи и да разкаже една изцяло 
истинска съвременна история за полудиви коне в Стара планина. Историята се 
превръща в легенда чрез създаването на „Тарпани“. Издаден през 1992 г. (изд. 
„Хр. Г. Данов“, Пловдив), романът е ярък пример за това, как от реалността 
може да се вземе удивителен факт и да се съхрани в литературна форма.
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„Един лесничей намерил кости на коне високо в планината. Скелетите 
били наредени в кръг с черепите навътре. В средата – скелет на малко конче. 
Историята ме порази. Не знаех, че в Стара планина има такива коне. Реших да 
ги видя. Отидох в Карловския балкан – под връх Купена. Намерих ги. Уверих 
се, те наистина бяха диви – с дълги опашки, неподковани, с неподрязани гриви. 
Косъмът – като коприна, телата им – силни, здрави... Раснали на зелена трева и 
на свобода. Страхотно излъчване имаха тези животни!

Поживях там, снимах ги, разпитвах местните хора... Чух за бяла кобила, 
която имала табун. Това е изключение, само жребците водят табуни. Но тя 
била силна, красива. Имала малко конче. В началото на зимата започнали да 
ги преследват бракониери и табунът избягал високо в планината. Там ги хваща 
първата виелица. Вероятно конете са искали да стоплят малкото с ноздрите 
си, за да го спасят. Така ги засипва снегът. Късно напролет лесничеят намира 
скелетите.“

Димитър Атанасов разказва така, сякаш току-що е бил под връх Купена и е 
видял тарпаните. Речта му е стегната и ясна, обхваща събитието и го поставя в 
кръга на класическото триединство, вдъхва му живот чрез личното си съпри-
частие. Позволявам си този по-дълъг цитат не само защото той хвърля пряка 
светлина върху зараждането на творческата идея, а и заради възможността да 
наблюдаваме как драматургичното мислене може да продуцира роман, спаз-
ващ контурите на жанра.

Интересна е социално-политическата рамка, в която е поставено дейст-
вието. Пародията без прикритие е насочена към смешната (от днешна гледна 
точка) обществена или административна роля, наложена на героите. Хората 
са впримчени в система без избор и изход – тя ги обезличава и ги води мно-
го далеч от хармонията и от природната мъдрост. Истински човешки облик в 
този роман имат конете. Те са олицетворение на достойнството, на трагичния 
стремеж да останеш верен на себе си. Благодарение на тях оцелява идеята за 
свободата. 

Смея да заявя, че „Тарпани“ е най-ценното произведение на Димитър Ата-
насов. Тази книга, погледната извън художествените условности, представлява 
философски и морален резерват, в който е съхранена част от богатството на 
нашата земя. 

През 1996 г. излиза романът „Сметище за надежди“ (ИК „Летера“, 1996). 
Писателят се намира в изключително интензивен период. И преди той е ра-
ботил само в сферата на културата, сега продължава тази линия като журна-
лист и публицист. Във вестниците „Глас“, „Провинция“, „Пловдивски новини“ 
Димитър Атанасов ръководи екипите „Култура“ и е първият, който поддър-
жа ежедневна страница за култура. Да прибавим към това наситения с обрати 
обществен живот, ежедневието, изпълнено с непредвидими промени... Това е 
времето, когато хората се вълнуват от избори, от инфлацията (от курса на до-
лара – 3000 лв!), не от литература. Условията са тежки за отдаване на такава из-
искваща концентрация и самовглъбяване работа, каквато е трудът на писателя. 

Елена Диварова • Кръговете на ...
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Но „Сметище за надежди“ се появява въпреки динамиката и многопосочните 
ангажименти, а също показва, че авторът не се е главозамаял от успехите на 
предишната книга („Тарпани“ е отличен на националния конкурс за роман на 
ДИ „Хр. Г. Данов“ – Пловдив за 1990 г., печели наградата за литература „Плов-
див“ през 1993 г. и националната литературна награда „Светлоструй“ – пак 
през 1993 г.).

Новият роман поднася оригинален начин за навлизане в проблематиката. 
Ориентири в текста са имената на героите. Всяко име, което е или прякор, или 
библейско по произход, е натоварено със специално значение. Би било инте-
ресно да се изследват тези имена – те отвеждат до някого или до нещо, като 
очевидно са част от характеристиката на героя (например „каракаш“ означава 
черновежд; „бурунсуз“ – нос като картоф, и т.н.) А библейското звучене, с което 
се отличава названието на главния герой, сочи положителния заряд на образа 
и съпътства четенето сред отблъскващата панорама на Сметището. Без да носи 
послания в откровено християнски дух, текстът ярко поставя силата и красо-
тата на божествената любов срещу света на примитивните човешки страсти. 

Макар че е доминирана от изключително тежки, понякога дори отблъсква-
щи картини и внушения, книгата не може да се окачестви като „черен роман“. 
Гротескното изображение е балансирано чрез фино чувство за хумор, изразя-
ващо преди всичко разбиране към обикновения човек с всичките му делнични 
пороци и снизходителност към неговите заблуди. Със сигурност авторът отри-
ча не героите си, а модела на живот, който те създават. Изразено е предупреж-
дение, че ако продължаваме по този начин разграждането на обществото, мно-
го бързо ще стигнем до своето самоунищожение. „Не се ли страхуваш, че ще те 
обвинят в мизантропия?“, обръща се към автора Генчо Стоев, когато се запоз-
нава с ръкописа, макар че харесва романа. Въпросът е резонен, необходимо е 
читателят да преодолее ужаса от близката среща с мизерията и нищетата, за да 
проумее грижата и болката за човека. А има и други, не по-малко основателни 
въпроси – как се е стигнало дотук? Селянинът някога е свещенодействал, об-
работвайки своята земя, а сега нехае за нея и тя се превръща в сметище. Какво 
е оттласнало хората от труда, от връзката с вековни нравствени устои, кое е 
осакатило достойнството им? Каква е тази чудовищна демагогия, чрез която 
властта и потисничеството са успели да изкривят човешките възприятия? Глу-
паво е да страдаме по изгубените си надежди, без да търсим причините, довели 
до безизходицата в обществото. Мисля, че и тях ги има в романа.

Заради такива въпроси книгата не е приета от читатели с категорични 
политически пристрастия. Трябва да минат повече години, за да бъдат трезво 
преценени наслагваните (като на сметище!) отражения на не едно десетилетие. 
Текстът е труден за четене и стои далеч от литературната безвкусица. Лишен от 
романтична украса, той изобразява разрухата – морална и обществена – и ако 
успеем да я понесем, ще видим на дъното £ оцелялата нежност и последната 
любов на земята.
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Защото „Сметище за надежди“ е антиутопия, но романтична линия в него 
има. В контекста на мащабната социална трагедия двама души се опитват да 
намерят път един към друг. Това е любов извън обичайните рамки, необясни-
ма, нетипична – със сигурност истинска. Той (Адонай) е неръкоположен све-
щеник, тя (Дежа) – отритната от обществото, увредена, но способна на чувства. 
В свои отделни прояви Адонай е проводник на древните завети. Говори на не-
познат език, затова го смятат – както винаги става – за луд. Поради невъзмож-
ността да спре ближните си в тяхното самоунищожение, той сам се осъжда на 
смърт. За да повярваме в светостта му, ни помага любовта. Любовта в нейната 
всеобхватност и многопосочност мотивира проявите на героя и неговата ми-
сия – да открие и разбере истината, да я запише и да я предаде на хората. 

Произведението няма светъл финал. „Знам, че това няма да се хареса на 
много читатели. Отхвърлих щастливия финал, защото не обичам да давам ре-
цепти – казва Димитър Атанасов. – Аз само бъркам в раната и оставям викът 
от болката да звъни в ушите на читателя. Играя ролята на автор, не на лечител.“ 
Въздействието на „Сметище за надежди“ без преувеличение може да се наре-
че разтърсващо. Не само с написаното, но и с премълчаното. Откривам тук 
повече поетичен, отколкото драматургичен заряд (обратно на това, което е в 
„Тарпани“). Ако има драматургия, тя се дължи главно на позицията на автора 
спрямо действието. Дори според цитираната по-горе фраза той „играе“ ролята 
си на повествовател. Свидетели сме на надсловесен диалог между писателя и 
обществото, в който Земята е отдавна забравеният от публиката Хор.

Все още е 1996 година, романът „Сметище за надежди“ е номиниран за на-
ционалната литературна награда „Огнище“ и от печат излиза сборникът „Сре-
днощни портрети“ (ИК „Хермес“). Той включва творчески портрети на пло-
вдивски (или свързани с Пловдив) художници, музиканти, артисти, писатели 
и техни изяви в разстояние на една календарна година. Точно тридесет имена, 
сред които „водят“ артистите – десет портрета, отразяващи и десет значими 
събития в живота на театъра. Едва ли е нарочно, но е обяснимо – пристрас-
тията на белетриста си остават близо до сцената. Следващите в „класацията“ 
(която е само моя, тук състезание няма) са представителите на изобразител-
ното изкуство. Живопис, дърворезба, графика; галерии и изложби – все пак 
Пловдив си остава град на художниците. Тяхното „второ място“ в книгата се 
дължи на факта, че някои прескачат от едно изкуство в друго. Например Петър 
Змийчаров – драматург, изкуствовед, художник, философ – е представен чрез 
своя изложба графика, но е отразен трудът му в различни сфери на изкуството, 
а също и като преподавател в НАТФИЗ.

Поезия и белетристика, литературна критика, есеистика, изкуството на 
преводача, трудът на издателя – малко са пишещите, които остават верни на 
първата си любов в литературата. И слава Богу, защото как иначе осемте имена 
на условно наречените писатели биха дали такава пъстра скица на литератур-
ни събития, свързани с Пловдив. Като прибавим и имената на тримата творци, 
свързани с музиката, ще получим пълното съдържание на „Среднощни порт-
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рети“ – книга, започнала като поредица публикации във вестник „Глас днес“, 
жанрово ориентирана към публицистиката, стилово издържана с мярата на 
високия литературен вкус – „без клюки и ровичкане в мръсно бельо“, както е 
казано в предговора. 

Четива от подобен род не са много. Трудно е в ограничаващата форма на 
очерка, на репортажа да се постигне художествено въздействие. Възможността 
да бъде създаден литературен шедьовър е нищожна. А читателят иска актуална 
информация, иска критерии и ориентири сред „демократично“ освободения 
пазар на изкуството. В този смисъл среднощните портрети на Димитър Атана-
сов са повече от ценни.

С още нещо е интересна 1996 г. за творческата биография на Димитър Ата-
насов – той придава оригинален израз на обичта си към театъра, като става 
автор, съставител и редактор на интересно издание – „Изкуството като спасе-
ние“. Това е нещо средно между монография, брошура за театрален спектакъл, 
алманах... Отбелязан е петгодишният път на Малък театър – Пловдив. Просле-
дени са всички постановки, представени са отзивите на критиците, на преса-
та, споменати са всички творци – актьори, режисьори, сценографи и компози-
тори, технически лица и организатори, работили през петте сезона за идеята 
театралното изкуство да заема достойното си място в живота на обществото 
въпреки периода на криза. 

С оформлението си книжното тяло сякаш говори езика на сцената. От 
страниците лъха аромат на декори, излъчва се духът на театралната бохема. 
Фотографии и приятелски закачки се редуват с редове от критически статии и 
с гласа на създателите на това театрално общество. То е сформирано, за да даде 
убежище на сценичното изкуство и на неговите почитатели, за да спаси (как-
то подчертава заглавието) диалога между хората, превърнат в изкуство още в 
древността. Сериозните проблеми в съдбата на театъра са поставени заедно с 
много конкретни идеи за преодоляването им; наред с това личи задълбочено 
познаване на спецификата на театралното изкуство. 

Следват години, посветени изключително на драматургията. Заглавията 
на пиесите, създадени през последното десетилетие, чертаят пътя, по който 
драматургичното мислене превежда белетристиката на езика на сцената. Ясно 
е, че голямата любов на Димитър Атанасов е театърът. Тази част от творчест-
вото му изисква отделно внимание и професионална оценка. Ще се огранича с 
това, да направя кратък обзор на произведенията.

„Небесна кръчма“ (1999) е публикувана в сп. „Проглед“, №1–2/2002 г. и по-
ставена още през 2000 г. в драматичните театри в Пловдив и Силистра.

„Зелено“ (2000) е поставена през 2002 г. в студентския театър „Алма ма-
тер“ в София, има вече 96 представления за седем сезона и още се играе. Във 
варианта си като радиопиеса (2003) е излъчена по програма „Христо Ботев“ на 
Българското национално радио и по радио „Пловдив“.

Пиесата е номинирана в националния конкурс за нова българска драма-
тургия на фондация „Концепция за театър“ (2000). Отличена е с голямата на-
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града за драматургия на националните Друмеви театрални празници „Нова 
българска драма“ – Шумен (2001). Присъдена £ е награда и в националния кон-
курс за българска драматургия на Министерството на културата и ДТ „Иван 
Радоев“, Плевен.

„Няма страшно“ – пиеса от 2002 г., номинирана на националните Друмеви 
театрални празници „Нова българска драма“ – Шумен (2003).

„Дъжд“ (2002) е радиопиеса, излъчена по програма „Христо Ботев“ на Бъл-
гарското национално радио и по радио „Пловдив“.

„Куче в банята“ е поставена през 2004 г. в Драматичен театър – Пловдив. 
Отпечатана е в алманах „Света гора“, бр. 6 („Е“), 2005 г. Номинирана на нацио-
налните Друмеви театрални празници „Нова българска драма“ – Шумен (2002).

„Бацили“ – радиопиеса от 2004 г.
„Несклопено хоро“ – пиеса от 2005 г.
„Водното момче“ – пиеса за деца, 2006 г.
Няма как такава интензивна връзка с драматургията да не изостри внима-

нието към изворите на драматургичното мислене – област много по-дълбока 
от видови и жанрови класификации. Поел в тази посока, творецът неминуе-
мо стига до митологията и фолклора като ядро, в което битът, изкуството и 
философията са в свещено единство. Затова връзката с родното място остава 
така силна. И се открива неочаквано и много затрогващо чрез издаването на 
сборник коледарски песни от силистренския край. Авторът ги е слушал, из-
пълнявани от мъжете в семейството, сам ги е пял като дете, а днес предава тази 
ценна част от фамилната и родовата история на читателите. Под наслов „Ми-
лим Божне ле, Коладе ле“ (изд. „Литернет“, Варна, 2004) до нас достигат осем-
надесет обредни текста, съхранили силата на древното слово. Съпроводени от 
конкретни пояснения, те чертаят контурите на ритуала, попълват представите 
ни за извършваното през коледните нощи тайнство. Редом стоят имената на 
жители на село Айдемир, Силистренско – така книгата придобива стойност 
на документ. Откроява се името на бащата, комуто е посветен този сборник – 
Иван Димитров Атанасов, известен танцьор и певец, носител на златни медали 
от националните фолклорни събори в Копривщица, дългогодишен цар на ко-
ледарите. Това посвещение ни прави съпричастни на взаимността между две 
поколения и изтъква ролята на песента като духовно наследство. 

Забележително е следното обръщение: „Моите предци – на мене, аз – на 
вас, а вие – на вашите деца!...“ Виждаме твореца в неговата следваща роля – 
на медиатор. Той довежда до съвременността послания, кодирани в митоло-
гични образи. Наричания за здраве и берекет, споделени вълнения, идеята за 
някаква всеобща справедливост, за ненарушим ред – от прага на родния дом 
та чак до Райските трапези – всичко е запазила народната реч. Царе и светци, 
моми, момци, самият Господ и Богородица участват в диалог, който върти ко-
лелото на живота. Повторенията, фонетичните особености на източния говор, 
канонизираните фрази показват богатство от стабилни словесни структури. В 
тях със сигурност се съдържа енергия, която може да материализира доброто. 
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Трябва само да повярваме в силата на думата и да се върнем назад във времето 
– когато в ключовите моменти от годишния цикъл човешкото мислене е търсе-
ло сцена и се е превръщало в изкуство. 

Вероятно първата школа на творци като Димитър Атанасов е фолклорът. 
Това е среда, възпитаваща възприятията на бъдещия поет или драматург. Син-
кретичната природа на обреда, органичната връзка песен–танц–игра е универ-
сален модел, от който произлизат безброй инвенции. Непосредствените връз-
ки с фолклорните елементи могат да отпаднат, авторите могат да стигнат далеч 
в търсене на авангардни форми, но живот в техните творби ще има, ще има 
ценна съдържателна сила. Защото ние не можем да направим нито една реална 
стъпка в живота или в изкуството, ако се откъснем от своите корени.

Увлекателни четива на този автор ще срещнем и в електронните издания. 
Това са неговите пътеписи, отразяващи пътувания в Китай и Македония и под-
насящи ценни сведения за обществения живот в тези страни. А погледът му 
именно на общественик, на социално ангажиран интелектуалец към култур-
ните явления е интересно заявен в публикуваното в litrernet.com изследване 
„Европейските езици срещу новите берлински стени“.

През есента на 2008 г. от печат излезе най-новата засега книга на Дими-
тър Атанасов – „Запазено място“ (ИК „Жанет 45“, Пловдив). Това е сборник, 
включващ пет пиеси, писани в периода 2002–2008 година. Всяка от тях е пуб-
ликувана в различни литературни издания и има свой път към сцената. Бро-
ени дни по-късно обществената дейност на писателя бе проявена чрез уникал-
ното и луксозно издание „Храм „Свети великомъченик Димитър в Старинен 
Пловдив“ – четиво, което проследява историята на този паметник на култу-
рата, почерпана от всички известни писмени източници и ценни фотографии. 
Съставителството и редакторската работа върху сборника съдържат дълъг пе-
риод на събиране и класифициране на материалите и съвпадна с цялостната 
реставрация на храма, организирана и осъществена по идея и с усилията на 
Спомоществователно сдружение „Свети Димитър“, учредено от 25 пловдивча-
ни с името Димитър – изтъкнати интелектуалци и представители на различни 
професионални и бизнес среди.

По всичко личи, че творческият и общественият път на Димитър Атанасов 
е отворен – почеркът му на драматург и в белетристиката, и в стиховете, дори 
в жеста, с който разкрива своя пиетет към фолклорното наследство и тради-
ционните християнски ценности, е разнообразен и продуктивен. Това умно-
жава възможностите за точен израз и читателят с право може да очаква още 
интересни срещи с този автор, който умее да отразява творческите импулси 
един в друг и да поставя своите думи на кръстопът.
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Красин Химирски

ЛЮБОВНИ ПОСЛАНИЯ ОТ ВЕКОВЕТЕ
Отдън вековни лесове, от зеления губер на високи бърда, от поднебесната си-
нева на скалисти планини изничат чудновати изваяния, покрити с горски мъх 
и лишей. Свидетели на древна цивилизация, те наподобяват миниатюрни ка-
менни къщурки без прозорци и врати. От тях изничат душите на забравени 
образи, обитавали някога тези далечни места.

Застанете ли пред странните изваяния и се запитате какво е това, ще чуете как 
днешните балканджии, както и древните богомили, ги наричат с хубавите българ-
ски думи „белег“ или „знак“, „камен“ или с непознатата босненска дума „стечак“. 

Сивите недостъпни изваяния оживяват, зърнете ли релефни изображения 
върху тях. Върху вертикалните стени на паралелeпипедите се тълпят жизнера-
достни люде от минал живот. Юначаги с вдигнати разперени десници възтор-
жено ви приветстват. Ловци, въоръжени със стрели и алебарди, гонят елени и 
глигани из гъстите гори. Трудолюбиви хора събират щедрите плодове на при-
родата и на неуморните си грижи: наляти със слънце гроздове, сочни ябълки и 
круши. Пременени балканджии и балканджийки, отдали се на радостта от жи-
вота, вият самодивски хора и кръшни ръченици и се реят из зелените простори. 

А когато сред мъха и лишея „знаците“ проговарят с родни кирилски слова, 
разбирате, че сте попаднали на каменни послания – един позабравен еписто-
ларен жанр. И мигом се сприятелявате с тези непознати души, неволно ставате 
техен изповедник. Мълчали дълги и глухи столетия, те се радват на срещата с 
близко същество, надпреварват се да ви изкажат насъбралото се в душите им. 
Не ги корете за доверчивостта им, не ги прекъсвайте! Срещата с тях ще ви се 
услади, ще ви достави удоволствие, каквото рядко можете да изпитате в днеш-
ния забързан, объркан и жесток свят. 

Вслушайте се в мелодията на старинните славянски имена: Аста, Сипара, 
Косара, Калия, Богдан, Станац, Дидодраг. Чуйте техните послания. 

Средновековните богомили и богомилки са земни люде. Те не бягат от зем-
ните радости, не се поддават на проповедите и обещанията на духовните во-
дачи. Не търсят райско щастие в отвъдния свят, а живеят пълнокръвен живот 
тук, на земята.

Женските характери от онази отминала епоха са силни и своенравни. Те 
познават любовта и не се срамуват от нея. Напомнят за Самуиловата щерка 
Косара, която, водена от състрадание, измолила освобождаване на пленения 
черногорски княз Владислав и станала негова жена. 

В каменните послания долавяме поетиката на традиционните босненски 
„севдалинки“ и нашите народни песни. 

Каменен надпис от „лето 1422, когато се радваха сретните“, споделя печал-
ната съдба на младата щерка на Богдан Злоушиц – Аста. Напускайки земния 
свят в утрото на своята младост, тя се обръща към своя любим:
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Асе (тук) лежи Аста, щерка на Богдан Злоушиц, а не ми се лежи.
Как привечер сега с радост бих се разходила с теб из ливадите и бих ти 

дала онази целувка, която искаше да получиш. 
Та дори и небето да пукне.
Не бих жалела, нито бих се срамувала.

Усещаме, че нещо трагично се е случило с любимия момък. В началото на 
бурния петнадесети век цветущата по-рано Босна е в упадък. На Балканите 
вилнеят турските пълчища. Турските нашественици, вече покорили българ-
ските и сръбските земи, след кръвопролитни боеве завладяват голяма част от 
Босна. Обезкръвената балканска държава изпада във васална зависимост и от 
северния си съсед – католическа Унгария. Влюбеното момиче е покрусено от 
загубата на любимия момък, паднал в жестока битка. Подобно на Шекспирова-
та Жулиета тя не може да понесе фаталната раздяла и доброволно напуска този 
свят. Но в предсмъртния миг Аста намира сили да отправи призив към връст-
ниците си и към нас, изпълен с жизнен оптимизъм и изстрадана мъдрост:

Нека онзи, който не е сторил онова, което аз не направих, да го стори, за-
щото едва сега зная колко тежи на душата неизпълнено обещание.

Разделяме се с болка с благородната и чиста като планинска роса Аста. 
Следващата каменна изповед разкрива пред нас силата на чувството и рани-
мостта на друго благородно сърце. Младият воин Станац от Долна Згошча 
разказва за случило се трагично събитие през „листопад (ноември) 1209 лето, 
месец хубав, но тъжен“. Преодолял множество смъртни опасности, момъкът се 
завръща здрав и читав върху крилата на любовта в родния край:

Не ме убиха седем рани от стрели, копие или (бойна) секира, не ме разкъса 
горски звяр, не ме погълна речен вир, нито огън или зима заличиха следите ми.

И точно когато очаква среща с любимата, радостта му е попарена. Сразява 
го неочакван удар на съдбата, пред който той се оказва беззащитен.

Уби ме Сипара, която ми се обеща, а на друг стана жена.

Той не вижда живот за себе си без любимото същество. В предсмъртния си 
час воинът великодушно £ прощава стореното, но не може да скрие мъката си 
по осиротялата рожба, плод на тяхната любов: 

Просто да £ е всичко, но аз ще сънувам моя син, макар сега да съм сам.

Героят на любовната драма от Долна Згошча се обръща към онези, които 
остават след него на белия свят. Той вярва, че духът му ще продължи да живее 
в каменния „белег„:
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Не ми отмествайте този камък. В него са очите ми, с които и по-ната-
тък ще гледам звездите и Сипара.

През по-ранната 1167 година, „когато горите бяха пълни с вълци“, света на-
пуска Дидодраг Гояк от херцеговинското селище Радимля. Той се обръща към 
майка си в духа на народната песен с въпрос, който и днес често си задаваме:

Защо ме, майко, роди?
Дали защото тук има повече лъжовно слънчево злато, отколкото сънища, 

повече вятър, отколкото добри речи, повече празнота от любов, повече лъжа, 
отколкото истина, повече вземане, отколкото даване.

Защото дните тук не са изпълнени от времето, а повече с мор, нощите не 
са съд, пълен със сладки сънища, а буря, изпълнена с горчивина.

Попиваме съкровените слова на Дидодраг, завладени от тяхната искреност 
и правота. Дълбоко разочарован от живота, Дидодраг не може никъде да наме-
ри радост и удовлетворение. Навред вижда неправда, лъжа и измама. Едва ли 
всеотдайните грижи на майката могат да му донесат утеха?

Защо ме ти, майко, роди?
Да бъда жаден, да бъда гладен, морен, тъжен, и ти с вода да ме напоиш, със си-

рене и хляб да ме нахраниш, да ме с постеля отмориш, със смях да ме развеселиш.

Ето, че отново се срещаме с любовна драма – измяната на любимата Коса-
ра, фатална за младия босненец: 

О, майко, всичко не би било същото, а съвсем другояче, ако Косара желаеше 
да се съберем. Но тя не желае това. Желае го – но с друг. А аз искам само нея. И 
заради това загинах. 

Отишъл си от света, Дидодраг Гояк е убеден, че неговата саможертва не е 
напразна. Той вярва, че има Видовден и божие възмездие. Вярва, че неговата 
добродетел ще бъде възнаградена и отново ще се върне на земята прероден:

Но, майко, то не е било залудо. Защото, когато тя бъде стара, сърдита и 
зла, и кога след нея, майко, никой няма да се обърне, а онзи неин Юрайе я изгони 
от къщи и когато няма къде до остане, ни да отиде, тогава ще се сети за мен, 
младия, за мен и моята любов. Но аз тогава, майко, няма да дойда от небето. 
Отгоре само ще гледам всичко това. Затова, майко, умрях млад. Поради това в 
някой бъден миг ще се родя отново.

Нека разлистим още няколко страници от каменната книга. Освен трагич-
ни съдби в нея срещаме и щастливи люде.
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Тук лежим Къркса и Калия на своя, на родна земя в Ключ. Обичахме се и по 
любов станахме мъж и жена и Бог ни даде много деца.

Това е каменната изповед на съпружеската двойка Къркса и Калия отпре-
ди пет и половина века. Живели в любов, мир и съгласие, те напускат света по 
едно и също време. 

Бихме възкликнали – ето една наистина щастлива двойка, мечтата на вся-
ко съвременно семейство. Но дори и върху слънцето има петна. С течение на 
времето в съвместния хармоничен живот се явяват неизбежни пукнатини:

И тогава, двадесет години след нашия първи съвместен листопад, се гледа-
хме дълго и разбрахме, че виждаме различно и имаме различни желания.

И зачудихме се, че нашият съвместен живот ни направи по-различни, от-
колкото бяхме преди.

Горчива констатация. Съпрузите водят полюбовен спор, част от човешка-
та им природа. Причините за него не се крият в недоразумения или неволни 
грешки. В този вечен диалог се чувства волята за еманципираната среднове-
ковна жена, която търси и отстоява своята самобитност и идентичност. Се-
мейната двойка ни моли да не тревожим тяхната памет и да не прекъсваме 
отвъдния им спор. Подобно кощунство би предизвикало тяхната повторна и 
окончателна смърт.

Не преобръщайте този камък, защото и сега на месечина костите ни во-
дят спор кой и доколко е прав и кой не, та в своята смърт повече се отчужда-
ваме, отколкото в живота.

Ако разделите костите ни, един без друг бихме отново и окончателно ум-
рели в нашата втора смърт.

Кратък е земният живот, но каменните послания продължават да живеят 
векове, след като са си отишли онези, които лежат под тях. 

И днес древните богомилски надгробия са предмет на почит и поклонни-
чество. Много пътеки водят към каменните „белези“ сред бърда, гори и усои. 
Някой е изтребил дивите трънаци и храсталаците, които ги задушават, поста-
вил е свещица и свежо цвете върху сивия камък. 

И ние мислено поемаме по утъпканите пътеки и мълвим съкровените 
близки кирилски слова. 

Сараево, 2002–2005 г.
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КАМЕННАТА ГАЛЕРИЯ НА БОГОМИЛИТЕ

От първия известен датиран надпис от 1094 г. от Радимлья край Столац 
в Херцеговина до 1447 г., когато е поставен последният датиран в този текст 
„стечак“ в с. Ходово в същия район, са изминали повече от 350 години. Това 
потвърждава стабилната богомилска традиция през Средните векове в Босна.

В един от най-ранните надписи е фиксирана годината на кончината на ве-
ликия княз Ненац, живял през ХI век. Той се прочул с добрите си дела и оста-
нал в паметта на своя народ с добродетелността си. В каменното надгробие от 
Радимлья край гр. Столац четем следното:

Този знак е прослава за княз Ненац, великия княз босански, а постави го 
сам неговият син княз Мувен с Божията помощ и на своите верни (поданици). 
Много съм направил със своите ръце на земята, но от мен никой не е паднал 
убит или мъртав.

От лаконичните редове се изправя обаятелният образ на благороден ве-
лможа, обичан от своите поданици. Където и да се намира князът, той посто-
янно живее с образа на родната страна. 

... И да оставех костите си в чужбина, пак бих сънувал само Босна.

Но посланието не спира дотук. То ни позволява да надникнем в духовния 
свят на княза. На бъдещите си поклонници той задава философския въпрос за 
познаваемостта на света. Изводът, до който стига, е, че в живота най-важното 
е самопознанието. 

Ти, който прочетеш (надписа на) тоя камък, може да си ходил и до звезди-
те. И си се върнал, защото там няма нищо, освен теб самия.

Човек може да види онова, което не е видял, да чуе онова, което не е чул, да 
опита онова, което не е опитал, да бъде там, където не е бил, но винаги и всъде 
само себе си може да намери или да не намери...

Датата на кончината и годишното време са отбелязани лаконично. С из-
вестна ирония се коментира бездушието на природата: 

Легнах в лето 1094, когато беше суша, а и на небето за мен нямаше ни една 
сълза.

Не можем да не се насладим на изящния стил на епитафията, писана преди 
повече от девет века.

Богобоязнен християнин от селището Търтисе край Фоча в поречието на 
река Дрина станал жертва на природна стихия. Праведният живот приживе му 
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вдъхнал вяра, че ще живее дълго и че след смъртта ще отиде в рая. Но съдбата 
отредила друго – убил го гръм. И той дава воля на своето дълбоко разочарова-
ние от Бога, който не е спрял подобно деяние. 

Живях мирно. На Бога се молех и зло не мислех. 
Тук, където е камъкът, ме уби гръм.
Защо, Боже?

Въпрос, на който едва ли някой земен жител е получил отговор. В отчаяни-
ето си той изрича клетва срещу всеки злосторник, който би дръзнал да наруши 
вечния му покой. И желае тази клетва да трае, докато не получи знак свише.

Да са клети и проклети ръцете, които биха ми преобърнали (камъка), до-
като не получа отговор.

Върху надгробие от Връхбосна се сблъскваме с размишленията и душев-
ните терзания на мъдреца Любльен, човек с неспокоен дух и търсещ ум: 

Аз бях онзи, който цял живот стоях на кръстопът, размишлявах, съм-
нявах се. Бях онзи, който се питаше: как така небето не остарява, а от него 
постоянно се явяват нови и нови годишни времена.

И в собата, където бях, имаше прозорец, а извън прозореца – безкрайност. 
Но аз упорито гледах надолу.

Животът е бързотечен и кратък. Смъртта слага край на всички желания 
и надежди. След нея вече няма нищо. „Смъртта е тясна за всичко“, заключава 
Любльен лаконично. 

И мислех, че моята смърт трябва в края на краищата да дойде. А с моята 
смърт идва и краят на всичко, тя е тясна за всичко.

Върху камъка разчитаме имената на каменоделеца Дражета и на майстора 
Хусан, изсекли текста през 1258 г. В съседна балканска държава по това време е 
съградена Боянската църква. 

В село Баньевичи, община Братунац, е останал „белег“ на богомилски 
старейшина – добрия гост Мисльен и неговата съпруга Бадача, поставен от 
признателната щерка Кория. Богомилът от „правата босанска вяра“ не вярва 
в първородния грях и зависимостта между земните дела и задгробния живот. 
Според него всеки сам кове своето щастие. 

Ти, който минаваш, иди си с мир и не спомняй и не гадай за нашите грехове. 
Залудо е тая работа. Нашите дни са преброени, нашите нощи погубени, наши-
те грехове са само дим.

286 алманах • Ϛвета гора • 2009



От своите крачки се плаши, те ще ти вземат главата по пътя, по който 
вървиш. 

Пред смъртта богомилът възхвалява живота и в най-първичните му фор-
ми. Какво, ако не апотеоз на живота, са думите:

И да знаеш, по-ценен е червеят, който се движи сега, отколкото всичките 
добри дела, които заедно извършихме в своя живот Бадача и аз.

Прийезда Вигань от с. Раваньска Врата, район Купреш, в близост до гр. 
Яйце в началото на четиринадесети век (1303 г.), разсъждава за преходността 
на живота и щетността на хорските усилия:

Ходих, но не пристигнах. Градих, но не изградих. Садих, но не жънах. Гово-
рих, но не изказах. Обичах, но не бях обичан.

Сега си отидох, а не ми е писано да се върна. И какво бях, като нищо не 
довърших...

Прийезда Вигань се обръща и към всеки, който прочете този надпис:

И ти не си завършил всичко, което си замислил.

В Опличици край средновековното градче Столац се срещаме с верен хрис-
тиянин, наричащ себе си „грък“, т.е. привърженик на Източното православие, 
за разлика от ширещия се тогава католицизъм.

Тук лежи Таниша Грък от Кральева Сутьеска, обичан от краля, но не сво-
боден, като ловджийски пес, принадлежащ на краля.

Неговата житейска философия е осенена от силен скепсис:

Живях, но с вода не угасих жаждата си, нито с плодове земни утолих глада 
си, защото гладът и жаждата се връщаха всеки ден в моята утроба, както 
аз всеки ден се връщах от полето в своята къща същия, но в този ден по-друг.

Подобно на древногръцкия философ Хераклит, според който човек не 
може два пъти да влезе в една река, така и Таниша отбелязва, че човек не може 
да се върне същия в дома си. Същевременно Таниша разкрива своето дълбоко 
религиозно чувство и вяра в Бога:

И постояно мислех за теб, Господи, и с молитва за Теб притварях нощем 
очите си, и с молитва за Теб сутрин ги отварях, както сутрин се отварят 
прозорците и дверите на твоя дом и на моя.
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И постоянно Те очаквах и Ти се надявах постоянно. 

Молитвите на Таниша остават без отговор и в душата му се поражда не-
преодолимо съмнение.

Но Ти не се появи, нито ми направи знак. Само тишина. И роди се в душа-
та ми съмнение, съмнение непреодолимо, а и Ти там някъде, както и аз тук, 
не чакаш залудо спасение от мен. И с тази терзаеща ме мисъл легнах под този 
белег и тази мисъл изсякох върху твърдия камък и онези, които я прочетат, 
ще видят кой от нас двоица първи ще дочака спасение.

Кончината на обезверения мислител настъпва в епохата на възход на 
тази балканска земя при крал Твърдко I. Но по същото време над балканските 
държави реално надвисва османската опасност, особено след фаталната Косов-
ска битка (1389 г.).

Легнах грък през лято Господне 1389, когато Твърдко бе крал на Босна, Сър-
бия, Далмация и западните земи, а аз тогава бях старец, който на света видя 
онова, което не исках да видя, а не дочака онова, което моето сърце постоянно 
чакаше и само това желаеше.

Най-младият син Борьен на богомилския гост (наместник на дьеда) Хотй-
ена вдига паметник на починалия през 1402 г. свой по-стар брат Линил в До-
лна Згошча, в близост до историческия център Какань. От каменното посла-
ние разчитаме някои от принципите на богомилството: щетността на земните 
въжделения, отказът от богатство и упованието на духовната вътрешна сила. 
Богомилът проникновено се вглежда в същността на нещата, търси тяхната 
първооснова.

Много съм желал, но сега виждам, че лист от лист каменен не се различава. 
И дървото може да бъде огромно като хълм, но листата му тръгват от коре-
ните. 

Богомилът изрича и вечния въпрос, вълнувал хилядолетия човешките съ-
щества:

Къде отиваш, човече? 
Нима ти е паметта вятър в нозете вместо в главата? 

Възхищава ни образният слог на изложението, талантливото използване 
на богати изразни средства. За разлика от повечето надписи, в които авторът 
на каменните текстове остава неизвестен, тук той е посочен. Това е монахът 
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Санко от Връхбосна, който определено заслужава нашите адмирации шест 
века след написването на този епиграфски шедьовър. 

В годината, когато свършва земният път на „великия бан Кулин“, първият, 
който приема богомилството като официална религия на младата босненска 
държава в Сребърна, е погребан храбрият воин Богчин Радинич. В този случай 
се докосваме до не толкова често срещаното символично погребение. Младият 
юнак е оставил костите си далеч от родната земя, защитавайки нейната незави-
симост от чужди посегателства.

Тук лежи юнак Богчин Радинич от Сребърна, Босна. Тук, където на родова 
земя е каменният белег на неговия баща и дядо и дядото на неговия дядо, лежи 
само неговият белег, защото той е загинал и лежи в чужда земя, там, където и 
слънцето е по-друго, и вятърът по-друг, и Бог, и водата, и въздухът, и людете 
са чужди на душата на моята страна.

До сетния си дъх воинът остава верен на своя владетел – бан Кулин, което 
е записано и върху неговото надгробие:

На Кулин, на меча и копието бях най-верен от Радичи и от това не ме е 
срам, нито жал...

От надписа, посветен на починалия през 1317 г. богомилски сановник 
стареца Радин от Връхбосна, узнаваме за неговото спазване на традициите на 
предците и вярност към богомилския идеал. Това обаче не му донесло спасение 
от земните тегоби. И в последния си миг той слави силата на реалния живот в 
противовес на вечния покой, който тече по „различни пътища“ от реалността. 
Това научаваме от посланието, записано от неговия син Прехтен върху камен-
ния „стечак“ през 1317 г.:

Да ти бъде угодна вечната тъма под твоя камък, старче Радине. Да е дъл-
бок и предълбок твоя сън, от който по-дълбока е.
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Янислав Янков

СПОМЕНИ НА КОРАБОКРУШЕНЕЦ*1

За една снаха да опера пешкира

Опитвам се да отхвърля от съзнанието свое всички подробности за срещата 
си с Георги Караславов. Тя беше продължителна, но лишена от събития. Всяка 
такава среща предизвиква в мен едно тягостно чувство за празнота. Влизам 
сякаш в друго измерение – безкрайна снежна пустиня и вой на вълци зад хо-
ризонта.

Безпокойството не ме остави от кърджалийската гара до вратата с издъл-
бана върху нея фамилия „Караславови“. Като драматург на театър край спо-
менатата гара аз имах тежката задача да съобщя на живия класик, че поставя-
ме драматизацията на неговата също така класическа творба „Снаха“, и да му 
кажа, че драматургът е лепнал допълнително една сцена „в кръчмата“. В нея 
нещастникът е набутал цял жепеец. Смятайте, действието се развива на двеста 
километра от железопътната гара. Но жепеецът е комунист и в кръчмата се 
мъчи да обясни на останалите герои къде е вината за тежкото положение на 
българските снахи.

Бях изпратен на срещата с думите: „Не се връщай без сцената „в кръчмата“, 
иначе си търси друг театър“.

Заставам пред високата порта. Отвътре се разхожда зло куче, голямо като 
магаре. Само че магарето не рита, ами хапе. Класикът е предупреден за моето 
посещение, два дена преди да натисна звънеца. Чакам половин час, докато ку-
чето пресипне от лай и отиде да се налочи с вода от чешмата.

Георги Караславов ме посреща без официалности. По дяволите предисло-
вието, което репетирах цяла нощ.

– Дай да видя... Ха-ха, затуй ли съм писал „Снаха“ – да ми я омаскарят.
– Знам, че са я играли в друг театър и Вие сте одобрили сцената.
– Одобрих я, защото ми звъннаха от двореца. А сега не ми звънят.
Този май иска да си отида с празна кошница, помислих си аз. На тридесет и 

три съм, но нямам вече нерви. Ще го цапардосам с китайската му ваза.
– Виждаш ли стола – извади ме от беса именитият класик, – седни да на-

пишеш нова сцена.
– Не мога да бутам текста на автора – казах с биволска физиономия.
– Но оня драмописец може, така ли? Кой те назначи тебе в театъра и за 

какво?
– Павел Матев.

* Под това заглавие продължаваме публикуването на мемоарните бележки на 
Янислав Янков за български писатели от времето на Народната република, което за-
почнахме в бр. 8 („З“) на алманах „Света гора“ за 2007 г.
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– Трябва да е изкуфял, като е назначил нехранимайко. Сядай! Пиши! От 
теб зависи дали ще се върнеш в Кърджали, или ще отидеш на майната си. Пра-
щат ми все такива сополанковци.

Закашля се жестоко. Кашля дълго. Щеше на сухо да се удави от собствена-
та си слюнка.

Изпотих се. Заврях от яд. Тръгнах към вратата. Той ми препречи пътя. И 
каза по-меко:

– Искаш ли един бонбон?
Извади кутия с шоколад, взе си бонбон и докато се усетя, я прибра. Не знам 

шашна ли ме, или ми се скъса нишката на гнева, но седнах да пиша.
Георги Караславов се изправи до прозореца, каза, че няма да ми пречи, 

което не беше вярно. Прочиства си гърлото половин час.
– Сега е по-добре. Ти си можел да пишеш! Поезията е сиромашка работа. 

Хвани се за нещо по-стабилно. Да, да... – поогледа текста още веднъж той. – Ще 
се хареса на ония глупаци горе. Умният ще усети кой се е изходил на писаното 
от чичо ти Караславов. Че то е свято нещо писането, щеше да опереш пешкира 
май... Я си вземи един бонбон.

– Откъде да си взема, като си ги скрил.
– Каза ли ми нещо? – сложи длан на ухото си Георги Караславов. – Напо-

следък ми се струва, че тежко чувам.
– Трябва да ми подпишете тук – подадох му пиесата аз.
– А ти за какво си сложен в театъра? Ще пазиш творбите ми от чужди по-

сегателства. Ще се бориш за тях. Ще те уволнят? Кажи им: Георги Караславов не 
щè да му се поправя. Значи си готов да те изхвърлят от театъра заради „Снаха“? 
Добре тогава. Съгласен съм с поправката.

Тръгнах по пътеката към изхода, съпроводен от магарето, което ме лаеше 
на идване. Този път то ми се смееше с широко раззината уста и ми остави едно 
влажно петно на задника с огромния си език.

Иван си намалява силата и пише

За да не ме обесят, в Кърджали казах, че бележките по текста са от Георги 
Караславов. Една година се мъчих в този театър, подложен на инквизиция от 
една директорка, учителка по литература. Въпросната другарка, която след по-
литическите промени от 1989 г. се превърна в г-жа Текелиева, страдаше от две 
мании – че като глупава обикновена даскалка е много умна и че като подпухна-
ла дама, минала четиридесетте, е красива толкова, че човек да се цапардоса в 
някой стълб, загледан в нея.

Затова с голямо облекчение прескачам седем стъпала от времето, за да се 
намеря в края на седемдесетте години в Габрово, в самия му център, в габров-
ската странноприемница, редактор в габровския литературен алманах, на сре-
ща с любители на поезията. Поемам дълбоко въздух, прецеден от листата на 
столетната лозница. Публиката е пъстра – студенти, учители, работяги, докто-
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ри – повечето млади хора. Габрово умее да превръща всяко начинание в съби-
тие и всяко събитие в ритуал. На сухо словото не върви. Не ми приказвайте за 
кухнята. Там има обелки от стари тетрадки, неизмити пишещи машини, раз-
пилени метафори по пода – мирише на кипнало и загоряло. Да изтрием съл-
зите си от лука и от лучените драми. На сухо словото не оживява. Прав излезе 
поетът от Добромирка.

До мен е Андрей Германов. Срещу мен е Иван Николов. Представям ги два-
мата. Магията трае около час. Маслото в огъня е налято. Градусите са хиляди.

Сервитьорката, младо момиче, е рядко красива. Който не я е виждал, се 
побърква изведнъж. Докато дойде до нас, момичето извървява целия чардак и 
не успяваме да си видим чашите. Гледаме нея.

– Това момиче ме отрови – казва Иван. – Наведи се, моето момиче, да ти 
кажа нещо съкровено – обръща се към нея той.

Сервитьорката не се навежда. Прибира празните съдини и казва:
– Като изпиете още две ракии, тогава ще се наведа.
Иван не изпива две ракии. Пристига поетесата Теменуга Цонева – да ста-

нат два гълъба, бял и чер, и сяда при нас.
– И тая ще ме отрови – жали се Иван. – Защо с Андрей не ме вземете за 

постоянно в Габрово? Каквото кажете, това ще правя.
– Не се хващам на такава работа – отговаря Андрей. – Много станаха по-

етите в тази част на България. Пък ти си и малко тежичък, като стъпиш тук, 
корабът ще се обърне. Жена ти дали ще е съгласна да те дели с две хубави мо-
мичета? Да не правиш харем?

– Ще правя. Жената ще сложа като главна в харема. От край съм, дето тур-
ци и българи заедно в мир си живеят. Колкото те са турци, толкова и аз съм 
българин между тях. В моите съседи има християнско, в мен пък има нещо 
байрямско. Така че въпросът с харема ще се реши веднага.

– Не съм съгласен – отговаря Андрей.
– Изневеряваш на приятел.
– От друго се пазя, на Габрово да не почнат да му викат Иванниколово.
След час сядаме в колата и в Боженци. Андрей взима купа колкото леген и 

забърква попара с биволско мляко. Ще се борим с тежки камъни и ни трябват 
биволски сили, за да градим дувар. В основата на дувара стоят цели канари. 
Иван вдига една от тях. С Димитър Горсов – двамата „млади“ поети на по 35, не 
можахме да я помръднем.

Кина, комшийката, гледа и се радва:
– Ти ли да беше рано роден, аз ли късно да бях се родила, нямаше да те пус-

на да си отидеш. Как ги пишеш твоите стихотворения, като си толкова здрав? 
Не чупиш ли молива?

– Намалявам си силата и тъй пиша.
– Моят Фърьо, като не я знаеше тая работа, нали беше дюлгерин, все си 

чупеше молива, проклет да е.
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Поети потрошават масата на легендата Дан Колов
В Габрово бях безквартирен, беден, но щастлив. Преспивах в редакцията – 

хладилник с една врата и с още две на другата стена. Едно одеяло, метнато вър-
ху мен, диванът и малкият електрически радиатор ме спасяваха от измръзване. 
Това одеяло издърпа Иван Николов в мразовитата мартенска сутрин, за да за-
въртя шайба и да вдигна от сън стоялия до късна нощ над белия лист Андрей 
Германов. Андрей споделяше, че нощта събира мислите, разпилени по пътища-
та. Подкарва ги като непослушни козли към белия лист, измита пространства-
та от скърцане, хлопане, тракане, от цялата дисхармония на деня. Нощем всяко 
звънче, всеки чан показва истинския си глас. В такива мигове стихът звъни. В 
такива мигове Станислав Сивриев разлюлява родопски гласове, изковани от 
чиста мед, за да заспи с успокоена душа. Наркотик взе живота на сина му. Брат 
му се препъна в кофа с горящ бензин и изгоря. Изгоря самата душа на Ста-
нислав Сивриев.

Иван носеше огромен куфар с рисунките на Андрей Германов. Предстоеше 
да излезе сборникът с поетични и художествени шаржове на двамата – Иван, 
използвал думите вместо четка, Андрей – четката като метафора. Скиците бяха 
си свършили работата в издателството и авторите решиха пътят им по излож-
бените зали да започне от Габрово.

Докато си приказвахме с Иван, Андрей пристигна. Вдихнахме по тревога 
художника Никола Николов – шеф на габровските зографи. Николов от своя 
страна разбута махмурлука на няколко свои събратя по четка. Донесоха стък-
ла. Разключиха залата на съвета. Рамковаха рисунките. До девет часа всичко 
беше готово. Около петдесет, че и повече известни и неизвестни поети, писа-
тели и критици гледаха от стените с оная физиономия, която криеха от света.

Тогава...
На вратата се появи един малък човек – метър и шейсет, излязъл от ку-

тия за обуща, натикал в миша дупка габровските обущари – да му измайсторят 
обувки с дебела подметка, с висок ток. Малкият човек Недьо Недев, завотдел 
„Пропаганда“ на Окръжния комитет на БКП, размаха къси ръце и каза с басов 
глас:

– Не можеее, не можеее! Изтипосали сте без подбор хора, дето не заслужа-
ват.

Искаше да каже, че в навалицата от личности се бяха промъкнали такива 
като мен, като писателя Йордан Вълчев, като сатирика Йордан Хаджиев – недо-
любени, неудобни за властта хора.

– Този член ли е на Съюза? – посочи с късия си пръст мен. – Не е. Този? 
Май го изключиха от Партията? Не са ли? Трябваше да го изключат. Промък-
ват се някакви неуравновесени политически персони, разни там пияници и 
пройдохи. За прикритие се наричат бохеми...

Имаше предвид отново мен.
– Това не е партийна работа. Ясно ли е?!
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– Недев, не е партийна работа. Но е изкуство – разгневи се Никола Ни-
колов.

– Казах. Точка.
Андрей почервеня:
– Всичките са достойни хора. Ако не ви харесват, няма да има изложба.
– И аз мисля, че няма да има – рече габровският Наполеон.
Иван Николов за разлика от Андрей посиня.
– Сваляй! – каза твърдо Андрей.
– Да успокоим топката – намеси се отново шефът на габровските художни-

ци. – Ще говоря с Пашов.
– Пашов е в чужбина – рече победоносно Недьо Недев. – Или подбор, или 

няма изложба. Да сме наясно. След час идвам.
Кольо се помъчи да успокои Андрей.
– Над този задник има цяла дузина по-големи задници. Въпросът може да 

се реши без кръв.
Но Иван и Андрей не го чуха. Започнаха да свалят шаржовете от стените. 

Помагах и аз.
Колко не им се моли Никола Николов. Опита се да ги завърне като овце с 

благи думи. (Кольо, тези двамата не са овце!)
Натоварихме всичко на колата и – към редакцията на алманаха.
– Сега, Яниславе – каза Андрей, – искам кръчма, най-долната, най-

прокълнатата кръчма, където няма уравновесени и свестни хора, а само прой-
дохи, пияници, бездомници, мърши, долни типове.

Започнах да играя ролята на Никола Николов. Увещавах. Молих. Виках – 
не е късно да се обадим тук и там, не ни трябва кръчма... (Дяволите да ме взе-
мат, бях ли искрен?)

– В кръчма – викна и Иван. Зашепи ми скалпа и нежно ми извъртя главата 
към вратата: – Води, поете!

Кръчмата на бай Весьо Кормилото, на бай Весьо Пачата, на бай Весьо Ду-
пала и десет още прякора не беше чиста кръчма, а още и автомобилен сервиз, 
бюро за спешни услуги и питейно заведение. Консервени кутии, части за мо-
тоциклети, ауспух от „Ситроен“, тръба за лозопръскачка, машина за мелене на 
месо, да не се увличам много, цялата менажерия завършваше с една центрофу-
га за правене на масло, бай Весьо я наричаше машина за пране на души.

Масите в кръчмата бяха масивни, тежки, също като постаменти за мъче-
ния в инквизицията. В тях се пържеха телата и духовете на професионалните 
алкохолици, на изританите от обществото неудачници, на излъганите от лоши 
жени мъже, на неуспелите с далаверите си далавераджии. Попадаха там и слу-
чайни люде като нас.

Бай Весьо ме посрещна като добър ефрейтор своя любим старшина. Раз-
бута двама-трима болни от злокачествен махмурлук хора. Извади от ада за-
хабена, но чиста покривка, подреди ни като лични гости. Знаех, че не беше чел 
нито Андрей, нито Иван – има си хас кръчмарин да чете поезия, – но като му 
ги представих, каза с поклон:
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– Чета ви постоянно. Вие сте великите писатели, като Янислав Янков.
Сравнението, макар и неточно, допадна на двамата мои ангели. Но Андрей 

още не беше угаснал от кладата, в която гореше. Добрият човек в него не може-
ше да псува, не можеше да изрича клетви... Изведнъж юмрукът му се стовари 
върху масата. Чашите изхвърчаха в небето. Мезето залепна на стената.

– Ще го смачкам този пигмей, тази искариотска въшка... Ще го излежа в 
Плевенския затвор...

Нещо запука, нещо заскърца, нещо заскимтя... Масата се размърда. Появи 
се огромна пропаст от едната страна...

– И този град ли е като... – не довърши Иван Николов и стовари юмрук в 
другия край на нещастната кръчмарска принадлежност. Пукнатината заприли-
ча на Искърския пролом. Двете половини на масата се отделиха и се капичнаха 
настрани.

Кръчмата стана на крака. Станахме и ние.
– Браво бе, хора – викна бай Весьо. – Дан Колов е удрял по тази маса, Ни-

кола Петков се е мъчил да £ свали скалпа... Какъв беше този юмрук. Съборихте 
я с един удар. Черпя кило.

– Лъжеш, Дан Колов не е стъпвал тук никога...
– Копеле! – ревна бай Весьо. – Когато Юлий Цезар говори, тъпанарите 

мълчат.
Извади отнякъде кутия с бяла боя, завъртя четка за акварел, помоли два-

мата да сложат автограф, всеки на своята половина. Но това не беше кръчмата 
на Хемингуей. След година свърталището на разбитите от лоши жени сърца, на 
пройдохите и неуспелите таланти беше затворено. Изпратиха бай Весьо на сто 
метра под Соколския манастир на заточение – да продава кебапчета.

След години, когато се намерих, не зная как, в тази забравена от Бога оби-
тел, бай Весьо се разплака.

– Къде са твоите ангели, Яниславе? – бършеше сълзите си той.
– Няма ги, бай Весьо. Отлетяха от този виновен свят.
– Ами сега кой те пази?
– Те ме пазят, бай Весьо.
– Вярно... Големите приятели се събират изведнъж и на оня свят.
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Драгомира Никова

ТАНГОТО

Музика, текст и танц в съзерцателно единство и чувствена величественост. 
Става дума за танго или за нещо повече...

Примамливо и съблазнително, меко и грубо, едновременно агресивно и сан-
тиментално, колебливо и решително, движения от сливане и отблъскване, 
световъртеж от изживявания. Чувствено, еротично, сетивно, начин да наме-
риш и загубиш себе си едновременно. Двусмислено и противоречиво, понякога 
мрачно и потиснато, но истински вълнуващо – всичко това и вероятно много 
повече се събира в разбирането и усещането за танго.

Танц само за двама, само за един мъж и една жена, които забравят света 
извън тях, това е танц за едно сърце, което се разтваря в друго.

Разбира се, изпълнението на танго не е само израз на страстта, както по-
вечето хора считат. Истината е, че в танца трябва да се оставиш символично да 
„паднеш“, за да можеш после да се изправиш с характер и с едно ново разбира-
не, с което да продължиш напред. С това задаваш съвършено различна посока 
на движение, изправяйки се с открито лице и директен поглед пред партньо-
ра си. Изразните движения на главата, ръцете и краката изразяват връзката 
между душата и тялото и възприятието на света като лишеност и даденост, 
което оформя един изказ на споделяне и разтваряне пред другия. Движения-
та на тялото са симетрични, а контактът с очи издава чувствеността в танца. 
Единият от двамата партньори поема ролята на водещия, като с това изисква 
от партньора да го следва в движенията, ритъма, импулсивността и скоростта 
на стъпките и завъртанията. Преди е било прието само мъжът да има водещата 
роля, напоследък това понятие се е размило в тон със съвременната еманци-
пираност. В танца двойката взаимно разгръща чувствата си и така всеки ед-
новременно открива себе си, но и опознава чувствеността на другия. Дали е 
танц, изживяващ агонията на невъзможната любов, или е многообразен из-
раз на човешката нужда от любов и споделеност, твърде индивидуално е да се 
каже. Едно е сигурно, това е танц, чиято посока е винаги търсеща, пластично 
подвижна и експресивно решителна.

Äèàñïîðà
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Драгомира Никова • Тангото

Тангото се среща във все повече разновидности: танго Аржентино, Ми-
лонгеро стил, Canyengue, танго Нуево, Танго Fantasia и Финско танго. Музиката 
е богата на контрасти и съдържа интровертност, която крещи да бъде изразена 
по свой собствен начин. Тя се характеризира с накъсани ритми от бандонеон, 
което внася нужното за танца напрежение. Характерни са също низходящи и 
възходящи пасажи, което оформя стиловата идентичност на тази специфична 
музика (жанр). Специфично за Финското танго например е минорното звуче-
не, което го отличава от останалите стилове. Танцът е динамичен, драматичен 
и игрови, понякога ревнив, понякога доверяващ се. Тангото не просто дава 
свобода на израза на чувствата, а е намерило своеобразна естетическа форма 
на изказ, чрез която не остават безразлични нито танцуващите, нито творящи-
те музика, нито ценителите му. Дали в изразността на ТАНГОТО има някаква 
магия, та да може толкова бързо да подчини хиляди хора по света под своя 
ритъм и въздействие? Като вид опиум въздейства и сега на ценителите в един 
широк смисъл. От края на 1990 г. то изживява своя ренесанс.

Ето и малко история: ако се върнем в Буенос Айрес през първите годи-
ни на XX-ти век, не можем да подминем една легенда – името Карлос Гардел, 
краля на тангото. Това е може би първата и единствена аржентинска световна 
звезда в музикалния шоубизнес и киноиндустрията. Гардел е великият танго 
певец, който на 12 години се инспирира от гласа на италианския оперен певец 
Тита Руфо, който чува в театър Victoria. По-късно на едно от турнетата си той 
среща своя идол – италианския тенор Енрико Карузо. През 1917 г. Гардел се 
профилира изключително като танго певец. Той е едновременно композитор, 
писател на текстове и изпълнител на класическо танго. Едни от най-известните 
му песни са „Mi Buenos Aires querido“, „Volver“, „Soledad“, „El dia que me Quieras“, 
„Si Supieras“, „Mi noche triste“ – 1917 г. Подобен съществен принос към тангото 
е достигнат по-късно само от Астор Пиацола, който превърнал в нови аранжи-
менти старите мелодии благодарение на опита си от класическата и джазовата 
музика. 

От 1-ви септември 2003 г. оригиналните записи на Гардел са обявени и за-
щитени от UNESCO като световно наследство на документи.

Когато говорим за танго, почти всеки потъва в представата си за магнит-
ната игра между червено и черно. Танц, мелодия, ритъм, сърцераздирателен 
текст – това въздейства на всеки силно и експресивно, но никога безразлично. 
В действителност това е изтанцувана любовна игра, която се изразява в страст-
на динамика, сменяща се с напрегната пауза, динамична смяна от реакции на 
тялото и движения на главата. Донякъде изглежда мистично, донякъде откро-
вено и изненадващо. 

„Тангото е една тъжна мисъл, която човек може да изтанцува“ – казва ар-
жентинският танго-композитор Енрике Сантос Десцеполо.

„Der Tango ist ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann.“ 
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Трудно е да се определи точно етимологията на думата „танго“, понеже за 
нея могат да се намерят различни преводи и интерпретации. Някои считат, че 
наименованието на този танц идва от думата tangere, което означава ‚докосвам‘. 
Други твърдят, че думата идва от африканския език – mtango, което означава 
‚кръжец, затворен кръг‘. Също можело да носи смисъл на робовладелско тър-
жище или място, където цветнокожите се събирали да пеят и танцуват. Може 
също да носи наименованието си от вид перкусионен инструмент.

Танцувалното и музикалното влияние идва от кубинската Хабанера и ар-
жентинската Милонга. Модернизираното танго Аржентино се разпространява 
най-силно от Буенос Айрес до западния бряг на La Plata. С това обаче неговото 
разпространение не спира.

Най-характерният инструмент, с който се изпълнява танго, е бандонеонът. 
Името му възниква от неговия изобретател Хайнрих Банд, в средата на XIX-ти 
век. Инструментът се свързва изключително с Аржентина и изпълнението на 
танго. Любопитното е, че през XX-ти век в Европа го пренасят германските 
емигранти от Аржентина, а още по-любопитното е, че изработката и износът 
на бандонеони е от Германия. Те били толкова лансирани на пазара по онова 
време, че дори подбивали южноамериканските – собствено аржентинските и 
бразилските. Жалкото е само, че традиционната технология за изработка на 
този инструмент вече не съществува. Счита се, че най-добре звучащите ин-
струменти са се произвеждали до края на 70-те години. Звукът, възпроизведен 
от този инструмент, наподобявал звученето на орган. Едни от най-известните 
бандонеонисти остават Анибал Тройло, Астор Пиацола, Хосе Либертейа.

Родината на тангото е Аржентина, но истинската история на тангото за-
почва от Buenos Aires (Аржентина) и Montevideo (Уругвай) към средата на XIX-
ти век. Именно там са си дали среща много култури, привнесени от хора, еми-
грирали по тези места, за да търсят по-добър живот. Една от причините за това 
става преселническата програма на тогавашното аржентинско правителство 
между 1880 и 1930 г., в която влизат предимно италианци, испанци, средноев-
ропейци и евреи.

И така, новодошлите и тъмнокожите танцували по улиците, докато се 
обособили под звуците на цигулка, китара и флейта първите стъпки танго. В 
предградията и определени части на градовете Буенос Айрес и Монтевидео 
все повече се задълбочавали социалните проблеми – безработица, дребен кри-
миналитет и проституция, което разгръща тангото до израз на силна екзис-
тенциална нужда. В този момент на морална упадъчност и бедност тангото се 
превръща в цяла културна идеология, разпространена предимно сред низшите 
слоеве на обществото. Ще бъде интересно да отбележа тук една статистика, 
според която по-голямата част от населението на Буенос Айрес по онова вре-
ме се състояла от мъже. Те били много самотни поради причината, че съотно-
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шението на мъже към жени било 20 към 1. Неслучайно текстовете на тангото 
разказват истории за жената, мъката, самотата и копнежа по нея. За кратките 
минути щастие в допира на мъж с жена по време на изтанцувано танго. 

Едва в началото на XX-ти век икономическата ситуация започва бавно се 
подобрява, като това се отразява и на широките маси на обществото. Тъкмо по 
това време ритъмът на тангото отскача през Атлантика и достига до салоните 
на Париж, където е прието с еуфория. Оттам продължава своя път на разпрос-
транение по света и става все по-модерно. До 1907 г. в Париж вече са се обо-
собили 100 школи, а клубовете и събиранията, на които се танцува, се нари-
чат „милонга“. Постепенно тангото става все по-разпространено, популярно, 
очаквано и обичано. Най-сетне и аржентинското висше общество акцептира 
този танц и с това възниква така нареченото класическо танго Аржентино. С 
разпространението му в цяла Европа тангото придобива различни нюанси и 
с напасването на отделни концепции за движение възникват и разнообразни 
стилове и школи. Разширява се възможността за използване на повече видове 
инструменти освен традиционните. 

Бих нарекла тангото танц на интерпретацията и свободата на духа, търсещ 
външен израз в движенията. Тангото има своя индивидуалност, лице и харак-
тер. Участникът в тази танцово-музикална симулираност на отношения търси 
другия, едновременно за да даде и за да вземе. Символиката на тангото се със-
тои в постоянното търсене на отговори сред житейската самота и обърканост, 
която иска да разбере, но и да бъде разбрана, да обича, но и да бъде обичана, 
да се отдава, но и да получи отдаденост. Тангото може да бъде изживяно, но 
все още не е история, понеже е музика, текст и танц в единство от плът и кръв. 
То символизира вечни неща от живота ни, които не се изгубват като значение, 
и затова е живо. То е толкова въздействащо, че не остава безразлично също 
за литературата, живописта, киното и драматургията. Този танц като изказ и 
възможности е толерантен; докато се развива, запазва основната си форма, но 
винаги е свободен за интерпретации. Той няма точна хореография, а в същото 
време има точно определен стил. Да поемеш воденето на танца, означава да 
носиш отговорността за движенията, динамиката и ритъма, в който повеждаш 
половинката си, символ на отговорността, която носим в живота си. Това е оп-
ределено чувство или преход от състояние в състояние, чийто водещ смисъл 
остава човешката нужда от споделеност. 

Световният ден на тангото е 11-ти декември.

Драгомира Никова • Тангото
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Цветан Ракьовски
на 50
ИВАН МИРЧЕВ

Иван Мирчев никога не е влизал в конспекта на т.нар. българска ли те ратурна 
класика. Литературноисторическите наративи1 го включват пла хо или въобще 
заб равят да го вклю чат в рубриката „поети на 20-те годи ни“ или „поети на 30-те 
години“ и да разглеждат творчеството му като неде ли ма част от тези периоди. 
Така се пренебрегва него вата позиция да бъде лакмус на кулминацията и из-
черпването на следвоенния сим волизъм. С това съвсем не ис кам да кажа, че 
той е съществената и главната фигура на сим волизма в България след края на 
Първата световна вой на. Мо ти вите да бъде включен в нашата поредица „не-
кано нич ната лите ратура“ са както ху дожествени (той е автор на без спор но 
добра поезия), така и процесуални – фигурата и поезията на Мир чев са важна 
част от развитието на след во ен ния символизъм, както и от проб ле ма за не го-
вото пре одоляване.

Днес Иван Мирчев е забравен поет2. Дори и изкушени от лите ра ту ра та 
читатели свързват по принцип името му само с развитието на след военния 
симво лизъм и толкова. А неговата поезия има сложно отношение към този 
проблем – за българския символизъм след 1918 г. Най-добрите сти хосбирки на 
Мир чев изли зат между двете световни войни3.

Роден е на границата ХІХ–ХХ в. (1897) и живее в родния си град Ста ра 
Загора. Той не се вписва без ус лов но в нито една от очертаващите се тенденции 
в литературния ни про цес през този период. И една от при чи ни те е, че той си 
остава, как то го на ри чат, „про вин циален поет„; през ця лото време на своята 

1 Имам предвид обзорни и процесуални трудове – като се започне с огромната 
сту дия на Г. Дворянов (вж. библиографията в края), после „Българска лите ра тура. 1880 
– 1930“ (Ив. Радославов), премине се през книгите на М. Николов, Й. Бадев, Ив. Меше-
ков, та чак до последните „истории“ на Т. Жечев, Св. Игов, Вл. Янев, Ив. Сарандев.

2 За честта на родния му град – Стара Загора – трябва да кажа, че от местни 
патрио тич ни подбуди името на поета все още пази важни стойности, свързва се с ви-
соки при носи към българския литературен процес. Обществеността на града отбеляза 
по достойнство 110-годишнината от рождението на Мирчев през декември 2006 г.

3  До края на живота си (1982) Иван Мирчев издава 22 стихосбирки. По-долу ци-
ти рам заглавията и годините на публикуването на книгите му до средата на ХХ век.
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ак тивна твор че ска ра бо та Ив. Мирчев не напуска Ст. Загора. Другата причина 
е в самото развитие на таланта му – през пър вите години на съзряването си 
Иван Мир чев е „поет символист“ (така го при е мат и критици, и рецензенти), 
ала този етикет е доста спорен. След края на 20-те години определянето на поета 
като „символист“ вече е по инерция, защото той няма нищо общо с този тип 
образност. От друга стра на, да бъ деш „про вин циален поет“ през 20-те и 30-те 
години на ХХ век, не се приема за каче ствен бе лег, нито гаран тира престижен 
статус на литера турната про  дук ция. Този факт може да се тълкува и като види-
мо де кла си ране на ав тора провинциалист от „ви соката“ лите ра тура. След Пър-
ва та све товна война делението на столични и провинциал ни по е ти, въ п ре ки 
че става с недомлъвки, вече произвежда образите на центъра и пе ри фе рията в 
нацио налната ни култура. Дори провинциалистът Гео Милев казва за тези при-
шълци, че са „вманиачени момчета“, които:

“... идват гордо в столицата, подирват връзки с „писателските среди“, обя-
вяват се за „бохеми“, образуват „кръжоци“ и най-сетне след дълги превраще-
ния, една сут рин, в началото на месеца, блясват надменно върху страниците на 
„Златорог“ или „Хиперион“. [Милев 1924: 67]

Но между 1920 и 1942 г. именно като провинциален поет Иван Мир чев 
издава 8 стихо сбирки: „Ре ки те викат“ (1920), „Тринадесет мистерии“ (1921, в 
съавторство с Ив. Хаджи хри стов4), „Есенна флейта“ (1924), „Еле гии“ (1926), 
„Видения“ (1928), „От стра нена земя“ (1929), „Златно и синьо“ (1935), „Каже-
те, небеса“ (1942). Той е достатъчно талантлив поет, а него ви те стихосбирки 
позволяват да се тълкуват като сложно вплетени в про цесуалния живот на 
българската поезия след началото на 20-те години: първо като контрапункт на 
създаващата се естетика на експресионизма (Г. Милев, Н. Марангозов, Ламар); 
на второ място – като опозитив на „сеп тем врийската“ поезия; и накрая – по тях 
може да се съди за процеса на из черпване на българския след военен символи-
зъм. Защото от първите пуб ли кации в периодиката до поредната си книга от 
началото на 40-те години Мирчев про меня видимо своя почерк, своята образ на 
система и поети че с ки инс т ру ментариум.

Като човек от Ст. Загора поетът печата първите си сериозни сти хове в пре-
тенциозното столично списание „Везни„5, редакти рано от него вия съгражда-
нин Гео Милев. Първото стихотворение на Иван Мирчев – „Въз дишка“ – се 
появява през 1919 г. в кн. 4 (с. 99), а в кн. 5 (с. 136) е по ме с те но стихотворени-
ето „Са мотност“. Тези стихове излизат в обкръжението на твор би от Димчо 
Де белянов, Христо Ясе нов, Иван Хаджихристов. Това поставя Иван Мирчев в 

4 Това е сборниче от 20 страници, издадено от „Библиотека на тракийските 
писате ли“ (Ст. Загора). В него Ив. Мирчев написва 9 от „мистериите“ – вто ра, трета, 
шеста, сед ма, осма, десета, единадесета, дванадесета и тринадесета.

5 Прохождането на поета в столично издание става още в 1914 г. – това е сп. „Би-
сери“ (ред. Иван Андрейчин). В сп. „Бисери“, може да се каже, става „кръщаването“ на 
17-годишния поет, но неговите стихове там са по-скоро слаби, отколкото явление.
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ситуация да споделя явно очертаващия се симво листичен кон текст. Дали това 
е не го вото ес те тическо кредо, ще стане дума по-късно. Веднага след вой ната сп. 
„Везни“ е на практика вторият печатен орган на българския симво ли зъм след 
сп. „Звено“ от 1914 г. Още в пър ва та си го дишнина (15.ІХ.1919 – 15.VІ.1920) сп. 
„Везни“ дава предимство на творби, споделящи тази естетика. Така например 
сиг нал ният брой 1 се отваря с тек с тове като „Ищар“ на Людмил Стоянов, „Чо-
векът с фа  ке ла“ на Николай Рай нов, „Жестокият пръ  стен“ на Гео Ми лев, „При-
каз но цар ство“ на Христо Ясе нов; в следващите броеве идват „Мъ  ка“ на Нико-
лай Лилиев, „Мария Маг да лина“ на Н. Райнов, „Мироздание“ на Хр. Ясенов, 
„Езда“ на Иван Ха джихристов, пре води от Ва  лерий Брюсов („Рамзес“), Шарл 
ван Лерберг („Блян“), Шарл Бодлер и дру ги ембле ма тич ни пред ста вители на 
бъл гар ския и евро пейския сим во ли зъм.

Първата сериозна публикация на Иван Мирчев, стихотворението „Въз-
дишка“, прави впечатление на критиката. Това е доста „объркано“ сти-
хотворение, в което се преплитат както следи от наивен сантимент, та ка и чер-
ти от симво лис тич ния почерк. То е странно и като архитек то ни ка, защото е 
ком позирано ка то двустишия, римувани съседно, което съз дава монотонен и 
не твърде приятен „тик-так ри тъм“. А това не е в стила на скрупульозно из-
чистената рит мика на символизма. В 1919 г. чрез своето списание „Вез ни“ Гео 
Милев демон стрира ам биция да поправя проце суал ните грешки в българската 
литература и да открива таланти. Още в първия брой за 1919 г. в редакторската 
рубрика „Критичен пре г лед“, водена от Гео Милев и Ботьо Савов, се констати-
ра, че в българската ли тература има “... два вида лоша лирика. Едната – стара, 
стара песен. Другата – някакъв си мо дер низъм, някакви си бронзирани фрази, 
зад които стои глупостта“ [Савов 1919: 18].

Според публикациите първата годишнина на „Везни“ минава под знака на 
символизма. Сам Гео Милев защитава „Птици в нощта“ на Н. Ли лиев и сти-
ховете в проза на Н. Райнов, косвено утвърждавайки ги като „висша сфера“ 
на творчество [Милев 1919: 19]. В амбицията си да открива таланти главният 
редактор на „Везни“ оп ределено успява с Иван Мирчев независимо от за бе-
лежките на тео рията към ритъма. Ето как из глежда то зи първи текст на Иван 
Мир чев:

Дойдох във живота през белия мост – и гдето е плакало мойто сърце –
дойдох чужденец – и отивам си гост.  лежат изнемогнали, бледни ръце,

Във жълтия пламък на скъп тамиян,  и гдето са плакали мойте очи –
без жал, изгорих завещан талисман.  цветът теменужен отдавна мълчи:

В пътеките бели на стар виноград  през вечните тайни, които руша –
въздъхва парфюмът на спомен нерад:  проблясва лазурът на мойта душа.

там, гдето са звъннали мойте следи – 
умряли са най-вдъхновенни звезди, 
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Въпреки видимата постройка в двустишия стихотворението непра вилно 
е разче те но от критиката като „сонет“ [вж. Lumen 1919: 46]. За да бъде сонет, 
не е достатъчно тек стът да се групира в стихове, подредени в схемата 4:4:3:3 
(или 4:4:4:2); нужна е и по стройка на смисъла „като со нет“. Във „Въздишка“ тя 
лип сва и това е повече от ясно. Но ано ним ният Lumen в рецензия за първата 
годиш нина на сп. „Везни“ все пак отбелязва участието на 22-годишния Мир чев 
и това е първата оценка на младия поет. Рецензентът Lumen обаче не вижда в 
то ва първо стихотворение ни що дру го освен „външен ефект“ и „оригинални-
чене“ [Lumen 1919: 46].

Външният ефект, за който говори рецензентът, не е само такъв. То ва е 
ефект по сходство, ефект, който търси идентификация с една образна си стема – 
неоромантическата. Не е задължително да разчитаме неороман ти ческата идео-
логия и образи като символистични. Те са то тален белег на интимната поезия. 
Нормално е млад и обещаващ автор да се придържа (да споделя) елементи от 
романтическия почерк. Все едно към кой период ще от не сем този автор. Така 
че дали Иван Мирчев прописва в тона и образите на символизма, или е твърде 
изкушен от младежкия сантиментализъм, е спор но. Поне „Въз диш ка“ не дава 
ясни причини за сигурни твърдения. То побира и двете изразни системи, защо-
то показно съчетава самотата (чуж де нец : гост), разбитата любов, ностал гията 
по красив спомен, умората от живота, усещането за разбити пориви. Над всич-
ко са елементарните рими (мост – гост, сърце – ръце и пр.). А те издават все 
още необработен или дори лип сващ стил.

1. По следите на символизма.
В годината, когато Иван Мирчев се явява по страниците на новото и ели-

тарно сп. „Везни“, излизат „Птици в нощта“ на Н. Лилиев. Майсто рът вече е 
показал, че символизмът не е само скриване зад набор от образи и ползване 
на определен инструментариум от лексикални единици, а и светоглед, свод от 
принципи за въобразяване на художествен образ. За ра ди това Ботьо Савов в 
своя рецензия за книгата на Лилиев казва съвсем без преувеличение следното:

„Земята ни осиротя.
Смъртта ни взе велики таланти.
Но нашата поезия сякаш ненадейно ни изпраща нова утеха – поета Нико-

лай Лилиев, нов дар – „Птици в нощта“. Нека не скърбим за музи калния устрем 
на Яво ровата лирика, за светото примирение на Илия Че рен, за голямата ли-
тературна еруди ция на първия наш естет Пенчо Сла вейков, за меките тонове 
и образи на Петко То доров, за скръбно-изваяните песни на Димчо Дебелянов. 
Николай Лилиев е живият останал след тях: най-светлото отражение на род-
ния гений“. [Савов 1919: 61]

От този текст излиза, че в 1919 година, след толкова загуби, пое зията ни 
„възкръсва“ чрез Николай Лилиев, който е наследникът на Пен чо Славейков, 
Пейо Яворов, Петко Тодоров и Димчо Дебелянов, взети за ед но. Тоест – нещо 
като еманация на българската ду хов ност и художе стве на ми съл. Според Ботьо 
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Савов поетът Лилиев живее и твори заради честта на българската литература. 
Но успоредно с него са и младите, родени десе ти на годи ни по-късно6, поети от 
едно поколение. Те дори са родени прибли зи телно в една година: Иван Мирчев 
(р. 1897), Йордан Стратиев (р. 1898), Йордан Стубел (р. 1897), Димитър Сими-
дов (р. 1898). Мирчев, Стратиев и Стубел са последните трима в съдържанието 
на амбициозния и позакъснял проект на Иван Радославов да инвентаризира 
симво лизма чрез антология та „Мла да Бъл га рия“ (1922). И тримата са от най-
младата генерация, която – спо ред под бо ра на Радо славов – ид ва, за да дока же 
школата, за да под чертае процесуал ната пер спектива на сим волизма.

Иван Мирчев е припознат като символист; в антологията Радославов 
включва 10 не го ви творби на шест страници (с. 187–192)7. През 1922 г., ко га-
то излиза „Мла да България“, Мирчев е на 25 години, а Траянов на 40. Гле дано 
поколенчески, между двамата има 15 г. разлика, т.е. те прина д ле жат на две раз-
лични поколения. Би ли било възможно това да са две по ко ле ния в развитието 
на българския символизъм, не само след войната, а и в целия почти четвъртве-
ковен период от 1905–1906 г. до края на 20-те годи ни?

Единият отговор е: Да! Защото идеологът Иван Радо славов вижда проце-
суалната връзка между тях. Не е случайна перспективата в „Млада България„: 
от Т. Траянов през Лилиев, Л. Стоянов и Ем. Попдимитров до И. Мирчев, Й. 
Стратиев и Й. Стубел.

Другият отговор е: Не! Първо, защото разликата между типа лири че ски 
персонаж у Траянов и у Мирчев е огромна, методологически ог ром на. И тази 
разлика едва ли може да умиротвори двете поколения – явно не две поколения 
в българския символизъм, а „учител“ и талантливи епигони са Траянов и мла-
дите. Второ, Траянов и Мирчев не са две фази в българ ския символизъм, защо-
то дебютната стихосбирка на Мирчев „Реките ви кат“ (1920) с някои уговорки 
споделя естетиката на символизма, но след това, след 3–4 книги зад себе си (т.е. 
в 1926–1928), пое тът пише вече раз лично.

Разпознаването на Мир чев като символист не е трудна работа за критиче-
ските оценки. Неза виси мо от първите си публикации в тъй нарече ния от мен 
„символистичен пе риод“ на сп. „Везни“ (в 1919) Иван Мирчев и след това на-
стойчиво бива че тен именно през оптиката на символизма. За Георги Дворянов 
поетът е „един от първите последователи на симво ли з  ма у нас“ [Дворянов 1928: 
168]. В твърдението на този критик се от кроя ва периодизационна грешка, за-
щото той явно мисли сюжета „бъл гарски символизъм“ само в неговото след-
военно битие. Дори Васил Пундев, ина че еру ди ран историк на литературни-
те процеси у нас, допуска ме тодо ло гическата грешка да брои към 1928 г. Иван 

6 Всъщност разликата между Ив. Мирчев и Н. Лилиев е 12 години – Н. Лилиев е 
роден в 1885 г.

7 Това са стихотворенията „Рицар“, „Самотност“, „Картина“, „Камбана“, „Тъкачи-
те“, „Каин“, „Вечерен прилив“, „Самота“, „Нощ“ и „Декемврий“. От тримата (Мирчев, 
Сту бел, Стратиев) точно Иван Мирчев има най-много публикувани стихове в анто-
логията на Радославов. И това не е случайно. 
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Мирчев за символист. Когато прави ре цензия за поредната книга със стихове 
на този автор – „Видения“ (1928), – критикът Пундев приема стиховете му като 
„късни от зву чавания на сим болистичната лирика с нейния загниващ субекти-
визъм“ [Пундев 1928: 3]. Методологическата грешка е двойна– към 1928 г. Иван 
Мирчев вече не е символист (за това – по-долу), а от друга страна, „субективиз-
мът“ съвсем не е единствената, нито пък главната същност на символи с тичната 
поетика.

И още: когато в 1933 г. Георги Цанев прави ретроспективна оцен ка на лите-
ратурата на 20-30-те години, той продължава да говори за Иван Мир чев като един 
„от младите, подчинени на общия дух на символизма“ [Цанев 1965: 89]. Сходни 
оценки правят в средата на 20-те години и Л. Стоянов, и К. Гълъбов, и Н. Фурна-
джиев. В техните рецензии за някоя от поредните книги на поета (виж библио-
графията в края) мненията са по-ско ро одобряващи, препоръките са подчер тано 
меки, а самият Иван Мир чев е приютен сред групата ав то ри, които са фактори за 
развитието на бъл гарската следвоенна поезия; в посочените критически тексто-
ве авто ри те сочат Мирчев като важна фи гу ра в групата на най-младото поколе-
ние (символисти), родено буквално на грани ца та на ХІХ и ХХ век.

На другия полюс са мненията, които ценностно отричат симво лиз ма. След 
като Мирчев е разпознат като символист, то и той, на принципа на синекдохата, 
е отречен като закъснял или като епигонстващ символист. Поезията на Иван 
Мирчев през 20-те години следователно е сложно ори ен тирана според оценките 
£: тя е или „изящна везба“ [Воислав 1924: 4], или „жалко стихоблюдие“ [Милев 
1924: 7 и следв.]. В лите ра турния ни живот още в 1924–1925 г. настъпва яростен 
отпор срещу сим волизма, и то от раз лич ни стра ни. Ясна е пози ци ята на Гео 
Милев, който още от 1922–1923 г. воюва със сим во ли з ма така, как то експре-
сио низмът воюва с всяка тра ди ция – без уго ворки, радикално задрасквайки я 
от историята на съвре мен на та ни ли тература. И е готов да отрече и своето от-
критие Иван Мирчев, щом вижда, че той не се развива отвъд, а продължава да 
стои сред сим волистите (т.е. да печата в сп. „Хиперион“). Но в про меж дутъка 
между 1924 и 1925 г. из перио диката изли зат после до вателно ста тии, които за-
клей мяват символизма или като „ненужна поезия“ [Ил. Ч. 1924: 3], или ка то 
„мъртва поезия“ [Цанев 1923; Далчев 1925], или като „сем ковщина“ [Младенов 
1924]8. Дори умереният критик Г. Цанев в статията си „Мъртва поезия“ (1923), 
разглеждайки стиховете на Й. Сту бел, Й. Стратиев и Ив. Мирчев, заключава:

„От замъка до гробищата – ето пътя на тая поезия. Без смисъл е животът 
за нея – безсмислена е тя за обществото“ [Цанев 1965: 15].

Главният редактор на „Везни“ от кри ва за ли тературата своя съ граж данин 
Иван Мирчев; но след своята книга „Жес то кият пръ с тен“ Гео Милев то тално 
скъсва със символизма и още след втората го дишнина на списанието „Вез ни“ 
става ожесточен критик на тази образ на сис тема.

8 В статията си „Декадентство и семковщина“ проф. Стефан Младенов разбира 
под „семковщина“ стилови недоумици, семантически невъзможни обрати в езика като 
„въздушна природа“ или „хладен дъх на огнени целувки“ [Младенов 1924].
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Въпреки публикациите на поети като Иван Мирчев или Иван Ха-
джихристов и Йордан Стубел из сериозни издания като „Везни“ и „Хи пе ри он“, 
през гледната точка на рецензенти и критически обзори те си оста ват „пъл-
неж“. Такава е позицията на критиката и спрямо включването на тези тримата 
в ан тологията „Млада България“ (1922).

Критиката трудно се съгласява, че млад поет като Мирчев (особено двай-
сет–двай сет и пет годишен) е способен на пробив, че неговото твор че ство 
може да има място редом до таланта на утвърдени имена като Т. Траянов и Н. 
Лилиев. В началото на 20-те години, когато след убедителния дебют Мирчев се 
вписва все по-активно в течението на символизма, есте ст вените противници 
на символизма го приемат с недоверие и остър не га ти визъм.

Вече стана ясно, че сам Гео Милев (бившият символист) е остро критичен 
към Иван Мирчев. Време е да се върна пак към цитата от Ботьо Савов – за него 
Николай Лилиев е истинският изразител на симво лис тич ната поетика. Заради 
това и критиката на Гео Милев в „Поезията на мла ди те“ е именно към после-
дователите на Н. Лилиев. За Гео Милев поезията на Н. Лилиев е „фор мална“ и 
към 1924 г. тя е „безсмислен анахронизъм“. Дра мата на „мла ди те“, сред които е 
и Мирчев, е, че „прахосват готовото богатство“ на „Лунни петна“ [Милев 1924]. 
Името и талантът на Николай Лилиев не за последно ще се спрягат като ем-
блеми на една поетическа об разност (нека припомня пак заглавията на статии 
като „Мъртва поезия“ на Ат. Дал чев и Д. Пан телеев, както и „След Лилиев“ на 
Г. Констан ти нов). По  со ка та според мен задава обаче Гео Милев. За него Н. Ли-
лиев е пое тът, който променя езика на бъл гарската поезия:

„Чрез Лилиев българската поезия стана инструмент, способен да изрази 
всич ко, но същевременно – инструмент, кой то лесно се употребява... Оттук 
нататък е ле с но да бъдеш поет – ако е достатъчно да даваш красиви словосъче-
тания, из пъс т ре ни със звънтящи съзвучия. А това е поезията на най-младата 
генерация поети (Сту бел, Стратиев, Симидов, Ив. Мирчев и мн. др.). Всъщност 
това са чисти епигони на Ли ли ев, които, като епигони, довеждат виртуозност-
та до фо кус ничество“. [Милев 1925, 1940: 132, подч. мое, Цв. Р.].

Да наречеш своето откритие „епигон“, не е трудна работа за Гео Ми лев. 
Макар че Иван Мирчев е креатура на сп. „Везни“, редакторът ни как не се цере-
мони, когато откритието не отговаря на модерните изиск ва ния пред художест-
веното слово. За времето към средата на 20-те години символизмът няма нищо 
общо с модернистичните визии и представи за из куството, които Гео Милев 
настоява да променят в движение художест вения образ, да са предпоставка за 
преодоляването на формалното съвър шенство на символизма в името на овар-
варяването на стиха.

Пъпната връв на Иван Мирчев със символизма се нарича „Лунни петна“, 
негово алтерего е Лилиев. Това долавя не друг, а Николай Райнов, който в на-
чалото на 20-те години е символист до мозъка на костите. За Рай нов по редната 
сбирка на Мирчев – „Есенна флейта“ (1924) – е доказа тел ство, че младият поет 
вече „се откъсва от властта на Николай Лилиева, който за някое време беше 
покварил сърцата и вкуса на младите“ [Райнов 1925, подч. мое, Цв. Р.].
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Интересно е, че с „покварата“ си символизмът не само прекъсва тра ди-
цията на реализма и на „потомствения демократизъм на българските автори“ 
(Боян Пенев), но и с дата 1925 година той вече е ретро градно на правление. 
Към тази дата последователите му страдат или от графомания, или създават 
само „стихотворения, които имат значение като психопа то логични документи“ 
[Младенов 1924]. Професорът Ст. Мла де нов безус лов но присъединява към тях 
Т. Траянов, Л. Стоянов, но и младите Иван Ха джихристов, Иван Мирчев. Редом 
до учителите са и „епигоните“. Кар ти ната на българския символизъм е пълна 
– това е вече остаряло тече ние, покваряващо таланта на младите, създаващо 
текстове, свидетелст ва щи за психически отклонения. Статията на Ст. Младе-
нов е от 1924 г. и това оз начава, че в тази година след три стихосбирки и все по-
сериозно присъст вие из периодиката Иван Мирчев (заедно с Ив. х. Христов) не 
е нищо друго освен „злочест римоковач“ [Младенов 1924].

Поетът се появява с първата си сбирка „Реките викат“ (Ст. Загора, 1920), 
когато е едва на 23 години. Обяснимо е и недоверието на директора на издател-
ство „Железник“, защото тази книжка от 40 страници е публи кувана в тираж 
100 екземпляра. Вероятно тя си е останала за местно по требление. Досетил се 
сигурно за това, Мирчев издава през 1921 г. заедно с три години по-възрастния 
от него Иван Хаджихристов стихосбирка със странното заглавие „13 мисте-
рии“. И така, за какъв символизъм става ду ма в тези първи опити на поета? За 
символизъм, чиято фактура се кре пи чрез чувствеността на сантиментализма. 
Ще цитирам части от такива тек с тове – както от „Реките викат“ (РВ), така и от 
„13 мистерии“ (13 М):

Пробуждам се бледен  Аз поглеждам през бяла завеса
под синя луна,   към прага на далечния ден
прегърнал сърцето   и не питам звездите къде съм,
на хладна вълна:   и не питам къде съм пленен –
дъхът ми е леден
под звездния свят,   но пробуждам към сини предели,
над мене – небето   от гранитната своя скала,
с предвечний си цвят. (РВ, с. 7) на купнежи пленителнобели
     ожъднялата горда стрела. (РВ, с. 9)

Вижда се, че в тази своя първа книга, само година след публика ци я та във 
„Везни“, поетът Мирчев е изкушен по-скоро да „оригиналничи“, отколкото 
да се учи от майсторите на символизма. Защото и „синя луна“, и „далечният 
ден“, и „сини предели“ (ако не е бял, светът задължително ще е син) са все лошо 
заучени уроци. И дават основания на проф. Стефан Мла денов да говори за 
развихрящата се „семковщина“ в езика на поезията на символистите. Същата 
поетическа картина може да се открие и в „13 мистерии“ – двамата съавтори 
(Ив. Хаджихристов, Ив. Мирчев) се надпре варват да „грешат“, когато мис лят, 
че създават образцови символис тиче с ки стихове. Но внимателното четене на 
стиховете на Иван Мирчев по каз ва, че за него символизмът е по-скоро набор 
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от фразеологизми, съвестно наслагване на „стандартните“ символи, които из-
под перото на млад поет като него зву чат вече клиширано:

В нощта печалномълчалива  О, жал! Вълните с вой и плясък
до кой ли заник необятен  отпущат бледните ръце:
ще спре за отдих царят вечен, и там, облечен в златна риза,
ще спре до ангелски дворец  и там – през Вечните води –
и кой ли ангел там – безгрешен – огромен – Водолазът – слиза
ще снеме своя чист венец  да грей до живите звезди.
пред неговия хладен блясък –  („Шеста мистерия“, 13 М)
във дар на златното сърце?

И тук лесно се откриват „печалномълчаливата“ нощ, „необятен“ заник, 
ангел, цар, „златно сърце“ и подобни. Все лексика от познат ин стру мен тариум. 
Следователно съвсем логично е посочените негативно на стро е ни кри ти ци да 
виждат в лицето на младия Иван Мирчев епигон на сим во лизма; също логич-
но е одобрението на Л. Стоянов, К. Гълъбов и Н. Фурнаджиев, когато приемат 
Мирчев като продължител на символизма.

За първи път в 1924 г. в стихосбирката „Есенна флейта“ може да се наблю-
дава как в рамките на една книга и дори в композицията на един ци къл или 
стихотворение става преплитането на черти от поне две естети че ски образни 
системи. Иван Мирчев е поставил цикъла от 7 части „Скит ник“ в началото на 
книгата си. Той е показателен с това „лутане“ между символизъм и интимно-
сантиментално-самоанализиращ се изказ:

Бленуваш ли празник и звън,  Здрависват ме повехнали от мъка,
душа безприютна? Заспи ти  уста на скитници, отхвърлени жени –
под черни неми гранити  рой дървеса сред мъртви равнини,
безрадостен, сладостен сън!  които чакат страшната разлъка. . .

Преграждат те хладни стени,  Минавам аз край студените стрехи
прегръщат те ледни полета,  с обуща груби, с гвоздеи по тях;
поглъщат те вести проклети,  тъга навяват бедните ми дрехи –
безжалостен бог те плени. . .  и хората не сдържат своя смях.

     Във тоя град съм аз случаен гост
     и пълен отзвук на безкрайни грижи,
     подхранвани от тези бедни хижи,
     в който нощем слиза сам Христос. . .

Левите две строфи са от първата част на цикъла; десните три стро фи са от 
втора и трета части. В този подбор има нескрита спекулация, но именно спеку-
лата като размишление, като точка на отразяване на об ра за е нужна, за да може 
да се сравнят символистичният и сантимен тал но-ин тимният почерци. Но зад 
образа на „скитника“ прозира и нещо друго. Най-напред това е често ползва-
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ният от символис ти те образ на Ахасфер9. След това са и връзките с други две 
интерпретации на сюжета „Ахасфер“ – поемите „Ахасфер“ на Николай Лилиев 
(писана в самото начало на 1924 г. и публикувана в сп. „Златорог“, г. V, 1924, № 1, 
с. 21–25) и на Николай Рай нов „Ве чен скитник“ (1928).

Поемата „Скитник“, която открива стихосбирката „Есенна флей та“ на 
Иван Мирчев, явно трябва да се разглежда като програмен текст за ця лата кни-
га. И нека продължа със сравненията:

Поемата „Ахасфер“ на Лилиев е от 9 части (156 стиха); поемата „Скитник“ 
на Мирчев е от 7 части (136 стиха); „Вечен скитник“ на Райнов е от 2 части 
(99 стиха). Броят на частите на първите две поеми е по ка за телен за числови-
те при страстия на символистичния език. Изказът при Ли лиев се гради после-
до вателно така – първата и деветата части са рамка; в тях изказът е в трето 
лице, т.е. лирическият субект го вори на него, на Ахасфер („но ти си бу ден, 
Ахасфере“ – „Бъди проклет на веки, Ахас фе ре“) или за „него“, за Ахасфер („Там 
от незнайни върхове нощта/ се спуща над пустините без домна,/ и с нея расне, 
съвест на све та,/ на Ахас фера сянката огромна“). Останалите части са в първо 
лице – самият ли ри чески персонаж (Ахасфер) коментира, задава въпроси, лута 
се в отго ворите, съмнява се.

Иван Мирчев изгражда своята поема изцяло в първо лице. И това е език 
на отчаянието, на покрусата. На свой ред Н. Райнов променя тона и в неговата 
поема доминира второличният изказ – „ти летиш/ нанякъде... – къде?“.

Мирчев продължава идеята на Лилиев да представи образ на веч ния скит-
ник, над когото тегне проклятието да бъ де бездомен и неприютен, но в този 
образ доминират значенията за по бе дения човек, за абсолютната безнадежд-
ност. Никак не е случайно, че и Ли лиев, и Мирчев променят кон текста на биб-
лейския мит за вечния скит ник евреин, отказал помощ и отдих по страшния 
път на Иисус към Гол го та. И двамата поети полагат важни акценти върху ски-
талчеството и без дом ността, не скриват, че искат да слеят притчата за Ахасфер 
и прит ча та за блудния син, като наблегнат на трагичното, а не на умиротво-
рението. Но, както преди време показа един млад учен, Ни колай Лилиев „из-
мества идеята за вечнодвижещия се скитник“ от не въз можността за умиране 

9  „Ахасфер“ е паралелен сюжет на библейския сюжет за пътя на Иисус към Гол-
гота, без да бъде част от евангелския прочит на последните часове на Спасителя. Евре-
инът скитник е късен прочит (редакция) на Евангелието – чак през Средновековието 
той става актуален, за да предупреди, че Христос не е само смирение и всеопрощаване, 
а може да изрича и прокоби. Сюжетът за Ахасфер, както сочи Л. Шумкова, е про дук ти-
вен в началото на 20-те г. на ХХ век в Германия. В самото начало на 1924 г. Н. Ли лиев е 
в Унтерфлинтсбах, където за десетина дена създава своята поема [Шумкова 2006]. Ар-
хетипният образ на Ахасфер не е твърде характерен точно за българския сим волизъм. 
С изненада открих, че и Ем. Попдимитров, и Л. Стоянов, и Т. Траянов ня мат влечение 
към този образ. Той е интересен за Н. Райнов, но неговата поема „Ве чен скитник“ (1928) 
не само е по-късна, а е и с изместена идея. Ахасфер на Рай нов е скитник-анти кон фор-
мист, явен бунтар – „коси разпръснати по рамената“, „окъсан, бос, висок“, „твой печат 
е вечний бунт“, „узна до сетна тайна всичко скрито“.
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(без спирното скитане) към „мо лит веното чакане на смъртта“ [Данова 2006]. 
Ахасфер на Лилиев изрича и такива думи: „аз падам пак и моля, и греша/ но 
няма смърт“. Тази идея за молитвеното чакане на смъртта всъщност не е нова, 
защото още в 1932 г. Г. Цанев казва, че „копнежът по смърт е добил най-силен 
израз в пое ма та „Ахасфер“ на Лилиев“ [Цанев 1965: 319]. В по-ново време К. 
Кузмова–Зо графова свърза българските интерпретации на сюжета „Ахасфер“ 
със Сьо рен Киркегор и неговата идея за скитника евреин „като въплъщение 
на ве ликото човешко отчаяние“ [Кузмова–Зографова 2000: бр. 10]. То по раж да 
жестовете на все ленския бунтар.

В поемата на Мирчев резонират основните поанти, достигнати от Ли лиев: 
нощта, безсмисленото очакване на спасение, усещането на страш ното прокля-
тие, а и най-важното – пространството, по-скоро пус тин ното огромно и сту-
дено пространство, из което блуждае лирическият човек. Над всичко е моти-
вът за самотата, основан върху тези ужасни и пустинни места: „ледни полета“, 
„ледно море“, „странствам през вятъра“, „мър т ви равнини“, „безумна гора“, 
„пропасти безлунни“, „пейзажите... по крити с черен сняг“, „стара земя, без-
плодна, с прекършени гра ни“. Ця ло то това ужасно пространство е потънало във 
„вечната нощ“, коя то след това е и определена: „нощта е като гарван“. Налице 
са всички прос т ран ствени и времеви предпоставки текстът да положи образа 
на Аха сфер в смисловите обеми на Киркегор – Ахасфер на Иван Мирчев е оли-
цетво ре ние на отчаянието и на страха пред битието. Той не е отчаян от ужас-
ния свят около себе си, а от осъзнатата си самота сред него.

Сред трите образа на Ахасфер (Лилиев – Мирчев – Райнов) се от кроява по-
следният: само Николай Райнов създава визуална перспектива на своя герой: с 
раз ви х рена мантия, дълга коса, окъсан, бос, висок. Освен тези черти на Ахас-
фер, които цитирах в бел. 9 (по-горе), в поемата на Н. Райнов той е повече от 
герой на романтизма – не е отчаян, а непримирим; не е смирен, а не вяр ващ; не 
е смазан от вина, а съмняващ се в нея. Заради това и реакцията му на смъртта 
на Иисус е „смях“ и „безчовечна гор дост„10. Но това е друг мо дел на символи-
стичен образ – близък до образа на пророка или закли на теля от „Български ба-
лади“ на Т. Траянов. (Но това е вече повод за друг междутекстов прочит, който 
тук не е нужен.)

Конкретните екскурси са достатъчни. Очертаха се три модела на интер-
претация на символистичния проект „Ахасфер“. Първият е на Н. Ли лиев, чи-
ято поема съчетава молитвеното чакане на смъртта с отчая ни ето; вторият е 

10 Н. Райнов завършва така своя текст: в края, сред отчаянието на Богородица и 
Йоан, пред снетия от кръста Христос жестът на Ахасфер е следният:

. . .помниш ли в тоя вечерен,
от мъка черен час
каква жестока канара
търкулна от Голгота твоят смях?
Помниш ли, че рухналата в бездни
скала на безчовечната ти гордост потопи
в морето на страданието половина свят?
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на Иван Мирчев, който в „Скитник“ слага ударението върху сю жета за веч-
ното безнадеждно и мъчително странстване; третият е в крат ката поема на Н. 
Райнов, където Ахасфер е горд бунтар, изграден по мо дела на романтически 
извисения над тълпата самотник. И тъй като ос нов на цел на този текст е Ив. 
Мирчев, време е да направя кратко обобще ние.

В поемата „Скитник“ той гради образа не само с помощта на сим во-
листичния инструментариум. Неговият Ахасфер е по-близък до мелан хо лията 
и обидата на скит ни ка невъзвръщенец от стиховете на Д. Де бе лянов, отколко-
то до отчаянието (при Н. Лилиев) или бунтарството (при Н. Райнов). По-точно 
казано, Иван Мирчев „очовечава“ и снизява ли риче с кия персонаж, като в това 
приземяване Ахасфер е по-скоро скитник както из символистичните „пропа-
сти безлунни“, така и из някакъв реален пра зен град с „бедни хи жи“, „студени 
стрехи“ и „прекършени брези“. То зи Ахасфер не е горд и надменен, нито молит-
вено смирен. Всяка строфа от поемата на Мирчев подчертава образа на побе-
дения човек, прозрял страш ната истина, че няма къде да се завърне. Също като 
при Дебелянов. Сле до вателно „Скитник“ на Иван Мирчев спазва и в същото 
време се отклонява от двусъставния модел на символистичния образ на чове-
ка. Самото ин тер текстово ползване на притчата, създадена върху библейския 
сюжет за по следните часове на Иисус, е безспорно в нормата на символизма. 
Почти половината от тези 136 стиха на поемата имат памет за това, как се бора-
ви с катего ри ал ния апарат на символизма – с персонажа, художественото вре-
ме и прос транство, с пейзажа. И в същото време поемата постоянно се опитва 
да променя, да изважда от „символистичната мъгла“ образа и да го поставя 
по-скоро в интимно-сантименталното пространство. [„Сантимен тал но“ раз-
би рам като другия, различния път на развитие на романти чес кия образ – чрез 
мотивите за страха пред битието, несъпротива, смирение, отдръп ва не от света 
„тук“ и последвалата от това меланхолна равносмет ка.]

2. Въпреки символизма.
Още с „Есенна флейта“ (1924) Иван Мирчев създава впечатление за не-

органичност на своя символизъм и по-скоро за следване на някакъв модел 
на изказ, а не за същностно преживяване на символизма. В стихо ве те от тази 
книга рецензен ти те долавят по-скоро откроена механика и де коративизъм, 
откол кото има нентна и вътрешносродна принадлежност към направлени-
ето. В книгата правят впечатление „изяществото“, обаче то е изпълнено с 
„декора тив ни нюанси“, които „не излъчват топлота“ [Воислав 1924: 4]. След 
тази сти хо сбир ка нататък поетическият свят на Иван Мир чев се променя. 
Колеба нията му в символизма започват чувствително да променят и мнени-
ето на критиката за него. Именно „Видения“ през 1928 г. дава поводи Мирчев 
да бъде тълкуван като стоящ в „първите редове на нашата днешна поезия“ 
[Пантелеев 1928: 2]. А за автор като Димитър Пан телеев „днеш ната поезия“ 
не е поезия на символизма. Да не забравяме, че Пантелеев в съавторство с 
Ат. Далчев пи ше онази прословута статия „Мъртва поезия“ [Далчев, Панте-
леев 1925].
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От 1924 г. с всяка нова стихосбирка поетът Иван Мирчев неу дър жимо се 
разделя с почерка на символизма. Началото на същинската про мяна е сти-
хосбирката „Елегии“ (1926), а сериозната разлика (разрив) със символизма 
постава сбирката „Видения“ (1928). Първият, който регис три ра промя на та, е 
Н. Фур наджиев – в рецензия за сб. „Елегии“ той оценява автора като „един от 
малцината даровити“ сътрудници на сп. „Хиперион“, но прави и важ ното уточ-
нение: че в поезията на Мирчев доминира един вече „изблед нял сим во лизъм“ 
[Фурнаджиев 1926: 120]. Според мен точ ка та на пречуп ване наистина е сбор-
никът „Видения“ (1928), защото не е въз мож но да си символист и да от кри ваш 
книга с цикъл, озаглавен „Живот“. Първото сти хотворение в не го „Път ник“ 
само намеква за онзи „Скитник“ от сб. „Есен на флейта“, за който стана дума, 
но разликата в значенията е очевидна. Пътникът вече не е скитник; пътникът в 
едноименното стихо тво рение е „прегърбен“ и „оста рял“, той е склонен на рав-
носметка, скло нен е да спре, за да чака „прав дата божия“. Но е „пътник“ сред 
реални, а не из страшно опустели и мистични пространства. От Ахасфер не е 
оста нала и следа, нито от отчая нието му. Не се забелязват и безлюдните прост-
ран ст ва, което тушира и дра ма та на са мотния човек. Нататък в цикъла „Жи-
вот“ се срещат и такива стро фи, кои то едва ли могат да бъдат отнесе ни към 
символизма:

Ти виждаш големи и кървави в душата ти, страшно разтворена,
петна по стените на къщите,   ти виждаш как в родния край
които приличат на стърви –   животът на бедните хора
и мрачният спомен се връща  скръбта и неволите знай. 
       (стих. „Нощем“)

Явно сюжетът с „пътника“ продължава. Но дали първата строфа с „кърва-
вите петна по стените“ е реминисценция за онази 1923-та и дали при помня 
нещо от „белите кървави нощи“ и контексти от Фурнаджиев и Страшими-
ров, то ва е отделен въпрос. Иван Мир чев с нито една своя книга или отделно 
сти хотворение не резонира на „вря вата на деня“, както би се изразил Пен чо 
Славейков. С тази стихо сбир ка той вече се е откъснал „от властта на Ни колай 
Лилиева“ според уместната забележка на цитирания по-горе Н. Рай нов. Съ-
противата срещу поетическите контексти и образ ност на Н. Лилиев сигурно 
е била творческа, а може и личностна, т.е. чисто егоцен трична. Иван Мирчев 
вероятно е разбирал, че не е престижно за него като поет да бъде разпознаван 
само като пълнеж в групата на сим волистите и епигон на поетическата мощ 
на Лилиев. В сво я та „Кратка история на българската пое зия“ (1925) Гео Милев 
точно поставя Мирчев сред епигоните на Лилиев. Но в тази 1925 г. поетът Иван 
Мирчев има вече две самостоятелни книги, трета книга в съавторство с Иван 
Ха д жи христов и е подготвил чет въртата си книга („Елегии“), която ще излезе 
през 1926 г. Всичко това са достатъчно сериозни предпо ставки той да събира 
смелост, за да заяви своята поетическа самостоятелност – не само от символи-
зма, но и само с тоятел ния си път отвъд влиянието на Ни колай Лилиев.
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Към смисъла на тези точки на размисъл мога да добавя стихо тво рението 
„Грижа“ от сборника „Видения“. То е с епиграф от Лилиев – „не съм поет, не съм 
мъдрец“. И без епиграфа-посвещение на автора на „Лун ни пет на“ текстът на Ив. 
Мирчев би влязъл в диалог с него. Това е диалог „pro domo sua“, диалог, свиде-
телстващ за еманципацията на по-младия автор от „вла ст та на Лилиева“. Изка-
зът на стихотворението е изцяло във второ лице, единствено число. Ето и текста:

Г Р И Ж А
Не съм поет, не съм мъдрец. . .
Н. Лилиев

И грижите на старостта покриват да виждаш как минава, плах и скрит,
големите надежди, радостта;  живота на човеците и птиците,
далеч от всяка земна суета  понесени, безкрайни върволици,
вървиш, потъваш в мисли, като в нива. към градове, заключени в гранит;

Макар че ти не си поет, белязан как сънени деца отиват рано,
да отразяваш трепета на Бога да оросят със сълзи своя хляб
и твоите уста шептят: – не мога – в големи къщи, гдето всеки слаб
от своето рождение си ти наказан детински стон отваря тежки рани.
     
     Но можеш ли ти, блед и незначителен
     поет на сънища, на свехнали цветя –
     ти можеш ли да утешиш скръбта
     на тоя град, на тези клети жители?

Макар че четенето на поезия трудно би удържало търсенето на буквален 
смисъл, тук той е на повърхността. Там има следното: обръще ние, съмнение в 
хипотетичния „ти“, комуто се говори. Но има и сериозно обвинение, и доста 
важен въпрос. Този кратък текст е показателен и с дру го: в 1928 година Лилиев 
вече наближава петдесетгодишна възраст, нор мално е Мирчев да го превръща 
в свой лирически субект, комуто вече тежат „гри жите на старостта“. Обвине-
нието е, че персонифицираната поезия на символизма (т.е. Лилиев) генетично 
е отвъдна, нейните екзи стенции не са нормалните екзистенции на „земната су-
ета“. Тази поезия вижда живота, но е над него. И въпросът логично стои като 
контрапункт накрая – „мо жеш ли да утешиш скръбта?“. Явно за Ив. Мирчев 
симво лиз  мът ще си остане занимание, самотно и драматично извисено над нор-
малното битие, ще си остане отчужден от света. И заради това – вече из ли шен.

В цялата стихосбирка „Видения“ доминират невъзможни за симво-
листичната поетика топоси от рода на: „родната къща“, „стара земя“, „глогини 
и сняг“, „кротък полски път“, „забравен стар хотел“, „стари ят огромен орех“, 
„воде ни чар“, „старобългарска молитва“. Лирически ят персонаж е свален тук и 
долу на земята; той е преодолял мисленето за света като изграден от „кули“ или 
„сънни градини“.
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От друга страна, стихосбирката постоянно държи да подчертава чисто 
земния облик на героите си, техния битов и дори прагматичен ста тус. За това 
подсказват и често срещаните „действия“ в тривиалния свят на също така три-
виалния човек: „ти, който с обич галиш кучето/ и аг нето“ („Пастир“), „седни, 
ще пием по едно горчиво вино“ („Късен гост“); „ще обли чам пак старите дрехи 
–/ оня стар и износен балтон“ („Еле гия“); „вра ти, стени студено ме целуват,/ 
и ме заливат с мраз“ („Кар тина“); „но щем спя накрай града“ („Живот“); „сли-
заш ти, от планината,/ с тояга и презрамена торба“ („Пастир“); „гроздето по 
хълмовете зрее“ („Надежда“); „запътен, гологлав и едър,/ по камъни и тръни 
стъпва той“ („Сеяч“). Тези действия и състояния на литературния човек изда-
ват дру га та романтическа основа, не тази, от която се ражда символистичният 
чо век, а съвсем различна. Човекът на тези стихове е вътре в света, около под-
скачат не сатири, фавни или други от антуража на Пан, а агнета.

Топосите и действията не напомнят с нищо за неоромантическите места 
и настроения, изразявани в символистическия почерк. Онова, което става в 
света на текста, е адекватно на читателските очаква ния за реал ност, няма нищо 
общо с отвъдностите на рицарския за мък, нито с „край су ров, страна безцвет-
на“ („Ищар“), нито с „пустинните по лета“, нито с „пъте ките на моята душа“ 
(„Жестокият пръстен“). Няма ги „брата не роден“ и „съня без пробуда“ (Т. Тра-
янов), но пък изпъкват сея чи, воде ни чари, тъкачи, „стопани със детско сърце“. 
В текста на Мирчев чувстви телно започват да липсват трансцендиранията на 
душата и на човешкото его между тук и отвъд, между света на бляна и града-
убиец „на моите мечти“ (както се изразява Н. Лилиев). В сб. „Видения“ на 
Иван Мирчев се променя и обликът на града. Той не убива мечти или неродени 
блянове, а е просто човешко, земно място, навяващо само меланхолия.

И някъде точно в средата на сб. „Видения“ се прокрадва настой чи во кар-
тина, издържана съвсем в духа и условностите на симво лизма – това е стих. 
„Вечер“. Картината на света в този текст може да се види и като кон  трапукт, 
като сепване от пределно евидентните мисли и настроения:

И тази вечер, пълна с тишина,   в далечините пада слънцето,
пронизвана от бледни отражения   разплакано, във речните подмоли;
на облаци в небесните селения,   разплакват се вдовиците–тополи,
не е тъй тиха, в кръв и светлина:  за него тук ридае всяко зрънце.
       („Вечер“ от сб. „Видения“)

Но стихове като цитираните са наистина инцидентни в сбирката „Виде-
ния“. Защото година по-късно, когато Иван Мирчев издава сб. „От странена 
земя“ (1929), много трудно могат да се открият дори остатъчни следи от сим-
волистичните изкушения на автора. Доста характерни са и за гла ви я та в тази 
книга: „Майка“, „Три луди жени“, „Една бедна душа“, „Ко либа“, „Затвор“, „Се-
мейство“ и пр. Това е забелязано и от критиката, за която но ва та книга на по-
ета вече е реабилитирала „любовта към живо та“ [Каратео доров 1929: 2]. Дори 
заклети символисти от ранга на Людмил Стоянов, давали облик на те чението 
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близо 20 години, постъпват като съ щински ренегати спрямо каузата на симво-
лизма, спрямо Иван Радославов и сп. „Хиперион“. В рецензия за „Остранена 
земя“ самият той ве че далече от символизма, Л. Стоянов вижда две съществе-
ни неща. Първото е про це суално – че „школата на символизма е отдавна изжи-
вяна„; втората конста та ция на Л. Стоянов засяга битността на Мирчев: той се 
„връща към еле ментарното“, т.е. от „отвлечените“ образи се връща към „реал-
ните“ [Сто янов 1930: 100].

През своя творчески път творецът Иван Мирчев избягва да жес тикулира 
като символист. Като такъв го разпознава критиката, и то след първите няколко 
години на неговото съзряване. Поетът и сам усеща неза видната си роля да бъде 
част от групата, да върви след образцовите книги „Химни и балади“, „Птици 
в нощта“, „Видения на кръстопът“, „Рицарски замък“. И в своята несъпротива 
срещу определения като „последовател“, „епигон“, „жалко стихоблюдие“ Мир-
чев издава неорганичността на този натюрел, който явно не е точно негов. Но 
пък е модерен за годините след Първата световна война. И когато талантът 
му наистина израства, поетът се „завръща“ към истинската лирика, към онова 
интимно и разбираемо зву чене на стиха, което винаги издава родения творец.
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Наздравица за Цветан
Забелязала съм, че юбилейните текстове обикновено биват два вида – или 
страдат от излишна патетика, или се опитват шаржово да омаловажат трагика-
та на времето, което (по-бързо или по-бавно) минава през нас и ни товари със 
своите случвания, заблуди и постижения. 

Така или инак помпозното тържествува. Затова и този жанр никак не е лек 
дори за литературните теоретици и историци, а несъмнено Цветан Ракьовски 
е именно такъв. 

Книгите му за паратекста на литературната творба, за творчеството на 
Яворов, за българските контексти, изследването върху образите на българ-
ската памет, компаративистичните му разработки, посветени на Достоевски и 
Манделщам и „Отвъд каноните“, рисуват една пъстра и жива академична тра-
ектория от интереси, която отпраща и към основите на българската модерност, 
и към това, що е памет и нация, и към литературнотеоретичното осмисляне на 
представите за канон и извънканонични норми. Ракьовски се вълнува от въ-
проса за случванията в литературата, останала встрани от мейнстрийма, пра-
ви съпоставки с други славянски литератури и залага културни „ключове“ в 
литературната компаративистика, чертае „архигеографията на следмодерното“.

Ако литературата е съкровищница на културната памет, работата на 
литературния историк наистина поставя рамки и бележи с ремарки. Но именно 
ремарките по полетата на текста култура превръщат „словото на една изкъл-
вана Вселена“ в слово на Надеждата, придават смисъл на творческите усилия. 
Доколкото творчеството е преди всичко свобода и фотогеничност на духа. 

Докато замеряме бездната със своите текстове, всичко предстои. По-до-
брата половина предстои. Бих искала да завърша с откъс на големия български 
поет Константин Павлов по повод на собствения му половинвековен юбилей:

Наздраве, колебливи врагове,
и вие, истински приятели.

Не притежавам дар за равносметки –
било каквото е било...

А по-натам?
Ще продължавам,
както съм живял.

Честит юбилей! Продължавай нататък, приятелю! Пожелавам ти много 
„чернови на сонати“ и удоволствени изкушения в света на литературата.

Магдалена Костова-Панайотова
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Портрет на професора (и не) като млад
Юбилеите са добър повод за активизиране на рубриката „Моят живот сред 
звездите“ – като разказваш за юбиляря, мотивираш собствената си значимост. 
Но първо, това може да стане при по-солидните юбилеи и, второ, някак си не 
върви да го правиш спрямо Цветан Ракьовски. Едно, защото се знаем от близо 
три десетилетия и, второ, защото при него липсва позата на класичност, която 
създава звездният контекст. Та поради това можеш да се радваш и да цениш 
другите контексти, които са много по-значими от „звездния“. 

Спомням си една ситуация преди години: нещо бях ядосан на универси-
тета, на студентите, на началниците, на всичко. Тогава един приятел отбеляза, 
че в университетите стават неща, които дразнят, но ако не работиш в тях, не 
би срещнал хора, които цениш и харесваш. Цветан Ракьовски е точно от хо-
рата, дето се радваш, че познаваш. Някак си ти е спокойно, че го има. Това ми 
е усещане още от студентските бригади, където Цецо организираше трудовия 
процес, процесите на неформално общуване в класическия топос на селската 
кръчма, както и извозването на препилото и преяло местно население до бол-
ницата в Ловеч – спомням си вицовата ситуация, когато карахме в болницата 
мъж, изял 23 кюфтета на сбора в някакво свищовско село. 

И като млад, и като не толкова млад професорът си има няколко същност-
ни качества – отговорност, диалогичност, перфекционизъм, целенасоченост. 
На него може да се разчита, можеш да му се довериш, когато казва и разказва 
нещо – за писмата на Яворов, за следосвобожденските мемоари, за Мандел-
щам, за местонахождението на неизвестна ти статия, публикувана в (почти) 
неизвестно ти литературно списание. При това нещата са разказани не за да се 
демонстрира начетеност, превъзходство, а просто защото такъв е разговорът. 
Понякога разговорът си остава там, където е проведен. Понякога става разго-
вор с продължение. От един такъв разговор тръгна проектът „Неканоничната 
българска литература“. От друг – кинолекториите в четвъртък. От трети – кон-
ференцията за Сирак Скитник. И докато воденето на разговори по нашите ге-
ографски ширини е рутинна работа, това, което следва, е по-трудно – да напи-
шеш проекта, да организираш конференцията, да поканиш интересните хора, 
да събереш статиите, да отидеш в печатницата и да донесеш готовия Годишник, 
да уцелиш момента, в който Регионалната библиотека е решила (според ня-
какви нейни вътрешни правилници) да се освободи от теченията на „Вопросы 
литературы“ и да пренесеш въпросните течения в университета, да запалиш 
студентите, да убедиш колегите, да...

Това са само щрихи от портрета на професора. Да сме живи и здрави, след 
едно-две десетилетия колективно ще го изпишем по-класически. Сега обаче ми 
се струва, че скицата е добрият вариант. Защото е по-динамична, по-човешка 
и по-искрена. Което си е точно съответствие на професора Цветан Ракьовски. 

Стилиян Стоянов
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Светла Георгиева

Завършва Художествената академия в Со-
фия  – специалност „Графика“. Има 20 самосто-
ятелни изложби и многобройни участия в колек-
тивни изяви. Работи в областта на печатната 
графика, автор е на няколко стенописа, мозайки, 
оформление на книги. Нейни творби са собстве-
ност на много галерии и частни колекции у нас и в 
чужбина. Композира и изпълнява песни по собст-
вени стихове. От 1995 г. изнася концерти в много 
градове на България, както и в Холандия (1995), 
Франция (2000), Тунис (2002, 2003), Полша (1997, 
1999, 2009). През 1996  г. издава две аудиокасети 
и компактдиск със свои балади. По покана на Полския институт, София, съставя и 
изпълнява в различни градове рецитал от свои песни по стихове на Вислава Шимборска 
по случай удостояването £ с Нобелова премия, записани на аудиокасета – „Лястовиче 
сърце“, 1997. През април 2009  г. изнася три концерта в различни градове на Полша. 
През 2009 г. издава компактдиск „Птеродактил“, съдържащ 12 песни с нейни стихове 
и музика в авторско изпълнение и съпровод на китара. Съпровод на флейта и клави-
шни – Кристиян Симеонов. Автор е на стихосбирките: „Вълчица в храма“ – 1998, „Не-
доизпито море“ – 2001, „Звезди и плевели“ – 2005. Публикува свои разкази в периодичния 
печат. Носител на наши и международни награди. Член на Съюза на българските писа-
тели и на Съюза на българските художници. Живее и работи в София.

ГРАФИТИ

Старото дърво – 
онова дърво край ъгъла на пътя,
край ъгъла на детството ми, дето
остана да помаха за довиждане…
Старото дърво –
приятелят със рицарско мълчание,
във грапава прегръдка приласкал
на пулса ми задъханите тайни…
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 Зелено слънце от разсипан смях
 през клоните ме плисна с галещ звук
 и като заклинание за вярност
 на ствола с тънка болка врязах знак:
 АЗ 
           БЯХ 
  ТУК.

Онзи мъж,
който във дъжда забързан крачи…
Онзи със мъглата във очите,
загърнат в сивата тъга на вятъра…
Онзи мъж,
с цигара гаснеща, като сбогуване,
с лице – внезапно лумнала вселена,
от краткия кибритен миг целунато…
 Отивах си, а времето бе спряло,
 висящо във небето с тъмен звук…
Като горещ печат, като кървяща рана
в сърцето му със неми устни врязах знак:
АЗ 
       БЯХ 
 ТУК.

Този свят – 
този тук, болезнено единствен…
Този крехък свят, белязал дните ни
с обещания за изгреви и истини…
Този свят – 
свят от прах, от светлини и бездни,
с една и съща неизбежност
създал и плевелите, и звездите.
 Със жаждата на преброени дни,
 с инстинкта и духа си вечност вдишвам – 
в последния си миг за да напиша
върху света като молитва моя знак:
АЗ 
      БЯХ 
 ТУК.
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СЛЪНЧИЦЕ

Слънчице утринно, 
като събудена усмивка
в седефения дъх 
на топло-сънен ден!
Тихо погали света 
и го спаси от тъмни мисли.
Огрей далеч и докосни
онзи мъж, който плаче за мен.
Дай му небе без край
и малка птица да литне в него.
Извор студен му дай
и дай му жажда и нощ и ден.
Дай му далечен път
и праг, пред който да свършва пътят.
Целия свят му дай…
ако иска света без мен.

Слънчице, търкулнато
като изгубена паричка…
В копринена тъга
приспи и този ден.
Тихичко позлати.
В мълчание и прошка всичко.
И отдалеч докосни
онзи мъж, който плаче за мен.
Миг тишина остави
и в нея жаден копнеж за песен.
Нощ с тъмни дълбини
и в нея знак, че ще има ден.
В огъня разпилян – 
недогорял стих от златна пепел…
Остави му една мечта…
ако иска мечта без мен.

Целуни го, слънчице.
Дай му надежда в света голям.
Аз просто не можах…
но исках да му дам.
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ДОМ

Реших да построя дома си на онзи връх сред планината – 
там, дето гаснещото слънце във скута ѝ се приютява.
Прозорците ще бъдат пълни с небе, пронизано от вятър,
пред прага уморени пътища ще спират в сенчеста забрава.

И стаята ще бъде бяла, леглото ще сънува ласки
и във очакване на празник ще бди добрата кръгла маса.
В огнището ще шепне спомен и в грейналата тишина
ще има светъл звук от вино и миризма на топъл хляб.

И здрачът тихо ще разлива ефирна, галеща тъга,
а аз ще седна пред вратата и много дълго ще мълча.
Ще гледам как звезди се гонят, как пътят чисто реже мрака,
как вечността секунди рони – като въздишки…И ще чакам.

Един ден – трепетна и лека – ще кацне птица, ще попее,
ще закълве от мойте шепи зрънца и ласкаво доверие.
Ще литне, ще извие ярка следа в небето, то ще звънне цялото,
а аз ще искам да повярвам, че има красота в раздялата…

След време куче ще дотича, покрито с прах и самота – 
ще му предложа къс от хляба си, отворената си врата.
Край мен внимателно ще легне, като в съдбовен ритуал,
а в дивите очи ще тегне ранима, питомна печал…

А някой ден (привечер всъщност, в часа на синята забрава)
ще видя долу, там, по пътя, как някой бавно приближава.
Ще зная, че е много важно. Към мен ще идва непознатия,
ръцете ми ще чакат влажни и ще усетя вкус на вятър.

Почти ще бъде тъмно вече, но ще достигне светлина
да могат сенките ни леко да спрат на бялата стена.
Върху стената много нежно ще затрептят, прозрачно боси
и после с бавна неизбежност орисани ще се докоснат.

И думитe ще са излишни. И мислите – във смях окъпани.
Седя на прага, здрача вдишвам и гледам как се вие пътят...
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СЪМНЕНИЕ

Когато в непознат, далечен град
внезапно чуя да звъни камбана…
Когато видя как по здрач в степта
от прах и самота се ражда вятърът…
Когато, срязано от остър полет,
небето миг след птицата простене,
а тишината глухо се отронва
секунда преди падащия лист – 
аз зная,
че това е
отговорът…

Когато никнещото семе
раздипля в себе си Вселената
и птиците в росата пред разсъмване
на „ти“ със Бога разговарят…
когато тайното писмо е врязано
в ръката на новороденото
и точката последна е поставена
върху дланта на свършилия пътя си –
аз зная,
че това е 
само
отговорът…

Но какъв е въпросът?
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Георги Кокеров 

ЗА НЯКОИ НЕТОЧНОСТИ НА СИМЕОН РАДЕВ В 
„СТРОИТЕЛИТЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ“

Известната книга на Симеон Радев е любима за не едно поколение българи. 
Като литературна форма тя е единствена в българската литература. Събитията 
от началото на Третата българска държава са разказани с документална точ-
ност, а участниците – реални исторически личности, са представени от автора 
с голяма художествена сила.

Не смеем да упрекваме великия гражданин на България и изключителен 
интелектуалец – журналист, публицист, литературен критик, писател, общест-
веник и дипломат. Брилянтите не могат да се покрият с прах. Те винаги блестят 
с прекрасна светлина. Трябва само да се осветят по подходящ начин. Симеон 
Радев е такъв брилянт в нашата история, дипломация, литература, култура. 
Животът му до и след 9.IX.1944 г. убедително доказва това. След дълги години 
на забрава сега отново се открива за нашите съвременници1. Особено точно го 
оценява проф. Александър Балабанов в разговор с П. Пондев: „Симеон Радев 
бе надарен да бъде най-големият български критик, но той стана салонен чи-
новник в дипломацията на сиромашка България“.

В работата ни с литературни източници и архивни материали се появиха 
неща, които, по наше мнение, би следвало да се знаят от нашите читатели – 
професионалисти и любители на историята и литературата.

Известно е, че Симеон Радев започва да събира материали за книгата си 
през 1905 г. като кореспондент на вестник „Вечерна поща“ в Санкт Петербург2. 
След завръщането си в България продължава да се среща с участници в съ-
битията от началото на Третата българска държава и да събира информация, 
повече за себе си, която да използва в полемиката „срещу някои политически 
кръгове в София„3.

В спомените си С. Радев разказва как министър-председателят Ал. Мали-
нов и другите министри от кабинета му предоставят свободен достъп до всич-
ки архиви и други материали, които го интересуват. Това е възможно само пре-
ди сто години в „Съвременна България“.4 

1 Като че ли свободно и повече за С. Радев в онези години пише Петър Пондев в 
„Така ги видях“, С., Български писател, 1982, с. 13–23. През 1967 г. издателство „Българ-
ски писател“ издаде интересните „Ранни спомени“ на С. Радев.

2 „Строителите на съвременна България“, С., Български писател, 1973, т. 2, с. 646.
3 Пак там, с. 646.
4 В днешна България това трудно би станало, защото демокрацията е оградена с 

гъста решетка от ограничения, които не могат да се преодолеят. Опитите за свободен 
достъп до информация често опират до ситуации от типа на „параграф 22“.



алманах • Ϛвета гора • 2009 325

По това време са изминали двадесет години от Сръбско-българската война 
и преврата на 9 август 1886 г. – събития, съществени за България и за българ-
ското общество. Двете събития са описани от съвременници и от изследовате-
ли. По наше мнение след Димитър Маринов5 и Симеон Радев като че ли няма 
какво повече да се каже. 

Сръбско-българската война и превратът на 9 август малко са отразени в 
литературата. Освен Ив. Вазов със стиховете си и незабравимия разказ „Иде 
ли“ на тази тема са посветени романите „Седем години“ на Веселина Геновска 
(С., Български писател, 1960) и „Изпитание“ на Цончо Родев (С., Български 
писател, 1969). И това е всичко...

Разбира се, не трябва да се забравят прекрасните картини на Димитър Гю-
дженов. 

Другото събитие от тези времена е превратът на 9.08.1886 г. – едно явление 
с тежки последици за България. Превратът е организиран от руските дипло-
мати в София. Това е поредният опит за брутална намеса на Русия в България. 

В заговора за преврата са привлечени офицерите от Струмския пехотен 
полк, 1 артилерийски полк и Военното училище. Войската в буржоазна Бълга-
рия е възпитавана така, че подофицерите и войниците да изпълняват волята 
на своите командири. В тези условия е достатъчно да се привлекат за преврата 
офицерите, за да се успее. Като всяка тайна, по онова време за заговора се е 
знаело. Един от офицерите, капитан Никушев6, отива при княз Александър и 
му докладва за заговора, но князът му благодари и го успокоява, като с това 
приключва въпроса. Просто княз Александър не е бил мнителен и твърдо е 
вярвал, че няма врагове в България; неговите офицери и бойни другари от по-
бедоносната война са верни на клетвата и Търновската конституция. Победо-
носната война винаги сплотява нацията около националните идеали и държав-
ния глава. Организирането на преврат в такива условия е твърде рисковано 
предприятие. Князът е разсъждавал логически правилно, но е подценявал ру-
ската заплаха и недостатъчно е познавал офицерите си; не са му били известни 
някои слабости на висшите офицери, които са го заобикаляли: грандоманията 
на Р. Димитриев, злобата и отмъстителността на Ан. Бендерев, сребролюбието 
на Г. Вазов.

Сведения за участието на Военното училище в преврата на 9 август Си-
меон Радев взема основно от Михаил Такев, юнкер от 8 випуск на Военното 
училище, и от някои други офицери, като им се доверява. По наше мнение не 
проверява и не търси потвърждение на сведенията от други източници. По 
времето, когато С. Радев събира материали за книгата си, М. Такев е обществе-
ник, народен представител и от 1908 г. министър в кабинета на Ал. Малинов. 

5 Димитър Маринов. Стефан Стамболов и новейшата ни история. С., 1992.
6 „Строителите ...“, с. 794; Наум Георгиев Никушев – р. 20.09.1859, Битоля. На служ-

ба от 15.06.1878 г., подпоручик (10.05.1879). Започва службата в 1 конен полк. Полко-
вник (1.01.1896), в запаса от 1.01.1898 г. (Офицерският корпус в България 1878–1944 г., 
т. 3, 4, с. 350).

Георги Кокеров • За някои неточности ...
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Интересно е защо авторът не се среща с повече офицери, участвали в преврата 
като юнкери? Отговор на този въпрос не се намира в явен вид в спомените и 
записките на С. Радев. 

Михаил Димитров Такев е роден на 25.03.1865 г. в Пещера. Постъпва във 
Военното училище на 4.09.1883 г. с изпит. Участва в Сръбско-българската 
война със 7 Преславски полк в боевете при Пирот на 14, 15, 16, 17 ноември. 
Награден със знака на Военния орден за храброст IV степен и III степен. За 
участие в преврата е отчислен със заповед 281 в 3 конен полк, Пловдив, на 
23.09. Опростен със Заповед 325 и Заповед по училището 298 § 5 от 24.10.1886 г. 
Явил се в училището на 1.11.1886 г. Подпоручик с Рег. указ № 29/27.04.1887 г. 
Зачислен е като подпоручик в 3 артилерийски полк7, Сливен. Уволнен от арми-
ята на 1.06.1890 г. Завършва право в Париж (1893). От 1893 г. е депутат в някол-
ко народни събрания. Участва в Балканските войни като запасен офицер и сти-
га до чин майор. Член на Либералната партия и на Демократическата партия 
(от 1896). Министър на вътрешните работи и народното здраве в кабинета на 
Ал. Малинов (16.01.1908 – 5.09.1908), министър на обществените сгради, пъти-
щата и благоустройството (5.09.1910 – 16.03.1911) в същия кабинет, министър 
на вътрешните работи и народното здраве (21.06.1918 – 28.11.1918). Публицист, 
сътрудничи на вестник „Знаме“ и други издания на Демократическата партия. 
Убит на 28.01.1920 г. в родния си град и тази трагична случайност го спасява от 
Държавния съд на земеделското правителство.

Във Военното училище има два-три подготвителни класа и младежите от 
тези класове се наричат възпитаници (ген. Ив. Марков ги нарича ученици). 
Това е наложено от факта, че възпитаниците постъпват с различна подготов-
ка. След успешно завършване на подготвителните класове се зачисляват в спе-
циалния клас, който е двугодишен или тригодишен, и младежите се наричат 
юнкери. Някои младежи се приемат и зачисляват направо в първи специален 
клас. За 8 випуск специалният клас е двугодишен. В ония години се е допус-
кало повтаряне на класовете по слаб успех, по болест и пр. При тези условия 
някои младежи за 2–3 години са ставали офицери, а други – след 5, 6 или по-
вече години.

В тези начални години от историята на Софийското военно училище то си 
създава авторитет на сериозно учебно заведение с високи изисквания към под-
готовката и възпитанието на юнкерите. Преподавателите по военните дисци-
плини са офицери от Генералния щаб (с висше образование); преподавателите 
по общообразователните дисциплини са с висок професионализъм и култура, 
завършили руски и западни университети. Уверено може да се каже, че воен-
ното училище има качествата на висше училище, преди формално да е станало 
такова (то става висше с устройствен закон през 1924 г.) и преди създаването на 
Софийския университет, но това е обект на специално изследване.

7 Фонд 1521, опис 1, дело 10, л. 150. Офицерският корпус в България 1878–1944 г., 
т. 3, 4, с. 351–352.
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При обявяване на Сръбско-българската война (2.11.1885) с постановле-
ние на правителството юнкерите от 2 специален клас (7 випуск) са произве-
дени в чин офицерски кандидат (младши лейтенант) и изпратени на строеви 
длъжности в армията. За юнкерите от 1 специален клас (8 випуск) се решава да 
преминат ускорена подготовка и се изпратят в полковете. Бързото развитие на 
събитията не позволява това. Тъй като юнкерите са непълнолетни (16–17-го-
дишни), се решава да ги изпратят в домашен отпуск, което влияе на самочувст-
вието им, защото много от тях искат да воюват. Правителството разрешава 
желаещите юнкери да отидат в полковете като взводни подофицери (сержанти 
– командири на взводове)8 и по същество се изпълнява желанието на юнкерите 
от 1 специален клас да участват във войната.

На 15.01.1886 г. направо в 1 специален клас (8 випуск) постъпват 174 нови юн-
кери – гимназисти, студенти, предимно от Ученическия легион9. Така през януари 
броят на юнкерите от випуска достига 242. Разпределени са в две роти: 1 рота – 138 
души с командир капитан Цанко Кавалов, и 2 рота – 104 души с командир капи-
тан Христо Паков10. Това са данни на ген. Иван Марков, юнкер от 8 випуск. Трябва 

8 Ген-майор о.з. Иван Марков. 8 випуск на Софийското военно училище по случай 
50 години от производството 1887–1937. С., Военноиздателски фонд 1937. 

9 Доброволческо формирование, състоящо се предимно от ученици, студенти, 
учители. Започва да се създава в Пловдив непосредствено след Съединението. Състои 
се от две роти (1000 души). Командир е кап. Тепавски. Пристига на Западния фронт на 
13.11.1885 г. и е назначен в резерва. В края на ноември се включва в бойните действия 
при Пирот.

10 Иван Марков. Цит. произведение, с. 42.

Група юнкери – участници в Сръбско-българската война
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да споменем, че в 8 випуск е учил юнкерът Боян Ботев, най-малкият брат на Хрис-
то Ботев, ранен в сражението при Сливница като взводен подофицер и по-късно 
починал в болница. В преврата на 9 август 1886 г. според С. Радев участва ротата 
на капитан Паков от 8 випуск, значи втора рота, а авторът я нарича първа. Това е 
съмнително и ще говорим по-подробно. Разминават се мненията на С. Радев и на 
ген. Ив. Марков за номера на ротата. За едната рота не сме открили данни за учас-
тие. Според С. Радев фелдфебел на ротата е Михаил Такев. Това дава основания 
за сериозни съмнения, защото фелдфебелите на юнкерските роти са отличници 
и са на първо място в списъка на старшинството на випуска при производството, 
а М. Такев е на 43-то място11. Невъзможно е за няколко месеца да отиде толкова 
назад в списъка. Фелдфебел на този випуск е Михаил Бобошевски, по-късно за-
вършил Николаевската академия на ГЩ в С. Петербург и починал като капитан. 
В списъка на випуска при производството след него следват бъдещите генерали 
Петко Цъклев на второ място, Владимир Вазов на четвърто, Никола Жеков на 
пето, Константин Жостов на 20-то, Иван Колев на 25-то и т.н. Вероятно С. Радев 
е разговарял с М. Такев при събирането на материали за „Строителите...“ и по 
неизвестни причини го е нарекъл фелдфебел на юнкерската рота.

След преврата на 5.09.1886 г. капитан Кавалов е уволнен завинаги от ар-
мията12 и повече нищо не се чува за него. С. Радев въобще не споменава за 
участието на кап. Кавалов в преврата и това е странно. Капитан Христо Па-
ков е уволнен със същата заповед. Служебното развитие на командирите на 
юнкерските роти след преврата позволява да се определи точно колко роти са 
участвали. Капитан Христо Паков за участие в преврата е уволнен със съща-
та заповед и емигрира в Русия. Връща се в България през 1898 г., продължа-
ва службата в българската армия и през 1913 г. като полковник и командир на 
2/6 пех. бригада със щаб във Враца13, участва в Балканските войни и получава 
бойни награди. През Първата световна война е командир на дивизия и става 
генерал-майор през 1917 г. Умира в София през 1941 г.

В преврата не участват всички юнкери. Изключени от училището са само 
участвалите в преврата от двете роти на осми випуск.

След ликвидиране на преврата по време на Регентството войските, участ-
вали в преврата, са наказани – изгорени са бойните знамена на Струмския 
полк, 1 артилерийски полк и Военното училище. Струмският и артилерийски-
ят полкове са разформировани. 

Със Заповед по Военното ведомство № 281/3.09.1886 г. юнкерите от Воен-
ното училище, участвали в преврата, са изключени от училището и зачислени 
в полковете като войници14. 

11 Иван Марков. Цит. произведение, с. 51.
12 Офицерският корпус в България 1878–1944, т. 3, 4. Изд. Св. Георги Победоно-

сец, 1996, с. 57
13 Офицерският корпус в България 1878–1944, т. 5, 6. Изд. Св. Георги Победоно-

сец, 1996, с. 11
14 Иван Марков. Цит. произведение и фонд 1521, оп. 1, листове 1–16.



Георги Кокеров • За някои неточности ...

алманах • Ϛвета гора • 2009 329

Пред военния министър подп. Данаил Николаев и регентите възниква 
сложна, тежка и трудна задача. От една страна, юнкерите, участвали в преврата, 
са нарушили военната клетва и не могат да станат офицери, защото ще бъдат 
опасни за държавата и армията. От друга страна, те са млади момчета, възпита-
вани да изпълняват безпрекословно волята на своите командири и началници. 
Подчинението е елемент от подготовката и професионализма на офицерите. 

След дълго обсъждане във Военното министерство и между регентите 
се стига до решението да се прости на всички юнкери, участвали в преврата, 
и те да се върнат в училището и да довършат образованието си. Със Заповед 
№ 325/22.10.1886 г. и Заповед във Военното училище № 281/24.10.1886 г., § 5 на 
всички юнкери е простено и те могат да се завърнат в училището. Всички се 
връщат в периода от 30.10. до 4.11.1886 г.

В светлата и удобна читалня на Държавния военен архив във Велико Тър-
ново четем архивите на Софийското военно училище и събираме материали по 
интересуващи ни въпроси. От историята на Българската армия и войните за 
национално обединение са ни известни много имена, останали и в историята 
на Третата българска държава. Интересен е дедуктивният метод на познание. 
Особени чувства и вълнение обземат човека, като среща в архивите познати 
имена – командири на храбрата българска войска в славните години на Бал-
канските войни и Първата световна война. Когато опознаването започва от 
върховете на офицерската служба и се премине към трудните юнкерски го-
дини, в които се кове характерът и се формира духът, читателят има особени 
преживявания. 

При четенето на главната книга на училището за периода 1886–1889 го-
дина се сблъскахме с интересен факт. В книгата са записани всички данни за 
юнкерите: кога е постъпил в училището и как – с изпит или по друг начин, 
участвал ли е в Сръбско-българската война, къде, какви бойни награди има и 
пр. Описан е животът на юнкера в училището.

Като се стигна до буквата О, се оказаха двама юнкери с фамилията Овчаров: 
Димо Събчев, роден в Калофер, и Ради Харизанов, роден в Ески Джумая (Тър-
говище). Веднага се сетихме за „Строителите...“, където пише, че Манифестът за 
абдикацията на княз Александър пише под диктовката на кап. Радко Димитриев 
(чувствам се винаги омерзен като чета, слушам или споменавам това име на на-
ционален предател и руски шпионин и лакей) юнкерът Ради Овчаров15. 

В книгата срещу името на Р. Овчаров не пише да е наказан за участие в 
преврата. Наказан за участие в преврата е Димо Овчаров. 

Димо Събчев Овчаров е роден на 18.02.1867 г. в Калофер. Постъпва в 
училището на 14.01.1886 г. от Ученическия легион. Участва в преврата на 
9.08.1886 г. За участие в преврата е отчислен със Заповед 281 като редник в 6 
п. полк на 23.9.1886 г. Опростен със Заповед 325 и Заповед по училището 298 
§ 5 от 24.10. 1886 г. Явил се в училището на 3.11.1886 г. Подпоручик с Рег. указ 

15 Строителите на съвременна България, С., Български писател, 1973, т. 1, с 799.
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№ 29/27.04.1887 г. и назначен за командир на взвод в 9 п. 
полк16. На 42-ро място в списъка за старшинство на випуска. 
По-късно завършва Николаевската академия на ГЩ в Санкт 
Петербург, Русия. Произведен полковник (18.05.1909). Участ-
ва в Балканските войни като командир на бригада. Уволнен 
на 18.12.1913 г.17. След войните живее в София и през 1937 г. 
при празнуване на 50-годишнината от производството е жив. 
Умира след 1937 г., защото участва в срещата на випуска.

Ради Харизанов Овчаров е роден на 25.04.1867 г. в Ески 
Джумая. Постъпва в Училището на 27.06.1883 г. с изпит. Во-
юва в Сръбско-българската война от 2.11. до 14.12.1885 г. 
Участва в боевете при Бански дол, Невля, Голямо Малово, 
Сливница и от Суково до Пирот на 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 
ноември 1885 г. Награден със знака на В. орден за храброст 
IV и III степен. Подпоручик с Рег. указ № 29/27.04.1887 г.18. На 
111-то място във випуска. Служи в 18 пехотен Етърски полк. 
Уволнен е на 1.06.1890 г.19. в една заповед с Михаил Такев. 
Участва във войните за национално обединение като запасен 
офицер и стига до чин капитан. Умира преди 1937 г. и в спи-
съка на випуска е посочен като покойник.

Двамата юнкери са вписани в Главната книга на Военно-
то училище един след друг. Съдържащата се в книгата инфор-

мация позволява да се разбере, че те са в един випуск, заедно са произведени 
в офицерски чин подпоручик. Информацията в Главната книга показва, че в 
преврата е участвал Димо Събчев Овчаров и затова е наказан и след това прос-
тен. Ради Харизанов Овчаров не е участвал в преврата. Трябва да се каже, че 
не всички юнкери от випуска са участвали в преврата и сред тях е Р. Овчаров. 
Вече споменахме, че една от ротите не участва в преврата и предполагаме, че Р. 
Овчаров е в тази рота. Възможно е да има и други причини. Вероятно грешка-
та е в М. Такев. За 20 години помни фамилията, но е забравил името и това се 
пренася в книгата. Странно е, че С. Радев не се среща с въпросните офицери, 
които по времето на събирането на материалите и писането на книгата са живи 
и здрави, в разцвета на силите си. Друга странност е, че и тези офицери или 
техни другари от випуска не са реагирали на тази неточност след излизането 
на книгата. Динамиката на годините вероятно не позволява това. Първи том 
излиза през 1910 г., а първи и втори том – през 1911 г. След една година започват 
войните за национално обединение. 

16 Фонд 1521, опис 1, дело 10, л. 1–201
17 Офицерският корпус в България 1878–1944, т. 3, 4. Изд. Св. Георги Победоно-

сец, 1996, с. 359.
18 Фонд 1521, опис 1, дело 10, л. 102.
19 Фонд 1521, опис 1, дело 10, л. 102.

Димо Овчаров

Ради Овчаров
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Интересът, породен от текста в „Строителите...“, създаде на автора много 
допълнителни трудности. В Главната книга има доста сведения, но те се оказа-
ха недостатъчни. Трябва да се изяснят много неща около двамата юнкери с ед-
накви фамилии. Излязлата в последните години литература допълва донякъде 
неясните неща. Изведнъж като мълния блесна в паметта на автора, че като кур-
сант във ВВОВУ „Васил Левски“ (сега Национален военен университет) преди 
много години в музея на училището е виждал книга, посветена на 50-годиш-
нината от производството на 8 випуск, който участва в преврата. Още тогава 
направи впечатление, че много имена от випуска са влезли в българската исто-
рия. За съжаление преди три-четири години музеят е ликвидиран по неясни за 
автора причини. Жалко, че в наше време има такова отношение към историята 
и традициите на Военното училище, Българската армия и България.

Като се намери книгата в Държавния военно-исторически архив, там дейст-
вително се откри безценна информация. Има интересни сведения за офицерите 
от випуска, много фотографии, правени по време на срещите на випуска. За зла 
участ на фотографиите на срещите на випуска през 1897, 1902, 1912 (през 1917 г. 
по време на войната има среща в Дедели, но не е правена снимка), 1927, 1937 г. 
търсените офицери липсват. В книгата има снимка на част от випуска при про-
изводството заедно с началника на училището майор Рачо Петров, командири-
те на роти и командирите на взводове при производството. На тази обща сним-
ка за щастие се намериха портретите на нашите герои, които показваме в текста.

В списъка на 8 випуск има много имена, влезли в българската история; 35 
души от випуска стават генерали. Вече споменахме няколко души, които стават 
генерали и са герои от войните за национално обединение. Всички офицери от 
випуска участват във войните и стават кавалери на високи бойни награди. В 
случая споменаваме по-известните по старшинството към 1.09.1918 г.

Никола Тодоров Жеков е роден на 25.12.1864 г. в 
Сливен. Служи в артилерията, завършва Генералщабна 
академия в Торино, Италия. По време на Балканската 
война като полковник е началник на щаба на 2 армия. 
Първи от випуска става генерал-майор (2.08.1915), 
министър на войната (5.08.1915 – 1.10.1915). Сменя 
го генерал-майор Калин Найденов от 7-и випуск. По 
време на войната е главнокомандващ на Действащата 
армия. През септември 1918 г. заболява тежко и зами-
нава на лечение във Виена, където получава заповед 
за уволнение. Остава в доброволно изгнание, но през 
1921 г. се завръща в България, за да се яви на Държа-
вен съд като виновник за войната. Осъден на 10 годи-
ни затвор и амнистиран през 1924 г. След освобожда-
ването е професор във Военното училище и Генералщабната академия, писател, 
активен публицист и общественик, председател на Обществото на кавалерите 
на Военния орден „За храброст“. През септември 1944 г. емигрира в Германия 

Генерал от пехотата 
Никола Жеков
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и така спасява живота си от комунистическия терор. 
Умира на 1.11.1948 г. в гр. Фюсен Алгой, Германия20.

Константин Антонов Жостов е роден на 
30.09.1867 г. в с. Гайтаниново, Гоцеделчевско. Участ-
ва в Сръбско-българската война с Ученическия ле-
гион. Постъпва във Военното училище през януари 
1886 г. и го завършва с 8-и випуск, на 20 място в спи-
съка на випуска. Завършва висш артилерийски курс 
във Виена (1897). Показва изключителни способно-
сти на високоподготвен офицер, благодарение на 
които е зачислен в Генералния щаб (единствен слу-
чай в Българската армия). По време на Балкански-
те войни е началник на щаба на 3-а армия, генерал-
майор (15.08.1915), втори от випуска след Н. Жеков. 
През Първата световна война е началник на щаба на 
Действащата армия. Умира внезапно в кабинета си на 
30.08.1916 г. в Кюстендил21.

Владимир Минчев Вазов е по-малък брат на Иван 
Вазов и на генерал-майор Георги Вазов (друг нацио-
нален предател, клетвопрестъпник и сребролюбец). 
Роден на 14.05.1867 г. в Сопот. Постъпва в училището 
на 14.01.1886 г. с изпит. Участва в преврата. Започва 
Балканската война като командир на 4 артилерий-
ски полк. По време на Първата световна война е ко-
мандир на 5 артилерийска бригада. На 20.05.1917 г. е 
произведен генерал-майор и поема командването на 
9 пех. Плевенска дивизия. Уволнен през март 1920 г. 
Кмет на София (1926–1932). Умира на 20.05.1945 г. в 
Тетевен22.

Иван Колев Колев е роден на 15.09.1861 г. в с. Ба-
новка, Бесарабия. Неговият дядо Бано е преселник от 
с. Зелениково, Пловдивска област. През 1883 г. прис-
тига в България. Участва в Сръбско-българската вой-
на с Ученическия легион. Завършва Военното учили-
ще с 8-и випуск (27.04.1887). Завършва Военна акаде-
мия в Торино, Италия (1894). Служи в кавалерията и 
в инспекцията на конницата. Участва в Балканските 

20 Светлозар Недев. Командването на българската 
войска през войните за национално обединение. С., Св. Ге-
орги Победоносец, 1993, с. 105, 106.

21 Светлозар Недев. Цит.произведение, с. 115.
22 Светлозар Недев. Цит. произведение, с. 161, 162.

Генерал-майор  
Константин Жостов

Генерал-лейтенант 
Владимир Вазов

Генерал-лейтенант  
Иван Колев
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войни. След войните е инспектор на конницата, ко-
мандир на 1-а конна бригада, на 10-а пех. Беломорска 
дивизия. От май 1916 г. е командир на 1 конна диви-
зия, с която участва във войната с Румъния. Показва 
възможностите на конницата във войната. По мне-
нието на специалистите благодарение на действията 
на българската конница в Добруджа използването на 
конницата продължава до края на Втората световна 
война. Умира на 29.07.1917 г. във Виена, където се ле-
кува.

Петко Стамов Цъклев е роден на 14.12.1863 г. в с. 
Аджар (Свежен), Пловдивска област. Завършва Воен-
ното училище (27.04.1887) и служи като млад офицер 
в 3 и 6 артилерийски полк. Завършва Военна ака-
демия в Белгия (1894). Произведен полковник (2.08.1912). През Балканските 
войни е началник на инженерните войски на 3-а армия. По време на Първата 
световна война е началник на инженерните войски в 1-а и 4-а армии. Генерал-
майор (2.08.1918). Умира след 1937 г.23.

В списъка на випуска срещаме и името на Александър Николов Прото-
геров. Роден на 15.02.1867 г. в Охрид. Участва в Сръбско-българската война в 
сражението при Пирот на 14, 15, 16 ноември. Награден със знака на военния 
Орден за храброст III степен и IV степен по представяне от командира на пол-
ка. За участие в преврата е отчислен от училището със Заповед 281 и зачислен в 
6 пех. полк подпоручик с Рег. указ № 29/27.04.1887 г. Назначен в 1 пех. полк. По 
време на офицерската си служба е един от създателите и активен член на Офи-
церските братства. Участва в македонското освободително движение, войвода 
на чета в Македония и в Илинденско-Преображенското въстание. 

През пролетта на 1912 г. като подполковник и 
началник на 32 полково военно окръжие в Нова За-
гора напуска армията. Пред есента на същата година 
е призован отново в армията. Един от създателите и 
заместник-командир на Македоно-одринското оп-
ълчение. След това командва 3-а опълченска бри-
гада. През Първата световна война е командир на 
11-а Македонска дивизия и на Планинската диви-
зия (до 1917). След това е директор на Дирекцията 
за стопански грижи и обществена предвидливост, 
генерал-майор (от 1.04.1917). През октомври 1918 г. 
цар Фердинанд го уговаря да поеме командването 
на армията и организира отбраната в Стара плани-
на, но той отказва. Царят обявил, че го произвежда 

23 Светлозар Недев. Цит. произведение, с. 133.

Генерал-майор Петко Цъклев

Генерал-майор  
Александър Протогеров
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генерал-лейтенант, но министърът на войната 
генерал-майор Сава Савов е против производ-
ството, защото Протогеров отскоро е генерал24 
и има по-старши генерали от него в списъка на 
старшинството. 

По време на Войнишкия метеж е комен-
дант на крепостта София25, освободен на 
15.10.1918 г.26. От 1919 г. е един от ръководите-
лите на ВМРО. През 1924 г. е в групата на Тодор 
Александров, когато на 31.08. е убит войвода-
та. Организацията подробно разследва случая 
и доказва причастието на Ал. Протогеров към 
убийството. На 7.07.1928 в полунощ генералът 
е убит в София на ъгъла на улиците „Княз Бо-
рис“ и „Цар Симеон“ пред кръчмата „При ста-
рия войн“. След това ВМРО издава брошурата 
„Защо бе убит генерал Протогеров“. 

Няколко думи за автора на книгата „8 випуск 
на Софийското военно училище“ генерал-майор 
Иван Павлов Марков. Роден на 27.07.1869 г. във 
Велико Търново. Постъпва във Военното учили-
ще през 1884 г. Участва в Сръбско-българската 
война като взводен подофицер. Завършва учи-

лището с 8 випуск и служи в пехотата. През 1890 г. преминава в артилерията. По 
време на Балканските войни е командир на 13 артилерийски полк, полковник 
(25.05.1913). Началник на артилерията в 1 армия, генерал-майор (2.08.1918). 
След войната живее в София и се занимава с литературна дейност. Умира през 
1940 г. На показаната снимка е на 16 години. Снимката е правена през 1885 г., 
след войната. Юнкерите, участвали във войната, запазват званията си и правото 
да носят саби. 

В списъка на този випуск срещаме името на юнкера Георги Порфириев Ста-
матов, роден на 25.5.1869 г. в Тираспол. Постъпил в училището на 13.9.1882 г. с 
изпит. Изключен е на 26.8.1887 г. с Приказ 238, § 9. Той не участва в преврата и 
не е наказан26. Това е ново доказателство, че не всички юнкери участват в пре-
врата на 9 август.

24 Фонд 1521, опис 1, дело 10, л. 119. Съгласно чл. 18 на Търновската конституция 
„Всяка заповед и разпореждане, които излизат от Царя, имат законна сила само ако са 
подписани от надлежните министри, които носят пълната отговорност“.

25 Ф. 1, оп. V, а.е. 441, т. 2, л. 228. Заповед на министъра на войната № 448/29.09.1918 г. 
за назначаване на ген. Протогеров за комендант на София.

26 Ф. 1, оп. V, а.е. 440, л. 6. Заповед на министъра на войната № 6/16.10.1918 г. за 
освобождаване на ген. м-р Протогеров от длъжността комендант на крепостта София 
и назначаване на тази длъжност на ген. л-т Стефан Нерезов.

Генерал-майор Иван Марков Иван 
Марков като юнкер, 1885 г.
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Бъдещият юрист и писател има не особено успешно учене като юнкер. Стои 
пет години в училището успява да стигне до втори специален клас със следва-
щия 9 випуск и е изключен (август 1887) и след това възстановен. Подпоручик 
(7.11.1887), назначен в 9 пех. полк. Уволнен (1890), учи право в Софийския уни-
верситет (1893–95), Женева (1895–1900) и се дипломира в София (1902). Дъл-
ги години работи като съдия в София, Пловдив, Трън, Кюстендил и на други 
места. Има характерен афористичен стил, доведен понякога до крайност. Не 
участва в обществено-политическия живот, но в гражданското му поведение и 
творчеството се проявяват честност, неподкупност и силен демократичен дух. 
Умира на 9.11.1942 г. в София.

Така случайната среща с познато име ни позволи да погледнем в някои 
страници от историята на 8-и випуск на Софийското военно училище, която е 
част от историята на България. Младите момчета – възпитаници и юнкери, из-
минават с чест и достойнство пътя на „Съвременна България“. Те са еманация 
на българското общество и животът и службата им под знамената на България 
отразяват живота и съдбата £ в „дни на борба горда и дни на падение“.
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Д. Паскалев*, Д. Петкова**

ФРИДРИХ ШИЛЕР: ЛЕКАР И ПОЕТ
(250 години от рождението му)

  „Даруващ щастие гений“
     Т. Ман

Йохан Кристоф Фридрих Шилер е роден на 10.11.1759 г. в Марбах на река Не-
кар, град в пределите на тогавашното Вюртембергско херцогство. Освен него в 
семейството на Йохан Каспар Шилер и неговата съпруга Елизабет Доротея (по 
баща Кодвайс) се раждат и три дъщери, към които братът е силно привързан. 
Бащата участва в Седемгодишната война (1756–1763), години наред е полко-
ви фелдшер и достига в края на кариерата си до капитански чин. По ирония 
на съдбата пътят на военен медик ще поеме и синът. На 16.01.1773 г. младият 
Шилер постъпва в новооснованата Академия на Вюртембергския херцог Карл 
Ойген (1728–1793). Владетелят преустройва Дома за войнишки сираци в учеб-
но заведение със суров вътрешен ред – възпитаниците нямат право на отпуск, 
свижданията с близките стават по изключение, а „склонността към писане на 
поезия оскърбява институцията„…

Ректор на Академията е самият херцог, а в нея се подготвят бъдещи юристи, 
офицери, лекари, архитекти и художници. Първоначалното желание на младия 
Шилер е да стане пастор, но липсата на духовен факултет в Академията предо-
пределя неговото бъдеще – от 1775 г. той започва да изучава медицина. За този 
избор вероятно повлияват различни фактори – медицинското обучение допус-
ка повече либералност и хуманност, насочено е към човека, нерядко се препли-

* Клиника по нефрология и диализа, МБАЛ „Св. Марина“, Варна. Медицински 
университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна

** Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ „Св. Марина“, Варна. Медицин-
ски университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна.
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та и с философията, към която бъдещият драматург и поет проявява наклон-
ност. За това неслучайно Албрехт фон Халер (1708–1777) става житейски идеал 
за младия Шилер. Швейцарският учен е енциклопедична личност – ботаник, 
философ, полиглот, поет и прочут лекар, автор на „Основи на физиологията на 
човешкото тяло“, където се излагат основите на нервно-мускулната дразнимост. 
Повлиян от Халер, през 1779 г. Шилер написва своята първа дисертация „Philos-
ophia Physiologiae“ (Философия на физиологията), която включва пет раздела: 
„Духовно начало“, „Хранене на организма“, „Възпроизводство (Репродукция)“, 
„Връзка между тези три начала“ и „Сън и естествена смърт“. Работата обаче е 
трудно разбираема, в нея се предлагат нови теории и философски категории, 
като например „междинна сила“, която играе ролята на свързващо звено между 
материята и духа. Поради това изложението е трудно за възприемане и изпитна-
та комисия отхвърля дисертацията. След неуспеха Шилер пише нова теза – „De 
discrimine febrium inflammatoriarum et putridarium“ (За разликата между възпа-
лителната и гнилостната треска). В нея авторът прави обзор на медицинските 
знания за възпалението от времето на Хипократ до 18 век, като се позовава на 
авторитетни имена като Сиденхам и Халер. Представени са характерните кли-
нични симптоми – температура, ускорен пулс, болка и функционални наруше-
ния, които достигат своя максимум към 4-ия ден на заболяването. От патофизи-
ологичните механизми се изтъкват общата и местната плетора („Allgemeine und 
lokale Blutueberfuelle“), сгъстяването на кръвта („Zu trockenes Blut“) и обилното 
потене. За овладяването на тези нарушения се предлагат характерни за епохата 
терапевтични средства: кръвопускане (включително използване на пиявици) и 
„разреждане на кръвта“ с неутрални соли като селитра(!) и вегетарианска хра-
на, както и охлаждане на тялото за отнемане на високата температура. Авторът 
отбелязва, че благоприятният изход от треската започва с „криза“, по време на 
която задачата на лекаря е да не пречи на естествения ход на заболяването. 

За така наречената „гнилостна треска“ Шилер отбелязва, че тя има рекурен-
тен характер, протича с изтощение, повръщане, диария, болки в диафрагмата и 
гърдите, а пулсът е малък и трудно се опипва. Най-често заболяването възниква 
при епидемии и рядко се предизвиква от фактори на околната среда. В патоге-
нетичен план особено важно е натрупването на гнилостни вещества в тялото, 
които трябва да се отстранят чрез лекарства, предизвикващи повръщане, чрез 
клизми и пургативни средства. Интересно е да се отбележи, че единствената 
оцеляла рецепта, написана от ръката на Шилер, е за калиево-амониев тартарат, 
популярно средство за повръщане по това време. Пациентът остава неизвестен, 
но вероятно е страдал от „гнилостна треска“. Трактатът за треските отново е вър-
нат от екзаминаторите и Шилер подготвя трета дисертация – „Versuch ueber den 
Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner Geistigen“ (Опит върху 
взаимовръзката между животинската и духовната природа на човека), която е 
защитена успешно през ноември 1780 година. На 15.12.1780 г. Шилер е назначен 
за полкови лекар без портупей в Щутгарт с месечна заплата от 15 гулдена, без 
право на частна практика и забрана за напускане на гарнизона!...
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Още в Академията – „подтиснат, стъпкан, тероризиран от казармения ре-
жим“ (Т. Ман), Шилер започва работа над първата си пиеса „Разбойници“. За 
мото на драмата авторът избира мисълта на Хипократ: „Което не се лекува с ле-
карство, изцелява се с желязо; което не се лекува с желязо, изцелява се с огън“. 
Премиерата се състои през януари 1782 г. в Манхайм, чийто театър е един от 
най-значимите в Германия по това време. Авторът пристига тайно за предста-
влението и, скрит в директорската ложа, е потресен от спонтанния възторг на 
публиката. 

Наказан от Вюртембергския херцог с арест за „самоотлъчване от поста“, 
Шилер взема съдбовното решение да се отдаде на литературен труд, напуска 
Щутгарт и пристига в Манхайм. Тук е назначен за драматург и уредник на ре-
пертоара на театъра. За сцената в Манхайм той написва „Заговорът на Фиеско 
в Генуа“ (1783) и „Луиза Милерин“ (1784) – драма, която остава в историята на 
театъра с името „Коварство и любов“. Това е първата немска пиеса с полити-
чески заряд, „бичуваща интригите, пороците и влиянието на фаворитките в 
един типичен владетелски двор от осемнадесети век“ (Т. Ман). Работейки вър-
ху „Дон Карлос, испански инфант“, Шилер написва „История на откъсването 
на обединените Нидерландии от испанското владичество“ (1788). Създаден 
първоначално в проза, след усилена преработка „Дон Карлос“ се превръща в 
драматична поема от петстъпни ямбове в над 5000 стиха. Идеята на автора е, 
„като представи ужасите на инквизицията, да отмъсти за поруганото човечест-
во и да прикове на позорния стълб нейните отвратителни злодеяния“. Почти 
осем десетилетия по-късно геният на Джузепе Верди ще създаде безсмъртната 
музика на операта „Дон Карлос“ и ще вдигне на крак парижката „Гранд Опера“ 
през май 1867 г. За да остане завинаги на световната сцена ... 

През 1785 г., изпаднал в тежки финансови затруднения, Шилер е спасен от 
приятелския кръг около юриста Кьорнер. Вдъхновен от истинската човешка 
дружба, той пише одата „На радостта“. След почти 40 години на 7.05.1824 г. в 
Императорския театър във Виена прозвучава Деветата симфония на Бетховен, 
включваща на финала хор, който изпълнява безсмъртната Шилерова ода. Сред 
френетичните ръкопляскания посивелият и глух маестро следи с поглед въл-
нението на публиката. А век и половина по-късно финалът на Деветата симфо-
ния на Бетховен и одата „На радостта“ от Шилер, свързани завинаги в моно-
литно единство, стават химн на Обединена Европа.

През 1787 г. Шилер пристига във Ваймар, където министър на княжество-
то е Й. В. Гьоте. Той помага на своя млад колега по перо да заеме длъжността 
професор по история в Йена. По-късно тяхното познанство преминава в не-
обикновено приятелство – човешко и творческо. В благородно съревнование 
с Гьоте са създадени прочутите балади на Шилер – „Поръчителство“, „Жера-
вите на Ибик“, „Пръстенът на Поликрат“ и др. Авторът на Фауст му предла-
га и сюжета на „Вилхелм Тел“ – драма, написана само за 9 месеца през 1804 г. 
Работейки само по карти, без дори да посети Швейцария, Шилер създава своя 
шедьовър, превърнал се в предсмъртен лебедов зов за свобода и справедливост 
между хората. 
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Фридрих Шилер умира на 09.05.1805 г. от генерализирана тежка форма на 
туберкулоза, заболяване, което носи от 1791 г. Извършената аутопсия от д-р 
Хушке разкрива многобройни органни поражения: двустранни белодроб-
ни огнища с десностранен емпием, организиран субфреничен абсцес вдясно, 
хроничен илеус в резултат на сраствания в коремната кухина от специфичен 
перитонит, хроничен миокардит, спленомегалия, хроничен гноен пансинуит 
(В. Ланге-Айхбаум, В. Курт). Същите автори изказват съмнение, че леталният 
изход е настъпил в резултат на отравяне с Aconitum Napellus, но тази версия е 
малко вероятна и остава недоказана. Шилер е погребан в старото гробище при 
църквата „Св. Яков“ във Ваймар .

В памет на поета на висока 28-метрова скала, извисяваща се във Vierwald-
staettersee, езеро край Брунен, е изсечен надпис: „На Шилер, певеца на Тел от 
Кантона Ури“. Надписът е направен през 1859 г. по повод 100-годишнината 
от раждането на поета. Оттогава скалата носи неговото име – Schillerstein, т.е. 
скалата на Шилер.

ИЗ „КЪМ РАДОСТТА“

Радост, дева вдъхновена,
лъч божествен – дивен дар,
свеждаме опиянени
взор пред твоя свят олтар.
Ти сплотяваш в порив чуден
разделените от зло,
братя стават всички люде,
ти разпериш ли крило.

Хор
Във прегръдка, милиони,
край сложете на вражди!
С обич безпределна бди
бог от звездни небосклони.

Който е честит да има
драг приятел в труден час,
в мирен дом жена любима –
нека да ликува с нас!
Ала онзи, за когото
този свят е чужд и пуст,
нека да стои самотен
вън от нашия съюз.
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Хор
Нека в сговор благороден
крепне този кръг широк –
той към звездния чертог
на неведомия води.

***
Радостта е мощ основна,
златен лост на вечността,
на световния часовник
колелцата движи тя.
Радостта подмамва нежно
всеки кълн да разцъфти,
тя в пространството безбрежно
със планетите лети.

Хор
С тоя полет на слънцата
в модрата небесна глъб
своя път без страх и скръб
следвайте и вие, братя!

***
Бодрост в мъка нетърпима,
помощ в нищета и мрак, клетва вечна, нерушима,
правда към другар и враг;
мъжка гордост пред тирана,
заплатена с кръв дори,
смърт на подлата измяна,
слава на дела добри!

Хор
Дайте вярна клетва в тесен
кръг над тоя златен сок –
там от звездния чертог
гледа съдникът небесен!
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100 години 
от рождението на
Димитър Димов
(1909–1966)
Радка Пенчева

ВЛИЯНИЕ НА РОМАНА „ЧЕТИРИТЕ КОННИКА НА 
АПОКАЛИПСИСА“ НА ВИСЕНТЕ БЛАСКО ИБАНЕС В 
ТВОРЧЕСТВОТО НА ДИМИТЪР ДИМОВ

Проблемът с творческите влияния и усвоявания на дадена литература или от-
делен автор винаги провокират интересни наблюдения върху творчеството 
на чужди писатели и творбите им. Затова преводите на литературните твор-
би стават мостове между отделните култури и тяхното преминаване от една 
култура в друга спомага и за взаимното опознаване, за преливането от едно 
духовно пространство в друго. Изборът на конкретни автори и произведения 
е индикатор за състоянието и нивото на културните интереси на обществото 
възприемател спрямо чуждите и непознати художествени автори и творби.

Чрез този текст ще се опитам да покажа влиянието на испанския писател 
Висенте Бласко Ибанес и романа му „Четирите конника на Апокалипсиса“ върху 
творчеството на Димитър Димов. Справка в репертоара на българската книга 
„Български книги“1 показва, че до 9.ІХ.1944 г. са преведени романите му: „Ал-
фонс ХІІІ без маска“ (прев. от фр., 1929 г.), „Кралица Калабрия“ (прев. от фр., 
1934 г.), „Кръв и арена“ (прев. от руски, 1918 г., ІІ изд. – прев. от неизв., 1940 г.), 
„Куртизанката Соника“ (прев. от фр., 1927 г.), „Луна Бенамор“ (прев. от неизв., 
1917 г.), „Мъртвите заповядват“ (прев. от исп., 1931 г.), „Неприятелите на жената“ 
(прев. от фр., 1925 г.), „Плевникът на баба Ева“ (прев. от неизв., 1937 г.), „Христо-
фор Колумб“ (прев. от исп., 1942 г.), „Четирите конника на Апокалипсиса“ (прев. 
от неизв., преводач Борис Любенов, 182 с., тир. 3500, Библиотека „Златни страни-
ци“, г. ІІІ, кн. 4, 1934 г.). Прави впечатление, че повечето романи са преведени от 
френски език, един от руски и само два от оригиналния испански език.

Интересни са личността и творческият път на Бласко Ибанес. Роден е във 
Валенсия през 1867 г., преселва се в Мадрид, занимава се с журналистика и ли-
тература. През 1881 г. започва да издава вестник „El pueblo“ („Народът“). По-
литическата му дейност често е преследвана от правителството, многократно е 

Юбилей
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арестуван заради участието му в заговори, митинги и съдебни процеси, спиран 
е и вестникът му. Голяма част от живота си прекарва в затвора, често бяга и зад 
граница. Сам писателят казва, че е арестуван 30 пъти и окончателно напуска 
затвора през 1898 г., когато е избран за депутат от Валенсия и е освободен за-
ради депутатския му имунитет. Умира през 1928 г. като изгнаник във Франция, 
където доброволно се заточва, за да демонстрира опозицията си на военната 
диктатура на Мигел Примо де Ривера, ден преди да навърши 61 години. Бласко 
Ибанес е представител на реализма в литературата, а по идеи принадлежи към 
републиканците и безвластниците. Мотивите на социална критика в творбите 
му го сближават с група писатели, известни като „Поколението 1898 г.“. Голяма 
част от романите му са екранизирани. Във филма „Четирите конника на Апо-
калипсиса“ на режисьора Рекс Ингрем от 1921 г. една от най-добрите си роли 
изиграва актьорът Рудолфо Валентино.

Известна е голямата привързаност и интерес на писателя Димитър Димов 
към Испания и испанския език. Това отбелязват всичките му близки в спомени-
те си за него. Вероятно причината за това се корени в младежката му мечта да 
отиде да живее и работи в Аржентина, поради което записва да следва ветери-
нарна медицина. През целия си съзнателен живот той не спира да се занимава с 
испанския език и го овладява отлично. Като млад асистент отива на специали-
зация не във Франция или Германия, където заминават всички негови колеги, а 
именно в Испания – в Института „Рамон и Кахал“, кръстен на името на големия 
испански учен и нобелов лауреат по медицина Сантиаго Рамон и Кахал, специа-
лист в неврологията и хистологията на гръбначните животни. Още през пър-
вите дни на специализацията си Димов посещава Националната библиотека и 
няколко дена се опитва да чете първото издание на романа „Дон Кихот“ на Сер-
вантес, което и самите испанци не разбират. Този стремеж да опознае чуждите 
литератури в оригинал, а не чрез преводи, е нещо твърде характерно за писате-
ля. Може би причината за това се крие в психологическата му нагласа на учен, 
на човек, който иска да опознае света практически, тръгвайки от началата на 
проблемите. Преводите, от своя страна, не винаги са правени от оригиналния 
език на творбите, както видяхме и от справката за преведените романи на Бла-
ско Ибанес на български език, а чрез странстването на текста през един или по-
вече езика. Така творбата е вече силно променена, защото всеки преводач внася 
нещо свое в превода, превежда, като се съобразява с вкуса и колорита на стра-
ната, за която е предназначен. В книгата „Страници от жизнения и творчески 
път на Димитър Димов“2 и в статията „Чуждестранната художествена мисъл в 
творческия кръгозор на Д. Димов“3 на един от най-вещите познавачи на живота 
и творчеството на Д. Димов – Екатерина Иванова, намираме интересни данни 
за многобройните чужди издания, които писателят притежава в библиотеката 
си или ползва за творбите си. Тя споменава и за особения му маниер да оставя 
в тези книги листи в пощенски пликове със записки или непознати думи, което 
говори и за специфични страни на творческия процес на писателя – прециз-
ност към фактите и събитията, стремеж към максимална точност. Е. Иванова 
изследва интереса на Д. Димов към чуждите литератури и хронологически – 
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през кои периоди от живота си към кои автори проявява интерес, опирайки се 
на множество документални свидетелства. Тя цитира думите на литературния 
и художествен критик Борис Делчев в статията му „Срещи и разговори с Дими-
тър Димов„: „За 1946 г.: на предположението му, че в „Осъдени души“ се дола-
вят отгласи от „Четирите конника на Апокалипсиса“, Д. Димов отговорил: „Да, 
твърде е възможно. Бласко Ибанес е мой автор“4. Посочва още, че в Испания 
(от януари 1943 г. до февруари 1944 г.) Д. Димов е чел много издания по история 
на испанската литература, испанска художествена литература, сред която и „El 
caballero de la Virgen“ („Рицарят на девата“) от Бласко Ибанес, както и че в биб-
лиотеката му под № 2916 е записан романът „Мъртвите заповядват“ от същия 
автор5. В пътеписа си „Кастилска зима“ Димитър Димов свързва наречието на 
камериерката в хотела, която едва изговаря буквата „р“ със севилското наречие: 
„Това е севилското наречие, което познавам от романите на Бласко Ибанес„6.

Още един интересен факт: в книгата си Е. Иванова свързва интереса на Д. 
Димов към Аржентина и любовта му към испанския език и с „Писма от Южна 
Америка“ на Борис Шивачев, излизали продължително време във вестник „Ли-
тературен глас“ през 1930–1931 г. За времето си те са събудили голям интерес 
сред българската интелигенция, особено с отговора на Б. Шивачев на френския 
писател Анри дьо Монтерлан. Писмата са предизвикали възхитата на испан-
ските републиканци към познанията на Б. Шивачев върху испанската история 
и култура, а също и от защитата му на испанския народ. Българската интели-
генция е знаела за кореспонденцията на Борис Шивачев с Мигел де Унамуно, 
известен като проникновен тълкувател на романа „Дон Кихот“ на Сервантес. 
Авторката цитира спомените на проф. Ал. Тошков, според който Д. Димов се 
вълнува от писмата на Б. Шивачев, предизвикали интереса му още през сту-
дентските му години. Проф. Тошков споменава: „Творчеството на испанските 
писатели е интригуващо четиво за Д. Димов. Сред тях се откроява и творчест-
вото на Бласко Ибанес и някои модерни съвременни творци“7.

През целия си престой в Испания Д. Димов впечатлява всички със завид-
ното си трудолюбие. Денем работи в института, а в останалото време чете и се 
запознава с историята и литературата на Испания. Негов неотменен помощник 
е приятелят му Хосе Едуардо Сунига. Нему Д. Димов дава интервю за списание 
„Хувентуд“ („Младост“) през лятото на 1943 г. В това интервю Д. Димов отгова-
ря доколко испанската литература е позната у нас: „От испанската литература 
в България са известни великите творби на испанския „златен век“. От съвре-
менните автори – Ортега-и-Гасет с „Бунтът на масите“ и Бласко Ибанес“8.

С какво вълнува Димитър Димов романът на Бласко Ибанес „Четирите 
конника на Апокалипсиса“ и къде в романите му се долавя това влияние? Тряб-
ва веднага да отбележим, че този роман на испанския писател е най-популяр-
ната му творба сред европейските читатели. Защото чрез семейната история на 
Марсел Деноайе в навечерието на Първата световна война, хода, избухването 
£ и участието на фамилията в нея, Ибанес размишлява върху световната исто-
рия в началото на ХХ век. Марсел Деноайе е скулптор, заминал в Аржентина, 
забогатял там чрез успешния си брак с Луиза – любимата дъщеря на богатия зе-
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мевладелец Мадариага. Мадариага оставя голяма част от земите си на любимия 
си внук Жул, син на Марсел, като наследство. Така започва и романът – Жул 
се завръща от новите земи, където е бил, за да получи рентите от имотите си. 
Богатството му дава възможност да води свободен и нелишен от лукс живот. 
Той основава първата школа по танго в Париж, където семейството му се за-
връща преди войната. Компаньон и приятел на Жул е испанският художник 
Анджесола, който живее на негова сметка в дома му. Това е единият клон на 
семейството, защото Луиза Деноайе има сестра – Елена, различна по характер 
от нея. В нея се влюбва счетоводителят Карл Хартрот, германец по произход. 
Макар и да произхожда от семейството на генерал фон Хартрот, възнаграден 
от немския император с благородническа титла за участието му във войната от 
1870 г., синът Карл извършва злоупотреби и фалшификации и е изгонен от вой-
ската. Бяга в новите земи, за да не отиде в затвора, и се надява там да придобие 
богатство, което да изтрие петното от миналото му. Това постига чрез брака 
си с Елена и се завръща в Германия след смъртта на тъста си. Влага успешно 
капиталите си и постига добро положение в обществото. Първородният му 
син Юлиус завършва хуманитарни науки в Берлин и става доктор по фило-
софия. Като млад професор от Берлинския университет пристига в Париж с 
важна мисия от немските университетски власти. При срещата между двамата 
братовчеди – Жул и Юлиус, чрез техните възгледи по много въпроси Бласко 
Ибанес има възможност да противопостави наблюденията си върху двете на-
ции – френската и немската. Намирам за много интересни наблюденията му за 
германците, които смятам, че Д. Димов е заимствал от него, за да извае образа 
на фон Гайер в романа си „Тютюн“, както и да създаде образа и обясни възгле-
дите на отец Ередиа за „световната католическа империя“ в романа „Осъдени 
души“. Юлиус фон Хартрот е обсебен от идеята за богоизбраността на немска-
та нация, облагородила според него цяла Европа. Нему принадлежат думите: 
„Германецът, където и да се роди, е все син на Германия„9. На испанеца Андже-
сола заявява: „Испания, вашето отечество, дължи на немците най-добрите си 
качества. Тя е получила от нас култа към честта и рицарския дух, благодарение 
на това, че е била покорена от готи, вестготи и вандали„10. Уверен е в превъз-
ходството на германската раса – нещо, което ще видим по-късно в идеологията 
на националсоциализма на Адолф Хитлер за „чистата арийска раса“. Мисля, че 
си заслужава да се цитира откъс от романа:

„Хората се делят на две групи: долихокефали и брахикефали. Долихокефа-
лите са представители на чиста раса и по-висша интелигентност, докато брахи-
кефалите са само мелез с всички белези на израждането. Германците, безспорни 
дохикефали, бяха единствените наследници на древните арийци, а другите на-
роди, по-специално латинските от Южна Европа, бяха само келтски брахике-
фали, изродени представители на една по-нисша раса. Келтите, непоправими 
индивидуалисти, са били винаги невъзможни за управление бунтовници, обла-
дани от мания за равенство и човеколюбие и забавили твърде много напредва-
нето на цивилизацията. Германците, напротив, са с властнически дух, поставяха 
порядъка и силата над всичко друго. Предопределени от самата природа да за-
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повядват на другите народи, те притежаваха всички качества, които отличават 
родените да началствуват. Френската революция всъщност беше стълкновение 
между келти и германци. Френската аристокрация беше потомка на германски-
те воини, настанени в галските земи след така нареченото варварско нашест-
вие, а гражданството и средното съсловие представяха гало-келтския елемент. 
По-нисшата раса, вземайки надмощие над по-висшата, бе разстроила страната 
и разтърсила света. Келтите измислиха демокрацията, социализма, анархизма. 
Но часът на германската отплата удари най-после и северната раса щеше да пое-
ме задължението да възстанови реда, щом Бог още проявяваше благоволението 
да запазва неоспоримото £ превъзходство.

– Един народ – заключи той – може да се стреми към велики съдбини само 
ако е напълно немски. Ние сме аристокрацията на човечеството, „солта на зе-
мята“, както казва нашият император“11.

Не само немската нация е най-велика според Хартрот. Най-напреднала 
според него е и немската наука: „Германската наука, най-напредналата измеж-
ду всички други, е завинаги обединена с това, което латинските революцио-
нери наричат презрително милитаризъм. Силата, царица на света, единствена 
създава правото и тя именно ще наложи навред нашата цивилизация. Нашите 
войски представят немската култура и няколко седмици ще бъдат достатъчни 
да освободят от келтския упадък народите, които ще придобият благодарение 
на тях втора младост“12.

Младият немски професор е изпълнен с благоговение пред величието на 
немската раса, на нейните герои. Боготвори предците си – Вилхелм І, Бисмарк, 
защото те са обединили Германия и са разширили границите £, а в лицето на 
Вилхелм ІІ вижда човек и пълководец, готов да осъществи немската световна 
хегемония: „Императорът представляваше едновременно традицията и бъде-
щето, методичността и храбростта; като прадядо си той беше уверен, че царува 
по Божия милост; но живият му, блестящ ум признаваше и приемаше съвре-
менните нововъведения; ако той беше романтик, феодален, ако поддържаше 
консервативните земевладелци, той беше заедно с това и човек на настоящето, 
търсеше практически решения, проявяваше американски утилитарен дух. В 
него инстинктът и разумът се уравновесяваха. Благодарение на него Германия 
бе съумяла да обедини силите си и да намери истинския си път. Германските 
университети го акламираха така възторжено, както и войската: защото све-
товното погерманчване, чийто творец щеше да бъде Вилхелм ІІ, щеше да дос-
тави на всички народи неизменни блага.

– Бог е с нас!... Да. Бог е с нас! Не се съмнявайте, че съществува един немски 
християнски Бог, наш Съюзник, който ще се яви на враговете ни като ревниво 
и могъщо Божество“13.

Именно в този цитат не можем да не доловим приликата между идеите на 
Хартрот и монахът Ередиа за „световната католическа империя“. Близки са об-
разите на двамата, сходството между тях е голямо. Като доказателство можем 
да цитираме част от диалога между Ередиа и Фани Хорн от романа „Осъдени 
души“ по повод отношенията между двамата, които, на практика, Ередиа из-
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ползва за целите си: „Може би фанатизмът е испанска болест, която убива и 
мъчи, но предупреждавам ви, такъв ще бъда винаги, докато сте тук...

– Зная – каза Фани.
– Не!... Не знаете всичко! – продължи той. – Нашата съвместна работа се 

наложи от интересите на ордена. Всичко, което допускам – той подчерта ду-
мата „допускам“, – между нас, се определя от интересите на ордена. Съзнавате 
го, нали – гласът му стана ироничен. – Бих могъл да действам с казуистика, с 
формализъм, с reservation mentalis, с всички тия похвати, които познавате от 
черната легенда за ордена и които за нас са обикновено човешко средство към 
целта, която преследваме. Ние не се спираме пред средствата, защото тази цел 
ни дава достатъчно морална сила да не ги избираме... Сега мога да ви кажа, че 
докато сте тук, ще ви използвам за целите на ордена. Тази вечер в Пеня Брава 
има монархическо събрание, на което ще говоря. Затова исках линейката.

– Значи болницата е параван? Тя служи да прикрива агитацията Ви за дон 
Луис де Ковадонга?

– Да, между другото – сухо каза йезуитът.
– Монархията? Това ли е целта на ордена?
– И монархията е само средство.
– Към що?
– Към световната католическа империя, към Христа, към Бога!...“14

Хартрот е убеден в мисията, която има да осъществи немската нация: „По-
настоящем светът не е нито достатъчно прозорлив, нито достатъчно искрен да 
разбере и оцени доброто, което му носим. Понеже ние сме най-умните, най-
деятелните, най-способните да наложим на другите културата си, всички наро-
ди ни гледат със завистлива враждебност. Но ние нямаме право да изменим на 
съдбата си и затова ще наложим с топове културата си, която човечеството, ако 
беше по-мъдро, трябваше да приеме доброволно, като небесен дар“15.

Убеден е, че войната е необходима, за разлика от Жул, който мисли, че със 
средствата на дипломацията и преговорите може да се постигне мирно решение 
на конфликтите. Хартрот смята още, че етиката има смисъл само в отношенията 
между хората, защото ги прави покорни и дисциплинирани, а в междудържав-
ните отношения е пречка; добри според него са онези отношения, които са удоб-
ни и полезни. Ни най-малко не се свени да припомни кои документи е нарушил 
и пренебрегнал канцлерът Бисмарк – напр. Емската депеша, за да предизвика 
войната от 1870 г. Според него силата създава законите и дипломацията и поне-
же Германия притежава силата, тя ще диктува и дипломацията. Негови са думи-
те: „Историята не иска сметка от победителите и служителите на всички вери 
благославят в хвалебствените си песни творците на щастливите войни. Побе-
доносците са приятни и Богу дори“16. Уверен е в победата на Германия на всяка 
цена. Най-големият враг на Германия във войната ще бъде Франция, но тя ще 
бъде пометена бързо, защото няма войнствен дух, а само бунтарски дух, отви-
кнал от употребата да оръжие поради голямата си любов към добруване. След 
Франция смята Хартрот ще бъде победена и Русия, която е разядена от анархи-
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зъм и стачки. Колкото до Англия – „те са един народ от рентиери и спортисти, 
чийто егоизъм е безграничен“, а „армията им е съставена от измета на нацията 
и е напълно лишена от войнствен дух; също не могат да разчитат на колониите 
си, които ще ги изоставят“.

Писателят Д. Димов заимства това особено отношение на германците към 
войната и в романа си „Тютюн“ при създаването на образа на фон Гайер, ди-
ректор на немския папиросен концерн. Макар и да става въпрос за началото 
на Втората световна война, думите на фон Гайер звучат по подобен начин. Ето 
какво казва той на Ирина: “... ние чакаме война и се вълнуваме... Но ние сме си-
гурни в победата си.

– Тогава от що се вълнувате? – попита Ирина.
– От самата война!... – фон Гайер продължаваше да се усмихва и тогава Ири-

на разбра, че той всъщност се смееше горчиво, но някак гордо на себе си. – Да!... 
– продължи той. – От самата война!... Така са се вълнували нибелунгите, когато 
Хаген фон Троние убива сина на Кримхилда!... Така се вълнуват германците, 
които мислят, възпитават и ръководят!... Така се вълнувам и аз... Светът го на-
рича варварство, но за нас това е чувство на дух, който се бори за осъществява-
нето си...“17.

На забележките на Ирина, че във войната средния човек ще се превърне в 
пушечно месо и тя би го разбрала, ако откаже да воюва, фон Гайер отговаря, че 
това е невъзможно. Тя цитира и думите на философа Ницше по отношение на 
обикновените хора, на тълпата. Фон Гайер £ отговаря: „Ницше презира тълпата, 
но чрез това става най-великият £ благодетел. Той иска да я отучи от кренвиши, 
бира и духова музика... В това се състои великата мисия на немския дух“18.

И още: „А в това време фон Гайер крачеше по пътеката за вилите и как-
то винаги, когато оставаше сам, се бе отдал на горестни мечти за величието на 
немския дух. Хор от философи декламираше патетично поемата за осъщест-
вяването му, а надземни звуци от Вагнерова музика я подемаха и разнасяха в 
безкрая на времето и пространството. Но докато хорът предричаше победа, от 
музиката, по-безплътна, проникваща и надминаваща мисълта, се откъсваха 
мрачни дисонанси, в които звучеше грозно заканата на съдбата... В този момент 
германецът приемаше и желаеше войната както в дните на младостта си, както 
преди двадесет и пет години, когато в един също такъв, скован от меланхолично 
затишие, летен ден излиташе за пръв път с изтребителя си срещу врага. Близки-
ят тътнеж на войната сега ехтеше в съзнанието му и събуждаше в него някаква 
прастара, атавистична възбуда. До избухването £ оставаха дни, часове...“19.

По въпроса за свободата и човешките права Хартрот смята, че „единстве-
ният свободен народ на земята е германският, защото умее да се подчинява“, 
както и че германският народ като велик народ има стопанска и просветна сво-
бода. За политическата свобода категорично заявява: „Само народите в упа-
дък, невъзможни за управление, и нисшите раси, обзети от мания за равенство 
и народовластие, се грижат за политическа свобода. Германците не чувстват 
никаква нужда от нея. Родени да бъдат господари, те признават необходимост-
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та от йерархия и са съгласни да бъдат управлявани от една ръководна класа, 
която държи тази си привилегия на благородство по кръв или по дарби„20. 
Виждаме, че и тези идеи на Хартрот отвеждат към идеята за привилегировано-
то положение на немската нация, основано на подчинението и йерархията, към 
деспотизма и хегемонията, които са в основата на теорията за тоталитарното 
управление. Теория, която е заложена във фашисткия проект за „всесилната 
държава“. Всички тези принципи, изказани от Хартрот, се откриват в идеите и 
личността на отец Ередиа от романа „Осъдени души“ на Димитър Димов.

За нас са интересни и реакциите на Жул и Анджесола на думите на немския 
братовчед. Те признават материалните успехи на Германия, но смятат, че те са 
стигнали до крайни размери. Анджесола отбелязва: „страната, която брои тол-
кова философи и мислители, толкова съзерцателни гении и дълбоки теоретици, 
страната, която законно може да се гордее с миролюбивия Кант, с олимпиеца 
Гьоте, с божествения Бетовен, стана страна, където се вярва само в материални-
те постижения и обществената дейност, където мечтаят да направят от човека 
една производствена машина, а в науката виждат само една помощница на ин-
дустрията“21.

На забележката на Жул, че от приложението на научните достижения гер-
манците печелят пазарите на стария и новия свят и скоро ще изместят оттам 
англичаните, Анджесола отговаря, че това не означава трайно превъзходство 
над Англия и другите страни с висока култура. „Науката, казва той, дори когато 
е много напреднала, не изключва непременно варварството. Истинската кул-
тура, както казва същия този Ницше, чийто Заратустра разглеждахме, е „стил-
но единство във всички прояви на живота“. Ако, следователно, някой учен се 
затвори в своите специални изучавания, с единственото намерение да извлече 
материална полза от тях, той може да направи важни открития и пак да си ос-
тане див. „Французите, казва Ницше, са единственият европейски народ, който 
притежава истинска и плодотворна култура, и няма човек в Германия, който да 
не е заимствувал широко от нея“22.

Цитираният откъс с възгледите на Ницше още веднъж доказва влиянието 
на немския философ върху творчеството на голяма част от европейските писа-
тели в края на ХІХ и началото на ХХ век. Известно е, че и Д. Димов се влияе от 
Ницше, в семейството му се чете „Тъй рече Заратустра“, а съществуват и изслед-
вания за влиянието на немския философ както върху творчеството му, така и 
върху личността на писателя23.

Един от най-интересните образи в романа на Бласко Ибанес е на руския 
емигрант Чернов. Голяма част от емигрантите в Париж са именно руснаци. По 
времето на Романовото действие те са избягали от каторга в Сибир социалисти 
и анархисти, а след 1917 г. и белогвардейци, търсещи спасение от „Червената Ар-
кадия“. Чернов е избягал от Сибир ерудит, изповядващ социалистически идеи. 
В Париж той сътрудничи на социалистическите издания. С въвеждането и из-
вайването на неговия образ Бласко Ибанес сблъсква ортодоксалното християн-
ство с някои идеи на западния човек. Чернов носи в голяма степен мистиката, 
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християнския месианизъм на славянството, което най-ясно изкристализира 
в трудовете на руския философ Николай Бердяев. Самият Чернов не вярва в 
догмите, но душата му е християнска, каквато според него е душата на всеки 
революционер. Философията на съвременното му народовластие е едно „мир-
ско християнство“. Социалистите обичат смирените, нуждаещите се, слабите, 
защитават правото им да живеят и добруват, както това са вършели и великите 
апостоли на религията, които са виждали във всеки нещастник свой брат. Раз-
ликата според Чернов между апостолите и социалистите е една: социалистите 
желаят почит към бедните в името на справедливостта, а християните – в името 
на милосърдието. Но и християните, и социалистите желаят да накарат хората 
да се разбират, за да се създаде за всички един по-добър живот, силните да на-
правят жертва за слабите, богатите – за бедните, за да се възцари братство в све-
та. Християнството като религия на смирението признава на всички правото да 
бъдат щастливи, но оставя щастието на небето, далече от „долината на сълзите“, 
а революцията поставя щастието в земната действителност и желае всички хора 
да получат още тук, на земята, своя дял от щастието. Чернов прави и едно мно-
го интересно сравнение между отделните християнски европейски народи и 
немския. В представата на немците Бог е войнствен, те си създават свой пруски 
войнствен Йехова, като се възвръщат към езическите си войнствени божест-
ва – Тор, Вотан, Один, валкириите, събудени от миризмата на пролятата кръв. 
Противопоставя немците на французите, които не са войници по душа, а когато 
воюват са граждани, които защитават свободите си. Французите са автори на 
най-справедливата революция и за да възвеличаят това епохално антимонархи-
ческо дело, са издигнали Триумфалната арка. Именно Чернов разказва на Жул 
и Анджесола за четирите конника на Апокалипсиса, дали заглавието на рома-
на, които ще шестват по света със започването на войната. Те ще вървят преди 
Звяра. Запитан от приятелите си кой е този Звяр, Чернов се позовава на Кни-
га на Откровението и на пророчествата на св. Йоан, които предсказват всички 
велики събития в историята на човечеството. Ето и описанието на Звяра: „Ще 
се появи от морските дълбочини. Прилича на леопард с мечи крака и лъвски 
уста; има седем глави, пет чифта рога, с десет диадеми по тях и над всяка глава 
е написано по едно проклятие. Евангелистът не казва кои са те, навярно затова, 
защото са различни според времената и се изменят всеки хиляда години, когато 
се появява и Звяра; но Чернов четеше без усилие проклятията, които пламтяха 
днес над главите на чудовището; бяха проклятия срещу човечеството, правдата 
и всичко, което прави живота приятен или поне търпим. Например: 

„Силата струва повече от правото“.
„Слабият няма право на съществуване“.
„За да бъдеш велик, трябва да бъдеш жесток“24.
Четирите конника описва по следния начин: „И печатите на книгата се 

счупват от Агнеца в присъствието на този, който е стоял над нея. Тръбите поз-
дравяват счупването на първия печат; едно от животните вика гръмогласно 
на халюцинирания поет: „Гледай!“. И първият конник се появява на бял кон, и 
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този конник държи в ръката си лък, а на главата си има корона. Според едни 
той е Завоеванието, според други – Чумата, но нищо не пречи да бъде и едното, 
и другото.

При втория печат: „Гледай!“ – провиква се второто животно, въртейки 
безбройните си очи. И от счупения печат изкача червеникав кон, а конникът, 
който го е яхнал, размахва над главата си голяма сабя: това е Войната. С бясно 
препускане той изгонва мира от света и човеците започват да се самоизтребват.

При третия печат: „Гледай!“ – извиква третото око от крилатите животни. 
И този път се спуска черен кон, а ездачът държи везни в ръката си, за да отмер-
ва храната на хората: и името му е Глад.

При четвъртия печат: „Гледай!“ – вика четвъртото животно. И белезникав 
кон се хвърля напред, а името на конника е Смърт.

И дадена им е власт да погубват хората със сабя, с глад, с чума и с диви 
зверове…

И четирите конника се впуснаха в луд бяг, а злокобната им низа препус-
каше като ураган над неизброимите човешки тълпи. Потъмнялото небе въз-
вестяваше буря; безобразни, страховити чудовища хвърчаха витлообразно над 
ужасяющата „фантазия“ като отвратително шествие. Мъже и жени, млади и 
стари бягаха, блъскаха се, падаха във всички пози на страха, учудването и от-
чаянието; а четирите конника безмилостно тъпчеха тази човешка настилка под 
железните копита на своите коне„25.

Имам основания да предположа, че някои черти от образа на Чернов се 
откриват в образа на монаха Доминго от романа „Осъдени души“ на Д. Димов. 
Особено по отношение на близостта на идеите на социализма и християнство-
то. Брат Доминго в крайна сметка намира своя път на страната на републикан-
ците и заплаща за това с живота си.

С избухването на Първата световна война и миролюбивите французи се 
намесват, за да защитят родината си и да се спасят от поробване. Бласко Иба-
нес проникновено и психологически вярно проследява реакциите на всеки от 
героите си.

Марсел Деноайе носи горчивина и срам в душата си, че е избягал от ро-
дината преди войната от 1870 г. Все по-често се разхожда на Източната гара 
в Париж и наблюдава с мъка как бащи изпращат синовете си в битките, за да 
изпълнят дълга си към Франция. Неговото патриотично чувство се изостря и 
взема връх над другите. Той е вече възрастен, за да вземе сам участие в събити-
ята, но решава да замине в замъка си Вилбланш в провинцията и да помага там 
с каквото може на селяните. И наистина – той се грижи за тях, дава им храна и 
вино, докато самият замък е пленен, разрушен и подпален от немците. Близо до 
замъка се водят битки, немците се гаврят варварски и озлочестяват дъщерята 
на пазача. Всичко това става пред очите на Марсел. Макар и да загубва всичко, 
той вярва, че с действията си е изпълнил дълга си. Бласко Ибанес е постигнал 
дълбок психологизъм при сътворяването на този образ; не липсват и чисто чо-
вешки чувства на героя му – като страх в отделни моменти. Но в крайна сметка 
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Марсел е доволен от избора си да постъпи именно така. Алтруизмът на този 
герой навява алюзии с алтруизма на англичанката Фани Хорн в романа „Осъ-
дени души“ на Д. Димов, макар нейните подбуди да са от друг характер.

Интерес предизвикват и реакциите на жените в романа „Четирите конника 
на Апокалипсиса“. 

Маргарита, любимата на Жул Деноайе, изпраща на война брат си и бившия 
си съпруг Лорие. Любовта £ към Лорие вече е отминала, тя се е разделила с него 
и в навечерието на войната се готви да се ожени за Жул. Научава за успехите 
на бившия си съпруг в битката при Вогезите. Решава да се запише в курс за 
самарянки и до края на войната работи за ранените. Психологически вярно е 
пресъздадено постепенното £ отдалечаване от любимия и завръщането £ към 
ослепения съпруг и грижите за него, когото смята, че е наскърбила преди вой-
ната. По този начин тя също изпълнява дълга си към Франция.

Съпругата на Марсел – Луиза, се моли в църквите на Париж за близките 
си и за всички френски войници. Именно църквите стават сборни места не 
само за жените, но и за старците, и за децата. Църковните служби придобиват 
смисъл на публични събрания, а проповедниците – на народни трибуни, които 
всяват митична вяра и очакват от Бога чудо, подобно на онова, с което света 
Женовиев прогонва от Париж ордите на Атила.

Дъщерята на Марсел – Луиза (Шиши) изпраща на фронта своя годеник 
Рене Лакур и се гордее с него; с това, че той също изпълнява дълга си. На фрон-
та заминава и Жул – загива там, защитавайки Франция. След войната Луиза 
се омъжва за годеника си. Германия губи битките при Марна и Шарлроа, а в 
крайна сметка – и войната. 

В своя роман „Четирите конника на Апокалипсиса“ Висенте Бласко Ибанес 
не прославя войната, а показва нещастията, които носи на всички народи, взе-
ли участие в нея. Тя променя съдбите на героите му завинаги. Авторът посочва 
и безнравствеността на идеите, родени след войната от 1870 г., които сам об-
общава по следния начин: „прослава на силата, тържеството на материализма, 
признаването на светостта на успеха, независимо от начина на постигането му, 
сляпата почит към свършения факт, осмиването на най-благородните чувства, 
считани само за кухи фрази, философия на разбойници, претендиращи да са 
последна дума на напредъка, която в действителност беше възвръщане към 
деспотизма, насилието и варварството на първобитните времена26.

От приведените документални свидетелства и текстологични сравнения 
няма съмнение, че писателят Димитър Димов е ползвал книгата на испанския 
автор. Отгласи и размишления, които кореспондират с идеите в нея, намираме 
в двата му най-добри романа, особено при сътворяването на посочените обра-
зи. Това транслирано творческо влияние на Висенте Бласко Ибанес обогатява 
колорита на творбите на Димов, кара ги да звучат едновременно автентично, 
художествено и психологически вярно и за сетен път доказва, че понякога пи-
сателят може да изпревари историка и политика с визията си за човека, народа 
и обществените явления. 
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Красимир Машев

ГЛАСЪТ НА СКЪСАНАТА СТРУНА
(Неизвестни писма на Андрей Германов 
до Наварт Хмаяк)

Когато през 1981 г. прочетох ръкописа на Андрей Герма-
нов „Шаячни момчета“ (бях млад редактор в погребано-
то след 1990 г. книгоиздателство „Г. Бакалов“), изпитах огромна радост, възхи-
та и удовлетворение от неговите безспорни литературни достойнства, но и от 
силната емоционална памет на автора, от автентичността на вълнуващите го 
преживявания, случили се в далечните години на детинството и юношеството 
му. Тези страници бяха написани с такова откровение, убедителност и май-
сторство, каквито само един наистина голям творец може да притежава.

Но имаше и нещо друго, което наред с естетическата наслада от прочете-
ното събуди у мен интерес. Това бяха страниците, посветени на първите мла-
дежки трепети, предизвикани от силния порив на несподелената любов, на 
влеченията, породени от възвишените селения от красота и чистота на човеш-
ките чувства. В „Шаячни момчета“ Андрей Германов пише:

„Имаше там едно чернооко мелонхолично момиче, раздрънкваше една ки-
тара и в бедните вечери дразнеше жадните за музика уши. Тук ще направя едно 
отклонение.

…Не щеш ли, случи се по обратния път да пътуваме с това момиче. Бях 
малко закъснял – дали съм имал някакви задължения по моите командирски 
работи, не зная, но се оказах в компанията на варненци. Седях срещу това мо-
миче и се стапях. То беше арменка, казваше се Наварт, имаше печално лице с 
огромни и лъскави черни очи сред мъхнати мигли. Имаше вид на зряла жена, 
не толкова външно, колкото по начина на държанието. Разбираше всичко от 
едно поглеждане, имаше чувството за хумор, но рядко се засмиваше, а по-често 
реагираше с някоя тънка думица. Общо взето – аз бях очарован и разбирах, че 
загивам. В моята изтерзана от строгия бригадирски морал душа се блъскаха го-
рещи ветрове и изскачаха искри. Тя ме поглеждаше с успокояващо майчинско 
разбиране. За да не стоя просто глупаво ухилен – в такива минути не съм мо-
гъл да кажа и две приказки накръст, аз взех китарата £ и започнах да си дрън-
кам нещо – тъкмо щях да имам работа и място за ръцете си. И това продължи 
много – докато не скъсах струната. Бях безкрайно сконфузен. Трябваше да пла-
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тя струната, а пари имах само да се върна, точно отмерени. Предложих тези 
последни пари, но момичето разбра всичко, с усмивка ми прости и даже ми 
даде адреса си. Не, разбира се, за да £ плащам струната… а всъщност може би и 
за това? Влакът спря някъде, където аз трябваше да сляза, а Наварт продължи 
със своята китара. Гледах как си заминава влакът и гърлото ми се свиваше…“

След дълги колебания и терзания поетът решава да се срещне с това моми-
че, като предварително купува струна за китара и тръгва към адреса на неспо-
деленото си чувство, на своя юношески свян, с плахата надежда най-сетне той 
да бъде преодолян. И той продължава своята изповед: „Смелостта ми се стапя-
ше като пролетен сняг, докато отивах към тях, много ми се искаше да я видя и 
в същото време се страхувах от това. И когато не заварих никого, изпитах едва 
ли не облекчение. Струната беше купена, съвестта ми беше чиста. Агнето беше 
цяло, вълкът беше сит, само овчарят беше изяден. И този овчар бях аз. Защото 
знаех, че втори път вече няма да събера сили да £ се обадя – твърде високо сто-
еше тя над мен – дългополчанчето, селянчето. Оставих пред вратата струната, 
взех си един есенен лист, капнал на оградата, и се спуснах към морето. Постоях 
на високия морски бряг и пуснах листа. Лекият вечерен вятър го пое, вдигна 
го нагоре, после го понесе навътре, завъртя го и леко го положи върху зелената 
вода. Гледах отгоре тази златна точка върху зеленото кадифе на есенното море 
и знаех, че сянката £ остава завинаги у мен. Само не знаех, че тогава съм се 
прощавал със своето юношество…“

За мен не беше трудно през същата 1981 г. да открия Наварт, да се срещна 
с нея и да разговаряме. И тогава тя ми показа като реликва една картонена ку-
тия, в която ревниво пазеше няколко писма до нея от Андрей Германов. Дори 
ми позволи да ги прочета. По мое настояване сега тези писма се съхраняват в 
Държавния архив във Варна, а у Наварт са останали само техни ксерокопия, от 
които аз притежавах две, но едното го дадох на литературния критик Здравко 
Недков в миг на емоционален изблик с недвусмислен подтекст, че така мога да 
го провокирам да напише своя прочит на тези писма.

Повече от 20 години все се каня да направя достояние на повече хора тази 
малко позната в детайли страница от живота на големия български поет и все 
не намирах време, а може би и кураж, да го сторя. Сега имам предостатъчно 
време (така си мисля, но само Бог знае точно колко е!), и при това не какво да е, 
а „ново време“, след като преждевременно бях доброзорно и уволняван, и пен-
сиониран за „неправилно дишане“. И се захванах да документирам тази малко 
позната история. Може би известна само на малцина.

Първо отново се срещнах с Наварт. И проведох с нея почти тричасова бе-
седа. Нещо като съкратен опреснителен курс за доуточняване на фактологията. 
И тя ми разказа следното:

„Родена съм на 5 декември 1932 г. във Варна в семейството на дългогодиш-
на учителка в арменското училище „Гардюхи Гарабедян“. Баща ми беше счето-
водител и преводач в частната фирма „Росоканово“.

Основното си образование получих в арменското училище във Варна. То-
гава прогимназиално образование се завършваше в Първа средищна прогим-
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назия, а гимназиално образование получих в Девическата гимназия, където се 
срещнах с много интересни хора – и учители, и съученички. Също и с ръко-
водители на тогавашния Комсомол. Незабравими за мен са Стоян Георгиев – 
Съча, Богороди Коцев, Бог да го прости, Наско Гавроша, Спас Левков… въобще 
хора, които оставиха много дълбока следа в моята душевност.

Родителите ми бяха интелектуалци, сестра ми беше хористка във Варнен-
ската опера. Тя ми повлия силно за отношението ми към операта, и по-спе-
циално към Варненската опера, към музиката. От създаването на Варненската 
опера аз посещавах всички нейни спектакли, концертите на симфоничния ор-
кестър. Беше едно много интересно време.

Но преди това искам да кажа нещо, което също е оставило дълбока следа в 
мен – задружния начин, по който живеехме със съседите си. Нямахме огради, 
вратите не се заключваха. Майка ми много обичаше животните и имахме в дво-
ра си три ранени чайки, повече от десет котки, куче… Цялото ми детство мина 
в грижовност към цветята, плодните дръвчета и животните. Това ме и оформи 
като човек. Понеже нямахме материални възможности да кандидатствам в Со-
фия, във Варна имаше архитектурен факултет, аз рисувах добре и бях приета в 
него. Обаче много скоро, след две години, факултетът беше преместен в София 
и трябваше да замина в столицата. Това също беше едно много щастливо време 
в живота ми. Защото тогава, както и да се отрича сега, изкуството беше в рене-
санс. Аз имах щастието да бъда публика на най-големите български артисти, 
които тогава бяха цяла плеяда от няколко поколения. Да ги изреждам ли? Ма-
салитинов беше жив, Сарафов беше жив, гледала съм ги наживо, Трандафилов, 
Зорка Йорданова, Маргарита Дупаринова, беше млада и хубава, Ирина Тасева; 
от другото поколение – Апостол Карамитев, Спас Джонев, Андрей Чапразов… 
Незабравими срещи. В София се запознах с проф. Черкин (проф. Георги Златев-
Черкин – б.а.), който намери, че имам гласови данни. Въпреки че бях студентка 
по архитектура, започнах да уча пеене при него. И толкова се запалих на тази 
тема, че когато се прибрах във Варна – вече дипломиран архитект, записах из-
вънредния курс на Музикалното училище, където госпожа Здравина ми беше 
педагог. След като завърших училището, макар и архитект, тайно кандидатствах 
в Старозагорската опера. Веднага ме приеха. Там работих четири години. После 
се преместих в Бургаската опера, за да бъда по-близо до Варна, че баща ми вече 
беше стар и болен. От Бургаската опера ме изпратиха на специализация в Со-
фийската опера, където проф. Бръмбаров имаше школа, музикална студия, в 
която той ме прие, и завърших и нея. След това кандидатствах във Варненската 
опера и ме приеха. И двайсет години бях солистка на Варненската опера. Но ни-
кога не съм преставала да работя архитектура към Съюза на архитектите. Така 
изкарах живота си – с две професии. И сега като пенсионерка се занимавам с 
архитектура и това ми дава известен материален стимул.

Животът ми поднесе един голям, голям подарък. Някъде около 1979 г. един 
приятел, писателят Василян Васев, ми каза: „Наварт, знаеш ли, че в списание 
„Пламък“ има един материал от Андрей Германов, в който той пише за някоя 
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си Наварт от Варна, с която се е срещал на ученическа бригада. И такива точни 
неща пише за тебе. Написано е много красиво и поетично, ще ти го изпратя…“

Това беше страхотно вълнение за мен, след като прочетох написаното. То 
ме върна в прекрасната година на бригадирството. Много млади хора събрани, 
ентусиазирани… И аз му се обадих (на Андрей Германов – б.а.). Написах му 
писмо. И между нас започна една невероятна кореспонденция. Неговите пис-
ма са литература. Чудесни. Толкова чувствителен, толкова ерудиран, толкова 
интелигентен… Той ми изпращаше стихосбирките си, всяка една от които за 
мен е връх в българската поезия. И невероятното е това, че ние така и не се 
срещнахме. Няколко пъти го търсих, все се разминавахме. Той ме е търсил във 
Варна… Разминавахме се. После той се разболя и когато бяхме се уговорили да 
се срещнем в Хисаря, той почина.

Не помня нашата среща като бригадири. Но в книгата си „Шаячни момче-
та“ той много подробно я описва. Аз съм била командир на нашата варненска 
чета, а той е бил командир на провадийската. И сме се срещнали, но аз не го 
помня. За жалост не го помня. Но тази среща е описана така вълнуващо, така 
художествено… Прекрасно...

Тази кореспонденция мисля, че ме издигна на едно друго духовно ниво. 
Защото докосването до личността и поезията на Андрей Германов е един пода-
рък от живота.

Друго не бих могла да кажа. Сега съм пенсионерка. Контактувам със сестра 
си, която ме въведе в прогресивните идеи, формира светогледа и отношението 
ми към живота. Синът £ не живее при нея, само двете сме и така минават дните 
ни – малко във възмущение от това, че сме унизени, че хората, които обичаме, 
са много бедни, че животът стана толкова труден и бездуховен. От друга стра-
на, обичаме много да четем, обсъждаме всичко, което гледаме по телевизията, 
много не излизаме навън и не посещаваме културните прояви във Варна, но 
като че ли на тази възраст и това стига.

Аз сега съм вече на 71 години (разговорът е проведен през 2003 г. – б.а.). 
Човек задължително трябва да бъде толерантен и да приема хората, които оби-
ча, и да не се опитва да ги променя. Но аз съм си бунтарка и да променям не-
щата, много бих искала. Някак си искам да допринеса за това, да се ликвидира 
тази бездуховност, да се ликвидира това пренебрежение на потребностите на 
хората.

Интересното е, че аз много обичах работата си, ходех на работа като на 
празник. Сега не ми харесва. Операта е превърната в бизнес търговия, но аз 
имам около 120 касети с опери от световната оперна класика, съвременна опе-
ра… И двете със сестра ми слушаме и гледаме много хубави спектакли.

Имам над 100 роли в операта. Много съм играла. Но има няколко, които 
са изиграли много важна роля в живота ми. Това са Дама Пика, Азучена от 
„Трубадур“, много обичах Сузуки от „Мадам Бътерфлай“. Играех с удоволствие 
и комични роли – в „Севилският бръснар“, „Тайният брак„… С удоволствие ги 
играех. Но моят натюрел е драматичен.
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Има хора, които са изиграли важна роля в живота ми – проф. Христо 
Бръмбаров, който ме посвети в тайните на пеенето, нашият прекрасен ди-
ригент Недялко Недялков, който за жалост почина много млад, Иван Филев, 
Иван Вульпе, който в Бургаската опера изигра много голяма роля в живота 
ми, защото той извади „хляба“ от мен и ме изпрати в студията. Ами – живот. 
Разнообразен.

Много обичам живописта. Мой портрет е рисуван от Иван Кирков – голям 
български художник. Имам картини от Володя Вълчев, бог да го прости. Мно-
го голямо присъствие в колекцията ми от картини има арх. Ангел Ангелов – 
един акварелист на нивото на Константин Щъркелов, който е бил негов учител, 
Ангел Атанасов – художник на Варненската опера.

Много съм пътувала. С операта пътувах по турнета, а роднините ми са 
пръснати по света. И съм ги посещавала. Цялото Средиземноморие, когато са 
бягали от кланетата арменците, е населено с мои роднини – в Цариград, Ати-
на… Във Франция, в Италия, Испания… Преди години ходих при мои близки 
в Канада и там прекарах 6 месеца. От там „прескочих“ до Ню Йорк до наша 
близка. Доста съм видяла от света. Посещавала съм концерти, спектакли. В Ар-
мения съм пяла…

От писателите най-много ми допада Йовков. Изключително. Сестра ми 
наскоро чете Елин Пелин и каза, че го е преоткрила. Но на първо място слагам 
Чехов. Той е най-близко до душевността ми. Много обичам „Ана Каренина“ на 
Толстой. Намирам, че една от най-хубавите книги, които съм чела, е „Война и 
мир“. Обичам и някои американски писатели – Труман Капоти например. От 
българските писатели обичам Радичков, а от чуждите няма смисъл да изреж-
дам френските класици, италианските – Моравия…

От композиторите предпочитам Моцарт. Моцарт е слънце. Пучини, Вер-
ди, Чайковски, Мусоргски… Много съм пяла от тези автори. От съвременни-
те композитори много обичам Прокофиев, Шостакович… Например балетът 
„Ромео и Жулиета“ и музиката към него са гениални. „Шеста симфония“ на 
Шостакович. Много обичам и балета. Много. Имам голяма колекция със запи-
си, но балетът трябва да е от много, много голяма класа. То за всяко изкуство 
важи това, но балетът на всяка цена трябва да е от много голяма класа. Нямаме 
много голяма информация в България за балета по света, но приятели ми но-
сят касети със записи от Германия, Канада…

Съвременното изкуство малко ми е чуждо. Не ми говори. Разбирам, че и 
там има големи постижения, но нямам афинитет към това. А да не говорим за 
чалга. Не. Просто е друг свят. Не го отричам. Дума да не става. Всяко изкуство 
си има своя публика.

Надеждата ми за бъдещето е да оздравея, защото много съм повредена 
вече и искам да си отида от този свят достойно“.
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***
 Здравейте, Наварт,
Благодаря Ви за хубавото писмо, с което ме правите съпричастен на хуба-

вите и лошите неща в живота си.
Странно нещо – ние сме съществували успоредно и в София, и във Варна и 

трябваше да минат тези тридесет години, за да научим нещо един за друг, да 
се запознаем.

Моят живот протече другояче. Аз завърших руска филология в София, бях 
по собствено желание две години учител в Дългопол, после журналист и препо-
давател по руски в МЕИ – София, след това комсомолски работник във Варна 
(1960–61), после в ЦК на ДКМС, сетне бях на различни редакторски места и 
през последните пет години съм главен редактор на списание „Пламък“. Оже-
них се, имам двадесетгодишна дъщеря и дванадесетгодишен син. Имам една 
къщичка в Боженци, Габровско, и често бягам там да почивам и да поработя.

В края на 1976 година получих силен мозъчен удар, но прескочих някак си, 
сега съм вече почти здрав, само посивях и силно напълнях от обездвижването. 
Надявам се все пак да се оправя – ако не напълно, то почти. Работата си гле-
дам, защото боледуването си е боледуване, работата – работа.

Преди три-четири дена ми се случи да мина през Исперих – Дулово и се 
отбих да видя мястото на нашия лагер. Познах мястото, но ми беше твърде 
трудно да открия мястото на самите палатки. Първо попаднах на горния 
лагер, след това се спуснах и открих местата на нашите бараки. Пред очите 
ми беше все онова лятно слънце и ония млади хора и не можех да се съглася със 
зимния здрач, с тишината, с хората, които бяха наоколо и нищо не знаеха за 
лагерите и бригадите. Попаднах на един, който се назова Харун и който тога-
ва ни е носил вода.

Сега там има малка жп спирка Руйно, точно през средата на лагера мина-
ва зелен пояс от четири-пет реда вече големи борови дървета, на местата на 
последните палатки има сгради, а в долната част на нашия плац стои голяма 
стопанска сграда, от която се носеше блеене…

Стана ми тъжничко, но какво да се прави – времето е неумолимо. И един-
ственото, което породи у мен упрек, беше фактът, че никой не се е сетил да 
постави на това място едно камъче, един циментов блок и да напише, че там 
са живели и работили млади хора…

Забравих да Ви пиша, че насипът, който вдигахме, е много по-висок и вече 
е обрасъл с големи дървета. Също така се е превърнала в горичка и равната по-
ляна в ниското, където правехме митинг по случай смъртта на Г. Димитров. 
Взех си две камъчета от мястото на лагера и си тръгнах с едно объркано чув-
ство на нещо невъзвратимо.

Силно ме заинтересува рисунката, за която пишете. Дали това момче не 
съм аз? По ония времена, а пък и по-късно аз рисувах много. Даже имам издадена 
една книга с карикатури на писатели и сега ще излиза втора. Ако бих могъл 
само да зърна тази рисунка, аз ще позная дали е моя.
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Съжалявам, но не съм Ви гледал и слушал в роля. Въобще, оказва се, че аз не 
съм гледал Варненската опера. Само преди 1970 или 71 година в ранна есен бях 
на оперетата „Графиня Марица“.

Ако рисунката е малка и може да се събере в плик, моля да ми я пратите. 
Аз съм вече научен на акуратност и ще Ви я върна веднага.

Обаждайте се. Ще се мъча да Ви отговарям.
Ще поздравя Гаро Хайрабедян. С него сме много близки познати, даже те ми 

печатаха някои стихове за Армения във вестника.
16.01.79 г.      С поздрав:
София      Андрей Г.

***
 Здравейте, Наварт,
Получих Вашата рисунка доста отдавна и моля да бъда извинен за неаку-

ратността. За съжаление момчето, което Ви е рисувало на 17 август 1949 г., не 
съм аз. Вие ми пишете, ако рисунката е направена от мен, да я задържа. Това е 
трогателно, но и да беше моя, аз не бих направил това, след като веднъж Ви е по-
дарена. Но аз извърших една малка кражба: преснех си рисунката. Точно затова 
се и забавих с отговора. Направих най-напред една снимка, както беше нагърче-
на: не стана нищо. После я разлепиха, мокриха я, сушиха я – само на мен подари-
ха четири негатива! Изпращам Ви една снимка за компенсация. Не се залових да 
лепя рисунката, защото съм малко мечок в ръцете, пък и сметнах, че Вие като 
човек с образование и практика на архитект имате повече опит по картоните.

Стоян Григоров не си спомням. Като че човек с такова име имаше от Цо-
нево. Презимето на Кателията също съм забравил. Той беше от Дъбравино, 
среден, даже по-нисък на ръст, много мускулест и предразположен към напъл-
няване и тогава вече – двадесет и една-две годишен – беше почти оплешивял. 
Значи сега трябва да е напълно. Винаги беше усмихнат и носеше безкрайно до-
бра душа.

Аз бях много остър тогава. Това личи на едната от снимките, които Ви 
изпращам. Не можех да търпя никаква нередност. С годините външните про-
яви на това качество пооредяха, но то си остана инак неизменно. Точно това 
ме прати в болницата преди две години, когато ми поднесоха една отлично 
сготвена обида. Всичко стана за по-малко от час.

Пращам Ви свои снимки от лагера – може би ще си спомните кой съм. По-
гледнете ги и и ги изхвърлете. Всичко е вече така далечно, че изглежда нереално. 
Но човек е упорито същество: когато през януари бях по местата на лагера, 
по никакъв начин не можех да се заставя да повярвам, че времето е изтекло и 
сега са други времена… Не Ви задавам никакви въпроси, за да не Ви задължавам 
с това да ми отговаряте.

Искам накрая от сърце да Ви пожелая повече здраве в този неясен свят!
23.02.79 г.       Андрей
София       Г.



Красимир Машев • Гласът на скъсаната струна

360 алманах • Ϛвета гора • 2009

Момчето е рисувало добре, но Ви е идеализирало – навярно не е било равно-
душно към Вас. Аз си спомням много подробности на едно далеч по-индивиду-
ализирано лице, особено – усмихнато…

***
 Здравейте, Наварт,
Вашата скица получих, дадох да я преснемат за мен и на 23.02. заедно с 

няколко мои снимки и писмо я приготвих за пращане. Случи се, че дойде мой 
познат от Варна – Тодор Копаранов, главен редактор на „Полет“. За да не се 
измачка скицата по пощата, дадох я на него да Ви я предаде, като си мислех, 
че това е най-бързата поща.

Някъде към 6–8 март получих Вашата картичка (по това време бях в от-
пуск и на 02.03., когато сте я писали, аз пътувах към Боженци) и разбрах, че още 
не сте получили плика. Обадих се по телефона на Тодор, той ми каза, че идвал 
в операта, но не могъл да Ви улучи, а не оставил плика, понеже не било сигурно.

Днес пак го видях тух – той е идвал и у вас, но не оставил плика, а Вие не 
сте отишли при него, както сте обещали. Той е оставил плика на партийния 
секретар на Операта.

Историята стана дълга и смешна, но мен все пак ме интересува: получи-
хте ли своята скица обратно? Ще Ви моля да ми се обадите с писъмце.

Аз не съм добре – отново ме замъчи някаква слабост. Ходя на работа нере-
довно, но докога – не знам.

29.03.79 г.
София      С поздрав: 
       Андрей Г.

*** 
 Драга Наварт,
Не се обадих след последното писмо (мисля от 29.ІІІ.), понеже ден или два 

след получаването му вече бях в болницата. Имам инфаркт. Вече почти два 
месеца съм в болнична обстановка – интензивно отделение на ІІІ гр. болница, 
после І кардиологично отд.[еление] на същата б-ца, сега Банкя (санат.[ориум] 
„Република“, 428 ст.[ая], и след 8–10.ІV. – пак Банкя, само че в почивния дом на 
журналистите. После – Боженци.

Около 20 дена въобще не можех да ходя, сега вече ходя по 4–5 км и смятам 
да ги увеличавам. Положението не е съвсем розово, но не е и черно. Само ще ми 
трябва известно време.

Как вървят твоите работи?
       С поздрав:
28.V.79      Андрей Г.
Банкя
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***
 Драга Наварт,
Жълтият плик вчера ярко се открояваше между другите и ми донесе нео-

чаквана радост: не съм мислил, че ще получа писмо тук.
Сега аз съм в друга стая: дойде в нашата един хъркач, аз спах три дена на 

пейката в коридора, назря скандал, хъркачът се оплака от мен и другия и три-
мата ни разместиха. Сега от прозореца ми се вижда Люлин, целият пролетно 
зелен, а наляво е Витоша, по която още се белее сняг. Ще ги гледам до 9.VІ. После 
– засега е неясно. Може би пак Банкя.

Аз съм вече по-добре. Вчера направих 8,000 метра и до края на седмицата 
ще ги направя 10,000. Но излизането ще ми постави много въпроси. Имам още 
несвършени неща, а времето е малко: инфарктът не предупреждава, а идва и 
втори път. И тогава шега няма.

Пожелавам ти здраве и творческа борбеност! Другото е вятър.
      С поздрав:
5.VІ.79     Андрей Г.

***
 Драга Наварт,
Обаждам ти се пак от Банкя. Останах в Международния дом на журна-

листите. Направих си един железен режим, в който влизат 7 до 8 километра 
ходене и около 2 часа работа над машинката. Не е още весело, защото всичко 
ме притеснява. Но съм по-добре.

Ще бъда тук до 30.06., сетне 4–5 дена в София и от там с целия катун 
ще заминем за Боженци, Габровско, където ще прекарам лятото в укрепване 
на скъпоценното си здраве в името на бъдещите ми литературни и всякакви 
други подвизи.

Днес тук е мъгливо и студено – просто като че не е лято. Отгоре на това 
вече станах и на 47 години и като си помисля, че някои мои познати имат до 
декември още половин година, просто се разкъсвам от завист.

Бъди жива и здрава, дано не изгубиш чувството си за хумор!
20.06.79     С поздрав!
        Андрей Г.

***
 Драга Наварт,
Аз се захващам за машината, защото почеркът ми е невъзможен. Твоят 

е много красив и това е още една причина за завист, макар че понякога чета 
писмата по няколко пъти, за да мога да вникна в съдържанието. Това, разбира 
се, си е особен вид удоволствие.

Още съм в Банкя. Само че сега съм доста по-нагоре и макар че виждам съ-
щия пейзаж, сякаш го виждам от камера, която се е отдалечила. Люлин е къд-
рав и зелен, под него нивите и поляните вече побеляха, отляво и доста по-далеч 
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е Витоша. Снеговете по нея като че вече се стопиха – има дни със страшни 
горещини.

Тук съм сам в стая с всички удобства (и машинката, разбира се), но живо-
тът ми е направо монашески, понеже почти никого не познавам, а и това са 
обикновено много възрастни хора. Идваха да ме видят приятели, но те гледат 
навън, често прескача жена ми, но и тя обикновено ми носи обичайните непри-
ятни семейни новини. Дъщеря ни, едно крайно интелигентно и умно момиче, 
има нещастието да е с крайно изразен характер и да няма никаква воля. Сега 
тя държи матура, и то с такъв променлив успех, че направо „ни хвърля в ор-
кестъра“! Около нея са главните ни грижи и те ще продължат много. Тук аз 
ще бъда до петък, 30 юни, после няколко дена ще се въртя из София и към края 
на седмицата 5–7 (5 юли – б.а.) с целия катун ще се пренесем в Боженци. Казаха 
ми, че там ме чакали писма, значи някое от твоите писма ще ме намери там.

Много се радвам на снимките, които ми изпрати. Ти постъпваш много хи-
тро, но и това си има своята прелест: караш ме мислено да изтривам грима, да 
свалям всичко… (липсва свързващ текст – б.а.) та за човек с моите физически 
възможности. Затова аз започвам трескаво да въвеждам жена си в архива си и 
в множеството мои неща. Тя е журналистка, живяла е двадесет години заедно 
с мен и се надявам през това лято (тя ще бъде с мен) да можем да позавършим 
някои неща. Не ми се иска да си отида, без да съм видял в някакъв завършен вид 
нещата, над които съм се трудил цял живот.

Сега чета „Олимпико, или животът на Балзак“ от Мороа. Зная много кни-
ги от този автор и тази не е най-сполучливата му – за да докаже няколко само 
истини, той привежда толкова доказателствен материал, че на човек просто 
му се завива свят. Но Балзак с всичките свои чудатости е такъв трудняга, че 
човек не може да не му се възхищава искрено. Не може и да не чувства своята 
нищожност пред такава грамада. Но ние сме чиновници…

Пишеш ми да ти пратя други свои книги. Но те не излизат така често! 
Тази година ми е урожайна – ще ми излезе скоро книга стихове, навеяни от пъ-
тувания по СССР, която няма да бъде интересна, след нея една детска – „Оле-
лии“. А в края на годината ще излезе една друга под заглавие „Самоубийствено 
живеем“, която се надявам да ти хареса. Но – да сме живи.

На 14 ще бъдем пред телевизора. В Боженци имаме една „Юност“, която 
има или звук, или образ. Затова пък идеални! Та поне едното няма да пропадне.

На марката ти пращам един кълвач – за зоокъта.

27.06.79      С поздрав!
Банкя      Андрей Г.
       



Красимир Машев • Гласът на скъсаната струна

алманах • Ϛвета гора • 2009 363

*** 
Драга Наварт,
Получих писмото ти и ти отговарям веднага. Това е първото писмо, кое-

то получавам в Боженци, и първото писмо, на което отговарям в един нов 
„кабинет“. В двора имаше основи от стара плевня, които миналата година 
махнах и на чието място започнах да строя една нова плевня, която трябва да 
се превърне в живелище. Миналата година имах време за една малка стаичка 
– бъдеща кухничка, и за основите. Та сега дойде един съсед, обкова ми тавана, 
скова ми един миндер, пренесох си книгите и сега съм настрани от шума на 
улицата, не се налага и да тревожа другите с желанието си да пазя тишина. 
Нещо като стареещ лъв, отделен от прайда си.

Забравих в предишното писмо да ти разкажа една дребна случка, която 
стана в Банкя. Бях излязъл сутринта да се разходя, когато на асфалта видях 
да се движи нещо подобно на мека детска ръкавичка – някакво пухкаво сребрис-
тосиво зверче, нещо като кърт. Преди да успея да го разгледам добре, към него 
се приближиха двама мъже. Единият замахна и го удари с нещо, но вероятно го 
удари изотзад и слабо, защото това животинче се обърна, помириса деловито 
камъка (явно не разчиташе много на очите си), сетне се обърна към човека и го 
изгледа късогледо с учудване и като че ли с въпрос. Това движение беше толкова 
човешко, че просто ми се обърна сърцето. Тогава вторият човек стъпи върху 
него и когато стигнах и аз, костите на малкия още продължаваха да пукат. 
Не можах да избързам и да предотвратя убиването, та и досега това пращене 
стои в ушите ми… Всъщност зверчето беше само на една крачка от черната 
пръст, от гората, но то вървеше край паважа и не можеше да види какво има 
зад него. Човекът ме стигна и взе да ми разказва нещо за разровени ягоди, за 
подядени картофени гнезда…

В своето писмо ти ме разбиваш на пух и прах. Аз не мога точно да си спом-
ня какво съм написал, и съм съгласен, че човек може нещо да сгреши, но имам 
едно условие: принципът има безброй прояви и често неща, сами по себе си ве-
рни, по принцип не са наистина верни, защото се отнасят само за определена 
проява на принципа. Ако съдим за нивото на световния океан по двете скачени 
стъклени тръбички, може да се окажем неправи. Всъщност ние твърде малко 
знаем един за друг и навярно имаме неверни представи. Затова ще се радвам, 
ако ти се удаде възможност да минеш през Боженци.

Не си права за книжката [със] съветски стихове. Аз не смятам, че тя няма 
да ти хареса, защото стиховете са за СССР. Аз имам предвид нещо съвсем дру-
го: тези стихове са писани отдавна, книжката стоя само в издателството 
четири години и обстановката, в която те ще се появят, вече е съвсем друга. 
Един вид – с вечерна рокля на полето. Колкото до СССР, аз съм бил там също 
много пъти, имам отлични приятели и впечатления и даже освен тази книж-
ка имам и още нещо наум. Но – това е нещо незавършено, а за незавършени 
неща не бива да се говори.

В Боженци аз продължавам режимите си. От няколко дена ми се появиха 
някакви много остри болки около сърцето и днес ходихме в болницата. Напра-
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виха ми всички необходими изследвания и прегледи и ме убедиха, че болките са 
само невралгични и не са от сърцето.

Лошото е, че човек трудно свиква с новото си положение. Ето, ти пишеш 
за майка си, която върши неща не за възрастта си. За мен е още по-трудно, 
защото физически аз бях много силен и активен, и сега току посягам да вдигна 
нещо, което вече не е за мен…

Какво да ти пиша друго: дано всичко у вас мине благополучно, дано добре 
мине всичко в Гърция (там сега навярно е много топло), дано въобще всичко е 
добре.

На 14.07. бяхме край телевизорчето, но цялата вечер имаше силна буря с 
гръмотевици и образът чезнеше непрекъснато. После по радиото чух, че спек-
такълът е минал, но не знаех дали е предаван. Нищо – ще гледаме записа.

Тук въобще е едно дъждовно лято и аз мъчно мога да си представя, че има 
Варна, море и сухи пясъци, по които лежат хора. Три години не съм бил на 
море…

Пиши, ще се обаждам и аз.
18.07.79      С поздрав!
Боженци      Андрей Г.

***
 Здравей, Наварт,
Получих и двете ти писма и сега им отговарям заедно. Не можах да ти 

се обадя при получаването на предишното писмо не защото съм бил по-зле, а 
просто използвах всяка минута да мога да си свърша някоя от моите работи 
и просто съзнанието ми беше в тях. Пък и не ми беше много ясно кога ще бъдеш 
във Варна и дали ще получиш всичко.

За писмата си не се бой: всичко е получено. Получих и книгата на Чилинги-
ров. И от такива книги имам нужда, макар че аз събирам главно по-стари: от 
Възраждането и около Освобождението. Но имам и множество такива. Разби-
ра се, всичко беше преди болестите. Сега съм малко мъчноподвижен и не нами-
рам време да се занимавам с това. Ако се оправя – ще се занимавам.

Какво да ти пиша за себе си: по-добре съм отпреди, но до онова, което бях, 
е много далеч. Към него вече няма връщане.

Книгата с впечатления от СССР излезе, но е оформена доста небрежно, 
има и много печатни грешки и просто не ми се иска да я подарявам на никого. 
Ще ти пратя детската си книжка, която сега излиза и която, надявам се, ще 
ти хареса.

Аз ще бъда в София между 10 и 18, 20 (и 18 или 20 – б. а.) септември, сетне – 
пак тук.

28.08.79      С поздрав!
Б-ци       Андрей Г.
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***
 Здравей, Наварт,
Пиша ти от Боженци и отговарям на двете ти последни писма от 28.09. 

и 19.10. Лятото аз изкарах тук, от 22 август до 02.09. Бях в София, понеже 
всички мои хора бяха във Варна, аз не биваше да оставам сам. Морето ми е заб-
ранено. На 10.09. се прибрах в София, с мисълта за една седмица да си уредя ня-
кои неща и пак да се върна. Още на втория ден обаче получих едно усложнение, 
което ме сложи в леглото, и се наложи да пролежа повече от две седмици. Така 
чак на десети този месец се оказах отново тук. Тъй като още не ми дават да 
оставам сам, с мен този път е брат ми Петър. Той е най-голям, досега беше 
във Виена на дипломатическа работа и от 15 септември си е тук. Неговото 
оставане тук е проблематично (карат го да започва нова работа), нещо, кое-
то автоматично прави моето оставане проблематично. И ще стане ясно чак 
след края на месеца.

Радвам се, че Гърция ти е харесала. Аз съм бил там два пъти и двата пъти 
тя ми радваше сърцето, и двата пъти написах по един цикъл стихове. Епида-
въра също видях, но вместо древна гръцка трагедия гледах бай Орлин Василев, 
който изпълни една българска народна песен: „Проклет да е, мила мале, който 
люби, пък не взема“, за голяма радост на една голяма група английски хипита. 
Те излязоха след него и хорово изпълниха нещо английско. Акустиката беше 
безупречна и при двете изпълнения.

Заварих Балкана зелен, само за ден-два той пожълтя и се нашари. Сега 
имаме хубава и пъстра, но малко студена есен. Поработвам по малко, рано 
лягаме, четем съвсем малко, спим и се разхождаме. Пенсионерска работа!

Изданията, за които ми пишеш, ме интересуват, но би било добре да ми 
пишеш и колко струват, не бива да злоупотребявам.

Когато е минало предаването по ТВ, бях в София. Но аз съм така отви-
кнал от телевизията, пък и никога не съм я обичал, та не съм го гледал. Така че 
нашето запознаване „наживо“ все още не се е състояло.

По време на дните на поезията имаше едно предаване за мен с много сти-
хове и хубаво по „Орфей“, но аз улових само опашката. А в Благоевград не съм 
бил. Въобще на мен винаги са ми били чужди празниците, каквито и да са те, 
та от тези двадесет празника на поезията съм бил само на един. Във всеки 
случай гласът, който си чула, вероятно не ще да е бил мой. За мое учудване по 
магнетофон аз приказвам с тенор, при това леко диалектно, „по варненски“, 
или по-точно по провадийски.

Какво да ти пиша друго за себе си? През лятото работих много, заставях 
и другите около мен да работят. Трябваше да се свършат някои неща, които 
не бях свършил навремето. Сега леко съм поохлабил напрежението. Подготвям 
една нова стихосбирка, която сега носи работно заглавие „Златна светлина“, 
но какво ще бъде нейното последно заглавие и как ще изглежда тя като завър-
шена, може само да се гадае. Освен това се занимавам с неуспешно събиране на 
строителни материали за една плевня, която искам да възстановя и да приго-
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дя за живеене и работа – старата къща е много студена и неудобна. Днес на-
пример бях в град Плачковци, откъдето ме отпратиха с празни ръце. Брат ми 
каза: „Поход был потрясающий!“. А аз му отвърнах: „Изход был ужасающий!“.

Това е, понеже гледахме на пътуването с разни очи: той като турист, аз 
като финансист и купувач.

Впрочем бъди здрава и дано загинат всички простуди, фарингити и ларин-
гити. Особено ония, които ходят по провинцията!

23.09.79        Андрей
Боженци        

***
 Драга Наварт,
Получих и твоето последно писмо. Съжалявам, но пак ще трябва да за-

почна с извинения и т.н. Писмото ти в Боженци получих, но това беше вече 
в дните, когато „седях на куфарите си“, тоест смятах, че тръгвам, и затова 
не ти писах оттам, а тук се позабавих, защото ми беше необходимо време за 
адаптация, нещо като малко преболедуване. И дните се изнизаха.

Днес е моят имен ден. Благодаря за поздравленията и дано се изпълнят. 
(Предполагам, че ми пожелаваш хубави неща.)

Оня професор, който ви е чел лекция за Лермонтов, е наистина мой брат. 
Първият работи в комитета за култура и знае много езици. Толкова много, 
че не мога да ти кажа точно. За съжаление той така и не намери приложение 
на занаята си. Вторият е Георги, когото вече си виждала, и третият съм аз, 
когото не си виждала от трийсет години.

Какво да ти пиша за себе си? Аз съм все още болен, макар и да имам извест-
но подобрение. Почти преодолях уврежданията от инфаркта тази година, но 
остават следите от по-предишната болест, инсулта. Всеки ден ходя по час-
два, пазя известен режим на живеене и хранене, старая се да спя повече, но все 
пак още ще ми трябва време. Впрочем вчера станаха три години и според меди-
цината трябва вече да спра на тази точка. Мен не ми се вярва, че ще остана 
тук, защото усещам, макар и бавно, постепенно оправяне. Но тези работи са 
неща, които не могат да бъдат интересни за другите.

Благодаря ти за книгите, които си намерила. Моят адрес вече е в София и 
можеш да ги изпратиш. Аз ще се реванширам с мои стихосбирки. Излязоха вече 
сигналните бройки на „Самоубийствено живеем“, която ще ти пратя ведна-
га, а детската, неизвестно защо, още се бави. Скоро ще излезе във Варна (вече 
минаха коректурите) една книжка четиристишия. Гръцките ми стихове са 
печатани в две книги: „Да ме запомниш“ и „Взривна зона“. За съжаление и от 
двете имам навярно само по един екземпляр и не мога да ти пратя, а да ти 
пращам преписи на машина, е някак неудобно, не върви.

От понеделник (впрочем от неделя, утре) вече трябва да бъда на работа в 
редакцията и не зная колко време ще ми е необходимо, за да се приспособя.
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Пиши ми нещо повече за себе си. Варна сега е скучна, но това пък е интерес-
ният културен сезон и навярно ще имаш много новини.

30.11.79     С поздрав:
София     Андрей

***
 Здравейте, Наварт,
Вашето писмо просто ме обърка.
За последните тридесет години аз съм сменил сто местожителства, квар-

тири и работни места и въобще не съм си и помислял, че може да бъде намерен 
през 1978 година там, където е бил през 1949. Затова съм писал името Ви и съм 
споменал улицата. Първата мисъл бе да не съм Ви причинил нещо неприятно. 
Прочетох веднага своя текст и видях, че всичко отговаря на истината и за-
сяга само мен. И реших, че все пак си е струвало да се напише – нали никой вече 
няма да направи това…

През този месец ще се опитам да преснема някои бригадирски снимки – ще 
Ви пратя, за да си спомните кой съм. Ще Ви пратя и сегашна снимка. А сега в 
две отелни пликчета Ви пращам една моя стихосбирка и една книга стихове 
от Едник Чаурани, които съм превел на български.

05.12.79       С поздрав:
София        Андрей Г.

***
 Драга Наварт,
Пак стана така, че трябва да отговарям на две, даже три твои писма. 

Но – поред.
Книгите получих. От тях имам „Песни за Македония“ на Вазов, но екзем-

плярът е неподвързан и лошо запазен. Истинска прелест е честитката – пър-
во е много стара, второ е с толкова изгледи от Габрово, че ако я покажа на 
габровци, ще ахнат, и трето – съдържанието £ е съвсем зашифровано за мен. 
Интересно би било да зная за какво става дума.

Тежко е всичко това, което пишеш за майка си. Аз моята я изпратих пре-
ди десет години, но баща ми е жив и е с два месеца по-млад от твоята майка. И 
той изкара тежки заболявания и сега вече не може да излиза. Но преди години 
написа по мое настояване едни записки за преживени от него неща, които аз 
преписах на чисто, и сега те ще излязат в отделна книга. Това го крепи и му 
дава сили да живее.

Аз изкарах един много тежък грип по всички правила. Синът ми го донесе 
от училище и той се взриви вкъщи точно преди новата година, като ни хвърли 
всички на легло. Едва днес излизах навън от апартамента. Належах се и се на-
боледувах, заедно с грипа изкарах отново и всичките си предишни заболявания. 
Още съм кисел, но вече мога да седя зад машинката.
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Искам сърдечно да ти благодаря за книгата. За съжаление все още не мога 
да се реванширам: все още нямам екземпляри от последната си книга. Забавяне-
то £ започна да ме тревожи, но все пак се надявам, че няма да има нищо лошо.

Пожелавам ти здраве, сили за сцената и добро настроение – за живота. 
Сложна работа се оказа той!

19.12.1980 г.     Андрей
София

*** 
Уви, драга Наварт,
Не е заетостта, която ми е попречила да ти пиша тези дни, да те поз-

дравя с пролетта и т.н. Просто аз не бях добре през това време. Наложи се да 
направя една трезва преценка на състоянието си, съотнесено към възрастта 
и жизнените ми планове. Тази преценка, меко казано, никак не беше в моя пол-
за и аз изживях едно кошмарно време на нежелание за нищо. Няколко седмици 
минаха като лош сън и дано никой не преживее онова, което аз преживях през 
тези дни.

Освен всичко друго, имах и служебни, по-точно творчески, неприятности. 
А те уж са дребни, но ги изживях много неприятно. През 1972 г. заявих в изд. 
[ателство] НМ („Народна младеж“ – б.а.) и през 1974 г. предадох в завършен вид 
един сборник кралимарковски песни. Сборникът мина редакция, рецензия на 
проф. Вакарелски, сключих договор и пролетта на 1974 г. книгата беше обявена 
в издателския каталог в 5000 екз. [екземпляра] и тези каталози се разпиляха 
по страната. Издателството даде книгата за рисуване. Един художник я дър-
жа две години и се отказа. Друг я държи вече пет (години – б.а.) и не се отказ-
ва. Нито я рисува, нито се отказва. През 1978 г. дадох кратко интервю в РД 
(вестник „Работническо дело“ – б.а.) и там споменах за тази книга. Прочита 
това интервю едно лице, което е една звездичка от 16 величина на небето на 
родната фолклористика, сметва, че съм го обрал, понеже той също бил имал 
такава идея и не знаейки, че моята книга лежи вече четири години готова в 
това издателство, почва да се занимава с мен. Научих това миналата година. 
Въпросът се е въртял из всички книгоиздателски сфери, където работят само 
мои приятели, но никой нищо не ми е казал. Жалили са ме. И преди две-три 
седмици аз от разни места почнах да чувам различни подробности около тая 
глупава история. Нямах желание да се занимавам с нея и едва преди два дена 
научих, че всичко било всъщност приключило положително за мен. Но никой 
не искаше да ми каже какво точно всъщност има, споменаваха само, че някой 
иска да ме съди и т.н. Ти знаеш, неизвестното изглежда винаги по-голямо и 
неприятно и всичко това се случи в едни много тежки за мен дни, та едва не 
свърши трагично. Сега изпълзявам като охлюв из тази мръсна история и се 
мъча да си внуша, че в живота още има хубави неща. За съжаление безуспешни 
са усилията ми.
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Това са моите глупави истории. Иначе аз вече помолих (още на 17.12.79 г.) 
да бъда освободен от „Пламък“, решение на ръководството има, но няма реше-
ние на ЦК (Централния комитет на БКП – б.а.). То е последното, всъщност 
меродавното, и чакам вече повече от месец. Кога ще свърши този кошмар, не 
зная. След това ще ме чака друга работа, добре платена, с малка заетост и 
всички възможности за творчество. Земя необетована, но где ралото?

В пълна резигнация съм. Нямам желание нито за стихове, нито за каквото 
и да било друго. Не вземай тия неща за себе си – просто това е моето състоя-
ние сега и аз ти го описвам, без да го изменям, прикривам или украсявам.

Иначе – скоро ще ти изпратя една книжка четиристишия, а в третия 
брой на „Септември“ ми излязоха десет стихотворения, писани това лято.

Такива са моите работи сега.
23.ІІІ.80
София     С поздрав: Андрей

***
 Здравей, Наварт,
Вчера получих твоето голямо писмо със снимката на казината (проекта) 

и сядам да ти отговоря, като ми се иска да ме разбереш правилно. Оказа се, че 
аз половин година не съм ти писал. Навярно е вярно. Но няма защо да търсиш 
такива сложни причини – причината за моята неакуратност е, че аз не съм 
напълно здрав и нямам достатъчно жизнени сили за всички неща, с които се за-
нимавах преди. Налага се, искам или не искам, постепенно да намалявам всичко 
до най-необходимото, без което не бих могъл физически да съществувам. Ти ми 
пишеш, че миналата година от Банкя съм писал хубави писма. Аз не си спом-
ням точно писмата си от онова време, но тогава аз съвсем не бях на почивка – 
аз се лекувах след сърдечен инфаркт и ставаше въпрос дали ще живея, или да си 
свивам багажа и да се прибирам. Не бива да свързваш моето мълчание с това, 
което си ми писала – нещата, които ми разказваш, са съвсем човешки и раз-
бираеми. Просто аз нямам необходимата енергия за водене на кореспонденция.

Аз бях във Варна в края на август и началото на ІХ. за около две седмици. 
Не зная как Мария (? – вероятно обща позната – б.а.) е научила, че съм във Вар-
на – сигурно по някой от рода. За мен това отиване беше пробно и аз го напра-
вих с известен страх: след 1976 година аз бях пътувал само до Габрово и веднъж 
от Габрово до Толбухин. Нищо повече, особено лятно време. И този път ходих 
на плажа съвсем предпазливо – с разузнавателна цел. За радост мина добре.

Естествено през това време съм искал да ти се обадя. Но с какво да ти се 
обадя и за какво? Аз съм вече възрастен и не съвсем здрав човек, силно посивял 
и с неуверена походка, преживял съм най-хубавите си дни и години. Какво бих 
могъл да ти кажа, каква вяра да ти дам? Нали хората се виждат и общуват, 
за да си вдъхнат взаимно сила, вяра и бодрост. Аз не бих могъл да ти вдъхна 
нищо – защо да ти се обаждам? И така и не ти се обадих. Мисля, че в това 
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няма нищо непонятно, нито пък нещо, което да те обиди – вината си е моя, 
макар и субективна, и аз не съм те упреквал в нищо, нито пък имам това на-
мерение. И навярно ще остане само кореспонденцията – едва ли трябва въобще 
да се виждаме.

Завиждам на твоята енергия и ти се радвам. Човек трябва да се бори за 
своето, докогато може. Да се бори и тогава, когато това за другите изглежда 
невъзможно. В своята област и аз се мъча да правя това, макар и да не мога 
да работя с предишната интензивност и предишните сили. Ето, от края на 
август аз не съм писал стихове. Това са вече почти два месеца и никога, когато 
съм бил на крака, аз не съм прекъсвал за толкова време.

Работата ми в Габрово не е много и не ми отнема нито цялото време, 
нито цялото съзнание. Тя е много по-лека от предишната ми работа и аз из-
ползвам това, за да мога да живея и се възстановявам. Възстановяването се 
оказа нещо безкрайно, с отделни спадове и не зная дали въобще ще се върна към 
един нормален начин на съществуване. Ето, от три дена аз живея с някакво 
непрекъснато чувство за преумора (мозъчна) и шест-седем пъти за тези три 
дена съм имал нарушения в зрението – кратки, по за не повече от десетина 
минути, но крайно неприятни, нещо като губене на съзнание. А причина за 
това нямам.

Всъщност, като те занимавам с тези никакви неща, аз искам да разбереш 
моето състояние и да не се учудваш и сърдиш, когато не мога да ти се обадя.

23.09.80
Боженци      С поздрав: Андрей

***
 Драга Наварт,
Прощавай, че така дълго не съм ти се обаждал: целия ноември изкарах бо-

лен вкъщи, а декември в болницата (двадесет дена в безсъзнание) и сега полека 
идвам на себе си.

Приеми моите съболезнования: и аз съм погребвал майка си и няма да те 
успокоявам – думите нямат никаква тяжест пред оная бездна, която зейва 
пред човека в такива мигове.

Радвам се, че си попаднала на „Шаечните момчета“. Те също са от оная 
книга, от която беше и очеркът за бригадирското движение и нашето учас-
тие. За мен този ръкопис беше едно щастливо освобождение, връщане към 
кратките години на младостта и юношеството.

Като дойдеш в София, звънни, но по всяка вероятност аз вече няма да бъда 
вкъщи: от десети февруари ще бъдем с жена ми в Хисаря – за петнайсетина 
дена. Още съм в болничен отпуск и ще използвам това, за да си почина.

08.02.81
София      С поздрав: Андрей
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Това е последното писмо на поета до Наварт Хмаяк. Смъртта сложи точка 
не само на тази негова кореспонденция, но се оказва безсилна пред творчест-
вото на Андрей Германов, макар да го прекъсна в неговия разцвет. Но той вече 
беше я изпреварил и написал: 

Страшно е във този произволен 
свят, 
запратен нейде из всемира, 
всеки сам за себе си е болен,
всеки сам за себе си 
умира.

Преди своята кончина неговият приятел и също такъв голям български 
поет Иван Радоев каза мъдро: „Щом няма вечен живот, значи няма и вечна 
смърт“.

Творчеството е едно от най-убедителните доказателства за това.



Димитър Великов

ТЪЖЕН ЕПИЗОД ОТ ЖИВОТА НА ПОЕТА

Преди доста години в приятелски разговор с известен професор-литерату-
ровед споменах името на Кирил Христов и станах свидетел на неочаквана 
реакция. Тя бе кратка и безапелационна: „Мани го тоя“. Замълчах. Побързах 
да сменя темата на неосъществения ни разговор. Но думите заседнаха в съз-
нанието ми...

Онзи, които ги изрече, се подвизаваше в западноевропейските литера-
тури. Явно моят събеседник, подобно на мнозина, свързваше личността на 
поета преди всичко с черти на характера, най-вече с конфликтите, в които 
често бе влизал или предизвиквал. Излизаше, че последните са по-силни от 
творчеството. Вярно е, че Кирил Христов е избухвал при всяка неправда – все 
едно дали битова, или междуличностна. За това пишат всичките му изслед-
вачи. Редове за тази негова страна намираме и в страници на започнатите и 
недовършени спомени на жена му Ноеми Молнарова-Христова (преводачка 
от няколко европейски езика), живяла с него не само години в Прага, но и в 
София, останала му вярна до последния му земен ден в санаториума за гръд-
ноболни във Врачеш.

Днес печатни медии както в Чехия, така и в България търсят да изровят 
нещо пò пиперлия от живота на писателя и човека, посветил се на изкуството. 
Кирил Христов е дал безкрайно много поводи за това. Вероятно защото е бил 
убеден, че е по-добре да живее изкуството си, вместо да го измисля, както сам 
отбелязва в един от бележниците си...

В шестнайсетте страници на започнатите и недовършени „Спомени“ на 
жена му откриваме такива редове: „Кирил обичаше скандалите и често ги пра-
веше, но възприемаше това като израз на своята нетърпимост към нередно-
стите и неправдите“. 

Независимо че е чужденец, той се кара дори с кондукторите в пражките 
трамваи. Не остава равнодушен и към арогантността на младежите в ресто-
ранта на Старозагорски бани, защото е предизвикано чувството му за въз-
питание и справедливост... Предлагам на читателите на „Света гора“ няколко 
страници, напечатани на любимата му пишеща машина. С нея той не се е раз-
делял в нито една от трите си пражки квартири. И въпреки че машината е била 
доста шумна, това не му е пречело да воюва за тишина, когато твори.
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Кирил Христов 

ТОЧКА 3 НА МОЕТО ЗАВЕЩАНИЕ

На 1 септември т.г. се навършиха тринадесет години, откакто бях прину-
ден да напусна своето отечество. Стигало е често много по-малко време, 
да бъдат забравени дори същински престъпления. А на моята душа не тежи 
нищо таквоз, което би могло да се назове с това име. При все туй аз трябва 
и след тъй дълго „доброволно“ изгнание още да понасям удари и ритници. 
Ще посочи ли най-после някой какъв ми е грехът? И ще се намери ли доб-
лестно списание или вестник, да напечати онова, което аз ще разкажа: как 
бидох прокуден от родината си? Само фактите, нищо друго, ни думица!

Според легендата аз съм „заядлив човек“. Е добре, моля настоятелно 
да се посочи един-единствен случай да съм се „заяждал“ с някого, без да съм 
бил п о н е в е д н ъ ж предизвикан. Безброй пъти съм премълчавал; това 
не се е забелязвало. Някои са ме преследвали цял живот, ругали са ме не де-
сетки, а стотини пъти – не съм и до ден-днешен отговорил нито с две 
думи. Ако се събере всичко, което един от тия псувачи е писвал против 
мене в продължение на четиридесет години (бих го назовал, бъде ли нужно), 
ще се получи един обемен том. Не съм му нито веднаж отговорил! Но мене 
ме учат на търпение хора, които и най-незначителната закачка почват да 
крещят като истерици. Отговарвал ли съм някому – с полемична статия 
или с епиграма – предизвикателството е тутакси забравяно и е оставала 
като „грях“ самозащитата. Защо? Дали не само за това, че всяко по-сръчно 
посочване на глупостта или низостта на някого засяга ужасно голям брой 
българи?

Както и да бъде, невъзможните отношения не са и след тринадесет го-
дини ни на косъм се променили. Между многото огорчения и унижения, кои-
то и днес понасям, ще разкажа тука за едно-едничко, най-последното. И ще 
моля да ми се разясни, ако е възможно, защо представители на българската 
интелигенция и на държавата трябва до края на живота ми да бъдат тъй 
жестоки, тъй бездушни към мене?

Лектор съм по български език в двата пражки университета, чешкия и 
немския. Когато преди четири години ми бе предложен немският лекто-
рат, биде ми писмено изтъкнато от отговорния професор, че не се желае 
филолог, а художествен писател, показал на дело със своите съчинения, че 
познава добре живия български език. Свикнал обаче да не търпя празнини 
при своята работа, аз почувствах нужда да попълня своите филологически 
познания, макар те да не бяха незначителни. Трябваше да се запозная с мно-
жество специални съчинения, които иначе не бих чел. При туй, понеже ни-
кой учебник по български език не подхождаше напълно за моята работа, аз 
се видях принуден да събера грамада граматики, да ги проуча, да извадя от 
тях онова, което ми трябва, да го подчиня на един нов план, да съставя 
нужните упражнения и да приготвя две доста различни една от друга гра-
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матики – за немци и за чехи. Накратко: отворих си главоломна работа за 
сметка на своята литература, която трябваше да отстъпи на заден план. 
Аз съм и днес до такава степен зает, че през последната лятна ваканция не 
можих да си позволя нито една седмица почивка. Разчетен ми бе всеки ден.

За тая упорна добросъвестна работа ми се плаща от българското 
просветно министерство (всеки такъв лекторат се хонорува от наро-
да, чийто език е застъпен) по цифра точно толкова, колкото на слугата 
в българската легация в Прага, всъщност обаче много по-малко: защото 
разликата между учителската ми пенсийка, която, разбира се, сега не по-
лучавам, и определената ми заплата, е около 850 лева. Значи за по-малко 
от хиляда лева аз трябва да изпълнявам две важни и трудни културни 
служби в два университета! Оценяван ли е така ниско трудът на някой 
друг българин?

И все пак не бих правил дума, ако бих бил здрав. Живял бих и най-те-
жък студентчески живот, погълнат от работата, която предано върша за 
своята родина: да създаваш в чужбина контингент от познавачи на нашия 
затурен език и на неговите художествени богатства. Но при моята на-
преднала възраст и при извънредно разклатеното ми здраве (през последни-
те петнадесет месеца – може да се установи по лекарските рецепти – съм 
се разболявал двадесет и четири пъти!) не би било трудно да се разбере, че 
пълният ми с лишения живот е едно мъченичество, при което не може да 
се вземе за слабост или за липса на гордост, ако бих подирил малко участие в 
централното управление на българската просвета. С тия разбирания аз се 
осмелих да се обърна по случай на своята 60-годишнина с молба към Минис-
терството на просвещението да увеличи с нещо заплатата ми. Не исках 
нищо незаконно, нищо таквоз, което при добра воля не e бивало безброй 
пъти извършвано за други. В отговор получих „юбилеен дар“ от... четири 
хиляди лева и отказа да се подобри заплатата ми. Помолил някои приятели 
тука и в София да разберат пред какви трудности се е намерил министъ-
рът на просвещението, след два месеца можех с положителност да узная: 
1. Не само не е по никой начин възможно да ми се увеличи заплатата, но и 
министърът е трябвало да „отстоява“ да не бъда лишен дори от това, 
което получавам и което било просто „помощ„; 2. Работата ми с двата 
лектората била смятана като „синекура“. Ще рече, не се задоволяват, че 
бедствам: трябва да посипят с отрова дори коравия залък, който ми се 
дава. Та ако два лектората е синекура, то какво са тогава толкова висши 
държавни служби, при които главната работа е – какви ли не празни приказ-
ки по телефона и без него?

Не бе трудно да узная кои мои „приятели“ в министерството и вън 
от него не остават на мира министъра, на кои се зловиди и това, което ми 
се дава, и пред кои той трябва да се „отстоява“ да не ми бъде дори и то 
отнето.

Читателю, вярвай ми, внасям по дълг – не със злорадство, а с голяма 
тъга – тоя чудовищен епизод в своята автобиография.

При толкова бездушие мене не би ми оставало друго освен – или добро-
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волно да напусна и живота, или да падна на аманъ пред чужди да ме отърват 
от жестокостта на свои. Аз намерих пред себе си сили да не направя ни едно-
то, ни другото. Задоволих се да внеса тия редове в завещанието си:

„III. 25 % от чистия приход на съчиненията ми, издавани и пласирани 
по стопански начин от... трима приятели, за чиито деятелен пиетет съм 
им безкрайно признателен, образуват фонд при Министерството на про-
свещението (или при Академията на науките), от лихвите на който, след 
като нарасне достатъчно, да се дава всяка втора година награда, най-малко 
десет хиляди лева, за съчинение – било в размерена реч, било белетристично, 
или философско, свидетелстващо за моралното възмъжаване на българина. 
(Следва пояснение как културата на сърцето се постига несравнено по-труд-
но – в дълъг ред поколения – отколкото културата на ума, която без първата 
е най-дивото осакатяване на човека). Книги, които ще получат награда от 
този фонд, трябва открито, неподправено от съображенията на уличния 
патриотизъм да правят видими големите разрушения на многообразно ро-
бувалата българска душа и как сред тях се издига нов градеж, който показва, 
че и в България е роден същинският човек, духовният благородник.“
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БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРНИ НРАВИ
Най-голямата страст на българина е политиката. Дори селският се-

кретар-бирник смята, че е силен в тая област и от устата му излизат 
откровения.

Като политик българинът остро критикува всичко и всички. И неу-
сетно всекидневното партизанствуване за по-малко от половин век – от 
освобождението на България насам – е оказало колосално влияние върху на-
родния характер. Политиката направи от кроткия българин, който си гле-
даше предано непосредствената работа в живота, един бесен отрицател 
във всички области, един непримирим разрушител.

Болен, умопобъркан от отрицание, той разрушава и там, дето са ос-
новите на неговата националност: писмеността, благодарение на която 
е оцелял. Защото трябва да забележа и това, че почти всеки българин е не 
само политик, но и литературен критик. Ако бихте се решили да забележи-
те някому най-любезно: „Ти, приятелю, си обущар, защо се бъркаш в лите-
ратурни въпроси?“ – веднага ще чуете пълен с негодувание глас:

– Как? И аз не искам ли да чета? Че аз не съм ли български гражданин? Че 
аз не плащам ли данъци? И т.н.

Вие непременно ще бъдете унищожен от най-съкрушителни аргу-
менти.

*

Мнозина в България намират, че аз лично трябвало съм да бъда при-
знателен на многобройните ни критици: писали били много възторжено за 
мене, посочвали като непоетични много мои поезии (особено и преди всичко 
– прибавил бих аз – ония, за които авторът им не дава пробито петаче). 
Може би те са прави. И аз навярно бих запазил най-приятелски отношения 
със своите критици, ако те нямаха тоя недостатък: като питаш за някой 
поет – дори такъв, от когото се много възторгват – те вземат някакъв 
особен тон, от който остава впечатление сякаш потупват възхвалявания 
по гърба. Съгласете се, че не е приятно всякакви деца час по час да ви по-
тупват. А тия хора не могат без това. И за Гьоте да писват, и за Шекспи-
ра, непременно ще го потупат одобрително, с най-голямо снизхождение по 
гърба. Тоя навик на българските критици, който всъщност може би е нещо 
съвсем невинно, дори една любезност, мене тъй ме е изкарвало вън от кожа-
та ми, че един ден улових, та им изредих, какви мнения изказва Гьоте през 
целия си живот за критиците, как свежда цялата тяхна работа до работа-
та на „псета, които със своя висок лай само ни уверяват, че ние препускаме 
конете“ (вж. Wich. Bode, Estetik von Goete). Кой ме дявол накара да навирам 
в очите на българските критици, какво бил казвал „Ваймарският егоист“ – 
наистина не тъкмо за тях, но и за тях. Те веднага единодушно решиха, че 
аз съм бивш поет. Ако може някой от тях да бъде бивши селски кмет, защо 
друг да не е бивши поет? И едни се зарекоха, че няма да споменават името 
ми (Не визира ли Дора Габе и турнето £ в Чехословакия през X.1931 г.? – бел. 
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моя, Д.В.) при никой случай, 
а други сториха клетва, че 
ще ми повтарят това, как-
во [аз] съм „бивши поет“ във 
всяка своя статия, била тя 
върху това, как изкуствено 
се измътват пилета, или как 
се приготовлява българско 
кисело мляко.

Четейки онова, което 
от тогава се пише за мене, 
аз много пъти съм си мислил: 
„Какъв чувствителен народ 
са това българските крити-

ци! Немските им колеги, па въобще и колегите им по цял свят така са об-
ругавани от Гьоте, а все пак за никого –нито за Шекспир и Данте – не изли-
зат годишно толкова много възторжени книги, колкото за Б-я (българския 
– бел. моя, Д.В.) „хулител“. Другите критици по света са просто хора без 
самолюбие! Я да дойдат да видят нашите, българските! Аз само повторих, 
какво казал Гьоте, и понеже нему не могат нищо да направят, мене ме из-
ядат; ами да им кажа чисто по български, какво мисля за тях, сигурно и те 
чисто по български ще ми теглят куршума на улицата. Тая догадка вместо 
да ме сепне, накара ме да направя един от най-хубавите експерименти в 
моя живот: да направя критиците да побеснеят. Аз им казах, изразявайки 
най-голямото добродушие на света:

– Любезни приятели, защо ме карате да ви говоря работи, които всеки 
поет мисли, но които и през ум не му минава да казва някому? Щом искате 
– заповядайте! Кой от вас в един или в друг вид не е твърдил, че не само 
хората на изкуството, но и критиците им трябва да имат крила? (следва 
задраскано: „Без да са създали и най-малката художествена ценност.“ – бел. 
моя, Д.В.) Добре. Вярно е това! Но крилата на гъсока блъскат безпомощно в 
земята и дигат само прах. Как можем тогава да слушаме тъкмо гъсоци да 
ни разправят, кои орли добре и кои зле летели?

Лелее! Казах ли еднъж тия думи – свършено е с мене! Нали живея в една 
страна, дето куршума е за всичко аргумент? И ето аз, когото безброй пъти 
са ругали като прекален шовинист, бидох тутакси обявен от критиците 
си за „изменник на народните идеали“. В моята литература биде издире-
на някаква епиграма за един македонски книжар, печатана преди 18 години; 
сега тя биде посочена като чудовищно престъпление против нацията. В 
София се появиха налепени по стени, по стълбове, дори по тротоари хиля-
ди подстрекателни позиви против „бившия поет Кирил Христов, измен-
ника на народните идеали“.

Девствено целомъдрените партийни органи „Мир“, „Слово“, „Пряпо-
рец“ и пр., които всеки ден пламтят от благородно възмущение, че други 
подготовлявали и вършели убийства, отвориха с готовност колоните си 
на разгневените критици да крещят за възмездие:
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– Тоя псува македонците! Дръжте го!
И една вечер – трак един куршум в прозореца ми.
Щом е за България, всеки ще се съгласи, че това е в реда на нещата и, 

още повече, че не може да се иска то да възмути някого. Макар че името на 
моето отечество се споменава по европейските вестници само във връзка 
със средновековни насилия и най-диви убийства, ние сме образец на демокра-
тически народ, дето всеки се проявява според своите вкусове. Европейците 
ни се чудят, как така, станало убийство на улицата, пред хиляди хора, всич-
ки гледат и никой не заловил убиеца. Че защо ще го залови? Остави човека 
да се проявява!

Има луди хора и луди народи, които умират от глад, но никога не ис-
кат доброволно да молят (да ядат – бел. моя, Д.В.). Тях трябва насила да 
нахранят. При тая работа, която не е тъй безопасна, често пострадват 
носовете на лекарите и на болничния персонал.

Аз съм свикнал през цял живот да ми бъде разкървавен носа. От удари 
той тъй се е подул, че изглежда да сме близнаци. Него аз съм жертвувал, но 
главата си още не давам: тя ми е нужна (К. Хр. пише „нуждна“ – бел. моя, 
Д.В.) още година-две. Защото, който българин наистина иска да направи 
нещо добро на нашия умопобъркан народ, той трябва преди всичко да съу-
мее да си запази главата от него.

И аз напуснах родината си – един истински рай, в който се живее като 
в ада.

Критиката ме обяви за самоубит. Аз не дадох знак, че съм жив. Някои 
по-недоверчиви, предполагайки навярно, че симулирам умрял, повтаряха 
пъти, че съм безвъзвратно мъртъв, очаквайки да се обадя, да протестирам. 
Никакъв признак на живот!

Неотдавна един български вестник извести не само, че съм още жив, 
но и че съм написал редица нови книги, чието печатане почвало. Това бе до-
статъчно, за да се събуди едва задрямалата вражда.

Но тоя път българските критици и несполучилите поети – което е 
едно и също – избират друга тактика: да се нахвърлят върху ми не чрез 
български вестници, а чрез ония чуждестранни, които имат любезността 
да откриват по-често колоните си за българския духовен живот. Изборът 
им най-напред пада върху Prager Presse и още с първия куршум са убити не 
два, а няколко заяка: 1. Посочват се като „класически“ на първо място та-
кива мои произведения, които прочете ли един чужденец, ще си каже: „Ако 
това му e най-доброто на този български поет – по дяволите да върви!„; 2. 
Тъкмо когато излиза от печат моята нова книга „Мечтатели“ – една анто-
логия на идеалистичното славянство и един безпощаден удар върху татар-
щината на българина – предупреждават се ония от чешките (К. Хр. пише: 
„ческите“ – бел. моя, Д.В.) и немските читатели на Prager Presse, които се 
интересуват от българска литература, че някакви драми и разкази от моя-
та скромност не заслужават внимание (книгата е едновременно и драма, и 
роман); 3. Най-важното, ведната щом Prager Presse публикува своето отри-
цателно мнение, анонимният дописник ще го даде в българските вестници 
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не като мнение на българин, а като такова на големия чешки (К. Хр. пише: 
„чехски“ – бел. моя, Д.В.) вестник, за да покаже, че и в чужбина мислят така 
за този „бивш български поет„*.1

Някои казват, че у българина нямало ни помен от славянското добро-
душие, от славянски[я] идеализъм; че той съчетавал в своя характер визан-
тийското лукавство с азиатската жестокост; че у него няма ни помен от 
гордата любов на сърбина към своето. Кой смее да твърди това? Протес-
тирам!

Кирил Христов

P.S. Отправям тая молба към почитаемата редакция на Prager Presse: 
Когато отваря любезно колоните си за някои съобщения върху българския 
духовен живот, нека изисква поне по-важните от тях да не бъдат аноним-
ни, за да се види, дали това са имена, които могат да носят отговорности, 
или се касае до дребни, озлобени от неуспехи писатели, а освен това, за да 
знае бъдещият изследовател на българските литературни нрави кому да 
отдаде авторството на известни интриги, граничещи с предателско от-
ношение към културните интереси на неукрепнала България.

* И наистина, бележката на българския критик в „Prager Presse“ се появи на 28 
март, а на 31 същия месец нея печати бълг. в-к „Днес“ като мнение не на един българин, 
а на чешкия (К. Хр. пише: „чехския“ – бел. моя, Д.В.) вестник.
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Борислав Гърдев

ПАМЕТ ЗА ШАРЛЕТО
30 години от смъртта на 
Любомир Шарланджиев (1931–1979)

Тъжен е поводът да почетем паметта на един от най-
известните български театрални и кинорежисьори 
Любомир Шарланджиев.

На 22 юли 2009 г. се навършват 30 години от не-
навременната му смърт.

Той умира на 48 години (роден е на 18 април 1931 г.) по време на снимките 
на последния си филм „Трите смъртни гряха“, довършен от съпругата му Неве-
на Коканова.

Дълго съм размишлявал върху необикновената и трагична съдба на този 
наш творец. При него като че ли късметът, щастието и личният триумф вървят 
ръка за ръка с огорченията, заблудите и терзанията.

Любомир Шарланджиев завършва ВИТИЗ (дн. НАТФИЗ) през 1956 г. Пър-
воначално се изявява като актьор. Партньор е на Апостол Карамитев в култовата 
мелодрама на Янко Янков „Това се случи на улицата“, изпълнявайки със завидна 
лекота ролята на Лазо. На следващата година, отново под режисурата на Янков, 
е в ролята на Чавдар в „Години за любов“. На снимачната площадка среща парт-
ньорката си Невена Коканова, играеща Ема, и веднага и до уши се влюбва в нея.

„Тя е необикновена, тя е невероятна! Искам да се оженя за нея – веднага, 
каквото и да става!“ – изплаква той пред колегата си Иван Андонов. Това е раз-
бираемо, тъй като и в началото на своя творчески път Коканова е най-краси-
вата българска киноактриса, а какво остава за по-късно, когато се утвърждава 
като гранддамата на българския екран?

Колко са били ухажорите и обожателите £ не знам, но тя все пак предпо-
чита Шарланджиев (вероятно и защото са земляци – тя е родом от Дупница, 
а той от Благоевград), за когото се омъжва в Габрово през 1958 г. и с когото е 
неотлъчно цели 21 години.

През 1959 г. Любомир Шарланджиев е в Русе, постига шумен успех с те-
атралната си постановка „Всяка есенна вечер“ (който ще бъде повторен през 
1975 г. с работата му по „Януари“ на Йордан Радичков в Сатиричния театър), 
основава местния киноклуб, става член на БКП, а след това заминава на спе-
циализация в Москва при прочутия Михаил Ром.

В интерес на истината съветският филмов класик по това време не снима 
след провала си с „Убийство на улица „Данте“ (1956), но явно обучението при 

Юбилей
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него подпомага формирането на качествата и спецификата на постановчика 
Шарланджиев. Завръщайки се в България, той получава самостоятелна работа 
по сценария на Тодор Монов „Хроника на чувствата“, който излиза на екран 
през 1962 г.

От този филм започва неговото развитие като български кинотворец.
Любомир Шарланджиев оформя неусетно своя облик. Той внимателно 

следи тенденциите в развитието на седмото изкуство и още в дебюта му се усе-
ща благотворното влияние на френската „нова вълна“ по отношение честното 
и негримирано разкриване на интимните преживявания на основните персо-
нажи в техния делник.

В „Хроника на чувствата“ звездата е Жоржета Чакърова, създала свежия 
и автентичен образ на Марето. Оттук започва и сътрудничеството на Шарлан-
джиев с неговите знакови актьори Васил Попилиев и Григор Вачков. Режисьор-
ът запазва вкуса си към строгото и изчистено графично изображение до 1972 г. 
Той остава верен на социалистическия идеал, разкривайки на екрана красиви, 
чисти и нравствено извисени образи, желаещи реализацията си в оформящото 
се общежитие.

Шарлето запази своя скептицизъм, без да робува докрай на догмите на со-
цреализма, опитвайки се постоянно в неговите граници да прави концесии в 
посока правдиво и драматично пресъздаване живота на редовия българин.

Любомир Шарланджиев снима и антифашистки филм, който получава го-
лямата награда на фестивала на българския игрален филм „Златната роза“ през 
1964 г. „Веригата“ (сценарист Анжел Вагенщайн) обаче не е типичен (стандар-
тен) антифашистки боевик. Той разкрива непосредствено и със сдържан дра-
матизъм перипетиите на човека с веригата – Васил Попилиев, избягал от влак 
и стигнал до отряда благодарение саможертвата на скромно войниче (Констан-
тин Коцев). И неслучайно финалът експонира не на паметник на народния ге-
рой, а на скромния войник, жертвал се за победата на новата власт.

През 1966 г. Шарланджиев вече има потребност от присъствието на Неве-
на Коканова в своите филми. Тук той е безкомпромисен и я кани само тогава, 
когато разбира, че проектът му без нейно участие е неосъществим. В екраниза-
цията на повестта на Атанас Ценев „Замъкът на бялата роза“, излязла под пре-
тенциозното заглавие „Карамбол“, режисьорът лансира Коканова в ролята на 
оперната актриса Ана. Изборът му е безпогрешен. Със своя фин и неподправен 
чар Коканова става естествен център на повествованието и достоен съперник 
за любовта на публиката, защото си партнира с Анани Явашев (Наско).

Още по-дълбоко в сферата на сложните лични проблеми Шарланджиев 
навлиза в следващия си филм по сценарий на Павел Вежинов – „С дъх на ба-
деми“ (1967). Във филма има и изневери, и смъртен случай, и комплексиран 
младеж Белокожов, страхуващ се да признае чувствата си на любимата Мина. 
Двете интимни линии влизат в стълкновение. Постановчикът противопоставя 
изпепеляващата и осъдена любов на Герда и Никодимов (Невена Коканова и 
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Георги Георгиев-Гец) на раждащото се светло и перспективно чувство на Мина 
(Доротея Тончева) и Белокожов (Стефан Данаилов).

След поредица от успехи Любомир Шарланджиев неочаквато стига и до 
първия си фронтален сблъсък с цензурата на социалистическа България.

Подсигурил се с прочутата пиеса на Георги Джагаров „Прокурорът“ и при-
ел за сценарист съветския драматург Будимир Металников, той прави през 
1968 г. дръзка и безкомпромисна екранизация на прочутата драма, разкривай-
ки извращенията в правосъдната ни система в най-мрачните култови времена 
в началото на 50-те години на миналия век. Творбата разтърсва със своя моти-
виран критицизъм, предизвиквайки катарзис в изтерзаните ни души и точно 
затова екранизацията е сложена на рафта и пусната тихомълком на екран 20 
години по-късно, когато и в България си играехме на перестройка.

Шарланджиев болезнено преживява този свой провал, но въобще не знае 
какъв шеметен триумф го очаква, залавяйки се (заедно с Неделчо Чернев) за 
сериала „На всеки километър“ (1969–1972, цели 26 епизода), за който получа-
ва и „Димитровска награда“. Работата му в култовия филм до голяма степен 
предопределя и удостояването му със званието „Заслужил артист“ през 1975 г. 
Така този семпъл приключенски сериал, създаден от сценаристите Георги 
Марков, Павел Вежинов, Костадин Кюлюмов, Евгени Константинов и Свобо-
да Бъчварова, връща творческото самочувствие на Любомир Шарланджиев и 
го прави всенароден любимец, заедно с неговите звезди – Стефан Данаилов 
(Деянов), Григор Вачков (Бомбов), Георги Черкелов (Велински), Петър Пенков 
(Каназирев), Стефан Гецов (ген. Бранев), Любомир Кабакчиев (полк. Велши-
нин) и Коста Цонев (полк. Хю Пърси), като не забравяме, че в кавалкадата 
видни български артистични знаменитости той намери място и за Невена Ко-
канова (епизода „След полунощ“), а в предпоследния епизод („След години“) 
отново блесна като майстор-психолог, извличайки най-ценното и от нефелна-
та драматургия, и от изключителния актьорски дует Стефан Данаилов – Геор-
ги Черкелов.

Шарлето избира вярната посока в развитието си след всенародната любов 
с „На всеки километър“.

Първо снима прочутата си мелодрама „Най-добрият човек, когото позна-
вам“ (1973) по романа „Отвори, аз съм“ на Лиляна Михайлова, събирайки в 
екип най-обичаните български актьори, начело с Невена Коканова (учителка-
та по български език Николина Бонева). Филмът получава награда за женска 
роля на Варненския кинофестивал през 1973 г. Владимир Смирнов (Михаил 
Бонев) и Григор Вачков (Семо Влъчков) са завидна творческа компания. Ре-
жисьорът умело балансира привидно розовото повествование с неочаквания 
трагичен обрат – нелепата смърт на Костадин Костадинов (Димитър Коканов) 
при инцидента в Кремиковци.

Три години по-късно Шарлето ни изненадва приятно със „Спомен за близ-
начката“, великолепна ретродрама, дала на киното ни като сценарист големия 
поет Константин Павлов. И отново сме свидетели на умишлен жанров колаж – 
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уж гледаме антифашистки филм, прославящ подвизите на партизанския отряд 
и неговия харизматичен командир Григор Вачков, а всъщност се оказваме не-
посредствени съучастници (воайори) на драмата на самотната умираща мор-
финистка Невена – едно от най-значимите артистични завоевания на великата 
Коканова.

На 48 години Шарланджиев пристъпва към екранизацията на романа на 
Димитър Вълев „Трите смъртни гряха“, на който е съсценарист през 1979 г. Нас-
коро успях да видя този толкова труден за откриване филм и останах удивен 
както от елегичното настроение в сюжета, така и от гражданската смелост на 
постановчика, позволил си преди три десетилетия да критикува грешките на 
БКП в антифашистката съпротива и насилствената селска колективизация 
(прекършената съдба на бай Митре Мандров в незабравимата интерпретация 
на Григор Вачков). Филмът е триумф на органичния актьорски ансамбъл, на-
чело с Георги Георгиев-Гец (Куздо Каракозов), Васил Попилиев (Павел Пашев) 
и Ириней Константинов (Борис Дражев). Тук необходимата нравствена доми-
нанта се оказва баба Дона на Невена Коканова. Драматичната съдба на творба-
та, свързана със смъртта на постановчика и един от водешите актьори Григор 
Вачков, принуждава Невена Коканова без време да се заеме с режисурата и да 
довърши творбата на Шарланджиев.

Любомир Шарланджиев умира в разцвета на силите си, без да доживее 
50-годишен юбилей. Освен „Златна роза“ и „Димитровска награда“ той печели 
и две Специални награди – през 1973 и 1976 г., от Варненския фестивал на бъл-
гарския игрален филм, а през 1980 г. СБФД посмъртно го удостои с голямата си 
награда „Златна камера“.

Ако има нещо, за което искрено съжалявам, то е за проваления му замисъл 
да направи тв сериал на романа „Тютюн“, по който работи от 1974 г. и в който 
ролята на Ирина по право е принадлежала на Невена Коканова...

Борислав Гърдев • Памет за Шарлето
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Огнян Стамболиев

БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ ФЕСТИВАЛИ

Традиции, настояще, проблеми

     
Българските музикални фестивали (имам предвид тези на художествената му-
зика, наричана неправилно само класическа) имат немалка история и опреде-
лено добри традиции, които могат да ги впишат в контекста на фестивалите в 
днешна Европа. Три от тях са най-големите и най-старите: Мартенските дни на 
Русе (основан през 1960 г. от неуморния Илия Темков), Варненско лято (1926 г., 
основан от Добри Христов и Панчо Владигеров) и Софийски седмици (1971 г.). Те 
са и членове на Международната асоциация на европейските музикални фести-
вали, радват се на авторитет, познати са навън. Освен тях различни по мащаб и 
качество музикални форуми имат и други големи културни центрове: Плевен – 
Лауреатските дни „Катя Попова“, Бургас – Музикалните дни „Емил Чакъров“, 
Стара Загора – Фестивала на оперното и балетното изкуство, Зимните вечери 
на Пазарджик, Музикалните дни „Димитър Ненов“ – Разград, Дните „Недялка 
Симеонова“ в Хасково, Дните на камерната музика в Габрово, Фестивалd на 
камерната музика в Пловдив и др. Почти всички са общински, с подкрепата на 
Министерството на културата и други институции, до 1989 г. и на творчески-
те съюзи – Съюз на българските композитори и Съюз на музикалните дейци в 
България. През последните години повечето от тях разчитат и на европейските 
проекти в областта на културата, както и на сътрудничество с културните цен-
трове и дипломатическите служби на редица държави от ЕС в София.

До преврата от 10 ноември 1989 г.

почти всеки окръжен град в България имаше някакъв музикален фестивал, 
дори и да не разполагаше с музикална институция – оперен театър или сим-
фоничен оркестър, които обикновено са в основата на тези прояви. Сривът, 
настъпил след тази историческа дата, се отрази зле върху културния и, в част-
ност, музикалния живот в страната. Средствата за сериозната музика намаля-
ха чувствително, намаля продукцията на институтите, забеляза се спад на ка-
чеството £, отлив на публиката, появиха се кадрови проблеми. В края на 1999 г. 
правителството нанесе съкрушителен удар върху оперния и симфоничния 
живот в България. Реформата „ОФД“ – оперно-филхармонично дружество, 
или механичното обединениe на музикалните театри и симфоничните оркес-
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три, се оказа пагубна за тези иначе добри и доказали своята жизнеспособност 
и качества музикални формации в големите градове Пловдив, Русе, Бургас и 
Варна. Следващите правителства, сред тях и настоящето, не коригираха тази 
безпрецедентна реформа и кризата се задълбочи чувствително. Това се отрази 
и върху фестивалите, тъй като, както вече споменах, тези институции са в ос-
новата им, а и намаляването на средствата и другите аспекти на кризата дадоха 
своя отпечатък върху тях. Част от тези форуми бяха засегнати чувствително и 
заради безразличието на общините домакини (Бургас, Хасково, Ловеч, Добрич, 
Пловдив и др.), докато други продължиха пътя си, подпомогнати от местната 
власт (Русе, Варна, Стара Загора, Пазарджик, Разград). 

В близкото минало грижата на държавата 

към тези културни прояви беше наистина голяма. Тяхното присъствие в ду-
ховния и обществения живот на града бе осезаемо. Бяха нещо като култур-
ната емблема на съответната община. Като „пауново перо“. Това се чувства-
ше най-силно в Русе, където Мартенските дни бяха събитието на годината, с 
много широк обществен резонанс, с голяма подкрепа от властта и интерес от 
гражданството. На голямо внимание се радваха и фестивалите на Варна и Ста-
ра Загора – вторият е единственият оперен форум и досега у нас, а Операта в 
„града на поетите и липите“, основана през далечната 1925 г., е и сега гордостта 
на старозагорци.

Последният засега национален преглед

на българските симфонични оркестри, състоял се през пролетта на прелом-
ната 1989 г., показа едно доста високо равнище на симфоничния живот у нас. 
Повечето от оркестрите се представиха на много високо професионално ниво 
с труден, проблемен репертоар и бяха ръководени от една плеяда от големи ди-
ригент-музиканти. За съжаление повечето от тези диригенти вече не са между 
живите или напуснаха постовете си. Новото поколение, с редки изключения, се 
оказа, че не е от това качество. Реформата, кризата, промените, отварянето на 
границите – всичко това доведе до промени и в съставите. Хроничният недос-
тиг на средства за култура, и особено за музика, се отрази и върху равнището 
на фестивалите, дори трите големи – Русе, София и Варна. Те вече не могат да 
привличат на своите сцени и концертни подиуми големи симфонични състави, 
оперни и балетни театри, световни имена и формации. Мартенските дни по-
срещаха Дмитрий Шостакович, Курт Мазур, Святослав Рихтер и Емил Гилелс, 
оркестрите на Санкт Петербург и Москва, на Берлин и Прага. Варна се радваше 
на Пикола Скала и Римските виртуози, на Ирина Архипова, Катя Ричарели и 
Николае Херля. Сега мащабите са други. Но може би най-сериозно пострада в 
това отношение Софийски музикални седмици. През 70-те и 80-те години те по-
срещнаха големи европейски театри и оркестри и дори Караян и Берлинската 
филхармония, солисти на Миланската скала, а преди 5–6 години дадоха спек-
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такли на... Пазарджишката самодейна оперета. Вина за това, разбира се, имаше 
и ръководството в лицето на композитора Димитър Тъпков, което не можеше 
да се справи нито с програмата, нито с проблемите.

Тук, бих отправил критика

към българската държава, която не подкрепя достатъчно тези важни културни 
прояви, доказали през годините жизнеспособността си. Защото, ако погледнем 
на Изток, не на Запад, ще се уверим, че въпреки сходната кризисна ситуация в 
бившите соцстрани фестивалите се радват на по-голямо внимание. Фестива-
лът „Енеску“ в съседна Румъния има огромен бюджет – от 2 500 000 щ.д., и се 
радва на световно признание. Така е и в Полша, Чехия, Украйна, Русия, Сърбия. 
В тази страни с големите фестивали се ангажират правителството, парламен-
тът и президентът! А нашият най-сериозен в момента фестивал – Мартенски-
те дни, се прави със скромните 300–350 000 лева, а по продължителният като 
времетраене – Варненско лято, едва с около 500 000 лева. Фестивалът „Енеску“ е 
под патронажа на президента на Румъния и в организацията му участва цялото 
правителство.

Проблем за нашите фестивали е и подкрепата на медиите. 

Докато в миналото те се отразяваха достойно, сега се отминават, ако не с мъл-
чание, то с по някоя кратка и недостатъчно точна и компетентно написана бе-
лежка или информация. В същото врече повечето от тези масови издания от-
делят огромно място на субкултурни продукци (Глория, Азис, Слави), клюки, 
сензации и прекалено много на спорта и политиката. Така културната общест-
веност у нас трудно може да получи някаква информация, например, че през 
т.г. на Мартенските дни гостуват светила от ранга на Сър Невил Маринър, 
Гидон Кремер или Юрий Башмет, че на Варненско лято са пели Катя Ричарели 
или Владимир Атлантов, че в Стара Загора е гостувала Ана Томова-Синтова. За 
съжаление музикална България няма нито един музикален вестник или списа-
ние, като изключим изданието на Съюза на музикалните дейци, което е с огра-
ничено разпространение. У нас почти не останаха културни издания и тези 
прояви просто нямат трибуна. Електронните медии почти не отразяват съби-
тията от фестивалите, като изключим някои преки предавания или записи на 
БНР и Канал 1. Но те са твърде редки и недостатъчни. Втората по значение те-
левизия bTV засега е твърде далече не само от художествената музика, но дори 
и от културата. Ще дам отново пример със северната ни съседка – фестивалът 
„Енеску“ там се предава и записва изцяло, а концертите и спектаклите са по три 
дневно за три седмици с филиални сцени в Клуж, Брашов, Темишоара и Яш.

Друг проблем е публиката.
В миналото тя беше по-многобройна. Сега е понамаляла. Причините са много 
и различни. В България вече се забелязва известен спад в интереса към сериоз-
ното изкуство. Смениха се поколения, младите не се приобщават към култура-
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та. Училището, семейството, медиите имат немалка вина. Прекъсна се добрата 
традиция за естетическото и музикалното възпитание, движението „Българ-
ска музикална младеж“, дошло у нас по френския модел през 60-те години и 
дало много добри резултати, лоша е естетическата и звуковата среда, създавана 
предимно от електронните медии – чалгата, рапа, попфолка, диското и т.н. От-
далечаването от истинските стойности в музиката – една тема, която изисква 
сериозен обществен дебат, както и намесата и на държавата.

Там, където фестивалът има добро и способно ръководство,

както е във Варна – Румен Серафимов, Пенка Живкова, Пламена Цонева, и осо-
бено в Русе – музиковедката Ива Чавдарова, средства, все пак, се намират и 
нивото е високо. В този смисъл през последните години особено помагат раз-
лични културни центрове и фондации от Европа със седалище в София: „Гьоте 
институт“, Британският съвет, „Про Хелвеция“, Италиански институт, както и 
посолствата на Великобритания, Япония, Франция, Австрия, Унгария, Русия. 
Благодарение на тяхната подкрепа на големите ни фестивали вече пристигат 
звезди от европейска величина, различни камерни формации и състави. И тези 
гастроли се превръщат в истински празници на Евтерпа и радват поклонници-
те на голямата музика.
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Румяна Каракостова

НАЦИОНАЛНИЯТ РЕПЕРТОАР НА СЦЕНАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ 
ОПЕРЕТЕН ТЕАТЪР В ЕПОХАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА

Предлаганият текст цели да очертае едно ново, все още дискусионно поле от 
близката история на популярножанровия ни музикален театър и принципно 
да насочи изследователското внимание към проблематика, която до момента 
не е била самостоятелен обект на критически рефлексии. 

Централизираната инфраструктура за управление на народната култура 
от втората половина на 40-те години на ХХ век1 поставя и новоконструирания 
Държавен музикален театър2 в режима на административния контрол, пропа-
гандните реторики и ултимативните критерии – предявени спрямо репертоар-
ните му стратегии. С този властови жест официалната културна доктрина без-
апелационно налага и върху лекото популярножанрово музикалносценично 
изкуство тежкото клише: народно изкуство с прогресивно идейно съдържание 
и здрав хумор, отразяващо героичния ентусиазъм и трудовото ежедневие на 
широките народни маси. По същество това е реторическа формула на агита-
ционно-пропагандния дискурс на властта, към който плътно се придържат 
официозната критика и публицистика – патетично утвърждаващи политиче-
ските употреби на изкуството и преди всичко идеологемата за новия му, социа-
листически облик3. В същия контекст за естетически еталон при разработва-
нето на идейно-издържана репертоарна концепция на Държавния музикален 
театър е посочена съветската оперета – по модела на която е проектирано и 
създаването на съвременен национален популярножанров репертоар.

Съотношението на заглавията в репертоарния афиш от началото на сезона 
1948/1949 г. до ненадейната кончина на първия му директор – Стефан Маке-
донски (30 май 1952 г.), когато театърът приема неговото име, красноречиво 
свидетелства за стриктното изпълнение на спуснатата ръководна програма: 

1 Вж. Еленков, Иван. Културният фронт. С., Сиела, 2008, 542 с.
2 Текстът е своеобразно продължение на предишна публикация – Идеята Държа-

вен музикален театър и проекцията £ в традиционния западноевропейски репертоар 
– В: 60 години музикознание в БАН (под печат)

3 Вж. Киров, М. Новото и старото в Държавния музикален театър. – Труд, № 7, 
9 ян.1951; Накев, Асен. Новият държавен музикален театър. – Работническо дело, 11 
ян. 1952 г.; Станчев, Станчо. Партийната организация в Държавния музикален театър 
„Ст. Македонски“ в борба за социалистическо изкуство“ – Вечерни новини, № 226, 26 
септ. 1953 г.; Редакционна. Идейно-художествените представления – първа грижа на 
партийните организации при театрите. – Вечерни новини, № 50, 1 март 1955; Узунов, 
Георги. Музикалният театър „Стефан Македонски“ – театър на народа. – Отечествен 
фронт, 19 ян. 1958 г., и др. 
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пет от общо осемте премиерни постановки са на съветски оперети4. За бъл-
гарската музикална сцена, а и за тогавашната оперетна публика, това дейст-
вително е нов репертоарен модел: с плакатно изведената съвременна тема и 
гръмкия патриотизъм, с „новата романтика на труда и на строежите“5, с 
действено мотивираните (от вдъхновяващия социалистически идеал и непри-
миримостта към класовия враг) нови положителни герои, с драматургичната 
кулминация на масовите сцени и повседневно-битовия хумор на комедийния 
персонаж, и не на последно място – с песенната си стилистика в мобилизи-
ращия, оптимистичен маршов ритъм и широкото лирично дихание на съвет-
ската масова песен. Маркерът за „съветскост„6 е именно идейнонатовареният 
музикален текст, драматургично организиран от обобщаващата „ударна тема“ 
– „песента-плакат“, „песента-лозунг„7 (примерно Песента за волния вятър от 
едноименната оперета) по думите на нейния създател Исак Дунаевски, прижи-
ве признат за класик на съветската музикална кинокомедия и на съветската 
оперета. Но макар и ангажирана с актуалното политическо противопоставяне 
в началото на Студената война8 и нелишена от творчески талант, възприетата 
схематично-нормативна жанрова естетика ще изиграе генерализираща роля 
и за десетилетия напред – очертавайки пряката зависимост на репертоарния 
избор и постановъчните концепции на популярножанровия ни музикален теа-
тър от партийнофразеологичния императив и митологизираните образни кли-
шета на тоталитарното изкуство9. 

Наложеният модел на съвременния популярножанров репертоар10 – в сти-

4 Музикалната комедия „Тревога сред момите“ от Милютин (1948), последвана от 
оперетите „Верният приятел“ от Соловьов-Седой, „Взаимна любов“ от Кац, „Волният 
вятър“ от Дунаевски (1950) и „Трембита“ от Милютин (1952). До края на 50-те години 
на сцената на Държавния музикален театър са реализирани още 11 съветски премиери, 
между които и два жанрови балета – „Дяволиите на Алдар“ от Корчмарьов и „Шурале“ 
от Ярулин.

5 Владимирска, Алла. Звездни мигове на оперетата. С., Музика, 1976, с. 112.
6 Дунаевский, И. О. Выступления, статьи, письма, воспоминания. Москва, Совет-

ский композитор, 1961, с. 97.
7 Пак там, с. 35.
8 Страховите идеологеми „студена война“ и „желязна завеса“ са публично обосно-

вани в речта на Уинстън Чърчил, изнесена на 5 март 1946 в университета на Фултън 
(САЩ). – вж. Джонсън, Пол. Светът от 20-те до 90-те. С., Св. Климент Охридски, 1993, 
с. 355. 

9 Вж. Попов, Чавдар. Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практи-
ка. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2004, 8–10; 32–35.

10 „Имаше нарочни отдели в Министерството, имаше директиви „отгоре“ – осо-
бено за репертоара и още по-особено – за българските творби в него. Искахме да до-
кументираме механизмите. Оказа се непостижимо. Архивът на тези ръководни ин-
ститути е или разпилян, или недостъпен за подобен род изследвания.“ – Rozalia Biks, 
Anelia Yaneva, Rumiana Karakostova, Miglena Tzenova. Processes in the Development 
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листичния спектър от музикална комедия и оперета до комична опера и жан-
ров балет, без съмнение цели да утвърди Държавния музикален театър като 
институция с пропагандно-медийни и възпитателни функции11, естетически 
легитимирани и сценично разпознаваеми в постановъчните стандарти на со-
циалистическия реализъм12. Основен генератор на обявения за единствено 
правилен жанров проект на тоталитарната парадигма (т.е. догматичната схе-
ма от фиксирани правила и изразни средства на официалната културна по-
литика), е ускореното и целесъобразно решаване на проблема за българския 
репертоар, с реализацията на който са натоварени най-авторитетни творчески 
фигури: композитори, либретисти, постановчици, оперетни артисти. Така до 
края на 50-те години, благодарение и на ревностните усилия на тогавашното 
ръководство на Държавния музикален театър, действително е положен фун-
даментът на националния ни популярножанров репертоар. Нещо повече – най-
успешните му творби („Имало едно време“ от Парашкев Хаджиев, „Бунтовната 
песен“ от Георги Златев-Черкин, „Младостта на Маестрото“ от Виктор Райчев и 
„Българи от старо време“ от Асен Карастоянов) впоследствие са пренесени и на 
оперната ни сцена със знака на българска музикалносценична класика. Вписани 
обаче в дългосрочната перспектива на стартиралата през култовския период13 
национална репертоарна стратегия на единствения ни популярножанров те-
атър, премиерните български постановки от 50-те години се оказват напълно 
зависими от контрола и санкциите на идеологическата цензура.

Сигнал за неприкрита, настъпателна ждановщина е прецедентът с първата 
българска оперета със съвременен сюжет, свързан с актуалната тема за колек-
тивизацията в българското село – „Деляна“ от Парашкев Хаджиев, по либрето 
на Вера Дамянова (Верда). В резултат на рагромяващата редакционна статия 
„Вредно произведение“ на в. „Работническо дело“ (бр. 301 от 27 окт. 1952 г.) 
постановката е свалена от репертоара на театъра, а последвалата официоз-
на публикация – „Изводи на Комитета за наука, изкуство и култура“, квали-
фицира случая като „груба идеологическа грешка“ и предприема радикални, 
драстични мерки срещу „всяко подценяване и изоставане по идеологическите 
въпроси“ във всички области на изкуството, висшето образование, културата 

of Bulgarian Musical Theatre. //on-line publication, 2003 – http://musicart.imbm.bas.bg/
BM_3_2001.htm

11 „На първо място, разбира се, трябва да стоят възпитателните задачи... Целта 
е: наред с радостта, забавлението и отмората да се насаждат и съвременните ни идеи 
– любов към труда и Родината, към мир и щастие и пр.“ – Сагаев, Любомир. Втори 
национален преглед на оперното, оперетното и балетното изкуство. Държавен музика-
лен театър „Ст. Македонски“ – Работническо дело, № 193, 12 юли 1958.

12 Вж. Дойнов, Пламен. Съставител. Социалистическият реализъм: нови изслед-
вания. С., Нов български университет, 2008, 368 с.

13 Исторически свързван с култа към личността на партийния лидер Вълко Чер-
венков, развенчан през 1956 на Априлския пленум на ЦК на БКП.
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и науката14. Но почерпаният горчив опит от фал старта на националната ре-
пертоарна стратегия на Държавния музикален театър рефлектира негативно 
най-вече върху ценностната нагласа за творческа свобода и в следващите три 
години българските автори дипломатично отклоняват поръчките на популяр-
ножанровата ни сцена. Едва през 1955 г.15, като реабилитация за първия крити-
чен сблъсък с управленческите механизми, една след друга излизат новите бъл-
гарски постановки: на оперетата „Айка“ – отново на актуална тема из живота 
на социалистическото село, и с въздействащата лирика на Парашкев Хаджиев 
„в духа на родопската народна песен„16, и на романтично-патриотичната опе-
рета за Априлското въстание – „Бунтовната песен“ от Георги Златев-Черкин17, 
либретата на които са щателно проверени и официално одобрени от Реперто-
арното бюро на КНИК. 

Две години по-късно (1957) отново критикуваната за „липсата на доста-
тъчно напрежение, на пълноценна драматургия в либретото...„18 комична опера 
„Имало едно време“ от Парашкев Хаджиев (либрето Павел Спасов) в действи-
телност е свидетелство за оригинално разработена битовокомедийна интрига 
и запомнящи се музикалнообразни характеристики със стилизирано нацио-
нално звучене – вдъхновени от метанаратива на народните предания и фол-
клорно-смеховата култура от площадно-зрелищен тип19. Възползвайки се от 
догматичните клишета за класовото съзнание и революционния дух на масите, 

14 Редакционна. Изводи на Комитета за наука, изкуство и култура във връзка със 
статията „Вредно произведение“ („Работническо дело“, 27.Х. т.г.) и писмото на читате-
ли („Работническо дело“, 30.ХІ. т.г.), подписани от тогавашния председател на КНИК, 
Рубен Леви – Работническо дело, № 360, 25 дек. 1952.

15 През февруари с.г. е проведен Пленум на ГК на БКП за работата на партийни-
те организации при театрите в столицата – вж. Редакционна. Идейно-художестве-
ните представления – първа грижа на партийните организации при театрите – Вечерни 
новини, № 50, 1 март 1955.

16  Манкова, Лиляна. Нова българска оперета. – Бълг. музика, 1955, № 3, 6–13
17 Вж. Райчев, Виктор За оперетите „Айка“ и „Бунтовната песен“ – Бълг. музика, 

1957, № 1, 35–39.
18 Сагаев, Димитър. Държавен музикален театър „Ст. Македонски“ – Бълг. музи-

ка, 1958, № 7, с. 22.
19  Отнасянията към литературните анализи на Бахтин в случая са само отправни: 

„Всички тези явления – ругатни, проклятия, кълнене, непристойности – са неофици-
ални елементи на речта... Ето защо такава реч, освободила се от властта на нормите, 
йерархията и забраните на общия език, се превръща в нещо като специфичен език, в 
своеобразно арго спрямо официалния език. С това такава реч създава и специфичен 
колектив – колектив на посветени във фамилиарното общуване, колектив на открове-
ни и свободни по отношение на речта хора. Такъв именно колектив е била всъщност и 
тълпата на площада, предимно празничната, панаирджийската, карнавалната тълпа.“ 
– Бахтин, Михаил. Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Среднове-
ковието и Ренесанса. С., Наука и изкуство, 1978, с. 207. 
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продуктивният творчески тандем Хаджиев-Спасов съумява да отбележи и още 
един жанров успех с „Мадам Сан Жен“ (1958) – първата българска оперета в 
традиционо европейски стил по класическа литературна основа (Сарду-Моро). 

Благодарение на внимателно подбрания действен аргумент в сюжета – па-
триотичният идеал в оперетата „Младостта на Маестрото“ (1957) и абсурд-
ният комизъм в музикалната пародия „Покорител на земи и сърца“ по Плавт 
(1958)20, напомнящ съветските музикални кинокомедии от 30-те години21, и 
двете творби на Виктор Райчев, по либрето на Емил Видлички, също прех-
върлят бариерата на идеологическата цензура. От гледна точка на съвремен-
ната критична рефлексия обаче емблематични за основополагащия творчески 
импулс на десетилетието и за перспективните сюжетни магистрали – съвре-
менност22 и национална литературна класика, остават опретите „Време за 
любов“ от Димитър Вълчев и „Българи от старо време“ от Асен Карастоянов 
(1959), въпреки или именно поради влиянието на упорито и демагогски от-
ричания драматургичен шаблон, сантиментална шлагерност, плосък хумор и 
щампосани герои на нововиенската класическа оперета. 

Оттук-нататък натрупаният опит на Държавния музикален театър в ре-
пликите с управленческите структури23 и особено в усвояването на дискурса 
на мимикриращата културна доктрина24 рефлектира еднозначно в приоритет-
ната му национална репертоарна стратегия25 – официално легитимирана от 
идеологемата „национално по форма и социалистическо по съдържание изку-
ство“. Нейното (на стратегията – б.а.) реално измерение през особено плодови-
тите 60-те години са сценичните реализации на 13 нови български творби, по-
казали и стремежа на театъра да защити името си „музикален“ чрез всеобхват-

20 „Появилата се напоследък музикална пародия „Покорител на земи и сърца“ по 
„Славният воин“ на Плавт показва, че вкусът на нашата публика е значително повишен 
и че в никой случай театърът не бива да връща колелото назад“ – Сагаев, Димитър. 
Цит. съч., с. 22. 

21 Вж. Андрейков, Тодор. Комичното на екрана. С., Народна култура, 1995, 274–279.
22 Вж. Генов, Г., Б. Банов. Посоката е една – към съвременността! – Лит. фронт, № 

(675) 26, 26 юни 1958. 
23 „Отношенията в пространството, мислено за култура през тази епоха, са изця-

ло властови и всички прояви в него могат да се разбират като реплики в тези отноше-
ния“ – Еленков, Иван. Цит. съч., с. 9. 

24 „През 70-те години вече не е новост да се говори за „стилово богатство“ и за „на-
ционална специфика“ на социалистическия реализъм“ – Еленков, Иван. Цит. съч., с. 33.

25 Всеки следващ директор се чувства задължен да декларира на първо място гри-
жата на театралното ръководство за българския репертоар – сравни: Лечев, Арсени. 
Създаването на български репертоар е наша главна задача. – Вечерни новини, № 2123, 
17 юни 1958, Райчев, Виктор. Изкуство, близко до ума и сърцето на зрителя – Вечерни 
новини, № 3527, 4 ян. 1963 и Донев, Светозар. Тридесет мирни години за българското 
оперетно изкуство. – Бълг. музика, 1975, № 5.

Румяна Каракостова • Националният репертоар ...

алманах • Ϛвета гора • 2009 393



на жанрова стилистика26: оперета, водевил, музикална приказка, комичен ба-
лет, ревю оперета, лирична музикална новела, романтична оперета, комична 
опера, музикално-сатирично ревю. Към така изградения основен репертоарен 
фонд през 70-те години се прибавят 11 нови заглавия (с национален принос 
най-вече в жанра мюзикъл), а до края на 80-те години излизат още 9 български 
премиери (главно стилови разновидности на мюзикъла и спектаклите за деца). 

Респектиращият брой (42) нови български творби, осъществени на сцената 
на Държавния музикален театър през тоталитарните десетилетия (1948–1989), 
не подлага на съмнение постоянните творчески усилия на театъра в изгражда-
нето на национална репертоарна стратегия, както и самото битие на българ-
ското социалистическо популярножанрово изкуство – възприело за ценностен 
критерий съветския творческо-постановъчен опит. Същественият въпрос в 
случая е доколко съдържанието на всяка от тези 42 популярножанрови творби – 
априори обременени от манипулативния контекст на тоталитарната парадигма, 
действително следва или се отклонява от нормите на наложения от естетиката 
на социалистическия реализъм унифициран правилен модел. Отделни примери 
на буквален прочит на централния му постулат за голямата, проблемна тема – 
поднесена от сцената с жизнеутвърждаващ патос и достъпни песеннно-танцо-
ви форми, веднага могат да се посочат: българо-съветската продукция „Срещи“ 
(музика Виктор Райчев, либрето Евгений Шатуновски и Панчо Панчев, 1974) 
и музикалната комедия „Неспокойни сърца“ (музика Димитър Петков, либре-
то Боян Балабанов, 1976). Алтернативни – с иносказателния си притчов език и 
театрално кодирания нравствен конфликт за аморалното социално поведение 
на творческата личност са музикалната приказка „Златната птица“ от Марин 
Големинов (либрето Георги Темелков по мотиви от поемата „Димо Димолее“ на 
Иван Радоев, 1961) и комичната опера-приказка „Сянката“ от Виктор Райчев 
(либрето Владимир Башев по едноименната приказка на Андерсен, 1964). Но 
подобни примери сами по себе си отключват други кардинални въпроси, свър-
зани с генетично неприспособимата комедийно-сатирична природа на популяр-
ножанровия музикален театър и с езоповските езици на съпротива срещу мани-
пулациите на тоталитарната парадигма, която не допуска интерпретативно ми-
слене и творчески експерименти. Макар и с известни уговорки, за творческия 
не-конформизъм също могат да се посочат убедителни репертоарни примери: 
ревю оперетата „Славеят на Орхидея“ от Александър Райчев, комичната опера 
„Пет милиона и нещо отгоре“ от Парашкев Хаджиев, музикално-сатиричното 
„Ревю с усмивки“ от Димитър Вълчев, сатиричната оперета „Къщичка от карти“ 
от Виктор Райчев (от 60-те години), мюзикълите „Службогонци“ от Парашкев 
Хаджиев, „Двубой“ от Димитър Вълчев и „Златната ряпа“ от Петър Ступел (от 
70-те), буфомюзикъла „Фалшификатори“ от Димитър Вълчев и рок мюзикълът 
„Утре в десет...“ от Любомир Денев (от 80-те). 

26 Лечев, Арсени. Националният репертоар – основна задача. – Лит. фронт, № 34, 
27 авг. 1959.
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Но като щастливо изключение, което не потвърждава правилото, в репер-
тоара на Държавния музикален театър се откроява трета категория премиер-
ни български творби (сред тях: балетът „Сребърните пантофки“ и мюзикълът 
„Сирано дьо Бержерак“ от Парашкев Хаджиев, мюзикълите „Момичето, което 
обичах“, „Светът е малък“, балетът „Панаир в София“, музикалната приказка 
„Цар килимар“ и мюзикълът за деца „Благодаря ти, Шарл!“ от Жул Леви, ро-
мантичната опера „Хъшове“ от Виктор Райчев и операта приказка „Готвачът 
на херцога“ от Александър Текелиев). Творби, които с поетиката си прекрачват 
отвъд жанровите канони и репертоарните стратегии, отвъд естетическия мо-
дел и парадигмата на своето тоталитарно време.
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Виолета Шаханова:

„БЪЛГАРСКАТА ПУБЛИКА ТРЯБВА ДА СЕ СРЕЩНЕ  
И С ДРУГИ АВТОРИ ОСВЕН С ВЕРДИ И ПУЧИНИ...“ 

Виолета Шаханова-Стамболиева е име, което не се нуждае от представяне – три 
десетилетия на оперната сцена и концертния подиум, десетки лирични сопранови 
роли, изпети на премиери (част от тях първи изпълнения у нас), стотици камерни 
и кантатно-ораториални концерти с музика отпреди Бах до Енеску и Шостакович и 
най-трудни съвременни автори, записи и гастроли у нас и в чужбина, награди „Златна 
лира“ и „Златната антена“. Оперната критика в лицето на Р. Бикс, Б. Арнаудова, 
Ст. Тинтеров, Ив. Хлебаров и др. я оценява високо, като „една от водещите лирички 
в съвременния български оперен театър“, като „традиция, следа в нашата опера“. И 
сега – първа изпълнителка на моноопера у нас, при това на трудната партитура на 
Франсис Пуленк „Човешкият глас“ на Мартенските музикални дни и Оперния фести-
вал в Стара Загора.

 Костадина Райкова

Разговор с оперната прима за първото монооперно представление
в историята на българския музикален театър

– Как открихте Франсис Пуленк и „Човешкият глас“?
– Завеща ми го незабравимата оперна прима и основателка на Русенска-

та опера Пенка Маринова, която мечтаеше да изпълни тази опера, но не успя. 
Беше очарователна певица и артистка. Тя ми посвети ръкописния си препис на 
нотите, които бе получила от големия наш диригент Димитър Манолов, който 
искаше да направя за него Наташа Ростова във „Война и мир“, но му отнеха по-
становката в София. Тук искам да благодаря на директорката на Мартенските 
дни Ива Чавдарова, която продуцира постановката в този наистина най-серио-
зен наш музикален фестивал.

– Защо „Човешкият глас“, тази твърде трудна, модерна партитура, се иг-
рае напоследък толкова по света? В наши дни я поставят дори в Япония, 
Чили и Сибир... Чух, че в далечния и провинциален Тюмен в Русия тези дни 
откриват операта с „Човешкият глас“ и „Слугинята господарка“ на Перголе-
зи! И така, защо я избрахте?

– Защото е истинска музикална драма, която е страшно трудна и вълнува-
ща и е вече модерна класика от ХХ век, защото е претворена по великолепната 
монодрама на Жан Кокто от 1930 г. А операта е създадена в Рим през 1959 г., 
трийсет години по-късно, след като драмата става репертоарна и много извест-
на по света. Пуленк е голям майстор на сцената. Другите му две опери – „Ди-
алогът на кармелитките“ и „Гърдите на Тирезий“, са невероятно оригинални. 
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Бих казала, че тази музика е много вълнуваща, в известен смисъл обсебваща! 
Чувствата, заложени в нея, са общочовешки, универсални и никога няма да 
престанат да ни вълнуват.

– Това ли е Вашата „роля на живота“? И не беше ли риск да се представи 
у нас, като знаем, че публиката ни предпочита Верди и Пучини и бяга от 
модерните автори?

– Жената в „Човешкият глас“ е една от моите големи роли, но не мога да я 
сложа пред другите. Обичам повечето от тях, но сега ще спомена само някои: 
Марженка от „Продадена невеста“, Маргарита от „Фауст“, Мими и Мюзет от 
„Бохеми“, Сузана от „Сватбата на Фигаро“, Фрау Флут от „Веселите уиндзорки“, 
Зорница от „Луд гидия“, Адина от „Любовен еликсир“, Дона Елвира от „Дон 
Жуан“, Лина от „Стифелио“ на Верди... Що се отнася до „модерността“, мисля, 
че нашата публика трябва да види и чуе и други автори освен Верди и Пучини.

– Сложна ли беше за Вас вокалната партия?
– Да, но не толкова в чисто певчески план, колкото като емоция, като чув-

ство, като преживяване. Роля, която те обсебва и поглъща. Страшно е да си съв-
сем сам на сцената, без партньори, без хор, без почивка, без никакви паузи. Вся-
ка от моите роли досега, дори и най-обемната – Сузана от „Сватбата на Фигаро“ 
на Моцарт, съм изградила по-лесно, отколкото Жената в операта на Пуленк и 
Кокто. Трябва да отбележим, че това бе не само първо сценично изпълнение на 
тази опера у нас, но и първото представяне изобщо на моноопера в досегашната 
стогодишна история на българския музикален театър, който, както е известно, 
започва своя път в София през юни на 1907 г. с един оперен концерт.

– Нещо по-конкретно за музиката? Трудна ли е за интерпретация?
– Партията на героинята, макар и написана тонално, е доста трудна в му-

зикално отношение. Интересното тук е, че съпроводът не помага на певеца и 
е доста необичаен. Предпочетох варианта с пиано не толкова заради скъпи-
те авторски права, колкото заради камерността, интимността на редакцията с 
клавир, която е по-популярна. Пианистът Евгени Желязков, един първокласен 
музикант, с когото работя на концертния подиум, се справи отлично.

– Страхувахте ли се, когато започнахте работата си?
– Много, почти докрая. Не знаех какво ще излезе. Музиката в началото 

ме стресна, шокира, много е експресивна, бих казала, доста необичайна (при 
първо слушане дори малко изнервяща), макар да съм пяла и по-модерни авто-
ри и след времето на Франсис Пуленк. Тази партитура е от 1959 г., а пиесата на 
Кокто, по която е създадена, е от 1930 г. Знаете, че пиесата е изключителна и се 
счита за връх в жанра монодрама. Да, музиката е доста особена, трудна. После 
постепенно ме погълна и заживях с нея.
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– Какви актьорски задачи постави пред Вас ролята?
– Изключително трудни. Изисква представянето на богат диапазон от 

чувства и настроения, при това в един дълъг, без паузи, монолог. Трябваше да 
разкрия дълбоко емоционалния текст в живо интонираното „слово-музика“. 
Да овладея този труден и твърде необичаен речитативно-декламационен стил 
на Пуленк. Да играя не като оперна, а като драматична актриса... Тук външно 
действие почти няма, а има едно „подводно течение“, което трябва да се изрази, 
по-скоро да се внуши, което е страшно трудно... Да бъда пределно искрена, ис-
тинска, естествена... Да успея да предам тази сложна гама от болезнени чувства 
и променливи настроения, които Пуленк е решил с помощта на постоянните 
преходи от речитатива към миниаризото и декламацията.

– ... както Ви възприехме. Нямаше нищо оперно в сценичното Ви пове-
дение. Театралите бяха във възторг от играта Ви...

– ... да, търсих именно това. Експресията в текста и музиката тук са изклю-
чително силни и на моменти могат да те подведат и в неправилна посока.

– Интересното е, че тук работихте заедно с Вашия син, младия и вече 
утвърден оперен режисьор Теодор Стамболиев, с когото сте заедно не за 
първи път на сцената.

– Благодарна съм на постановчика, който беше моят коректив през цялото 
време. Беше много строг, дори суров с мен. Иначе би се получила обикнове-
на мелодрама. С него направих главните роли в „Дон Паскуале“ на Доницети, 
„Слугинята господарка“ от Перголези, „Веселата вдовица“ от Лехар и „Тайният 
брак“ на Чимароза (интересно е, че с тези роли започнах кариерата си и сега ги 
повторих!), но това беше най-интересната и най-проблемната ни задача. Бла-
годарна съм му! Това беше един щастлив момент в моята кариера. Мисля, че 
нашият музикален театър в България, макар да е с традиции и големи постиже-
ния, напоследък започна да изостава доста и като репертоар, и като естетика, и 
в чисто постановъчно отношение. Сцените у нас са, общо взето, примитивни, 
осветлението – също, а на режисурата се гледа като на нещо второстепенно и 
едва ли не излишно от директорите диригенти. В Европа операта е във възход, 
защото режисурата е водеща и почти няма директори диригенти, там сцените 
се водят от интенданти – администратори, които не дърпат чергата към себе 
си, както е у нас...

– Успехът на премиерата в рамките на Мартенските музикални дни беше 
безспорен. Силен спектакъл се получи и на Оперния фестивал в Стара Заго-
ра. Оцениха Ви високо музикантите, театралите, литераторите, меломаните, 
изпълнили залата по повод това събитие. Да подчертая – това бе първото 
монооперно представление, осъществено от наш изпълнител в досегашната 
стогодишна история на българския оперен театър. Да правиш моноопера, е 
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доста по-трудно, отколкото монопиеса в театъра. Кметът на Русе Ви отличи 
с награда. Ще представите ли „Човешкият глас“ и другаде?

– Да, имам покана за „Аполония“ и за фестивала на фондация „Хоровиц“ в 
Киев. В преговори съм и за фестивали в Румъния. Дано този голям и обсебващ 
труд да се рентира поне морално.

Постановката на операта  
„Човешкият глас“ от Пуленк  
с Виолета Шаханова отбеляза  
един от върховете на  
„Мартенските дни“  
през последните години.
сн. В. Радкова
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   85 години от рождението 
   и 20 години от смъртта на
   Станислав Сивриев
   (1924–1989)

Никола Радев

ЕТИКАТА НА РЕДАКТОРА, ИЛИ ПРИНЦИПЪТ НА ГЪБАРЯ

Когато бях студент в Литературния институт „Максим Горки“ в Москва, на из-
пит по стилистика ми се падна въпросът „Етика на редактора“. Сядайки пред 
професор Николай Ге, казах: „Няма такава“. Професорът, цял семестър сял на-
ука, подготвил се да прибира богата реколта от знания, кипна: „Вън!“. Протег-
нах се, взех си студентската книжка и на заден ход тръгнах към вратата. Но 
асистентката зашушна нещо на професора: „Той е чужденец...“ Гласът на Ге ме 
догони, преди да отворя вратата: „Момент! Вие посещавахте ли лекциите ми?“. 
„Да.“ „Защо отговорихте така?“ „Мога да обясня...“

И обясних. В наше време етиката на редактора е заменена с принципа на 
гъбаря. Той, като събира гъби, направо изхвърля онези, в които се съмнява, че 
са отровни. Същото е и с днешния редактор – текстовете, в които се съмнява и 
заради които може да му изстине мястото, ги съкращава...

Професор Ге бе умен и разбран човек и прие доводите ми.
След много години ми се наложи да прилагам този принцип над книгата 

„До видело“ на Станислав Сивриев, излязла от печат през 1988 г. в „Профиз-
дат“. В нея той бе възстановил и събрал разговорите си с големия художник 
Илия Бешков, водени в продължение на десетина години и записвани на отдел-
ни листчета, които и сега са запазени в архива на писателя.

Рецензентът на книгата Николай Хайтов си бе свършил работата, в някол-
ко страници бе приветствал изданието като уникално дело и принос в съкро-
вищницата на българската култура.

Оставаше и аз да свърша моята – да поизхвърля опасните гъби. Така от 
обемистия ръкопис отпаднаха 30–40 страници. Едни бяха за Сталин и стали-
низма, други – по „македонския“ въпрос. Няколко страници имаше и за из-
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вестните български поетеси Дора Габе и Елисавета Багряна. Дора Габе бе почи-
нала преди няколко години, а Багряна бе още жива...

След много гърчове и препирни Станислав Сивриев се съгласи – сега ги 
сваляме, ще ги включим в следващото издание. Беше вече тежко болен, преду-
сещаше своя край и искаше приживе да види книгата си излязла. Така спази-
хме последователно двете латински сентенции: от „За мъртвите или добро, или 
нищо“ преминахме към „За мъртвите, както за живите – само истината“.

ДОРА ГАБЕ И БАГРЯНА
Багряна и Дора Габе неотстъпно се следват в нашето съзнание. Вчера – 

едната, днес – другата. Бешков нещо се тута – това с него се случва толкова 
рядко! То е поради опитване на мисълта в себе си – да я проясни и сглоби. Това 
най-сетне като че ли е станало. Той спира на едно място и се вглежда в мен:

– Багряна и Дора са в непрекъснато съревнование, все взаимно се оспорват, 
но толкова са се вживяли в своя духовен аристократизъм, че той им е подменил 
истинската балканска природа... Тая щедра толерантност една към друга, това 
великолепно владеене на дивата омраза една към друга е достойно за възхи-
щение. Убеден съм, че те се наслаждават взаимно на това – то е нещо като... 
любовната наслада. Тези две много интелигентни куртизанки могат да задо-
волят житейските си страсти само чрез подмяна с нещо, което е твърде близко 
до преживяването в леглото... Ти вникни, Сиври сине, хубаво вникни в това 
и може би ще го разбереш, макар то да е доста сложно, но е и много просто. 
Вникни и в другото – аристократическата украса на вмирисаните на нашенско 
нещо вражди. И двете като да ни казват: Вижте, простаци, вижте колко високо 
сме над вас и ако можете, съберете нещичко от нищожния си кураж, че да ни се 
насладите!... Ами че да: там – горе – над чесъна, над киселата пот, над кирта по 
кожата, те летят еднакво студени и една към друга, и към това, което е под тях. 
Те сами са се дигнали, за да се обвият в розовата мъгла на превъзходството... 
Тази игра едната само не може да я играе – тя е игра само за две: една до друга, 
една срещу друга. Така противниците си стават съдбовно необходими. Защото 
само като полюсна двойка те изграждат дистанцията си с третото измерение – 
плебса. Ето кое ги обединява във враждата: доминацията, доминацията на вся-
ка цена над презряното от тях! Оттам-нататък, каквото има, те – двете – ще го 
оправят между себе си, но там няма място за трети. Третият е, за да им свърши 
една по-друга работа...

Мале-е-е! Ако навържа едно за друго това, което са видяли, ще увия еква-
тора с пояс, че ще ми остане да вържа и една фльонга!...

Дора е и по-умна, и по-интелигентна. Еврейският ген в нея е толкова силно 
изявен, че отгоре се е и оплодил върху добруджанския чернозем. Това е една 
много важна кръстоска – важна е, защото е жива! Поради нея еврейката Дора 
Габе е по-земна и по българка от българската Багряна... Дора си знае античния 
корен и истинските £ упования са в него. А коренът на Багряна е плитък! Тя не 
знае какво има по-назад от дядо си. Отвъдната бездна я плаши, а познатата £ 
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плитчина я гнети. Там мирише на фъшкии, по босите нозе се вкоравяват раз-
плескани курешки, вони на спарени навуща. И тези миризми, тази воня, която 
е вонята на сътворението, я гнети интуитивно – тъкмо поради непълно съвър-
шенство на духа... Обратно – Дора има голямо трасе в миналото и с цялата си 
духовност се стреми към него. Това е И з т о к ъ т, родил боговете, културата, 
абстрактното мислене, Библията, които Европа ограби оттам, за да ги опошли, 
а и да се докаже чрез нови синтези, произтичащи от самите тях... Тоя път Багря-
на го няма – нейният път назад е много къс, много плитък и тя се отвращава от 
него изплашена. Всъщност – тя се отвръща от своите съмнения, от собствените 
подозрения в себе си и тръгва да дири спасение по-далеч от припомнянето на 
своя вътрешен глас; това е пътят на проклятието – към призрачната забрава. 
Затова Багряна ми е нещо като извън гравитацията – тя е безтегловна!... Гос-
поди, как не се досеща, че тази улика е всъщност нейната божия благодат!... 
Тръгни право срещу уликата; предай £ се, отдай £ се – туй като че ли няма да ти 
бъде сефте! – и тя ще те дари щедро със сиромашките си дарове. Сиромашки! 
Наистина – най-много дава този, който от малко дава малко. Но в това малко е 
събрано всичкото излишество на добре документирания от антични времена 
свят. То е скрито и в континюитетната ни връзка с него; то обуславя и нашето 
неотменно присъствие в единния поток на времето...

Бешков е навел глава – вдига и отпуща върху масата един молив с гумичка 
накрая. Притихнал е; загледал се е в молива и се ослушва в себе си.

– Я да разгърнем двеста-триста хилядите народни песни в сборниците за 
народни умотворения, че да видиш това нещо, изписано дума по дума и мно-
го по-ясно, отколкото аз можах да го изкажа. Всичко или почти всичко там е 
толкоз съвършено. В тази камбана ечи тътенът на хилядолетията и е абсурдно 
да се стигне до началото на тези налудничави съзвучия, ритми, мисъл... Народ-
ната поетика в сборниците е изсипана от един божествен рог на изобилието. 
Такова пилеене без никаква сметка е възможно само поради излишества отвъд 
границите на разума. Нашата песен и като мелодика, и като мисъл е бликнала 
с такава лекота, че можем да я сравним само със свършената като на шега ра-
бота... Но... големите работи като на ш е г а ги прави само природният гений. 
Тъкмо поради това – без напъни да вземе преднина в далечното историческо 
бъдеще, – българската народна песен, приказка, поговорка, притча отидоха в 
непостижимата вечност!... Сега ще се изсилим да вземем някаква преднина в 
суетната вечност на с л о в о т о, а като се погледнем – не сме стигнали до нийде. 
Защо? Защото стартът ни е фалшив и не започва от народния гений, устремен 
в посоката на своите предходници. Вместо да свържем в себе си триизмерното 
време и да подадем очкура на следващите за по-нататъшни свързвания, ние – 
самоподозиращите се – се късаме от връзката и започваме да летим не в посо-
ка, а във всички посоки едновременно!...

Бешков пак се умисля, умисля и продължава:
– Един Ботев с гения си усети, каквото трябва, и стана Б о т е в! А другото 

е Багряна. И двете начални букви са „Б“, а каква разлика, какви космически 
отклонения в посоките подир тях!...
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 Вземи ме, рибарю, във своята ладия лека...
Добре де – взех те! А сега накъде?...
Как накъде! – накъдето ще, но по-далече, по-далече при омарата отвъд хо-

ризонта – само и само да не виждат очите ми това, което не искам да ме подсе-
ща с нещо за себе си!... Там, сред вълните, ще се предадем един на друг и като се 
размирише в ладията едно упоително нещо... Забрава, забрава, ах, тая шеметна 
забрава!...

Бешков разперва длан, оглежда я и съвсем неочаквано удря с нея по маса-
та. Очите му са без поглед. После пак пие вода, „проглежда“ за това, което ни 
обкръжава, и оставя чашата настрана...

Той е говорил, потънал в един друг, негов си свят. Говорил е вдъхновено, 
без дори да контролира смисъла на своите думи; съвсем освободен е следвал 
своето „отвързано“ чувство – извън захвърления оглавник на земни предпаз-
ливости и съображения...

Усмихва ми се като виновен и продължава с малко променена тоналност:
– Нали ти ми разказа за оня родопчанин, дето дъщеря му се оженила, без 

да го пита, а той запъхтян отишъл в околийското управление да си вади открит 
лист?... Толкова бил подпален човекът отвътре, та забравил закъде иска да пъ-
тува, а като го попитали закъде, рекъл: „Бива си, закъдето и да е!...“ Как това 
звучи на родопски? – пита ме Бешков.

– Бе бива си, дà е за де ще!...
Бешков се смее:
– То и Багрянината е тъй. „Карету, дайте мне карету!...“
А Дора? Дора е малко по-друго нещо... Аз £ нарисувах една книжка – „От 

слон до мравка“. Дано не бъркам, но по-хубаво нещо за българските дечица 
ние нямаме. То е изцяло в народните представи за животинския свят. Това е 
чисто българска митология и чувствителност, която персонифицира социал-
ни и народностни тежнения в безобидна животинска легитимност. И образите 
български, и думите български – всичко. Господи, една еврейка!...

Аз тъкмо заради това £ простих другото: женските £ суети и Багряни-
ното ветреене из Европа. Тя дори я надмина в тези пенклубовски ветреения, 
но не знам защо и как успя да отдели това нещо от своята истинска същина... 
И тя вкуси от виенското блюдо на Боян Пенев със „Сара Бернар“, помириса 
„Кристиан Диор“, но се измириса от него със завидна лекота...

Чуваш ли ме, чуваш ли ме, Сиври сине, какви ги приказвам?...
28 ноември – петък ’52.

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Приказваме за непоправимата вече грешка: приемането на македонците за 

отдèлен от българския народ. Сега се чудим на собственото си плиткомислие – 
и не знаем как да прескочим изкопания и с наши усилия трап. Бешков приказва 
възглухо, мъчи се да скрие колко дълбоко го боли, а не може:

– Ние сами свършихме работата на своите противници: първо с промяната 
на националността на пиринските българи, като насила ги накарахме да пишат 
в новите си паспорти, че са македонци, и второ – чрез „вноса“ на учители от 

алманах • Ϛвета гора • 2009 403



вардарска Македония, които всъщност бяха югославски мисионери. Мисионе-
рите знаят какво и как да го правят. Започнаха с новоскалъпения „мàкедонски“ 
език, после, като видяха колко сме наивни, продължиха с фалшифицирането 
на историята. Пиринчани се объркаха: сърцето им подсказва едно, нашите и 
учителите – друго. На кого да вярват? Не стига това, ами си направиха една 
правописна реформа, която изпрати „на кино“ двойното „Е“, широкото „Ъ“, ер 
малък и ер голям. Няма вече те „съ“, а те „са“. Ослушай се сега в училищната 
младеж, чието съзнание от незапомнени времена е приучено да произнася бук-
вените стойности според изписването им, и ще се ужасиш от българоподобния 
език, който ни бе натрапен от един плиткоумец!... После дойде решението на 
Коминформа, но работата бе свършена и ние се видяхме сами пред голия, не и 
противен факт... Така отцепниците съвсем се охрабриха и обявиха цар Самуил 
не за български, а за мàкедонски владетел; националната принадлежност на 
Климент Охридски също бе македонизирана. Тази участ сполетя и Гоце, Яне 
– бе, всичко наред. Подредиха си и свой език, като заеха за основа най-нетър-
пимото наречие – к у м а н о в с к о т о. Ама че надписите из черквите били 
от незапомнени времена на старинен български език – тогава времето било 
такова! А с какво сега се промени това време? С нищо, освен с едно фатално 
решение да се сложи най-сетне край на Македонския въпрос и Македония да 
си бъде Македония, но... в рамките на ФНРЮ. Тъкмо с туй някой дълбоко сгре-
ши. Аз го зная кой е той, но да спи зло под камък! Ние набрахме кураж да се 
обадим, да протестираме, но този протест не бе назрял вътре в страната, а пък 
вън от нея... На нас ни остана само да се тюхкаме за неоценимия, но подарен на 
Скопие архив, принадлежал половин век на Македонския съюз, за предадените 
кости на Гоце Делчев и да се откажем от претенции върху Македония, защото 
това бе единствено възможното. А борбите за независима българска черква и 
своя екзархия започнаха тъкмо из Битолско и оттам обхванаха цялата страна. 
Нещастен Стамболов! Не можа и завинаги загуби шансовете си да види една 
велика България, стъпила с дванадесетмилионно население на две морета...

Но ние поведохме този разговор като че ли за Климент Охридски. Кой 
е той и какви са неговите сподвижници Наум, Сава и Ангеларий? В дълбока 
древност те приеха писмеността на Кирила и Методия, преписаха на нея бо-
гослужебни книги и жития, вкупом се отправиха при княз Борис и изсипаха 
в ръцете му не книжнина, а съкровище, за което той можеше да мечтае само. 
Едни останаха при него, но великият пастир Климент се върна при паството 
си, защото знаеше, че му е необходим тъкмо сега. Турското нашествие тепърва 
предстоеше и Климент свободно шеташе из епархията си: събра ученици, нау-
чи ги на славянобългарска писменост, после ги разпрати из земите български, 
като на тяхно място бе приел нови. Така се завъртя колелото – тъй гладко и до-
бре смазано, че инерцията му още не може да спре. И никакви насилия няма да 
попречат на хода му, защото изменниците, по смисъла на една предопределе-
ност, ще изменят и на своя днешен покровител! Това сега може да ни изглежда 
чудо, но пътищата на народната памет никой не е разгадал. Нека да се надяваме 
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на този ден!... Лично аз се боя да не предизвикам с нещо съдбата, защото зная 
силата на една държавна власт. Всяка власт е безмилостна и жестока, особено 
когато е отгледала върхушка със свои осъзнати интереси, но и факторът Тито 
не е вечен. Може би подир него, може би малко по-късно – не знам, но имам 
някаква смътна надежда...

Ние нарекохме „Климент Охридски“ първенеца на учебното дело – нашия 
университет. И това не е от вчера! Дано му направят и паметник, защото па-
метниците може лесно да се дигат и свалят, но този на Климент ще пребъде във 
вековете. Аз чакам деня, за да застана пред него с цвете в ръката! Чакай го и ти, 
защото си млад и сигурно ще го доживееш...

Ах, тая курва политиката; и не толкова политиката, колкото политикан-
ството! Кой ни би през ръцете да пращаме в Скопие наши офицери за обучение 
на новоизлюпената им армия? Че не стига това, ами ги облякохме, въоръжих-
ме, а когато Коминформът ни удари по главата, прибрахме си ги като насрани. 
Политиката преди всичко е далновидност, а не да правиш всичко кесим! Ние 
все си патим главно от този кесимджилък и нали сме сатурнова нация, все сме 
край ръба на пропадането, но накрая все нещо ни отърва... Надеждата ми е 
само в това: което ни изглежда безвъзвратно загубено, дано си върнем поне 
нещичко от него. Инак – зле, много зле...

Ти не си бил в Охрид, и аз не съм бил, но са ми разправяли толкова за този 
град, та като да съм бил. Махни му другите прелести, но виж само среднове-
ковните му храмове. Това са черква до черква, всяка със свой образ, който не 
можеш да сбъркаш с никой друг. Като започнеш със „Свети Наум“, кацнал на 
езерния бряг и приютил мощите на Светеца, та минеш на отсрещния бряг при 
другото чудо – „Свети Канео“, че се завъртиш при хилядолетния храм „Свети 
Климент“ с оглозгани от времето тухли, които го правят още по-величествен, 
после слезеш в ниското при останалите от хилядолетия черкви – това са все 
паметници на нашето прежно величие, зографисани от големи майстори, кои-
то ние поради невежество, размесено с политика и корист, поднесохме на от-
цепниците даром. Ей ви сега, господа, резултата: радвайте му се, но с прехапан 
език, защото историята не прощава никому такива дарения!

Ние я докарахме дотам, че чуждите – разбира се, чрез своя интерес – да 
бранят нашия. Имам предвид гръцките учени-византолози. Те открито попи-
таха самозванците: „Кога е била тази „ваша“ Македония, къде е била и какви 
са историческите ви основания да твърдите своите абсурди? Византия е пребо-
гата с исторически паметници и няма нужда да си присвоявате и българските. 
Това правите вие по много понятни причини. Първата от тях е, че се делите от 
корена и няма как да стане това, освен чрез отрицанието му. Нататък – под-
правянето на всеизвестни исторически истини, агресивността и пр. са частни 
случаи в общото поведение на новите властници“.

Аз се отклоних от Климент Охридски, но само външно. Нещата са толкова 
здраво свързани едното с другото, че не е възможно според думите на един ваш 
класик да потеглиш едното звено без цялата верига... И Самуил, и Климент, и 
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Гоце – всичките наред са толкова ясно документирани като българи, че няма 
нужда и аз да се мъча с отварянето на зейнала отдавна врата...

От ден на ден здравето на Бешков се влошава: храни се рядко – колкото да 
каже, че е ял; все гълта хапове, чието действие вече е съмнително; задъхва се, 
та гледам как да го поспра, когато неспокойното му мислене напира отвътре. В 
това не успявам, защото няма сили да се противопостави на нагона му да при-
казва. Пък и кога ще намери по-търпелив слушател от мен?...

Отдавна е минало полунощ. Трамваи няма и ще трябва да се прибирам пе-
шком. Добре, че живея не чак толкова далече...

Дядо Илия ме изпраща в антрето, гледа ме така, че усещам непознати до-
тогава очи, и ми казва:

– Идвай, Сиври сине, идвай, че без хора не мога...
6 септември – петък, ‘57
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Никола Иванов
 

ПО МЯРКАТА НА ИЛИЯ БЕШКОВ
Книгата на Станислав Сивриев „До видело“
(Разговори с Илия Бешков)
 

Книгата на Станислав Сивриев „До видело“ се състои от разговори с Илия 
Бешков в продължение на повече от девет години – от 1948 до смъртта на ху-
дожника в края на 1957 година. Включени са над 120 разговора и случки, в кои-
то е целият Бешков. Това е много особена, твърде специфична и сложна книга. 
Особено когато става въпрос за подобни редки, сложни, трудни, чепати творци 
като Бешков. Сложността е преди всичко в това, че трябва безрезервно да те 
приемат и да ти се доверят. Трябва да получиш тяхната оценка за възможност-
ите ти, за да те признаят за съавтор. Сивриев си дава сметка за какъв класик на 
българското изкуство става дума, колко дълбока е неговата мисъл, интересните 
му, оригинални и смислени разсъждения, многото му дарби. Младият писател 
е напълно убеден, че това богатство не трябва да се губи, и решава тайно да за-
писва чутото и видяното от Бешков. Но бързо е „разкрит“ от умния и наблюда-
телен художник, който става съучастник в раждането на книгата. В предговора 
Сивриев е записал: „С него се запознах през 1948 година на ден Илинден. Знаех 
с кого ме е срещнала щастливата съдба и от първия ден – 2 август – започнах 
да записвам водените с Бешков разговори. Какви разговори – говореше той, а 
аз слушах и мигах като пале в лапавица... Първите записи са доста претенциоз-
ни, но тогава ми изглеждаха съвършени. За да не разбере Бешков какво правя, 
пред него записвах хитро: „ан пасаван“ по две-три думи от мисъл, а и цялата 
мисъл – ако тя бе изречена като афоризъм или сентенция. Тази „хватка“ съдър-
жаше своето негласно обяснение, а и оправдание: дядо Илия, такова нещо не 
е за изтърване!... После – след като около полунощ се приберях у дома – сядах 
и пишех. По вехите на две-три думи възстановявах цели фрази. Паметта ми е 
добра, пък и човек по помни това, което е чул със сърцето си. 

По това време Бешков започна да ме нарича Сиври-сини. То всъщност е 
сиври-синек, което на турски значи комар. Един комар със сармени пантало-
ни, „златни“ копчета и лъскава кинкалерия от Офицерската кооперация... Не 
дръзнах да оправям грешката и произношението. То ме изпълваше с гордост, 
съдържаше истинския смисъл на това обръщение: бях повярвал, че съм негов 
син...

Толкова потънах и се вдадох в тези нови писмени занимания, че съвсем 
зарязах собствените си съчинителства. Окото на Бешков ли няма да усети как-
во правя, що става с мен? В публикуваното досега точно съм отбелязал кога за 
първи път четох на Бешков от своите записки и как той ги прие. Все пак, ко-
гаго минахме на открит запис и той дори започна да ми диктува цели пасажи, 
успях да го интервюирам по 393 въпроса, съставени предварително с негово 
участие...“
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Позволих си този по-дълъг цитат от предговора на Станислав Сивриев към 
„До видело“, защото това е най-убедителното доказателство за достоверността 
и автентичността на записаното и в този смисъл не можем да имаме каквито 
и да е съмнения. Даже е добре дошло за Бешков, защото казва, че го мързи да 
пише, но самият художник прочита всички записи и ги одобрява.

Това съвсем не означава липса на авторски художествен принос на Ста-
нислав Сивриев към книгата. В подобни книги приносът е в способността и 
дарбата на писателя да отдели важното от маловажното, значимото от незна-
чителното, съществената, уж наглед дребна подробност, детайла, който поня-
кога има значението на цели страници и пасажи. Характерното в проявите и 
казаното от Илия Бешков, което дава главната представа за него като личност 
и творец.

Много са дарбите на Илия Бешков – художник, музикант, писател едновре-
менно. И във всичките му дарби се откроява мислителят, философът, общест-
веникът. За всичко Бешков говори със страст, вниквайки до самата същност на 
нещата.

Много е преживял Бешков, много е препатила главата му. За разлика от 
редица хора на изкуството Бешков не е индиферентен към политиката, интере-
сува се не само от българските работи, но и от събитията по света. Интуитивно 
се ориентира в световните и българските обществено-политически проблеми 
и ги коментира. Дали ще са събитията от българската история, от историята на 
света, от ставащото в момента, или пък прогнозите му за бъдещото развитие 
на световните работи, Бешков за всичко има собствено оригинално мнение, 
което често се оказва по-вярно и прозорливо от занимаващите се с тези рабо-
ти. Вълнува се и коментира Суецката криза, войната в Корея, колосите Амери-
ка и Русия, Хитлер, Чърчил, Рузвелт и Сталин, Ленин и Георги Димитров и още 
мнозина.

Но най го интересува собствената ни национална съдба и история. В тях 
Бешков е потопен изцяло и завинаги. В „Йеромонахът“ говори с възхищение 
и преклонение за Паисий. Сравнява го с Омир, защото за родно място на Па-
исий претендентите са няколко. Според Бешков най-важното е да се осъзнае, 
че Паисий принадлежи на нацията, на България. Възхищава се от гениалното 
му интуитивно досещане, че доказателствата за писаната българска история са 
в манастирите в Хърватско. Говори за българското безгробие: „Паисий беше 
първият б е з г р о б е н мъченик; по-късно го последваха Левски и Ботев, та оф-
ормиха българската Света Троица. И може би така стана най-добре; опредме-
тяването им чрез гробовете все ми се струва, че с нещо щеше да ги доближи до 
нас, дъвкачите на семки, а така те стоят недосегаеми, безсмъртни, без гробове, 
без заупокойни треби и ментърджии, които все се навъртат около големите, за 
да изкарат някоя парица и видят файдица!... Завинаги Т р и м а т а пресякоха 
пътищата на лешоядите, да се приближат до тях и ги наортачат в земните ни 
дай-подай!... Това е великият символ на б е з г р о б и е т о и аз му правя поклон 
доземи! А иначе? Мани-мани – не е за разправяне на какви резилици щяхме да 
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се нагледаме!...“ Бешков възроптава срещу Вазов и Мърквичка, които предста-
вят Паисий като неук старец, а той е само на 40 години, когато завършва своя-
та История през 1762 година, в силата си е. Разсъждава за ролята на съдбата, 
която го среща със Софроний. Но именно защото Софроний е голям, той не си 
приписва като своя „История славянобългарска“, което твърде често се среща 
в историята, а създава безсмъртното си Житие – първата новобългарска книга.

Според художника Паисий съвсем не е наивен, макар че Бешков определя 
наивността като окраска и богатство на националния ни характер, а не като не-
достатък. В записките става няколко пъти дума за Кирил и Методий. Бешков е 
с пълното разбиране, че те са равни на 12-те апостоли, че са българи до мозъка 
на костите си, макар и генетично да е по-различно. Защото най-важно е какво 
си направил за един народ, за една нация. Иначе нас просто нямаше да ни има. 
И не само нас, разбира се. Дразни го гузното мълчание да отстояваме нацио-
налните си приноси като азбуката, потискани от конюнктурни интереси, сакън 
да не разсърдим по-силните. Сравнява Братя Миладинови с Кирил и Методий.

Разбира се, на няколко места става дума за титани като Левски и Ботев – 
еманации на българския гений. Бешков разсъждава за поправката, която си 
позволява Левски върху стих на Ботев: „И на глас тичам свободен!“ вместо 
„народен“. Бешков се възхищава от тях, но според него България трябва да се 
гордее и със Стамболов, за когото гавазинът казва: „Тоя не го лови кантарът!“, 
и цяла Европа пише за него и му се възхищава. И това е на 6 септември 1949 
година!

Бешков говори с преклонение за българската земя, за капитаните от Сръб-
ско-българската война, за народните ни песни. Но за каквото и да става дума, 
всичко е лично изразено и е видяно от изненадващ и оригинален ракурс.

Илия Бешков е патриот по манталитет, по кръв, по мислене, по рождение. 
Той се възхищава дълбоко от народните ни песни. А когато Станислав Сивриев 
надписва първата си книга с автограф за Бешков на руски език, художникът му 
изнася цяла лекция и завършва: „Всеки език, особено руският, е голям прозо-
рец към света. Изучавай го, говори го, но помни и своя м а £ ч и н е з и к!“.

Но преди всичко Бешков е художник, човек на изкуството. Затова и в епи-
зодите преобладават размислите му на тази тема. Когато коментира паметни-
ците на Раковски, Берон и другите в Борисовата градина, той ги определя като 
помпозни, патосни, неадекватни, шаблонни. Дори един Андрей Николов не е 
успял достатъчно. И Бешков задава въпроса: защо го няма Левски? И отгова-
ря: защото респектира и плаши с величието си. Според Бешков трябва да има 
един общ паметник – една морена с изписани имена на загиналите въобще, без 
идеологии.

Много интересни и оригинални са оценките на Бешков за художници – 
български и световни. Често те са в противоречие с утвърдените мнения за 
творчеството им и за отделни техни творби. Но Бешков никога не говори без 
аргументи и художествени доказателства. Едва ли всякога и за всичко е прав, 
това могат да кажат специалистите, но еретичните му преценки при всички 
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положения са крайно интересни, провокативни и антидогматични. Едва ли 
можем да виним Бешков в завист, защото той е достатъчно голям като творец, 
по-скоро става въпрос за гледна точка, за разбиране, за интуиция. Несъмнена 
е дарбата му да усеща фалшивото и искреното, да отделя оригинала от ими-
тацията. За Бешков най-важна е автентичността в изкуството, той не понася 
ерзаца и не премълчава. Още повече, че Бешков е във всякакви възможни жу-
рита през този период, сблъсква се с догматизма, който го отвращава, с хора 
като Белмустаков, Кюлявков и подобни, които са културните сатрапи тогава. И 
Бешков не ги щади в откровенията си. Студентите му се възхищават и попиват 
всичко, като им говори маестрото.

Другата страст на Бешков е музиката. Той говори професионално за бъл-
гарската народна песен, за неравноделните £ тактове, което я прави наистина 
гениална. Дотам е обсебен от песента и мелодията, че често свири и заиграва 
на улицата, обзема го истинска лудост и стига до самозабрава. Хората се спират 
и му се възхищават. По концерти търсят мнението му, а той не се церемони 
много-много. Нелицеприятни са оценките му за Панчо Владигеров, Асен Ка-
растоянов и редица други композитори и музикални изпълнители. Дудуците 
са негови неразделни другари.

Илия Бешков говори не само за добродетелите, но не премълчава и недос-
татъците на българите. Ето какви размисли на художника е записал Сивриев 
на 10 август 1951 гадина: „Сивриев, Сивриев! Това сме българите: неверници 
от огизване във взаимопредателства; еретици от зачатието си; все очакващи 
освобождението си отвън поради съмнения в собствените си сили; страхлив-
ци, които все се мъчат да докажат на света своята храброст; самохвалци с това, 
което отлично знаем, че ни липсва“. Бешков се съмнява в гостоприемството, 
честността, щедростта, трудолюбието и ученолюбието на българите.

В книгата става дума за много български и световни писатели. Илия Беш-
ков е другарувал с мнозина от тях и ги преценява от първо лице, от лични впе-
чатления. Говори със симпатия за Смирненски, Ясенов, Гео Милев, Хрелков, за 
съдбите и характерите им. С добронамерен хумор разказва случки между тях, 
за дарбата им да виждат зад нещата, за социалната им чувствителност.

Най-близък приятел на Бешков е Константин Петканов. Когато обвиняват 
Петканов в нерешителност в най-догматичните и опасни години след 9.9.1944 
година, Бешков го защитава пред Сивриев: „Ти не съди толкова строго Коста 
– той е много горял и патил от устата си... Да не искаш, дето седне и стане, да 
ругае властта? Те и без това знаят какво мисли и добре си разчистват сметките 
с него... Бъди по-толерантен, защото, ако ги нямаше и такива, отдавна суховеят 
да е подсушил корена ни, че и под корена...“ А по-нататък споделя: „Виждам, 
Сиври-сини, много работи виждам. Виждам и това, на какво ставам роб, ко-
гато изпонараня личната си свобода!“. В друг епизод продължава за компро-
мисите във връзка със статия против Илия Петров: „Вчера от „Работническо 
дело“ ми изпратиха един със статия за същата изложба да я прочета и ако съм 
съгласен, да се подпиша. Огледнах го над очилата и той ме разбра. „Подписът 
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ви – казва – няма да се публикува, а е само за вътрешна консумация. Прегледах 
текста: пълно разминаване с това, което бях видял, но подписах. Компромис! – 
ще кажеш. Не компромис, а съобразяване с действителността. Та това не е кой 
да е вестник! Б е ш к о в о т к а з а! Разбираш ли каво означава това! Казах си 
тогава: „Не ритай срещу ръжена“.

Затова е толкова саркастично-иронично отношението му към цензурното 
чиновничество от КНИК: “... Прежде болгаре не имеехон „К Н И К“... Затова 
пък сега си имат, че и още колко работи покрай него!... Видя ли ги? Цяла сю-
рия...“ И естествено се налага въпросът: щом като Илия Бешков, когото власт-
та има за свой, толкова се страхува да не „сгреши“, какво остава за дугите. И 
неслучайно Бешков говори за убитите и репресираните след 9.9.1944 г. Райко 
Алексиев, Йордан Бадев, Талев, Михаил Арнаудов, Кожухаров и другите.

За автентизма, за националните корени в литературата и изуството ста-
ва дума в няколко епизода. На прицел са главно Пенчо Славейков и Далчев. 
Писмата между Пенчо Славейков и Мара Белчева Бешков смята за повече по-
зьорски и съчинени, прекалено стилизирани. Прав или неправ, според Беш-
ков прекалено силно е немското влияние върху Пенчо Славейков и френското 
върху Далчев. Според Бешков смирението е единствената ни възможност да се 
украсим и смирим с достоянията на непостигнатото.

Много оригинални са наблюденията на Бешков за Елин Пелин: „Той не це-
неше нищо тъй, както скрития смисъл на думите. От всяка дума той изтегляше 
нишки към съвършеното с л о в о. Вмести човека в своето слово и то му стана 
свой дом...“

Бешков вижда в Дон Кихот и Санчо Панса две неразделими половини, 
които се обичат, и без едната човекът би обеднял. По подобен начин худож-
никът разсъждава за творчеството на Гогол, Достоевски, Толстой, Чехов – все 
колоси на световната литература. В „До видело“ става дума за Стамболийски, 
Яворов, Л. Пипков, Васко Абаджиев, Любен Зидаров, Константин Щъркелов, 
Разцветников и Сл. Красински, Фурнаджиев, Захари Стоянов, Вазов и Дебеля-
нов и за много други.

Често в записаните разсъждения на Бешков става дума за таланта, без 
който е немислимо изкуството. Говори на Павлина, че утробата на музиката 
е душата, а не пръстите. Ето и друг урок на Бешков към дъщерята Павлина: 
„Запомни: тежко и горко на артист, който резонира чужда скръб и прави неща, 
без да са станали негово собствено страдание!...“ Още: „Малцина имат дарба, а 
останалите им отмъщават!“.

Само широко скроените и интелигентните могат да оценят значението на 
една карикатура. Като патриарх Стефан, който, вместо да се обиди, се възхища-
ва от таланта на Бешков. „Видя ли сега?... С една карикатура аз не само осмивам 
една личност: аз я и утвърждавам – най-малкото, защото признавам нейното 
съществуване и £ отдавам значение. Екзархът с интуиция и дълбока интели-
гентност бе схванал тъкмо това... Който ме лишава от правото да го направя 
тема на една карикатура, той се самолишава от възможностите да бъде трети-
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ран като личност. Това става обикновено, след като човек сам се откаже да бъде 
личност, а по-голямо зло от това кой би могъл да му стори?... Човек, който по 
този начин се отрича от присъствие в битието на изкуството, той може да от-
рече всичко останало!“ – един от големите и безценни уроци на Бешков! Царят 
също е колекционирал карикатурите на Бешков за него и семейството му. Дори 
директорът на политическата полиция Павлов през 1941 година се вълнува и 
му прощава за анонимните карикатури!

В епизода „Без свой дом“ Бешков прави тотална и безпощадна характерис-
тика и оценка на политиците ни, която е напълно валидна и актуална и за днес: 
„Защо и как се въдят толкова хора – хлъзгави и безплътни? Един националли-
берал е разюздан, похотлив и безсрамен; един народняк – лаком и користен; 
един сговорист – нагъл и безскрупулен; един радикал – загладен и паркетен; 
един демократ – фалшив и сервилен; един социалдемократ – бъбрив и заоблен; 
един комунист – с поетия риск на лицето“. И как превратно, едностранчиво, 
ограничено тълкуват в своя полза карикатурите му: „Оня ден чета: „Бешков 
заклейми буржоазията; с гневното си перо на непримирим сатирик той разо-
бличи монархофашистката клика...“ Спрете! И стига сте ме правили на касапин 
със засукани ръкави. Ако сте умни и се взрете в туй, което съм рисувал, то е 
предусетило и вас в аванс и не ви е пощадило. И после – аз с вас имам много 
по-малко общо, отколкото вие с тези, срещу които непрестанно ме тикате!...“

За словото говори Бешков и в „Докато виното не стане“ – в последния епи-
зод на книгата: „Словото, Сиври-сини, може да бъде и грозно; може и всякаква 
мерзост да приюти. Ако не е пречистено от висока нравственост, то не е слово. 
Никой не е погинал извън словото, както и никой не е оживял извън него... 
Завчера ти ме накара да премисля нещо много сериозно. Само с едно движение 
на лицето ти ми подсказа цялата тайна: не поставяй своите изповедания над 
словото, за да не погине!...“ И въобще за изкуството художникът споделя: „Из-
куството е силно, защото черпи и от живота, и от смъртта; всепобеждаващо е, 
защото едновременно е и при победата, и при поражението; то е над всички, 
защото има укор към жертите и милост към техните мъчители; вседесъщо е, 
защото е дарено с божието осенение; ще пребъде во веки веков, защото е извън 
законите на земното тление...“

Бешков обобщава: „В нашия занаят, колкото повече даваш, толкова ставаш 
по-богат“. Всеотдайност, грижа, съвети, подпомагане на талантливите, защото 
бездарните, както е известно, сами се оправят – всичко това е характерно за 
Илия Бешков. Той помага на младите с каквото може и ги поощрява, непрекъс-
нато им дава уроци – житейски и творчески. Казва, че му се полага световната 
награда за търпението. Изживява искрено и успехите, и неуспехите на младите, 
както и незрелите им увлечения. За залитанията им по модерността, за тази 
опасност, която съзира Бешков, за пътя на младите художници, негови студен-
ти, той им говори за усета за пространственост и обобщава: „Този усет някога 
го притежаваха в излишество старите майстори, а академията ги отхвърли със 
своя мъртъв академизъм, та ни остана само смътната надежда за вас – мла-
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дите. Заклевам ви: върнете се при първосилата, но не като нейни копирачи, 
а я наситете със съвременните си виждания. Това ще бъде качествено съвсем 
ново и слисващо нещо...“ Още: „Как да обясниш на тези глупаци, че голямото 
изкуство не е заемка, а е най-пълното изявяване на себе си?“. За автентичност-
та става дума и в епизода „Тук тебе те няма“, където Бешков „кастри“ Сивриев 
заради негов разказ, в който отсъства личната авторова гледна точка, личната 
му позиция. Споделя с младите, че за Пикасо изкуството е път, пътуване, а за 
Рембранд тайната е сърцето на художника. Той разбира, че културната опека 
винаги води до културно проституиране от страх. Достигнал е до абсурдността 
и пълното отрицание на войната.

В книгата намират място и недолюбванията между художниците и твор-
ците. Отношенията на Бешков с Илия Петров и някои други художници са 
сложни и деликатни. Често острите професионални забележки на Бешков и ха-
пливият му език преобладават. Книгата изобилства с находчивост и мъдрост.

Езикът на Бешков е много специфичен, метафоричен, богат, експресивен, 
нюансиран, поразява със своята неочакваност и находчивост. Понякога е без-
церемонен, не му пука за изразите, които употребява. „Бързото лайно връх 
няма“ – образно се изразява художникът, имайки предвид някои нетърпеливи, 
прекалено припряни и агресивни млади художници и студенти, които бързат 
да се изявят и да получат признание, без да са го заслужили, без да имат съот-
ветни творчески постижения. Те са прекалено самонадеяни и суетни и като 
по правило това са по-посредствени автори. Може да покаже среден пръст, но 
и цинизмите, и псувните при него не дразнят, защото е майстор на мярката и 
контекста. Служи си с афоризми, притчи, пословици, поговорки, народни мъд-
рости. И винаги ги заковава на точното място.

За Бешков най-великата книга е Библията, защото се докосва и занимава с 
непознаваемото, с безкрая.

С езиковите предизвикателства на Бешковата реч Станислав Сивриев се е 
справил блестящо. Отделил е по забележителен начин зърното от плявата и ни 
е показал големия художник в цялата му дълбочина. В подобни книги майстор-
ството е в подбора на епизодите и случките, които дават най-пълна и точна 
представа за този, който е център на книгата. В този аспект Сивриев също се е 
справил безупречно. За това говорят и тънките характеристики, които Сиври-
ев прави за Бешков. 

„За петдесет и седем години – пише Сивриев – Илия Бешков извървя хиля-
долетното битие на България, осмисли своето време и трайно засели бъдещето. 
Насели го с рисунки, карикатури и мисъл, които не са подвластни на закона 
на стареенето. Защото те са образи на това, което човек пренася със себе си от 
време на време.

Както е често при гениите той не беше само голям художник. На „при-
ма виста“ с лекота Бешков четеше и най-сложните нотни текстове, разгадал 
тайните на българските ритми; свиреше на десетина народни инструмента, от 
които дългите му пръсти изтръгваха небесни звуци... Заедно с хилядите рисун-
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ки и карикатури Илия Бешков ни остави един том проза, есета и размисли за 
изкуството, които се наредиха до най-извисеното мислене през далечни векове 
и близко време... Бешков много рано нарече себе си дядо. Той бе обезсмислил 
старостта и можеше да се погаври с нея. Тоя „дядо“ още в младини мина през 
света с дрянова тояжка – отрязана направо от дървото, с дръжка на буква „Т“, 
излъскана като стар восък. Когато го видях за първи път, той бе познал обрат-
ната страна на славата и сам се пробождаше с целителна ирония. Пред погледа 
му бели и черни ветрове бяха отвели измамата, че хоризонтът е последната 
граница.“

Колко поетично и проникновено!
За сътворяването на подобни книги авторът трябва да е почти равен на 

този, за когото пише, да се родее с него, за да бъде допуснат до обекта на свое-
то повествование. Защото творци като Бешков са и много капризни, трябва 
безпрекословно да извоюваш доверието им. Нужен е пълен синхрон между 
двамата – естествен и интуитивен – пълно доверие, напасване, за да се получи 
впечатляващ творчески резултат. В „До видело“ можем да говорим за усещане 
на моментите, сходни творчески нива и „кръвни групи“. Бешков напълно се е 
доверил на Станислав Сивриев и го е приел за равен.

„До видело“ е пълноценна художествена литература. Всички разказани 
случки са достатъчно важни, за да бъдат записани и включени в книгата. Няма 
нито един излишен или маловажен епизод. Художественото въздействие от-
говаря на всички изисквания на високата литература. Няма нищо хаотично, 
епизодите са подредени хронологично и изграждат един многостранен, пълен, 
плътен, крайно интересен, колоритен и незаличим образ на големия художник 
Илия Бешков – разнообразен, ситуиран. Пред нас е Бешков – гениалният ка-
рикатурист и художник, Бешков – мислителят, Бешков – философът, Бешков 
– общественикът, Бешков – музикантът, Бешков – интелектуалецът, Бешков – 
писателят, Бешков – мъдрецът.

Категорично можем да твърдим, че благодарение на писателя Станислав 
Сивриев имаме тази представа за Илия Бешков. Неговите заслуги и за „Слово-
то на Бешков“ са безусловни и безценни. А с „До видело“ Станислав Сивриев 
довършва забележителните си книги за Бешков. Това е приносна книга за бъл-
гарската литература и култура. Тя е не само достоверна, от първа ръка, но и 
писателски достойна и стойностна. Без нея словото на Бешков би достигнало 
до нас непълно, осакатено и по-малко изчерпателно.

Прочитайки книгата на Сивриев, не може да не се съгласим с думите на ху-
дожника Александър Поплилов към Бешков: „Ние всички пред теб сме запър-
тъци!...“ Защото са казани напълно искрено и без капка куртоазия. И защото 
са Истина!

В предговора Станислав Сивриев споделя: „Но аз смятам, че като приле-
жен ученик на своя велик учител и като немирен син на народа си извърших 
добро дело“. С „До видело“ Станислав Сивриев не само извърши едно забеле-
жително дело, но и остави златни страници за България.

Никола Иванов • По мярката на Илия Бешков
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Гергана Майерчакова

ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕВОДА ОТ БЪЛГАРСКИ  
НА СЛОВАШКИ ЕЗИК
Разговор с двамата словашки българисти и преводачи
Игор Хохел и Емил Кудличка

Разговор с преводача Игор Хохел

1. Представете себе си и своята преводаческа дейност: откога се занимавате 
с превод от български на словашки, от кои други езици превеждате, кои са 
Вашите най-известни преводи, колко време посвещавате на превода, зани-
мавате ли се и с други неща освен превод. 

През 1977 година завърших словашки и български език във Философския 
факултет в университета „Ян Амос Коменски“ в Братислава. Започнах да пре-
веждам още като студент и ако не ми изневерява паметта, направих първите си 
преводи, когато бях в трети курс. Предимството на този „студентски“ превод 
бе фактът, че когато нещо не разбирах или не бях сигурен в значението, имах 
възможността да попитам директно лекторката по български език в нашия 
факултет. Естествено в началото превеждах по-кратки текстове – разкази от 
по три или четири страници, хумористични откъси, афоризми. Баща ми беше 
журналист в тогавашния спортен седмичник „Старт“. Редакцията работеше 
съвместно с български колеги. Така преведох за списанието значителен брой 
статии, свързани с успешни и международноизвестни български спортисти. За 
мен това беше добра „школа“ в превода.

В края на своето следване имах шанса – благодарение на моя учител по 
българска литература и изключителен преводач Ян Кошка, който ме препо-
ръча – да се впусна в първия си „голям“ превод – новелата на Йордан Радич-
ков „Страх“. Беше публикуван през 1978 година в сборника „Всички и никой“, 
преди около тридесет години. Към по-нататъшните ми по-претенциозни пре-
води спада романът на Иван Давидков „Сбогом, Акрополис“, философско-есе-
истичната книга на Иван Калчев „Етюди за смъртта“ и избрано от български 
авторски приказки „Скъперникът и неговата риза“ (ако вземем под внимание 
читателския интерес, това е моят най-успешен превод, защото от него се про-
даде целият тираж – 17 000 екземпляра). 

Трябва да си призная, че съм повече или по-малко преводач, който пре-
вежда от време на време. От една страна, поради факта, че съм изключително 
зает и не спадам към хората, които работят по осем часа и след това седят по 
четири часа вкъщи на компютъра да превеждат, а от друга, поради обстоятел-
ството, че не получавам поръчки от издателствата, които през последните го-
дини изцяло са забравили за българската литература.
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Що се отнася до моята професия, работя предимно като университетски 
преподавател в областта на историята на словашката литература от 1945 годи-
на до днес. Интензивно се занимавам и с литературна критика (рецензирал съм 
значителен брой творби и на българската литература), издадох и шест поети-
чески стихосбирки.

2. Какво означава за Вас преводът? Кои аспекти на превода са най-инте-
ресни за Вас и Ви доставят най-голямо удоволствие? Кои изискват най-мно-
го Вашето внимание и усилие?

Преводът на художествена литература за мен е преди всичко дълбоко ес-
тетическо и душевно дори непосредствено духовно изживяване. Усещането, 
когато успеете адекватно да пренесете значенията (например в художествената 
литература по правило тези значения са, така да се каже, претенциозни), изра-
зени в единия език до другия, и всичко си „тежи“ на мястото (мисъл, форма и 
естетика), е наистина неповторимо. С това всъщност отговарям и на втората 
част от въпроса: най-много ме интересува и привлича търсенето и откриване-
то на подходящата естетическа форма, която оптимално сполучливо да изра-
зява значението. А най-голямо усилие при превода, специално за мен, изисква 
точното тълкуване на значението с всички негови нюанси, които носи ориги-
налът. Когато съм сигурен, че съм го овладял, неговото пренасяне в изречения 
на словашки език вече е наистина работа, която носи удоволствие. 

3. Кой или какво е оказало най-голямо влияние върху Вас в призвание-
то Ви на преводач?

От една страна, интелектуалната атмосфера в братиславския философски 
факултет (тя владееше във факултета въпреки тоталитарната атмосфера в дър-
жавата), а от друга, семейната среда, тъй като в нашето семейство не само че 
се четеше много, но се и пишеше непрекъснато (моят по-голям брат също се 
посвети на превода, а по-малкият – на редактиране на преводи от редица ези-
ци). Не на последно място, трябва да спомена и факта, че по време на моето 
следване у нас излизаха много преводи от българската литература, които се 
дискутираха в средите на тогавашния Български културен и информационен 
център. На тези дискусии канеха и нас, студентите по български език.

4. Кажете ни нещо повече за това, как протича при Вас процесът на пре-
веждане (етапи на самия превод, трудности и предизвикателства, които той 
носи).

Изхождам от принципа, че преди да започна да превеждам някакъв текст – 
независимо дали е стихотворение, разказ или роман – го прочитам внимателно 
два пъти. (Естествено, когато става въпрос за поетически текст, го чета повече 
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пъти). При първия прочит просто се отдавам на удоволствието от четенето, 
като същевременно се стремя да осмисля същността на стила на автора. При 
втория прочит отбелязвам местата, където не съм сигурен, че съм уловил вяр-
но значението, думи, които срещам за пръв път, реалии, които не познавам, 
игрословици, откъси, които вероятно крият подобна „опасност“. За мен това 
е работа, изискваща доста усилия, защото не обичам да драскам по книгите и 
си записвам в отделна тетрадка номера на страницата и реда на абзаца, евен-
туално и конкретен израз на български. След това започвам да превеждам. 
Подготвям т.нар. „груб превод“, оставям настрани местата, с които не зная как 
да постъпя (например при превод на текстове от Йордан Радичков може да 
се сблъскате с названия на животни, които въобще не се срещат в речници-
те). Когато този превод е готов, разрешавам посочените непреведени места и 
накрая изглаждам превода. След това го оставям известно време да „отлежи“ 
и до окончателния му вид го цизелирам във времето, на промеждутъци – из-
чиствам най-вече грешки, които възникват в резултат на това, че преводачът е 
повлиян от оригинала. 

5. Какви наръчници използвате при превода (речници, софтуер, кон-
султации с познавачи на българската култура, други преводи и т.н.)?

Не съм голям почитател на търсенето на информация в интернет, въпреки 
че не мога изцяло да го избегна. Моите основни наръчници са речниците, с 
които съм добре подсигурен, защото за последните тридесет години българ-
ските лексикографи свършиха добросъвестно огромна работа. Щом речни-
ците излязоха, постепенно си ги набавих. Все още обаче нямаме качествен и 
комплексен българо-словашки речник. Същият от 1977 година не е добър по 
различни причини и поради това, че авторката Людмила Земкова внезапно по-
чина и не успя да направи коректурите. От новия Българо-словашки речник, 
който излезе под ръководството на Мария Кошкова, засега излезе само първи 
том (от А до К). За мен това не е особено голям проблем, защото мога да полз-
вам речници, които са издадени в България. Те са разнообразни и наистина 
са изключителни помагала. Такъв е например „Речник на редки, остарели и 
диалектни думи в литературата ни от IX и XX век“, издаден през 1974 година. 
Естествено в България имам доста приятели, към които мога да се обърна и 
които с желание биха ми дали съвет (или например биха издирили определена 
информация за мен), когато не мога да се справя с нещо. Образовани и интели-
гентни българи, способни на това, се срещат и в Братислава.

По принцип не посягам към други преводи, за да не се влияя от тях. Когато 
превеждах споменатата Радичкова новела „Страх“, тя вече беше преведена на 
чешки. Умишлено не надникнах в чешката версия. Прочетох я чак когато моят 
превод беше даден за печат.

алманах • Ϛвета гора • 2009 417



6. Кой превод от български на словашки беше най-тежък във Вашата 
преводаческа дейност? С какво?

Споменатата вече творба на Иван Калчев „Етюди за смъртта“. Философ-
ските книги се превеждат наистина тежко. В тях винаги има цитати от други 
философски текстове и препратки към тях. Не е достатъчно преводачът да раз-
чете само „голия“ текст на творбата, която превежда. Той наистина трябва да 
проникне в мисленето на цитираните автори или на авторите, на които него-
вият автор се позовава.

7. По какъв начин пристъпвате към адаптацията на превода от българ-
ски на словашки? Разменяте ли някои елементи или аспекти на оригинала? 
Ако да, посочете кои и как, най-добре с примери. Стремите ли се да приспо-
собите превода към представите и знанията на словашкия читател за Бълга-
рия и българските реалии? Съществуват ли такива български стереотипи, 
които се стремите да запазите или потиснете?

При отговора на този въпрос трябва да подчертаем, че не съществуват ни-
какви универсални правила и методи, които можем да приложим върху всич-
ки преводи. Преводачът винаги търси решение в зависимост от конкретния 
текст (и всички негови контексти). Решение, което е приложимо към превода 
на един текст, при превода на друг не е, защото това би довело до нежелателно 
изопачаване. Преводът от един на друг език е и търсене на равновесие между 
екзотизацията и натурализацията. Преводачът непрекъснато се съобразява с 
това, до каква степен трябва да приспособи текста или конкретно място в него 
към културата приемник, да запази оригиналния колорит, който читателят, 
съзнавайки, че чете чуждоезикова творба, очаква да открие в нея. Старая се да 
превеждам така, че да съм възможно най-верен на оригинала и едновременно 
с това да предложа на читателя една творба на добър словашки език. Тази вяр-
ност не я тълкувам като догматическо правило. Понякога, ако считам, че това е 
в полза запазване качеството на превеждания текст, превеждам и по-свободно. 
За пример ще посоча българската дума „кюфте“. Това е ястие от кайма, което 
прилича на словашката „fašírka“, но има доста различен вкус. Преди превода-
чите срещаха затруднения с тази дума и неведнъж избираха метода на екзоти-
зацията, т.е. оставят думата в оригинал и под черта я поясняват, като описват 
съставките на кюфтето. Абсолютно излишно е да се ангажира вниманието на 
читателя с подобни несъществени неща, след като в цялостния дух на творбата 
е без значение какво точно консумират героите. Въпреки че извиква у мен раз-
лична вкусова представа, не ми пречи, ако разглежданата дума бъде преведена 
като „fašírka“. Разбира се, че бихме подходили по съвсем различен начин, ако 
превеждахме готварска книга.

Що се отнася до стереотипите, ще спомена разликите в стилистиката. 
Словашкият език цели да избегне повторението на една и съща дума в близ-
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ки места в текста. Затова, ако името на героя трябва да изпълнява функцията 
на подлог или допълнение, употребяваме това име трикратно в кратък откъс, 
където при възможност авторите го дават като скрит подлог или го заменят с 
местоимение. Повторението на имена в близки откъси от текста (понякога в 
рамките на едно сложно изречение) в българския език не се счита за кой знае 
какъв стилистичен недостатък, среща се и при най-добрите автори. Отдавна 
осъзнах, че при превода трябва да елиминирам този факт, защото в противен 
случай от стилистично издържан текст или по-нетрадиционен авторски ръ-
копис би се получил словашки превод, който не би звучал квалитетно и не би 
имал естетическо въздействие.

8. Кое според Вас е по-лесно – да превеждате от родствен или нерод-
ствен език? Защо? Допускали ли сте грешка в своите преводи, разчитайки 
на родствеността? 

Принципно превеждането от т.нар. родствен език не се отличава от пре-
вода от който и да било друг език. Единствената разлика виждам в това, че 
родственият език се усвоява някак си по-лесно от език, който е изцяло далеч 
от нас. Известно е, че при работа с родствен език над преводача дебнат капани 
под формата на лексеми (също така фрази), които в двата езика звучат еднакво, 
но имат различна семантика. Предполагам, че във всичките си преводи съм 
успял да избегна подобни ситуации, причинени от родствеността или бли-
зостта на езиците. Всъщност винаги много внимавам в тези случаи. Познавам 
обаче няколко примера от преведени на словашки български текстове, където 
преводачите са допуснали подобни лапсуси. Ще приведа един такъв „очебиен“ 
пример. В словашката версия на една книга за народно лечителство многократ-
но се повтаря словосъчетанието „bylinky na zoslabnutie“. Очевидно е, че това е 
безсмислица. Защо някой ще мечтае да слабее и за тази цел ще пие билков чай. 
Става така, че българската дума „отслабвам“ е преписана механично. Необхо-
димо е да отбележа, че в случая става въпрос за явно аматьорски превод.

9. Какво бихте посъветвали младите преводачи, които превеждат от 
български на словашки и обратно?

Бих ги посъветвал това, което бих казал на младите и начинаещи прево-
дачи от който и да било друг език. А именно: да пристъпват към превода с 
най-висока отговорност; да не се успокояват с първия израз, който им хрумне, 
а да търсят най-уместната дума или фраза, най-адекватното значение и сино-
ним, който най-точно да постига семантичния нюанс; да работят с речници 
– те често предлагат идеалното решение, което не ни е хрумнало. Разбира се, 
преводачът непрекъснато трябва да усъвършенства езика, на който превежда, 
и да се стреми възможно най-дълбоко да прониква в същността на културата и 
манталитета на народа, от чийто език превежда.
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Разговор с преводача Емил Кудличка
(Интервюто с видния словашки българист, литературовед и преводач е 

взето приживе.)

1. Представете себе си и своята преводаческа дейност: откога се занима-
вате с превод от български на словашки език, от кои други езици превежда-
те, кои са най-известните Ви преводи, колко време посвещавате на превода, 
занимавате ли се и с нещо друго?

Би отнело доста време, ако трябва да отговоря. Исках да стана преводач 
още като гимназист, но сега в края на живота си мога да заявя, че не се чувст-
вам като преводач. Първите ми преводи са от времето, когато бях студент и 
излизаха в хумористичното списание „Roháč“ – преводи от руски език. Моята 
апробация е руският език, а словашкият е учителското ми направление. Запо-
чнах да се запознавам с българския език като студент в четвърти курс. Тогава 
посещавах часове при д-р Георги Вълчев в продължение на два семестъра, но 
като цяло това беше едно слабо начало. През септември 1956 година посетих 
България. Останах там цял месец на разменни студентски начала. Тук може би 
започва моят по-дълбок интерес към българския език. Когато човек е млад, е 
доста амбициозен. Стигам до този извод не само съдейки по себе си, но и с ог-
лед на дългогодишната ми работа като университетски преподавател. Книжно 
първият ми превод излезе през 1960 година, което ще рече, че започнах да пре-
веждам романа на Антон Страшимиров „Хоро“ две години след завършване 
на университета. Заслуга за превода на този роман има българинът инженер 
Иван Петков, с когото бяхме съседи в общежитието. Обичах да превеждам без 
договор, за да не ме припира времето и за да не ми се свива коремът на кълбо. 
Случвало се е да преведа куклена пиеса от вечерта до сутринта. Зависеше от 
настроението ми. Например за два дена преведох театралната пиеса на Недял-
ко Йорданов „Има нещо гнило в Дания“ – нямаше причина да бързам, просто 
преводът вървеше. Имам и една пиеса, която превеждам 30 години и досега не 
съм я превел – „Старчето и стрелата“ от Никола Русев. Реших да превеждам 
предимно пиеси. Като свой най-успешен превод считам „Опит за летене“ от 
Йордан Радичков, след това „Честна мускетарска“ на Валери Петров, „Човекоя-
дката“ от Иван Радоев, „Службогонци“ от Иван Вазов.

2. Какво означава за Вас преводът? Кои аспекти на превода са най-инте-
ресни за Вас и Ви доставят най-голямо удоволствие? Кои изискват най-мно-
го Вашето внимание и усилие?

За мен преводът е игра и работа. Преводачът да бъде възможно най-верен 
на автора и същевременно да е близко до читателя – мисля, че това е постижи-
мо. Най-много ме вълнува да успея да се справя с преводаческите костеливи 
орехи. Най-много усилие ми коства да съумея да предам многоплановостта на 
думите.
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3. Кой или какво е оказало най-голямо влияние върху Вас в призвание-
то Ви на преводач?

Най-голямо влияние върху мен като преводач оказаха срещите с авторите. 
Имах щастието да познавам лично великаните на българската литература от 
втората половина на XX век. На първо място Николай Хайтов, след това Йор-
дан Радичков, Иван Радоев. Спомням си, че книгата „Разговори с Иван Радоев“ 
ми даде много повече опит в областта на драматургията, отколкото двадесет 
теоретични издания в тази сфера. 

4. Кажете ни нещо повече за това, как протича при Вас процесът на пре-
веждане (етапи на самия превод, трудности и предизвикателства, които той 
носи).

Преди да пристъпя към превод, се подготвям дълго. Прочитам пиесата ня-
колко пъти. Имам навик при всяко четене да си записвам с химикал превода на 
отделните реплики, които ми се виждат интересни и по-тежки. Когато започна 
да пиша, вече съм разрешил почти всички трудни места. Длъжен съм да раз-
реша всичко предварително и заради това, че пиша бавно на пишеща машина, 
поради което си извиках машинописка и £ диктувах пиесите дословно. Ако 
авторът, който ще превеждам, вече е преведен на словашки, не само чета тези 
преводи, но понякога ги и разучавам. Например, преди да преведа три пиеси 
(всяка в едно действие) на Николай Хайтов, подробно се запознах с преведени-
те от Ян Кошка „Диви разкази“. Когато превеждах „История на България“ от 
началото на 60-те години на миналия век, проучих всички излезли на чешки 
книги за българската история. 

5. Какви наръчници използвате при превода (речници, софтуер, кон-
султации с познавачи на българската култура, други преводи и т.н.)?

Използвах българо-чешкия речник на Карол Хора, който излезе през 1959 
година. Имах късмета винаги да съм в среди на по-мъдри люде, и то най-вече 
приятели българи, които ме съветваха.

6. Кой превод от български на словашки беше най-тежък във Вашата 
преводаческа дейност? С какво?

„Босилек за Драгинко“ от Константин Илиев. Тук става въпрос за българ-
ски автор, който с късите си реплики и навързването на думите ми напомня 
Брехт. Друг доста труден превод беше от Иван Радоев – „Упи, или театърът в 
края на века“.
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7. По какъв начин пристъпвате към адаптацията на превода от българ-
ски на словашки? Разменяте ли някои елементи или аспекти на оригинала? 
Ако да, посочете кои и как, най-добре с примери. Стремите ли се да приспо-
собите превода към представите и знанията на словашкия читател за Бълга-
рия и българските реалии? Съществуват ли такива български стереотипи, 
които се стремите да запазите или потиснете?

Да, разбира се, че заменям някои елементи на оригинала, защото превеж-
дам българска драма. В театралната пиеса всичко трябва да е ясно, без да се 
губи българският колорит и спецификата на българския стил на живот. В сати-
ричната комедия „Автобус“ от Станислав Стратиев шофьорът иска да си купи 
хляб и напразно обикаля града, търсейки все още отворена фурна. Словашкият 
зрител би се зачудил защо всеки от пътуващите в автобуса носи със себе си три 
или четири хляба. Така че трябваше да вмъкна пояснителна реплика, че бълга-
рите са свикнали да купуват повече хляб. Когато съм сигурен, че от контекста 
словашкият читател сам ще разтълкува дадените реалии, оставям българските 
реалии в прозата. Това винаги зависи от ситуацията и конкретните реалии. В 
„Хоро“ (Антон Страшимиров) например се наложи да извеждам значителен 
брой бележки под линия.

8. Кое според Вас е по-лесно – да превеждате от родствен или нерод-
ствен език? Защо? Допускали ли сте грешка в своите преводи, разчитайки 
на родствеността? 

За мен е най-лесно да превеждам от руски, защото е синтетичен език. Бъл-
гарският е аналитичен и от време на време, когато не успявам да осмисля нещо, 
маркирам го и отивам при умните българи да ми го пояснят. Никога обаче не 
бих искал да превеждам от чешки на словашки.

9. Какво бихте посъветвали младите преводачи, които превеждат от 
български на словашки и обратно?

Нека да превеждат, нека да са смели и винаги да проучват преводите на по-
старите преводачи. Именно в тези по-стари преводи понякога човек намира 
най-добрия наръчник или рецепта към някаква проблематична фраза или ре-
алия. Аз се учих най-напред от преводите на Мария Тополска. Четях ги много 
пъти, за да овладея превода на реалии. Преди да преведа Хайтовите едноакт-
ни пиеси („Лодка в гората“ – „Пътеки“ – „Кучета“, 1973), подробно прочетох 
„Диви разкази“ в превод на Ян Кошка и трябва да кажа, че реалиите след това 
се превеждаха много по-лесно. Важно е да се познават по-старите преводи, за-
щото на словашки българските реалии до голяма степен са вече разрешени.
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През лятото на 2009 г. завинаги ни напусна уче-
ният, писателят и човекът Вера Мутафчиев. 
Прахът £ беше разпилян над Егейско море, а 
посланията на нейните книги – над голяма част 
от света. Превеждана и международно призна-
та, Мутафчиева бе в авангарда на много от обновителните процеси, касаещи 
както поетиката, така и тематичното многообразие на българската белетристи-
ка от втората половина на ХХ век. Тя успешно опроверга редица марксически 
закостенели концепции за кулминационни точки в българската и в европей-
ската средновековна история, осъществи нов прочит на събитията, останали 
незаслужено в периферията на родната историография. Историческите и бе-
летристични търсения на проф. Мутафчиева я свързват трайно с Института 
по история, Института за балканистика и Института по литература при БАН, 
а също и със Съюза на българските писатели, с Агенцията за българите в чуж-
бина, която оглавява през 1997–1998 г.

Прозата £ обема повече от 30 заглавия, измежду които най-представител-
ни са „Летопис на смутното време“, „Случаят Джем“, „Последните Шишманов-
ци“, „Процесът 1973“, „Рицарят“, „Книга за Софроний“, „Алкивиад Малки“ и 
„Алкивиад Велики“, „Образ невъзможен. Младостта на Раковски“, „Предрече-
но от Пагане“ и др.

Произведенията £ са пример за модерна историческа проза, базирана на 
реални личности и съдби – творчество, в което професионализмът на исто-
рика е в пълна хармония с въображението и вдъхновението на твореца. Неза-
висимо на кой период от световната или българската история авторката спира 
своето внимание, книгите £ всякога носят клеймото на съвременността. По-
следната присъства като проблемност, коректив, прочит на историята, като 
възможни паралели, съотносимост, подбор на факти, личности и философска 
оценъчност. Мутафчиева търси и намира в гънките на историята човешката 
личност – творец на събитията, философ и разказвач. Проблемът за човешката 
реализация и избор, за участието в „голямата историческа игра“ – на страната 
на победителите или на победените – присъства във всеки роман, независимо 
от сюжета. Срещу суровите повели и неуюта на историята застава отделният 
човек, който търси правото си на себеосъществяване. Без значение дали ще 
спечели, или ще загуби, личността се превръща в явление, удивляващо със 
„своята повторяемост във времето“. Повишената функционалност на исто-
рическото изправя в драматичен конфликт герой и време. В романите на Му-

IN MEMORIAM

Вера Мутафчиева
(1929–2009)
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тафчиева често звучат различни гласове; диалогизмът подава ръка на множе-
ството гледни точки, които, взети заедно, създават пълнокръвната картина на 
отминал драматичен миг. Документ и философски размисъл се съюзяват, без 
да са субординирани. И това си личи още от първите £ романи. 

„Летопис на смутното време“ ни връща към събитията от втората поло-
вина на ХVІІІ-тото столетие, откъдето авторката черпи материал не за една, а 
за цели три истории – на Осман Пазвантоглу – отцепника, на султан Селим ІІІ 
(познат ни от Андричевата „Травнишка хроника“) и на разбойника Кара Фей-
зи  – лица от панорамна картина на размирната епоха. До фикционалните об-
рази застават реално съществуващи личности (Софроний, Замбин); до исто-
рическата визия – въображението на белетриста. Кърджалийската тема, интер-
претирана от Йовков („Индже“) и Л. Стоянов („Мехмед Синап“), тук получава 
ново осветляване. Според професионалния историк кърджалийството обема 
по-продължителен период, активизира правото на избор, припомня позабра-
вената сладост от свободата и тласка към самоосъзнаване. 

Ролята на случайността, която преобръща историята, нараства от „Летопис 
на смутното време“ към „Случая Джем“ подобно на геометрична прогресия. 
Низ от случвания, извън всяка логика, може да промени хода на световните 
събития. На фона на вездесъщото размирие Мутафчиева изследва проблема за 
придобиването и съхраняването на властта, за механизмите на нейното функ-
циониране, а също и екзистенциалните страхове, свързани с болестта, смъртта 
и самотата. В романа тя обглежда кърджалийския период като белетрист-ис-
торик. В историческото съчинение „Кърджалийско време“, публикувано през 
1977 г., Мутафчиева е в ролята си на учен. При художественото произведение 
промяната на традиционното епическо повествование навлиза в решителната 
си фаза – на мястото на единствения главен герой се появяват Осман Пазван-
тоглу, Селим, Кара Фейзи и... съдбата, а в „Случаят Джем“ повествованието е 
решено като съд на историята над замесените в този случай – като съд на всич-
ки, които са участвали за по-дълго или по-кратко време в интригата, свързана 
с нереализиралия се султан.

На десетки места в „Случаят Джем“ се повтаря тезата на писателката за 
историята като игра: „Все по-непоносимо беше да се намирам сам с Джем по-
сред играта между цели два свята“ (Саади), „изброени са отдавна насладите в 
земния живот, а не знам защо между тях не е подчертана една – голямата игра“ 
(Джон Кендал), „Баязид играеше пред всичко живо някакъв желан образ“ (Хю-
сеи бег) и др. Историята като сцена и участието на всеки човек – по-малко или 
повече талантлив актьор в Играта – ето новаторската теза в съвремената исто-
рическа проза. Неслучайно едно от най-задълбочените и цялостни изследва-
ния върху романистиката на В. Мутафиева през последните години – това на 
Магда Карабелова – се нарича „Романът-Мутафчиева: дебат за играча в исто-
рията“ (С., 2006).

Заедно с мотива за голямата историческа игра романът акцентира и вър-
ху идеята за враждата между двама братя – един популярен сюжет, познат от 
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правремето на Кайн и Авел, който актуализира проблема за ненужния и изли-
шен човек, инкорпорира водещата за прозата на 60-те и 70-те години тема за 
специфичната вселена на поета, на твореца изобщо. Драмата на Джем е драма 
на изгнаника, на прокудения, на „човешката единица в повече“ (Карабелова), 
на поета, „който е винаги ничий и принадлежи само към вечното, велико и сла-
бо семейство на поетите“, на личността, „останала в историята като несбъднато 
обещание“. Джем е заложник в голямата игра между Изтока и Запада, комуто 
слепият случай, политическите залози и собствената индиферентност отреж-
дат марионетъчно съществувание, превръщайки най-страшните му кошмари в 
съд-ба. Сложните политически ходове, огромните суми пари, намесата на папи, 
кардинали, крале и султани нагнетяват напрежението в този толкова експло-
атиран през Средновековието „случай“, оказал се решаващ и за балканската ни 
несвобода. Според Мутафчиева „никога повече – отколкото по време на случая 
Джем – не е било по-леко постижимо освобождаването на току-що заробените 
Балкани. Западът пропусна този случай неслучайно. Някои считат – от лоша 
сметка. Не е вярно, сметката беше добра. На нея ние дължим твърде много. 
Най-общо казано – своето закъсняло развитие; за мъките да не говорим“. В 
историята няма чувства – има прагматизъм, внушава книгата. Затова писател-
ката лишава Джем от правото да говори сам за себе си и да тълкува съдбата си. 
Затова и Саади не успява да изпее докрай своята последна песен за родината и 
за изгнанието – защото победените от историята нямат право на глас и защото 
поетът е задължен не на отделната личност, а на цялото човечество.

Чрез образите на Джем султан и Саади в историческия роман навлиза 
проблемът за човека, видян като сбор от възможности, за личността, която не 
принадлежи на своето време. Поетиката на „Случаят Джем“ е далеч от класи-
ческите представи. Тук всичко – диалогът със съвременния читател, превърнал 
се в последен съдник; субективизираните разкази на очевидците, замесени в 
историята на Джем; методът на криминалното следствие и свидетелските по-
казания; различната представа за истината на всеки отделен герой – работи в 
полза на модерната визия.

Ако „Случат Джем“ е разказ за европейския ХV век, в който българската 
история е периферна спрямо темата, то „Последните Шишмановци“ ни връща 
в пределите на родното. И в този роман Мутафчиева не се побоява да се оп-
ълчи срещу господстващи исторически представи, да пише за премълчавани 
владетели, да реабилитира правдата на миналото и да представи своята версия 
за гибелта на средновековния свят.

В своите произведения Мутафчиева представя вечно живата история, про-
блематизирайки гордиевите възли на миналото на фона на модерната (екзис-
тенциалистки проектирана) сегашност. Произведенията £ са една дискусия за 
мястото и ролята на човека във времето; дебат, в който с еднаква сила звучат он-
тологични и епистемологични питания, оптимистични и пожелателни гласове.

Марина Владева
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Ро ден на 31.01.1940 г. във В. Тър но во. За вър ш ва Со фийс-
ка та ду хов на се ми на рия и кла си чес ка фи ло ло гия в СУ 
„Св. Кли мент Ох рид с ки“ (1966). Ре дак тор на от де ла за 
ста рог ръц ка и ла тин с ка ли те ра ту ра в изд. „На род на 
кул ту ра“ (1966–1969), спе ци а лист по ран нох рис ти ян-
с ка и ви зан тийс ка ли те ра ту ра в Ин с ти ту та за бал-
ка нис ти ка (1970–1973). Пре по да ва тел по кла си чес ки ези ци във ВТУ „Св. св. Ки рил и 
Ме то дий“ и за веж дащ До ма за ли те ра тур но твор чес т во към Ок ръж ния ко ми тет за 
кул ту ра във В. Тър но во (1973–1979). Ос но ва тел и ор га ни за тор (за ед но с ре жисьо ра Ал. 
По пов) на Ста рин ния те а тър в Со фия (1978–1981). Ав тор на дра ми с ис то ри чес ка 
те ма ти ка: „Бал ду ин Флан дър с ки“, „Хан Ас па рух“, „Све ти Ев ти мий Пат ри арх Тър нов-
с ки“, „Йоан Кукузел“, „Все на род но бде ние за Апос то ла“, „Цар Пе тър Де лян“, „Те о фа но“ и 
др. (по ве че то от ко и то пре из да де ни в пос лед ни те го ди ни във ве ли ко тър нов с ко то изд. 
„Аба гар“). Ре дак тор на ан то ло ги я та „Ан тич на по е зия“ (1970). Ли ри ка та му въз раж да 
ста рин на та фор ма на цар с кия со нет, чи и то об раз ци в Бъл га рия съз да ват Ив. Ва зов, 
К. Хрис тов, Д. Де бе ля нов, Д. Бо я джи ев, Н. Ли ли ев. Двукратен носител на ли те ра тур-
на та наг ра да „Со лен за ра“ за тра ге ди я та в сти хо ве „Те о фа но“, ка ва лер на френ с ка та 
кул ту ра под ку по ла на Сор бо на та (1985). Ла у ре ат на на ци о нал ни наг ра ди за дра ми в 
сти хо ве. Носител на наградата „Велико Търново“ (2001), почетен гражданин на Габро-
во (2006). През 2005 г. получава международната Евтимиевска награда на ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“. Член на Съ ю за на бъл гар с ки те пи са те ли. Пуб ли ку ва сти хос бир ки-
те: „Со не ти“ (1978), „Ви зан тийс ки за пе ви“ (1978, 2001), „Слово за Търновград“ (1991), 
„Цар с ки со не ти за лю бов та“ (1995), „Бъл гар с ки ят са ти ри кон: гей со не ти“ (1997), „Апо-
ка лип сис се га: сонет но пос ла ние към ми нис тър На деж да Ми хай ло ва“ (2000), „Сонети 
на любовта“ (изд. „Абагар“, В. Търново, 2006, поредица „Бяла книга“) и др. 

 

ПРЕЛОМЯВАНЕ НА ХЛЯБА

Да, ние знаем своята съдба.
Пръхтят във всеоръжие конете,
тръби, тръби пришествена тръба
на нашите бащи над гробовете.

Пред дверите на звездни векове
застава иереят, цял в позлата,
и ние преломяваме на две
телата на избитите си братя.

IN MEMORIAM

Рад ко Рад ков 
(31.01.1940 – 1.09.2009)
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Радко Радков • поезия

В КАТЕДРАЛАТА

Тялото човешко – то е храм
като този, ала не от камък,
то се пали от небесен пламък
като свещ от свещ. На теб ще дам
тази светлина несътворена,
двама ни, която сътвори –
мъж блажен до теб, жена блажена,
свещ до свещ, две пеещи зари...

* * *

Дом венцехвален на царете.
Запомних каменната твърд
и шарената двер, където
книгохранилищата спят.
Осанката на Теодосий,
монашеските трудове
и шествието съдбоносно
на идващите часове.

* * *

И Царевец във есента потъна
порфироносен, сърмен, златошит.
Лъчат върху запаления рид
кубетата и вечността бездънна.

В коприната на обедния час
съгледах аз сестрата на Шишмана,
от сянката на клонест бряст
и падналите листи осияна.

Тя идеше от горния палат
по грееща в калините пътека.

И биде Слово – като полски цвят
са мимолетни дните на човека.
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ЗА ЕНЧО 
(1943–2009)

Тези дни Илийката, или, както е записан в 
академичната секция на Интернет страницата на Югозападния университет, 
доцент Илия Недин, се беше размислил, че е станал доайен на Катедрата по 
литература, т.е. човекът с най-дълъг академически и преподавателски стаж в 
нея. Като се размислих и аз, пресметнах, че от доайена ме дели година и нещо, 
т.е. аз бих могъл да се номинирам като вицедоайен. Когато пък Савата (доцент 
Сава Василев от Великотърновския университет) ми предложи да напиша ня-
колко човешки думи за Енчо Мутафов, се размислих за времето, когато насто-
ящите доайени и вицедоайени овладявахме филологическото знание в трите 
тогавашни университета – Софийския, Пловдивския и Великотърновския. Та 
на една лекция по съвременна българска литература в Софийския университет 
професор Розалия Ликова, разказвайки за процесите в най-новата българска 
проза, някак си случайно изпусна „И за какво го удариха това момче...“ В меж-
дучасието уточнихме, че „момчето“ бил Енчо Мутафов. За какво го били уда-
рили, проф. Ликова не пожела да обясни, но аурата £ на учен, пострадал заради 
Георги Марков, беше достатъчна да ни накара да потърсим книги и статии от 
„момчето“. Набързо изчетохме „Промяна на сетивата“ и „Подвижният човек“. 
Бяха книги, които рязко се отличаваха от основния поток от тълкувателски 
текстове. В тях имаше концепции, които можеха да се запомнят и да ти обяснят 
по същество явления и процеси в тогавашната поезия и проза. Към немногото 
имена на интересни български литературни историци и критици бързо доба-
вихме името на Енчо Мутафов. Върху статиите му можеше да се говори и се го-
вореше по неформалните студентски сборища – квартири, тавани, студентски 
столове и т.н. Енчо Мутафов бе обяснил Радичков, когото ние харесвахме, по 
начин, който ние разбирахме и също харесвахме. После ни хареса как обяснява 
Ботев, Йовков, съвременните поети. 

„Момчето“ се материализира в Катедрата по литература на Югозападния 
университет през 1989 г. Търсеше се преподавател по Теория на литературата и 
Енчо Мутафов се беше съгласил да дойде при нас. 

Трудно е да се пише за Енчо Мутафов. Няма как да му закачиш ангелски-
те крила и да напишеш какъв незаменим приятел и колега беше той. То ще е 
вярно, но ще е кухо. В годините, през които беше доцент и професор в Югоза-
падния университет, той написа най-зрелите си книги: „Двуизмерният човек“, 
книгите за Радичков, Захари Стоянов, Биньо Иванов, множество статии и сту-
дии. По-съществено за нас беше другото – Енчо имаше изключително присъст-
вие. Можеше да говори интересно по много теми и на много и различни места. 
Можеше да защитава с енчовски инат и упоритост теза, която на нас ни се ви-
деше незащитима. Можеше да разказва анекдоти за бай Костаки, Росен Босев 

IN MEMORIAM
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Стилиян Стоянов • За Енчо Мутафов – In Memoriam

и веднага след това да импровизира интерпретации върху Йовков. Можеше да 
развие въпроса за паронимите, основан върху случката, станала с него на пло-
щад „Славейков“, дето по невнимание и недоглеждане си купил аудиокасета на 
Махалия Джексън, а като я сложил в касетофона, взел, та запял Майкъл Дже-
ксън. Можеше (в най-неакадемично облекло – по къси панталони и тениска) да 
прави знаменитата си салата и да размишлява върху Ворингер и Теодор Адор-
но. Можеше да разказва безкрайните си спомени от разговори от писателското 
кафене и от всякакви други кафенета, ресторанти, галерии, аудитории, музеи. 

Изобщо можеше много неща, които провокираха класическата предста-
ва за сериозния учен, съсредоточен единствено върху своите теории, статии и 
книги. Енчо беше интересен, Енчо беше атрактивен, Енчо ни харесваше и ув-
личаше. Енчо ни дразнеше с безапелационността на идеите и концепциите си 
или пък с резките си квалификации. Енчо ни изкара от едно злощастно Общо 
събрание на факултета и ние дълго време се гордяхме, че сме постъпили като 
хора, а не като стадо. 

Той продължаваше да открива центровете, около които да строи концеп-
циите си. Подвижният и двуизмерният човек ги беше оставил в миналото. Ня-
къде в средата на 90-те години разви идеята за българската мяра в литерату-
рата. Тя се материализира в пет тома статии и студии. Идеята беше работеща, 
концепциите – интересни. Всички тогавашни асистенти пишехме в томовете 
на „Мярата...“, защото ни беше интересно да откриваме този поглед върху бъл-
гарската литература, а пък и защото гъделичкаше самолюбието да си видиш 
името сред имената на Никола Георгиев, Михаил Неделчев, Валери Стефанов, 
Димитър Ефендулов. Ние си харесвахме нашата „Мяра“ и малко нещо недо-
любвахме ненашата, но също много популярна по онова време идея за „Бъл-
гарския канон в литературата“. 

Енчо Мутафов беше като дете – спонтанно се радваше на дребни и едри 
неща, сърдеше се, възторгваше се, хвалеше се, увличаше се, очароваше се, после 
се разочароваше, учудваше се, възмущаваше се и се прехласваше. И не можеше 
да не пише. Това беше основното, неговата същност. Някъде в края на 2008 г. 
ми се обади, започвайки с познатата формула „Ти баща, ти майка“, която оз-
начаваше, че нещо пак е станало с компютъра. Направих архив, та да не вземе 
„делото на живота да отиде в кошчето за боклук“, после оправях компютъра. 
Върнах архива в оправения компютър, прибрах се вкъщи и видях, че съм заб-
равил Енчовите файлове в моята флашка. Звъннах му да го питам мога ли да 
позяпам из файловете му. Каза ми да зяпам, нямало компромати. Имаше едно 
заглавие на файл: „Аз съм на хиляда години“. Енчо бе започнал да пише своите 
мемоари. Вече не в малкото си уютно кабинетче в Крайни дол, а в болниците. 
Не знам колко е успял да напише. Венета разказваше, че е писал до последно. 
Беше като хубавото заглавие от „Поетика на прозата“ – „Хората-разкази: „Хи-
ляда и една нощ“. Само дето в поетиката на реалния човешки живот похватите 
са други и краят не е непременно следван от ново начало. 

Макар че знае ли човек... За асистентите, които ставаме доайени, споменах. 
За ролята на Енчо Мутафов в този процес – също. Не съм споменал за студен-
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тите. Енчо не беше от лесните преподаватели. Късаше много, беше взискателен. 
И имаше страшно много дипломанти. Парадокса го обясни една студентка от 
пети курс на едно неформално сборище, на което колегите я съветваха да не се 
захваща с Енчо Мутафов. Тя ги изгледа учудено и каза: „Ама това е професор 
Енчо Мутафов!“ Спомням си и друго. Няколко месеца след смъртта на Енчо 
Божидар Кунчев изчете великолепна лекция за Вутимски и Геров. Имаше ху-
бава дискусия след лекцията. Към края на дискусията една студентка каза на 
Божидар Кунчев: „Беше много хубаво! Имах чувството, че съм на лекция на 
професор Мутафов.“

Да се върна към заглавието. Мислех го като „За Енчо и енчовчетата“, но ми 
се стори, че ще е много маниерно и ангажиращо заглавие. За финал обаче ста-
ва. Хората, които работихме с Енчо, хората, на които Енчо чете лекции; всички 
тези хора в различна степен (защото хората сме различни), сме енчовчета. Това 
не е илюзия за безсмъртие (безсмъртието го има в поетиката на поезията и 
прозата и го няма в другата поетика), но е хубаво усещане. 

Стилиян Стоянов

Стилиян Стоянов • За Енчо Мутафов – In Memoriam
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„Монах сред архиереите и архиерей сред 
монасите, светец още приживе“...

В ранната есен на 28 октомври 2009, след кратко бо-
ледуване, на 96-годишна възраст ни напусна Мит-
рополит Иларион, Доростолският владика. И ако не бяха споровете къде да 
бъде погребан, сигурно вестта за неговата смърт щеше да се изгуби сред други-
те къде по-пикантни и интригуващи съобщения...

А България загуби един от своите най-свети мъже от българския правос-
лавен клир!

Неговата духовна красота и аскетизъм озаряваха лицето му, неговото сло-
во беше и камбана, и благослов, и музика, която правеше света около нас по-
красив, по-хармоничен и свят.

Дядо Иларион съчетаваше в себе си възрожденското просветителство с ас-
кетизма на българските духовни водачи от времето на робството. 

Служител на Църквата, писател и общественик, неуморим молитвеник, 
изповедник, близък съветник, строг, но грижовен духовен отец – много неща 
мога да се кажат за него и все няма да е пълен образът на този ерудиран, свят 
българин, потомък на рода Макариополски в Елена!...

Помня Митрополит Иларион още от детските си години, когато беше про-
тосингел във Великотърновската митрополия и оттогава за мен той винаги е 
бил олицетворение на вярата и светостта. По-късно, през първите години на 
Прехода, два пъти имах възможност, придружавайки политически фигури, да 
се докосна по-отблизо до този свят човек. И останах възхитена както от не-
говата ерудиция, така и от неговия стоицизъм срещу изкушенията, които не 
подминаха много от изтъкнатите представители на православния клир...

„Монах сред архиереите и архиерей сред монасите, светец още прижи-
ве“...

Мир на душата ти, Дядо Иларион!
В тези трудни за народа ни преломни години имаме нужда от повече ду-

ховни водачи като теб! Липсваш ни! Утеха са ни твоите мъдрости. Да ги преп-
рочетем:
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МЪДРОСТИ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО

Най-хубавият ден? – Всеки, започнат с молитва.
Най-голямата спънка? – Страхът.
Най-важното? – Да не се заблудиш.
Най-сигурната защита? – Вниманието.
Най-голямата грешка? – Да паднеш духом.
Най-лошото поражение? – Отчаянието.
Най-опасното в характера? – Егоизмът.
Най-приятното развлечение? – Работата.
Най-добрият учител? – Незлобливият човек.
Най-първа необходимост? – Общуването.
Най-голямото щастие? – Да си полезен всекиму.
Най-опасният човек? – Лъжецът.
Най-коварната черта? – Завистта.
Най-красивият подарък? – Прошката.
Най-приятното? – Домашният кът.
Най-правият път? – Този с кръста напред.
Най-приятното усещане? – Душевният мир.
Най-успокоителното лекарство? – Молитвата.
Най-приятното в характера? – Приветливостта.
Най-доброто разведление в тревогата? – Цветята.
Най-мощната сила? – Вярата.
Най-добрият подтик? – Надеждата.
Най-красивото в света? – Любовта – Обичта към Бога и човека.
Най-доброто пожелание при изпращане? – Бог с теб; На добър час.

    Ружа Велчева
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Радослава Велева

ПЛАСТИЧНИ И СЛОВЕСНИ ИДЕИ В 
ПОЕЗИЯТА И ЖИВОПИСТА НА  
СИРАК СКИТНИК.  
ЕСТЕТИКА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Сирак Скитник се помни като изявена фигура в кул-
турния живот на страната ни най-вече с образа си 
на художествен критик и художник. Към тези об-
ласти съвременното естетическо съзнание отнася 
най-ценните творчески достижения на иначе разностранните му обществено-
културни изяви. Но преди да встъпи в ролята си на уважаван художник и худо-
жествен критик, чиито мнения и оценки се ценят високо както от артистичните 
среди, така и от широката аудитория, Сирак Скитник се доказва и като поет. В 
това амплоа чрез публикации в литературните периодични издания в началото 
на ХХ в. той заявява своето присъствие на културната сцена на страната.

Със своя интимно-изповеден и изкушен от символизма тон поезията на 
Сирак Скитник безпроблемно се вписва в основните поетически концепции, 
наложили се у нас през първите десетилетия на ХХ век. Това е времето на Пейо 
К. Яворов, Людмил Стоянов, Теодор Траянов, Николай Лилиев, Емануил Поп-
димитров, Димчо Дебелянов. Но докато творчеството на изброените поети на 
практика остава част от „високата“ реализация на българския вариант на сим-
волизма, сантименталният интимитет в поезията на Сирак Скитник не тър-
пи творческо задълбочаване и не достига значителни образни форми. Поради 
тази причина по отношение на стихотворните изяви на Сирак Скитник лите-
ратурно-критическите мнения варират от снизходително отчитане на недоста-
тъци до категорично отричане на каквито и да било достойнства.

Въпреки пренебрежителното отношение на критиката към поета Сирак 
Скитник в монографията си, посветена на твореца, Кирил Кръстев защитава 
тезата, че „чрез поезията си в началото на века той (Сирак Скитик – б.м., Р. В.) е 
единственият български художник, чието изобразително изкуство има собст-
вени корени в новаторската естетика на епохата – в посока на интроспективен 
и психологичен художествен образ„1. Което дава основание за предположение-
то, че към поезията на Сирак Скитник е по-уместно да се подхожда не с катего-
рични ценностни критерии, а да се наблюдава, от една страна, като територия, 
в която се отразява духът на епохата, и от друга, като ранна творческа фаза, 
която се намира в органическа връзка с по-нататъшното му развитие като кри-
тик и художник.

1  Кръстев, К. Сирак Скитник. Човекът, художникът, критикът, театралът. С., 1974, 
с. 26.
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Факт е, че поезията на Сирак Скитник не достига лирически върхове. На 
нея £ липсват изразителност и конструктивен принцип, които да претопят и 
доразвият „общите места“, характерни за „модната“ поетика на времето. Тук 
дори няма индивидуализиран лирически герой. Но за сметка на това наблюда-
ваме характерно проектиране на субективния микрокосмос върху природния 
макрокосмос, при което обективната реалност се явява повод, рамка и сред-
ство за разкриване на личните преживявания. Въплъщаването на усещанията 
и чувствата в осезаемата действителност е важна поетическа закономерност 
в стихотворенията на Сирак Скитник. Тя говори за предразположеността на 
автора към изяви, свързани с образно-пластична картинност и декоративния 
стил – пристрастия, които по-късно развива като идеи в художествено-крити-
ческата си дейност и творчески реализира в живописта си. 

Поезията на Сирак Скитник е съсредоточена върху интимното поле на 
личните изживявания. Тема и предмет на художествено разгръщане са субек-
тивни емоционални преживявания, причините за тяхното раждане и прояви-
лите се като следствие душевни състояния. Характерна особеност за първата 
му и единствена стихосбирка е съотнасянето между движенията в чувствения 
свят на интимно-личното и намиращата се извън него действителност. Тен-
денцията е творческата обективизация да се извежда по пътя на асоциативни 
връзки със синхронни като внушение природни прояви или реалии. По този 
път душевните състояния получават зрителна плътност, създават образна ха-
рактеристика на интензивността на чувството.

Още заглавието на стихосбирката – „Изповеди“ – заявява насоченост към 
съкровено-изповедния и интимен тон. В съзвучие с особеностите на естетика-
та на символизма формален белег за субективния характер на стихотворени-
ята е високата честота на употреба на думата душа, както и на функционира-
щите като нейни поетически синоними сърце и дух. Епитетите, които обичайно 
ги съпътстват, са: за душа – възридала, разкъсана, безумна, коленичила, въз-
радвана, паднала; за сърце – димящо, ранено, болно; за дух – тревожен, безпъ-
тен, кървав. Те пряко кореспондират с очерталото се като характерологично 
за стихосбирката обговаряне на постоянно измъчващите душата състояния на 
страдание във всички негови нюанси на мъка, печал, скръб, тъга, мъка, ужас, 
безсмислие, самота, страстно плътско несбъднато желание – които горят, па-
рят, разкъсват и разтягат душата.

Щастието и радостта в поетическите текстове на Сирак Скитник винаги 
се назовават като неналични или неактивни в настоящето. Към момента на 
сегашното те са липсващи емоционални състояния, които неизменно се опре-
делят като умрели („Не идвай“, „Тя иде“). Щастието се отнася или в полето на 
миналото – спомен за минали изживявания („Насъне“, „Отмини“, „При края“, 
„Струни“), или е проектирано под формата на копнежно очакване в неопреде-
леното бъдеще („Песента на пурпура“, „Есен“, „Да беше ти“, „Заря“, „Трепет“). И 
независимо дали е припомняне, или надежда за бъдещо случване, настоящето 
винаги определя щастието като несъществуващо „сега“, а процесът на неговото 
спомняне или на очакване е повод за страдание. Текстовете очертават удовол-
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ствените, доставящите радост прояви на живота като твърде кратки. Тогава, 
когато ги има, те проблясват само за миг, „погалват“, за да избягат след това 
(„Две ръце“, „То беше сън“), и обикновено са съотнесени със сънни състоя-
ния: „Щастието беше сън,/ сънят – дочакано в умора щастие“ („Насъне“). Ето 
начин за акцентиране върху тяхната несъстоятелност като реално осезаеми 
усещания. А това неизбежно прави страданието, мъката, тъгата обичайните 
форми, в които се разгъват емоционалните изживявания.

Страданието се определя като „безименно“ и „предвечно призвание“ („До-
гарят нашите кандила“) и придобива смисъла на постоянно съпътстваща ду-
шата характеристика; превръща се в обичайно състояние. В голяма част от 
стихотворенията за причини, извикващи страданието, са посочени твърде 
общо формулирани и неконкретизирани външни събития като крушението на 
идеали, повехналите и убити от живота мечти и загубените надежди („Тя иде“, 
„Есен“). Стихотворението „Ноктюрно“, противно на обичайния психологиче-
ски процес, при който човешките емоции се предизвикват от външен спрямо 
личността фактор, изговаря страданието като причината, която убива мечтите, 
надеждите и кумирите. 

Повод, отключващ страданието, е и любовно чувство („Утро„2). Неочаква-
ността на новопоявилото се усещане обикновено е катализатор, който извежда 
страданието от налично, но неактивно състояние (покой, сън) до реално осе-
заемо пробудило се изживяване. Но любовта в „Изповеди“ обикновено не се 
случва като взаимна и споделена, а остава замряла на етапа на напразно жадно 
очакване и мечтание, което неизменно е причина за появата на страдание, пе-
чал и отчаяние („Погаснали венци“, „Да беше ти...“). А неосъществяването £ за-
силва интензивността на тягосното усещане и го прави осезаемо като „безум-
но“ („О, пожали ме!“). И тъй като любовният трепет най-често е едностранен и 
се изчерпва с копнежно очакване, се проявява и усещане за самота, което също 
става причина за скръбни настроения („Да бяхме слънце ний“). 

Очевидно причините, изведени в стихосбирката като основания за про-
ява на тягосните печални състояния на страдание, са назовани твърде общо. 
Очертани са само външните параметри на емоционалните състояния, чиято 
чувствена характеристика остава художествено неразгъната и незадълбочена. 
А това убива смисъла на страданието като душевно състояние, което във всеки 
отделен случай има свой специфичен тон и интензивност. Поставени спрямо 
висините „над мировата суета“ („Злъчни гриви“, „При глетчерите“), „иззад 
света“ („Молитва“), очертани като диапазон, в който се случва художестве-
ната реалност, така дадените душевни състояния звучат в дисонанс и губят 
своята художествено-емоционална правдоподобност. Поради тази причина те 
не дават адекватно психологическо оправдание на богатия арсенал от епитети, 
които характеризират душата като впила поглед в мъгливия предел на битието 

2  В „Изповеди“ има четири стихотворения, озаглавени „Утро“. Ето защо при по-
зоваване на някой от тях се посочва страницата, на която конкретното произведение се 
намира в изданието // Скитник, С. Изповеди. С., 1994. В случая – с. 40.
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(„При глетчерите“), мятаща се до безумие, разкъсвана от тревожност – като 
търсеща и страдаща същност. Ето защо страданието в „Изповеди“ изглежда 
като избрана форма на емоционален художествен живот.

Характерното за стихосбирката съотнасяне между субективния микро-
космос и природния макрокосмос като средство за извеждане на типичните за 
лирическия герой чувствени състояния се случва в две посоки. Или по пътя на 
проектиране на личното състояние в природата (субект – природа), или чрез 
отражение на природата в душевните състояния и настроения (природа – су-
бект). Независимо от посоката обаче неизменно се запазва правопропорцио-
нална обвързаност между емоционално-чувствения свят на лирическия герой 
и състоянието на природата. Усещанията за скръб, страдание, печал винаги са 
съпроводени със зимни или есенни природни картини. Чрез разгъване на оби-
чайните за двата сезона състояния и движения на природата на базата на сход-
ството с емоционалното състояние на лирическия герой се извежда внушение-
то за дадено душевно изживяване. Така снеговете, ледовете винаги се появяват 
в текстовете, за да се означи с тях студенина и в душата. Умрелите, повехнали 
или измръзнали есенни и зимни цветя винаги са отнесени към сърцето, ду-
шата, мечтите, за да се изведе тяхната образна характеристика като смръзна-
ли, повехнали. От тук чрез асоциациите за смърт се постига и внушението за 
пустота в душата, за самота, за страдание по умрелите мечти или изгубената 
любов („Есен“, „Сняг“, „Гробница“).

Тъмнината кореспондира пряко с ясно очертаната линия на тягостни, ме-
ланхолични душевни състояния. Затова, когато душата е обхваната от отчаяние 
и печал, обикновено нейна територия е именно нощта. И тъй като състояния-
та на природата в поезията на Сирак Скитник са аналогични на субективните 
емоции на лирическия герой, душевните страдания винаги извикват идването 
на нощта, в която черният цвят, за да е в синхрон с подчертано скръбното на-
строение, е сгъстен до предел, затъмняващ дори и блясъка на звездите („Да 
бяхме слънце ний!“). А често, за да се изведат повече нюанси на изживяването, 
зрителни и осезателни усещания се смесват и нощта става не просто тъмна, а 
„леден мрак“ („Спътница“) и заледена тъмнина („Грешница“).

Същият механизъм на съотнасяне между емоционално състояние и при-
родни реалии, но с противоположен знак, действа и при извеждането на ра-
достните, ведрите емоционални състояния. Промененото емоционално със-
тояние изменя и начина на възприемане на природните елементи и реалии. 
Тогава, когато лирическият герой е обхванат от мечтания („В сиянието на 
нощта“), когато е опиянен от „жажда на ласкающа любов“ („Бялата царица“) 
или когато страстта се събужда с жаждущото желание да се разбие в порочния 
съд на щастието („Огнената тайна“), нощта показва своето сияние и звездите 
грейват. Преходът от страдание, меланхолия, самота и отчаяние към състоя-
ние, което дочува шепота на щастието, автоматично сменя характеристиките 
на нощта, която от черна прелива в прозрачнобледа, бяла („Бялата царица“). 
Убедеността, че щастието чака своето бъдещо проявление, е причина нощта 
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да се разкъса и сред нейното мълчание да пламне „яркослънчев ден“ („Трепет“). 
Сетивата вече с готовност очакват „блясъка на всички нови пролети“ („Свети-
ня“), които заменят измрелите, повехнали, тъмни и ледни цветя на плачещата 
пролет при налично състояние на печал и скръб. 

Най-често използваният похват за съотнасяне между природата и емо-
ционалното състояние е одухотворяването на природата, като върху нейните 
елементи се пренасят всички типични за лирическия герой действия: нощта 
пристъпва плачеща, цветята плачат, пеят, усмихват се, листата, утрото също 
плачат, брезите бленуват и тръпнат, лъчите умират. А небесата проронват сти-
хове („Молитва“) подобно на лирическия герой, който, опиянен от любовен 
трепет, разнищва душата си в мерена реч („Аз ги възневидях“).

Ясно очертаната близка рефлективна обвързаност между субективните 
усещания на лирическия герой и природата прави обичайно за стихосбирката 
на Сирак Скитник образно-пластичното им материализиране под формата на 
природни поетически картини. Употребата на заети от природата теми и моти-
ви се открива в почти всички стихотворения от „Изповеди“.

Палитрата от емоционални състояния в стихосбирката не е богата и може 
би това обуславя наличието и на образна повторяемост, изразяваща се в упо-
требата на сходни, много често еднотипни визуални единици и сюжети. Харак-
терен за стихосбирката природен сюжет, който се разгръща с неизменно едно-
типни характеристики при проявлението си в поетическия текст, е например 
смяната на ден с нощ или обратно – отхождането на нощта и идването на новия 
ден, като акцентът винаги е поставен върху самия преход от едното природно 
състояние в другото. Раждането на новия ден винаги е обвързано с цветовете 
пурпурно, розово и червено (кървавочервено), които се разсипват и пролитат 
под формата на розови венци („Утро„3), кървав дъжд („Утро„4).

Мотивът за отхождащата нощ и настъпващото утро се явява типологи-
чен за стихосбирката не само поради високата честота на поява в поетическите 
текстове. Именно този преход е съпътстващата образна характеристика, чрез 
която се постига предаването на движението и обръщането на разгръщащите 
се чувства и емоционални състояния. Поетическият свят ясно изговаря приле-
жащите за територията на деня и нощта състояния на духа. Копнежът, блянът, 
очакването, радостта, изправянето пред радостните тайни на духа, любовта и 
нейното очаквано случване винаги са свързани с пламналото сияние на но-
вия ден („Пурпурно утро“, „Сред танца на лучите“, „Тогаз ела...“, „Целувката на 
деня“). Докато нощта винаги идва „черна, вечномълчалива“, „чернокаменна“ 
(„Догарят нашите кандила“) и сред сиянието на нейните „кървави комети“ се 
разгъва жадното страдание („Ноктюрно“) на тревожния и безпътен дух („Тогаз 
ела...“). В „безкрая на нощта“ чувството на самотност е най-осезаемо и точно 
тогава душата „горко плаче“ („Да бяхме слънце ний!“).

3 С. 40.
4  С. 89.
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* * *
Голяма част от душевните изживявания и състояния на лирическия аз имат 

любовен нюанс и оттенък. Но и женският образ, пряко свързан с тези преживя-
вания, отвъд смисъла за нежност и крехкост, който внасят съотнасянията с цве-
тята, остава неконкретизиран и откъм физически характеристики, и като пси-
хологическа даденост. Преживяванията на лирическия субект по отношение на 
любовта са основно копнеж и очакване на нейното случване, което обуслява и 
наличието от призивни обръщения, насочени към любимата жена. Те варират 
от многократно употребяваното повелително-подбудително обръщение „ела“, 
през ясно поставен въпрос: „Ще дойдеш ли при мен?“ („Целувката на деня“) и 
достигат до молба: „О, дай да се окъпя в блясъка на твоите очи, о, жена!“ („Глъ-
бина“). Поетическата изповед рядко се осланя на реално преживяна любов. 
Стихотворението „Огнената тайна“ е единственото от цялата стихосбирка, в 
което събудената страст открива своето насищане в настоящето. 

Тази специфика на любовното изживяване отнася сладкотрепетните лю-
бовни желания към полето на мечтанията и дава основание женският образ 
пряко да се назовава като мечта: „най-хубава мечта“ („Лили“), „ти: девствена 
мечта“ („Светиня“). Но въпреки отнасянето на мечтата към любовното очаква-
не, и мечтите, и женският образ, с който те са свързани, остават само назовани, 
без да се внася конкретика, изясняваща характеристиките на тяхната същност. 
Освен мечтанието по любимата жена в поетическите текстове липсват макар 
и бегли податки за общата посока, в която мечтите са устремени. Те са иззад 
света, но са и земни („Молитва“). Мечтите (бляновете) са: „хубави“ („Ще дойде 
той“), розови („Две ръце“), слънчеви („Заря“), милвани („Върни се...“), целува-
щи („Струни“), пребулени („Треперящи устни“), пробудени („Трепет“), безум-
ни („Светлина“), разпънати („Ущелия“). Те зоват, падат, умират, стенат, пищят 
(„Ущелия“), разказват и шепнат („В сиянието на нощта“). А това са общи назо-
вавания на състояния и свързани с тях действия, които в стихотворенията се 
прилагат като поясняващи и към нощта, деня, цветята и поради тази причина 
не внасят никаква конкретика относно измеренията на мечтите. Ето защо меч-
тата остава поредната неизяснена, размита, отвлечена и лишена от конкретни 
характеристики същност в поетическия свят на „Изповеди“. А жената, която е 
спътница на неспокойния блян и видение сред мечтите („Спътница“), е също 
толкова абстрактна и е по-скоро идея за жена, защото е „самородена в мечти“ 
(„О, безименна“). 

В стихосбирката „Изповеди“ намират място и около десетина поетически 
импресии, в които по пътя на живописно-пластичния рисунък словото спира 
поглед върху природни пейзажи. Характерна особеност за тази група стихо-
творения е стегнатият в кратки и ясни фрази изказ. Поетическата експресия 
в „Зимни акварели“ например се постига чрез спокойно, плавно наслагване на 
образи.

Основание за съотнасяне между поетическите и живописните изяви на 
Сирак Скитник дават и някои характерни за цялата стихосбирка особености. 
Типично за „Изповеди“ е обръщането, преливането на състоянията, редува-
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щите се противоположни моментни настроения, лишени от конкретност об-
рази, но функциониращи с подчертана многозначност и неизменно обвързани 
с природата. А това в комбинация със светлината, която изпълва поезията на 
Сирак Скитник под формата на лъчи, цветни отблясъци и нюанси при състоя-
ние на мечтание на лирическия герой, много напомня похватите, с които им-
пресионизмът превежда посланията на субективното изживяване. Специфич-
ното в поетическия свят на „Изповеди“ е, че „импресионизмът“ търси своите 
проявления чрез изразни средства, образи и цветове, характерни за поетика-
та на символизма. Факт е, че стихотворното разнищване на душата в поезията 
на Сирак Скитник борави със строителните единици на символизма в техния 
схематизиран, банализиран от многократна употреба вид. В тази поезия душа-
та, мечтите, бляновете, сребърните проблясъци на звездите, луната, царицата 
живеят еднообразни и шаблонизирани, лишени от индивидуален поетически 
темперамент и оригиналност. Оттук идва и дилетантското маниерно звучене 
на поетическите изяви на Сирак Скитник. Наличните в стихосбирката импре-
сионистични веяния обаче са проявление на една от връзките между ранните 
поетически изкушения на Сирак Скитник и последвалото сигурно творческо 
разгръщане в полето на изобразителното изкуство. Защото, въпреки ясно очер-
тания експресионистичен уклон, в живописната система, към която той показва 
пристрастие по време на художествената си практика, личат и елементите на 
импресионистичната естетика. 

* * *
През 20-те години на ХХ век в нашата живопис се очертава тенденция, 

която се сили да загърби реалистичноакадемичните изисквания за живописен 
рисунък. Като следствие от опитите за задълбочаване на субективния психоло-
гически момент в живописта от този период се наблюдава навлизане на постим-
пресионистичния и експресионистичния метод. На родна почва естетиките на 
двете течения се проявяват в изкушение по „артистичен рисунък“ и „артистич-
на импровизация“. Сирак Скитник не остава встрани от тези тенденции и още в 
края на 20-те години склонността му към емоционално възприятие и интерпре-
тиране намира израз в такива живописни импровизации. По-късно живопис-
но-пластичният маниер на Сирак Скитник превъзмогва елемента на пряката 
импресия, но творческият му почерк запазва някои особености, характерни за 
естетиката на импресионизма. Типично за пластическото изграждане в компо-
зициите на Сирак Скитник е търсенето на импулсивната техника, неравната и 
нервна цветова линия, загатнатото и недоизказано даване на образа; формите 
се показват размити и неясни, по-скоро като силуети, без да се търси предава-
нето на техните подробности; светлината действа като колоритна субстанция 
и извиква различни цветови нюанси. А това са основните изобразителни пох-
вати, които използва импресионизмът. Което дава основание в общ смисъл да 
се счита, че живописта на Сирак Скитник има импресионистичен или постим-
пресионистичен характер. Едновременно с това обективната пространственост, 
която в рамките на импресионизма остава валидна, в живописната практика на 
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Сирак Скитник се пресича от нов поглед, несъобразяващ се с логиката на ем-
пиричната действителност, деформиращ формите, проявяващ склонност към 
асоциативен синтез и линеарноколоритно изказване. Поради което картините 
му неизбежно се обвързат с експресионистичния изказ. Ето защо определение-
то „експресивен импресионизъм„5 може би се явява най-точното определение 
за зрялото живописно творчеството на Сирак Скитник.

Наличието на „импресионистичен“ момент и в поезията, и в художествени-
те изяви на Сирак Скитник показва, че в различни творчески превъплъщения, 
разделени във времето от приблизително двадесетгодишен период, има общи, 
пресичащи се точки. Следователно изявите му в различни области на изкуство-
то са не просто съзвучни с актуални за времето идеи, но са и израз на определен 
тип творческо светоусещане, което повече или по-малко талантливо търси под-
ходящите форми на проявление и дава основание за съотнасяне между поети-
ческото и художественото му наследство. 

Еднакво озаглавените произведения от полето на двете изкуства прави най-
лесно забележима тематичната обвързаност между поезията и живописта на 
Сирак Скитник. Такива са „Благовест“ и „Утро“, използвани и като заглавия на 
стихотворения от „Изповеди“, и като имена на картини. Но наред с общите мо-
менти в стихотворната и живописната интерпретация на „Благовест“ например 
– сходна идейна основа – пантеистичното единство на земния с небесния свят, 
постигнато по пътя и на сходна пространствена отнесеност по вертикала, меж-
ду двете произведения се очертават и ред различия. Стихотворението стриктно 
се придържа към белия цвят. Той е и в небето („ангели бели“), и на земята (бе-
лите корони на вишните). Бялото е и единствената изведена характеристика на 
предвестието. Самото известие е определено като „бяла предпролет“ и се случва 
„сред бяло сияние“. А впечатлението за излъчващата се от всеки елемент на раз-
гърнатия сюжет белота налага и нетипична за стихосбирката употреба на цвета 
– „бяла предутрин“. Замяната на пурпурното като обичайна за стихосбирката 
характеристика на предутринта с бяло е показателна за основната отличител-
на черта на „Изповеди“. В стихотворното интерпретиране на сюжета небето е 
бяло от ангели, а в унисон земята е побеляла от цъфнали вишни. И тъй като в 
стихосбирката природният екстериор винаги е синхронен на търсеното идейно 
внушение, поетическият текст в случая не „вижда“ обичайните пурпурни про-
блясъци, за да бъде бялото единственият властващ цвят. И по този начин да се 
постигне по-плътно внушението за хармонична обвързаност между земния и 
надземния – ангелски, свят. 

За разлика от всеобхващащата белота на поетическия текст живописното 
разгръщане на сюжета постига посочената идея чрез съвсем различно колорит-
но решение, чрез акцент върху тъмните тонове – тъмно-масленозелено, светло 
и тъмносиво, бежово, охра. В картината белият цвят също присъства, но в прос-
транствено отношение е съотнесен с образа на Богородица. Бял цвят има само 

5 Кръстев, К. Сирак Скитник. Човекът, поетът, художникът, критикът, театралът. 
С., 1974, с. 53.
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в короните на онези дървета, сред които се показва нейният образ. А точката, 
от която се разпръскват слънчевите лъчи (бели), по хоризонтала, е на нивото на 
лицето £. Което означава, че употреба на бялото като акцент, подчертано прос-
транствено отнесен само спрямо нейния образ, търси внушението за небесната 
същност на Богородица. 

Основната разлика между двете произведения е пътят, по който се постига 
изразяването на една и съща идея. В стихотворението това се случва отново 
през природата. Нейните обичайни проявления се променят (пурпурното вече 
не е характеристика на предутринта), за да може чрез белотата на природата да 
се изведе идеята за единство между земно и небесно. А в картината природата 
остава равнодушно тъмна и не блесва от появата на Богородица. Което идва да 
покаже, че пластичното в творчеството на Сирак Скитник не търси извеждане-
то на своите внушения чрез аналогии с природните състояния, а постига това 
с други средства. В случая чрез разположението на образа на архангел Гавриил.

Обичаен за „Изповеди“ сюжет е настъпването на деня. Пристрастията на 
поезията към този сюжет се изразява в наличие на четири стихотворения, оза-
главени „Утро“ – няколко текста, които наблюдават движението на природата 
през тази част от денонощието, и употребата на утрото като метафора за из-
веждане на емоционалните състояния на лирическия герой. Зората, първите 
часове от деня в поезията обикновено се свързват с цветовете розово, пурпур-
но и червено. При развиването на този мотив живописта също се придържа 
към розовия цвят. Картината „Утро“ например, представяща природен пейзаж 
с дървета, е издържана в пастелни зеленикави и синкави нюанси, примесени 
със сиво, които се редуват с бяло. Цветовете – както тъмните, така и бялото – са 
леко размити и се създава впечатление, че природната картина е предадена като 
през воал. А това много напомня сънните светове, мъгли и воали, които зората 
на деня разкъсва със своите розови ръце в поетическите текстове. 

Многобройните цветя, които във всякакви форми и състояния са разпръс-
нати в стихосбирката „Изповеди“, намират своята живописна визуализация в 
голяма поредица натюрморти с цветя. В стихосбирката чрез цветя обикновено 
се извеждат емоционални състояния на лирическия герой и поради това рядко 
се посочват техни физически характеристики. Когато такива има, това са цве-
тове. Конкретно назовани и отнесени към цветята са само белият („Ден и нощ“, 
„О, страх ме е за теб“) и червеният цвят („Ущелия“). В преобладаващия брой от 
случаите цветовете не са посочени с отделна лексема, а са индиректно изведени 
като присъщи за видовете цветя, проявяващи се в текста – мак, лилии, теме-
нуги, кринове, хризантеми, рози и люляк. Следователно в поетическия текст 
цветята се проявяват в цветовете бяло, лилаво, червено. Посочените три тона 
присъстват и в живописното третиране на темата. Но за разлика от стихотво-
ренията, където е посочен само основен цвят, тук тяхната проява варира в мно-
гообразие от нюанси. Което показва, че в картините изразяването става чрез 
светлината. Защото именно тя дава различните, многообразни проявления на 
даден основен цвят.

Радослава Велева • Пластични и словесни идеи ...
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Писмо до приятел
Получател: Николай Даскалов

За професора и виното – поздрав от винопийците и лозата

Човекът и лозата са еднакво признателни на проф. Даскалов, за по-кратко на-
ричан от ближните – някогашни негови студенти и настоящи колеги и прия-
тели – „Бачо Кольо“. Аз си разрешавам, когато сме си двамата, или си говорим 
по телефона, да се обръщам с още по-краткото „бачо“. Така сме направени, че 
имаме нужда от по-зрял и по-мъдър мъж край себе си. Добре е да се облегнеш 
на парен от солената вода на времето човек. Когато ти е най-трудно и най-леко, 
той занича зад рамото ти и те потупва незабелязано: „Опичай си акъла, детин-
ски работи не ща!“

Неведнъж за мен този човек е бил бачо Кольо...
Освен за вино, понякога той разказва и за мъжете в своя род. Има си домаш-

на история, лична памет, те пък на свой ред си имат вземане-даване с голямата 
кака – националната история. От времето на социализма, че и преди това. И по-
неже тя, каката, не записва прилежно в тефтера си всичките властнически грехо-
ве, личната история я щипе под масата, та я подсеща за пропуснатото... Мнозина 
са се въртели край полата на голямата кака. За куражлиите след водоразделния 
Девети щипането отредило трикраки столчета и проветриво място на разстоя-
ние от софрата. Един от сподобитите с тази чест, сиреч с достойна и задълго неу-
добна биография, е бащата на бачо Кольо. След това голямата кака взела да зани-
ча и зад рамото на сина, да му образува ядове, ама бъдещият професор успял да 
я надхитри. Предимно като бъде себе си. Да бъде себе си за бачо Кольо означава 
да сключи брак с литературата и да си завъди много приятели. Сред най-личните, 
измежду многото, са Т. Жечев, Кр. Куюм джиев, Боян Биолчев и Радко Радков. 
Ако ще изброяваме останалите, няма да ни стигнат денят и нощта...

Преди доста години запознах тогавашния доцент Николай Даскалов с Ди-
митър Ефендулов от Варна. Двамата мигом се разпознаха. Ще рече, харесаха се 
и заприказваха като вехти приятели. Онези, които са другарували и с единия, и 
с другия, тозчас ще се досетят, че повечето разговори са се въртели около Ней-
но величество Литературата и производните на боголюбивия плод, именуван 
грозде. Но и за религия е ставало дума, и за любимите им П. Флоренски, Вл. Со-
ловьов, Бердяев. За Г. Гачев и за Бахтин – също... Иначе не можеше и да бъде, за-
щото мереха с един аршин литературата и всичките изкуства – с аршина на мо-
ралната им самодостатъчност. А и табиетлии се оказаха както в приказването, 
така и в правенето – на литературни текстове, на хубаво вино, да не пропусна 
и белия питиепочерпителен дериват с по-висок алкохолен градус, ракийката, 
защото и тя имаше навика да им се отдава безостатъчно... Не се сещам случайно 
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за Ефенди. Открих го няколко години, след като завърших образоването си. Той 
беше по-зрелият и по-мъдрият приятел. И Ефендулов, като бачо Кольо, имаше 
свой приятелски кръг. Не сме броили времето на маса със сладка приказка и 
бездънни чаши. Но питието никога не опиваше прекалено, часовете течаха бав-
но, протяжно, паметно. Думите знаеха как да се справят с гяволиите на алкохола 
и той изтичаше през нас, без да ни замъкне в бездната... Когато Ефенди си отиде 
от този свят, се усетих усамотял. Казвал съм на баща ми, че бай Димитър ми е 
бил като втори баща. Не се е обиждал. Често ме е питал: „Ти пак ли при твоя 
Ефенди отиваш. Пъпът ти е хвърлен там“. Сигурно е прав, сигурно Господ ни е 
дал и друг един пъп, който сами режем и захвърляме край любимите хора, за да 
ги помним догробно... И да се завръщаме при тях.

От срещата между бачо Кольо и Ефенди произлезе близост, на която искре-
но съм се радвал. Така вече имах двама приятели, и те на свой ред бяха приятели 
помежду си. Другото, което ги събираше, бе умението да вчовечават. Литерату-
рата и въобще онова, за което разказват. Друго не би могло и да бъде, щом са се 
кръстили в правата вяра на човеколюбството и твърдят, че добрината товари в 
хорските каруци повече от лошовината. Ето, сега се сещам, още нещо ги събира 
в общ образ: потребността им да отварят гостоприемно вратите си за нас, тех-
ните приятели... За тези домашни срещи и разговори могат да се напишат книги. 
Дори от малкото, останало в спомените ни, но, за съжаление, не сме прихванали 
от стария литературния навик да бележим тозчас след раздялата чутото... 

Ясно е, че да се говори за бачо Кольо, означава да се слововоли за говоре-
щия. На първо място, за говорещия от катедрата. За Даскала, както го наричат 
мнозина, професията не е просто професия, камо ли задължение. Катедрата у 
него е като амвон, от който вдъхновено проповядва. Само че, докато проповяд-
ва, бачо Кольо цитира и рецитира. Има услужлива памет, знае наизуст стихове 
на какви ли не славянски езици. И държи студентите му да „пипнат“ езика на 
литературата. Да „пипнат“ поемата на Карел Х. Маха „Май“, стиховете на Пуш-
кин, на Незвал, на любимите му сръбски поети... После отведнъж кривва към 
родните брегове, викайки духа на Яворов... Неговият Яворов е по-друг, по-все-
ленски, преди това и някак по-славянски. Но това е дълга тема!

И за да приключа с приятелите, приятелствата и запознанствата, ще споме-
на за още двамина ближни на сърцето му, с които съм го срещнал – с Владимир 
Янев от Пловдив и Владимир Стоянов от Варна. И тримата могат да говорят с 
часове за голямата руска литература, но особено приятни са случаите, при кои-
то между страстните и неуморни тиради на пловдивския Владо се промъкват 
песните на варненския Владо; по-сетне се промъкват и акордите на китарата 
му, с които акомпанира на бачо Кольо. А Бачо знае много песни и пее от сърце. 
Пеенето е част от неговата човешка и литературна природа. То, така да се каже, 
подобно на виното, се е оприродило у него... Ето, това е любов от пръв поглед! 
Не зная как другите си представят житие-битието на литература, но за мен няма 
друга по-сигурна, по-атласовски мощна опора, върху която да се положи пие-
десталът ѝ, от опората на трима разказващи и пеещи мъже...
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Много може и трябва да се напише за проф. Даскалов, за бачо Кольо, за Дас-
кала. Ще рече, да се говори за проникновените му, артистично изваяни книги 
„Оспорвани шедьоври“, „Славянски литературни взаимоотношения“, „Сюже-
тите на историята и реваншът на духа“. За високите оценки, за наградите, които 
чуждите ценители на научната словесност са му отсъдили по право и напълно 
справедливо. Но тук иде ред да дам думата на още един, много важен герой, с 
който юбилярят отдавна се знае и който държи на своето. И така, от името на

Лозата:

Дълбоки са корените ми, пият влага от костите на знайни и незнайни съ-
щества, затова казват, че хубавото вино трябва да има и горчива жилка.

Когато режеш, режи късо, но само там, откъдето ще роди три пъти повече.
Обичай виното, литературата, приятелите си и не си прави други кумири, 

защото в тях е най-великата сила и най-великата слабост.
Стой под сянката на асмата и слушай как си тече утрешното вино в чепки-

те. Тази е сянката за най-плодните сюжети.
Пълнѝ първата чаша до ръба, за да си сигурен в ръката, която ще я държи, 

но ако виното все пак прелее, изпий я до дъно, понеже вече си напоил една 
жадна душа в отвъдното.

Не давай на жена да ме кастри и усуква, да ме връзва и ръси, защото и тя, 
и аз сме направени за мъжка ръка.

Викай трифонци да ме обикалят, да ме свиват на венец и с вино да ме по-
ливат, защото съм отредена за поливане и преполиване.

Сади ме край дома си на слънчева земя, да съм ти под ръка и да остарявам 
с тебе.

Давай да ме берат женски ръце, а ти гледай как ме събличат от зърното и 
пътувай във времето.

Не брой бъчвите, брой чашите, но само тези, след които си забравил да 
броиш.

Кършѝ от снагата ми лишната шума, за да зрея по-дълго и по-сладко. Тъй 
да правиш и с думите.

Носѝ вино в решето, на ракията не забравяй мезето.
Вино се пие, жена се в ръце вие.
Който се грижи за лозе, за сто къщи се грижи.
От лозата по-дълбоко и по-висока няма.
Копай лозе, да не плевиш лозище.

Да ти е честито и наздраве! Твои верни спътници:

Винопиец Василев, Сава
и г-жа Муза Лозева
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Благополучно бавната ферментация  
на Николай Даскалов

Днешната наука постоянно бърза, прилича на онези скороходци, които 
дълго време са били с тежести на краката и освободени, хукват да носят вести 
по всички краища на земята. Ако на времето откритията са се правели чрез съ-
зерцание, днес са само опиянение от скоростта. Като учен Бачо Кольо Даскалов 
е съзерцател, единицата мярка за бързина при него е ферментацията на гроз-
довия сок – тя трябва да се случва като шушнене. Така се отглежда хубавото 
вино, така може да се прави и литературна наука. Нищо не може да се опре на 
човек, който узрява по правилата на винарите от юга – ред слънце; ред тишина; 
ред плътен, лепкав мрак, за да могат дяволите да разбъркват на спокойствие 
еликсира; тих, но мамещ глас, така че виното да тръгне по извивките на бъчва-
та като по тяло на млада невяста; пускане на аромат като ветрец полибник, за 
да обветри заспалите обръчи на съда; трикрако столче, за да е по-пряк пътят 
към канелката и да се знае за каква сила ще се пие виното. Във всичко това 
звучи гласът на Бачо Кольо. Винаги, когато съм го слушал, съм се удивлявал на 
неговата мелодика и съм си мислил, че писмеността е измислена от някой със 
скърцащ и неприятен глас, който с писането решава да се прикрие. 

Той казва повече от това, което пише, гласът му сякаш се чува и в напи-
саното – плавен, без резки обрати, всяка дума със свой извор, с мека настой-
чивост в интонацията. Мислите му са като люлка (чувстваш се приютен), но 
докато го слушаш, сън не те лови. 

Като учен Николай Даскалов е от типа Сократ – предпочита устната реч – 
тя е тайнство, което не се повтаря; живото слово, от което човек лови само 
това, което му трябва, за да запази своята неповторимост. Ние, слушащите 
край него, оставахме свободни и след това посвоему разказвахме прекрасните 
му истории, които продължаваха да пазят своята уникалност. Покрай Бачо Ко-
льо и ние я запазихме. Той предпочете да създаде повече хора, отколкото кни-
ги. Може би това е код за спасяване на човечеството – в днешната цивилизация 
книгите са доста повече от хората. Понякога в разговорите ни се опитвах да 
развия тезата, че изкуството не е тъждествено с нравствеността, но чрез него 
разбрах, че не бива да се бърза в разголването на предмет или човек, преди да 
си помислил с какво ще ги облечеш.

Най-голямата магия на Бачо Кольо е толерантността. Моето поколение 
трудно и бавно я осъзнаваше, идеологията ни бе научила да бъдем подозри-
телни към инакомислещите. Ние почитахме революцията дори тогава, когато 
беше като буря в локва вода. Говорехме за свободата, но сами не понасяхме сво-
бодата на другите. Доста късно се запознах с една реч на Иван Д. Шишманов от 
1904 г., когато е министър на образованието и издига толерантността като ос-
нова на възпитанието, защото „прави човека способен да се отнася с търпение 
към всяко чуждо мнение, стига то да е искрено“. Точно това ме впечатли – да 
сме толерантни към тези, които са искрени. Бачо Кольо има дарба да улавя ис-
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креността. През 80-те години на вече отминалия век упражнихме своето пра-
во на избор както по отношение преименуването на турското население, така 
и във връзка с „перестройките“. Тогава започна разделението. Някои станаха 
герои, други се консервираха в червено – в години на криза туршиите са си 
спасение. В тази ситуация Бачо Кольо беше мъдрецът, осъзнал, че искрените 
трябва да бъдат обгрижвани. Не съм сигурен дали в историята има такава кате-
гория (приказката, че революцията изяжда децата си е многовековна), но чрез 
Николай Даскалов успяхме да разберем нейния смисъл. Толерантността не е 
безхарактерност, а сила. Който уважава свободата на другия, трябва да може да 
я понесе. Имал съм несъгласия с него, в разговорите съм упорствал (особено, 
когато в главата ми е влизала повече „Гъмза“), но в крайна сметка съм разби-
рал, че орем една нива.

Когато бях студент, Николай Даскалов водеше и упражнения. Изпитваше 
удоволствие да произнесе и да се вживее в художествения текст. За него беше 
важно да каже стиховете от „Пан Тадеуш“, а не само да ги разтълкува. Ние, 
студентите, се възхищавахме на тази му дарба, без която литературата ще е 
грамада от мъртви творби. Дойдеше ли пролетта, той ни водеше по Света гора, 
и насядали на поляните, говорехме за Карел Хинек Маха. Не се забравят такива 
мигове. Часовете по литература сред природата не бяха случайно хрумване на 
интелектуалеца. На него всичко наоколо му приличаше, защото беше естест-
вен. Дърветата му подхождаха, тревите не стояха под него обидно смачкани. 
Имаше на Света гора през май много жълти цветя, които и сега не знам как 
се наричат, ще ги кръстя даскаловчета – и те му приличаха. В семинарите сред 
сивотата на банките не бяхме разбрали, че сме хубави, но сред полянките сло-
вото ни облече в нови дрехи и взехме да се влюбваме. А какво би могла да бъде 
литературата освен училище за влюбване и то така, както я преподава Николай 
Даскалов.

Често съм бил в неговата компания и никога не съм съжалявал за това. 
Той владее не само насладата от общуването, а и философията за водене на 
разговор. Ще се опитам да изведа някои особености на неговите разбирания 
като правила:

1-во правило. Компания не се организира, а се импровизира. Ако срещнеш 
един човек, заговори за другите и те ще се появят. Така всеки ще мисли, че слу-
чайно е започнато нещо и не се знае как ще завърши.

2-ро правило. Не избирай място за среща, употреби първото заведение, за 
да се разрасне компанията. Който те обича, ще ти е на пътя и ще дойде. На без-
различните никакъв път не може да им помогне.

3-то правило. Създай настроение, но не чрез алкохола. Вкусвай словото 
като захарен памук – човек първо го усеща чрез очите, след това се утаява бав-
но и сладко в ума му. Рядко съм виждал Бачо Кольо без добро настроение и съм 
бил склонен да го заподозра в някакво магьосничество или в ницшеанство. А 
той просто е в хармония със себе си.
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4-то правило. Не бързай! Остави времето да се утаи в чашата, за да мо-
жеш да излезеш от делника и да влезеш в други светове, по възможност в света 
на литературата. Случвало се е да минавам край него, а той все се зачудва, че 
бързам, а аз може би и затова бързам, за да се зачуди. Бачо Кольо обаче върви 
бавно и тържествено – като Адам, който ходи по божията земя и още не е из-
лязъл от рая.

5-то правило. Изслушвай! В компания можеш да кажеш нещо, което ще 
се запомни, само след като си изслушал другите. Това не винаги се случва при 
първата среща, но така се подготвя следващата. Ние, младите (тогава) около 
Бачо Кольо Даскалов все се напъвахме да кажем нещо и изгаряхме в думите 
като лятна слама в есенен пожар…

6-то правило. Запей! Следва мелодичният глас на Бачо Кольо, в който се 
вплита тънкото сребро на Иван Станков, митичната тревога на Анчо Калоя-
нов, благите навеи на Тодор Моллов, дълбоката оран на Горо Гърдев, уместното 
мълчание на Димитър Михайлов и гарвановите хрипове на моя милост.

7-мо правило. Тук вече ще оставя Бачо Кольо да се изкаже директно: „Хайде 
сега да отидем вкъщи да опитаме от мойта малага.“ Следва повеждане на ком-
панията и осъмване, защото нощта за Николай Даскалов е само мост между два 
дена, по който трябва да се върви, за да може човек да е извън времето. Какво е 
да си с Бачо Кольо, ако не си макар и временно извън времето!

Радослав Радев
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Преглед                                           
ЛИТЕРАТУРНА ВАРНА – 2009 г.

Има време за всичко за родения под 
небето – пише Еклесиаст. За щастие има 
време и за варненската литература въ-
преки самоубийствените стратегии, прок-
ризисната политика и незаченатия поход 
към Обетованата Европа. И макар лите-
ратурните дебюти през 2009 г. да се броят 
на пръстите на едната ръка, утвърдените 
имена на словото като Атанас Липчев, Ан-
гел Ангелов, Валери Станков, Владимир 
Стоянов, Елица Виденова и пр. успяха да 
издадат поредната своя силна книга и с 
това да напомнят, че сред многошумните 
летни фестивали съществува неоспоримо 
и територията на словото.

През 2009 г. Атанас Липчев издаде два 
романа – Фустанела и Краят на зимата. 
За разлика от предишните му обемни по-
вествования за лагера в Белене и голямото 
ограбване на България през времето на 
демокрацията настоящите творби изглеж-
дат по-скоро лирични, отколкото епични 
разкази за трудната съдба на съвремен-
ника. Във Фустанела Атанас Липчев не 
само надниква в бездната на демитологи-
зираното ни време, но и стига до дъното £. 
Малцина от нас познават гла-
совете на този мрак. Романът 
„предлага“ един литерату-
рен сюжет, който обектив но 
– открито или по-закодира-
но – е живял в мина лото на 
литературата ни, но е чакал 
да бъде открит. Писателят 
страстно изминава пътя до 
живота на своите герои от 
Острова, за който, ако си 
послужим с думите на Пенчо 
Славейков, „не е тъй далеч от 
нас, не е страна на гробовете, ни на надеж-
дата, а на действителността“. На Острова 
във „Фустанела“ живеят излишните – хора 
без паспорт, без акт за раждане, без егене; 

хора анонимни, от които никой не се ин-
тересува, хора без минало, без настояще; 
хора „ден за ден“, носещи срама си под окъ-
саните си рибарски ризи. Но човекът на 
Атанас Липчев обича своя излишен живот, 
където в ситото последно все нещо остава 
да блести – безсмъртната надежда. Там, къ-
дето се смирява буйното море и знойното 
слънце те люлее на длани. Магическото в 
прозата на Атанас Липчев е в умението му 
да изгради плътен и пространствен образ 
на оная без смърт на надежда, чрез която 
човечеството е оцелявало по пътищата 
към своята Голгота. В името да се съхрани 
„ге но мът“ на живота в най-светлата и изви-
сена траектория на духовността.

Лесното четене на Пътят към зима
та е твърде измамно. На читателя ще се 
наложи внимателно да „слепва“ спомен-
ните етюди и с грижа да открива сложните 
асоциации между наглед далечни срещи 
и случки. Атанас Липчев пише за онова, 
което по знава най-добре. „Пътят към зима-
та“ е книга с личен почерк, дълбоко взряна 
в идеи те, които авторът търпеливо е из-
носвал и проверявал през годините. Едно 
вълнуващо пътуване назад през сенките на 
миналото, в което се разказва за болките, 

омразите, барикадите, за плебейски-
те погледи. Духът на фрагментаризи-
раното минало оживява чрез игра та 
на жестове, озвучавания, погледи, 

изострени от взирания 
във вече несъществу-
ващото, но с така осеза-
емо вътрешно чувство 
за съпричастност към 
живота. От тъмницата 
на душата писателят съ-
творява цяла вселенска 
планета, в която живеят 
все още непомирени 
всичките ни същности; 
в странното единобор-
ство между някогаш-
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ни, настоящи и бъдещи светове погледът 
преброжда бреговете на детството, пре-
плува моретата на мла достта, за да оживи 
трагическите спомени за едно цяло поко-
ление – обезличено, смаза но от нуждите 
на оцеляването, обездуховено и лутащо се 
из лабиринтите на неосъществените меч-
ти. Така се ражда онази особена вътрешна 
напрегнатост – едно тихо, но постоянно 
страда ние от непостижимостта на най-ва-
жния смисъл. Този текст има своя особена 
стой ност: ези кът при него се проявява като 
мисъл на сетивата, битието – като вечно 
възвръщане на същото място, където вре-
мето става точка. Зад подобна интелекту-
алистка проза личи прозренчеството на 
писателя, умението му да провижда отвъд 
смисъла на видимото и досегаемото. Тази 
способност да вижда по-особено, да усеща 
метаморфозността на битието позволява 
на Атанас Липчев да извърви отново пътя в 
дебрите на една културна епо ха, чийто об-
раз е белязан от множество отсъствия – на 
скрити, спестени или просто загубени фа-
кти. В тази външно повествователна струк-
тура има достатъчно проникновено разче-
тена и сюжетирана сегашност, в която нео-
чакваните връзки отварят лабирин тите на 
смисъла, опитвайки се да формулират уро-
ците, които ни дават младостта, нашите ро-
дители, цинизмът на един агресивен свят, 
превратностите на българското. Написана 
с много топлина, тъжна самоирония и оч-
акване, „Пътят към зимата“ преплита в себе 
си утвържда ването на вечното завръщане 
и есхатологическата перспектива, мемоар-
ните откъси с прецизно напипания пулс на 
лошите обществени заболявания. 

С подобен акцент върху тъжното усе-
щане за края „в някой ден“ стихосбиката на 
Илиян Троянски Клетвата на вторите 
стрелци предлага открит поглед към не-
щата от света, благоразположеност, чиято 
изходна точка е човечността. И въпреки 
това в изповедите на поета има нещо пла-
шещо – тъмни дупки, дълбоки пропасти, 
което усилва многократно страха от бъ-
дещи отговори. Илиян Троянски има нуж-
да да обяснява себе си и света в истории. 
Многословието му търси имена за хиляди-

те тъмни пипала на живота, заболял безна-
деждно от „дива алчност“ и самоизмами. 
Вместо „парадоксите“ и „двойствеността“ 
на Новото чувстване Илиян Троянски пред-
лага „двусмислиците“, вместо цялостта – 
многопосочното, където в съвършения по-
люс на мрака загадъчно надничат тъмните 
сънища и „спряло времето своите спомени 
пише“. Човекът-чудак все още е съхранил 
способността си да възкресява доброто 
у хората. Упованието, че „всеки може да 
стане Втори стрелец“ и да спази Клетвата 
на живота, води поета по трудния път на 
истината и тревогата, на болката по изгу-
бените приятелства, встрани от бетонните 
писти на самодоволните самоизмамници. 
Въпреки тежкия на места слог и много-
бройните реминисценции словото залага 
на пределното внушение, че първо трябва 
да извървим пътя си в тайните на мрака, 
през щастие, зло и грях, за да достигнем 
Къщата „без ключ“, откъдето сме тръгнали... 
По пътя „към градините на лятото“, когато 
някой ден без жал и страст времето ще ни 
превърне в Слово, което само Дяволът ще 
може да чете.

Без да трябва да се покорява на оне-
зи предписания на благоразумието, да се 
нагажда към волята на някой властник, а 
да отстоява своята различност, в Аз съм 
светлият мъж към безкрая Валери 
Станков не лицемери, а мери ръст – ма-
кар и съблюдавайки някои правила на 
добрия вкус – с люде превишаващи го; не 
засвидетелства угодниче ство, а дързост, 
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изявява дарбите си в 
учтивия и изискан раз-
говор, умее да изказва с 
лекота дълбоки мисли... 
Накратко казано, както 
всеки един благород-
ник-Поет, той не се чув-
ства слуга, а участник в 
дуел, от когото се изиск-
ва едно изцяло умстве-
но безстрашие. Поетът 
у Валери Станков е влю-

бен, безумно влюбен е във всичко, което 
природата му предлага да обича – в „неми-
лостивото нищо на живота“, в „прегазеното 
си огнище“ и „солената свобода“ на човеш-
кия избор. Той носи съзнанието за цена-
та, коя то плащат Поетите, сами избрали 
да изкупят „до грош за чуждите лъжи“ („и 
най-зловещата – че сме добри“). Пътувайки 
отвъд пространството и времето, в света 
на душата, словото му докрай не може да 
се примири с усещането, че човечеството 
винаги е предпочитало да се задоволява с 
това – единст вено да съществува. Хармо-
ничен и цялостен, съзерцаващ и мисло-
вен, „по въжените стълби към светлината“ 
духът на Поета търси „аварийния изход от 
безчовечните наши вселени“; разпъван на 
кръст („защото в живота само злото винаги 
побеждава“) като всяко божие дете „носи 
в себе си спомен за птици“. Между изгре-
ва и залеза, когато постепенно се насищат 
цвето вете на очакването, щастливо чете 
„писмената на птиците“ и се моли нашите 
птици „никога да не падат с прибрани кри-
ле на пръстта“. „Ужасна е свободата, която 
не се ръководи от дълга“ – бе възк ликнал 
навремето Андре Жид и тази сентенция 
удивително илюстрира усилието на слово-
то в разчленения в невидими построения 
Божи свят да открие аро матите, които го 
упояват и настройват да приема за естест-
вена всяка магия. В този смисъл изкуство-
то на Валери Станков бележи най-високата 
концентрация на одухотворена вътрешна 
сила и на неукротим порив, който предиз-
виква съдбата и се противопоставя на сле-
пите стихии. 

Убеден съм, ако хората прочетат разка-

зите на Ангел Г. Ангелов от книгата Ходе
не по вода, светът би станал с малко по-до-
бър. Защото скрити в собствените си ниши 
– семейни, любовни, професионални, – 
едва ли можем да усетим с такава острота 
заобикалящото ни зло, деформираните си 
усещания за благочестивост, приятелство, 
морал... В същностната съ при частност 
между неговите питания и проблемите на 
настоящето, или по-скромно казано, тър-
сенето на смисъла, който собстве ната ни 
модерност може да има за нас, Ангел Г. 
Ангелов настоява за своя, различна гледна 
точка към света. Неговият „парадоксален“ 
почерк, едновременно бичуващ и пре-
лъстяващ, притежава изключителна сло-
весна енергия, с която се противопоставя 
на травмиращите негативни истини, на 
тревожните нравствено-психологически 
заключения и екзистенциални прозрения. 
Художествената все лена в разказите на 
Ангел Г. Ангелов, уникална сама по себе си, 
обема и обзема време-пространството на 
цялата човешка вселена, както и тъмните 
територии на догадаемата, но непостигна-
та (пред)история. С чувство за мяра – раз-
бира се, и с интонацията на лично вдаде-
ния в темата автор писателят демонстрира 
изключителната си литературна култура, 
като деликатно напомня за себе си. Сви-
детелства за прехода, тъжни и иронични, 
нелишени от гняв и от нагласата за разда-
ване на справедливост, разказите са безу-
словно из питание и за най-безразсъдните, 
дръзнали да се преборят с твърде темпе-
рираното, ерудирано, трудно, конципира-
но мислене на писателя. В „Ходене по вода“ 
космичната широта на мита се съчетава с 
острата злободневност на съвременния 
поглед и с конкрет ността и предметната 
точност на реалистичното наблюдение. 
Зад най-фантастичните на пръв поглед об-
рази се разкриват действи телни събития, 
крият се живи личности, стоят големият 
личен опит на автора и точните му наблю-
дения. Виртуозно прегрупирайки фактите 
и пренареждайки несъвместимите еле-
менти, за да ги види в нови конфигурации, 
за да прогледне отвъд тях, словото на Ан-
гел Г. Ангелов започва да кръжи като че в 
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клетка, от която е все по-трудно да бъде 
изва дено. Авторовата логика на художест-
вения образ у Ангел Г. Ангелов игнорира 
затворената, празната и гладката плоскост 
(повърхност) и фиксира само онова, което 
излиза извън границите на действително-
то, и онова, което влиза в глъбините. Ези-
кът поставя на изпитания читателя пред 
тънкостта на словото там, където смисъ-
лът е изку шен да премине в безсмислие. 
Гротесковото у Ангел Г. Ангелов е само 
формиращо се, то никога не е готово, не е 
завършено: то винаги се изгражда, създава 
се и самото то изгражда друго. Или както 
казва Платон в „Пир“: “...такава е човешката 
природа в изконната ѝ мистична същност“ 
(кн. I, гл. VIII). 

Без да робува на модните в последно 
време механистични сливания между раз-
нообразни по вид и жанр изкуства, книгата 
Притча за дървото на Владимир Стоя-
нов и Леонид Феодор е уникална за прео-
доляването на разделителните линии меж-
ду пластично изкуство и литература. Нещо 
повече: именно чрез това своеобразно 
сдвояване читателят може да достигне до 
сърцевината на поетическото сътворява-
не, до онази рефлективно родена митич-
ност, явяваща дълбоко утаени и укрити 
символи на творческите неспокойствия. 
Погледната в аспекта на идейната положе-
ност, поезията на Владо Стоянов в „Притча 
за дървото“ преучредява началата на све-
та и живота, връщайки човека към езика на 
първичните стихии. Неговите поетичес ки 
състояния, в които „изгубват смисъл 
дребните неща“, не са продиктувани от 
безстрастни абстрактни разсъждения, а 
са изпълнени с болка по отминаващото 
време и несъвършенството на човешката 
мисъл. Човекът у Владо Стоянов покоря-
ва пространството чрез разума и паметта 
си. Познанието му огъва линеарността на 
времето. Миналото и бъдещето се срещат 
в една хармонична цикличност, която пое-
тът е призван да овладява. Въпреки „отрез-
вяващата статистика“ на смъртта словото 
на поета отказва да забрави детето в себе 
си и разчупва „езерната книга“, за да съзер-
цава живите и мъдрите руни на миналото, 

напомнящи за духовното 
ни безсмъртие. Зад кър-
вящите думи на поезията 
словото открива крех-
ката същност на Поета, 
приел самотата като из-
бор и светло смирение, 
като надежда за „мост 
над тъмната река“ на 
времето. Отхвърлил при-
вилегията да познава боговете, развър-
зал мислите за вечните неща, „по-жив от 
светлината“, духът остава в „текста молит-
вен на здрача“, свел благослов на живота. 
Дървото на живота – „кълбо от пътища, от 
думи и от хора“, изпъстрено с пророчества, 
сентенции, шепоти на малки слепи мигове, 
зареяни сред лабиринта на познанието. 
Владо Стоянов говори за своята съкровена 
същност именно през гласовете на мита 
и фолклорно-песенното и неизменното 
послание: ако ние забелязваме реалната 
пепел, сме длъжни да си дадем сметка и за 
онова, което всекидневно изгаря душите 
ни, което руши доброто, любовта, състра-
данието, онова, което проправя път на рав-
нодушното хладнокръвие. 

Подобни „есенни“ мотиви откривам и 
в стиховете от сборника Нищо повече на 
Красимир Симеонов. Правото на памет е 
фундаментално човешко право (Цветан То-
доров). Отвъд тревожната действителност, 
събираща в себе си множество предчувст-
вия, словото на поета затваря интереса на 
лирическото предимно в границите на Аза, 
в топосите, където се изработват новите 
основания на личностното присъствие. 
Неточно ще бъде да определим автора на 
тези стихове като тих и затворен в себе си 
човек, който обича мисловно да пътува по-
скоро в миналото, отколкото в настоящето 
и в бъдещето. Изисква се наистина неи-
моверна смелост да „закачиш“ живота си 
в траекторията на едно безначално и без-
крайно пътуване към себе си, подчинено 
изцяло на великата цел да откриеш неот-
критото, да видиш невидяното и да докос-
неш недокоснатото. Красимир Симеонов 
притежава език, с който зашеметяващо 
играе при изковаването на своите поня-
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тия. Всяко негово решение почива върху 
интензивно размишление и търпеливо ус-
вояване на мисленето и стила на прозре-
лия. В „Нищо повече“ Красимир Симеонов 
озвучава изначалния хронотопос, в който 
биващите живеят и се движат, и с „писал-
ката си – рядък инструмент“, се опитват да 
отмерят тишината. 

Събрала в словото си цялата дълбока 
интимност на съвременния човек, книгата 
на Елица Виденова Небе на кредит успя-
ва да овладее енергията на поетическото 
изображение и да разгърне трогващо, с 
невероятни духовни хоризон-
ти и дълбоки човешки изме-
рения интимните проблеми на 
модерното ни живеене. Оми-
ротворила хаосния свод на би-
тийните въпроси без отговор, 
поетесата прокарва своя сло-
весна пътека към хората, кои-
то среща, които обича, които 
е запомнила с добротата 
и с безпределността на 
духовните пориви. Под-
чертано диалогична, пое-
зията на Елица Виденова 
търси и задава Смисъла 
отвъд сезоните и време-
то, отвъд видимото към 
„изворите на паметта, 
които разгарят жаждите 
ни да ги напием...“. Из-
казани тихо и без теа-
тралничене, изповедите 
в „Небе на кредит“ въз-
действат преди всичко с 
тревожните въпроси на духовното оцеля-
ване, с неистовия копнеж по спасение от 
„безименното, безсловесно и безропотно“ 
времетраене. Темите за любовта, приятел-
ството, смисъла на земното ни съществу-
ване, крехкостта и нетрайността на пътя 
създават чувството за себераздаване, за 
ангажирано мислене, което не позволява 
да бъде поставяно под опека, какъвто и 
натиск да оказват върху него властите на 
живота. Словото на поетесата притежа-
ва тънко чувство за детайл, за при видно 
дребните и незначителни неща, зад които 
всъщност живее голямото чудо на естест-

вото. В мрежата от интимни настроения и 
екзистен циални въпроси изповедта улавя 
мно го прецизно онази тънка граница на 
пре ливането на нещата едно в друго и с 
точно отмерен такт преобръща, отмества, 
раз пилява илюзиите за лесно постигнато 
щастие. В „Небе на кредит“ Елица Видено-
ва затваря кръга и света в изходната му 
точка. Отсява любовта от омразата, гре-
ха от добротата, нощните бълнувания от 
простотата и жаждата по думите... И поже-
лава Сътворението – онова слънчево на-
чало след буреносните вълни на Потопа, 

когато ще изчезнат емоциите, ми-
слите, раз браното и неразбрано-
то, желанието и тър пението и ще 
остане само любовта, “...оцеляла/ 
върху ръба на слънчевата котва“.

Женското присъствие във вар-
ненската литературна 2009 г. ще 

продължа с кратък 
коментар за книгата 
на Валентина Плач-
кинова Тлеещи фи
тили. В нея откривам 
множество жанрови 
присъствия: от при-
казни, притчови и ро-
мантични текстове до 
класически образци 
на разказа. Личи ис-
креното ѝ желание да 
насели световете, през 
които се промъква на-

шият земен живот – с трепетите, вълне-
нията, радостта, съмненията. Разказите 
ѝ са наситени със съвременнозвучащи 

теми – за щастието всеки миг да преоткри-
ваш света, за женската душа, приятелство-
то, любовта, за свободата, която означава 
преди всичко да се научиш да вземаш ре-
шения... Трудно ми е да определя доколко 
творбите в „Тлеещи фитили“ са автобио-
графични, но при всички случаи в голяма-
та си част те са искрено разказани. Трябва 
само Валентина Плачкинова да преодолее 
езика на познатото и баналното и да по-
търси своите находки на всички равнища: 
идея, поетика, сюжет, социокултурен кон-
текст. Необходимо е според мен и по-вни-
мателно подреждане на избраните творби 
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– защото е много трудно това пренастрой-
ване от приказно в реално и иреално.

Критическият периметър във Варна 
много отдавна е запазен за Панко Анчев 
– автор с над 30-годишно присъствие в 
българския литературен живот. Новата му 
книга Смисълът на литературознание
то е поредното доказателство за болезне-
ното напрежение, което съществува днес 
между линията на проблематизацията на 
литературните артефакти, натрупването на 
концепти и перспективи извън наличното 
битие на конкретиките и стремежа към ге-
нериране на „основополагащи“ теоретични 
текстове по един по-скоро традиционноен-
циклопедичен начин (по Миглена Николчи-
на). Желанието да „разпознае... миналото“ е 
насочило автора към един систематичен и 
балансиран обзор на основните литератур-
нотеоретични позиции и направления на XX 
в. Интересни са възгледите му за формулата 
за полифоничния роман на Бахтин, за краха 
на формализма, структурализма и постмо-
дернизма. За читателя на литературнокри-
тически текстове особено предизвикател-
ни ще се сторят оценките на Панко Анчев 
за книгата на Захарий Стоянов „Записки по 
българските въстания“ като „буржоазен ро-
ман за властта, която се раздира от противо-
речия и конфликти и която се осъществява 
от силни и упорити личности“ или формули-
раната от критика представа за личността 
на Христо Ботев като индивидуалистична, 
„изпълнена със сила за действие повече да 
разруши съществуващия свят, отколкото да 
създаде нов“. Анализирайки основанията и 
стимулите на своето литературно израства-
не, в книгата си Панко Анчев включва отдел-
ни очерци за известни български литерату-
роведи, акцентирайки върху техния принос 
за развитието на българската литературна 
наука – Нешо Бончев, проф. Иван Шишма-
нов, д-р Кръстьо Кръстев, Иван Мешеков, 
Влади мир Василев и т.н. Импулсът за тази 
граждански открита самооценка на Панко 
Анчев идва не само отвън, но и по вътреш-
на необходимост, разбирана като дълг на 
автора да изрази открито своите несъгла-
сия с лековатостта и липсата на съмнение 
у пишещите днес, страха от „тенденцията 
към унификация на литературния процес 

у на ционалните литера-
тури“.

И за още един 
факт от литературната 
2009 г., невписващ се в 
концепцията на чистото 
авторстване. С помощта 
на Община Варна изда-
телство „Захарий Стоя-
нов“ издаде книгата на 
Владислав Ходасевич 
Некропол в превод на 
двамата варненски по-
ети Красимир Симео-
нов и Димитър Калев. 
Признат за учител на А. 
Ахматова, Б. Пастернак, 
Й. Бродски, роденият 
през 1886 г. в Москва 
Владислав Ходасевич 
е една от онези коло-
сални фигури в руската 
поезия, която по думите 
на Йосиф Бродски „измества всички с при-
съствието си“. Принуден да емигрира през 
1925 г. в Париж, Ходасевич остава до края 
на живота си рицар на поетическото слово 
въпреки мизерията и забравата. За себе си 
той пише: „Аз не знам пo-смазващо мъче-
ние –/ да стоиш без мъка на света“ (***, 14 
януари 1905 г.). Преводите на Красимир 
Симеонов и Димитър Калев удивително 
лесно ни отвеждат към това специално 
душевно отношение към поезията, към ав-
торовата смътна непризнатост и полемика 
с призраците, оспорващи очарованието 
и значението на неговия поетически ге-
ний. В заключителните думи към сборни-
ка Димитър Калев и Красимир Симеонов 
открито споделят за трудностите, които 
са имали с „изумителните протуберанси 
на езика на поета“, и предизвикателствата, 
които предлага една подобна творческа 
дейност, определяйки преводаческото си 
дело като „дълбоко морално и отговорно 
спрямо тъгите и безпокойствата“ на голе-
мия руски поет.

Ангел Дюлгеров
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ЛИТЕРАТУРНО РУСЕ – 2009 г.

В последните години се забелязва все 
по-траен интерес към историята на град 
Русе, към осмисляне на определени съ-
бития, проблеми и тенденции. Русенските 
автори – журналисти, историци, писатели, 
изследователи – чрез своите книги освет-
ляват отделни периоди от настоящето, от 
близкото и от по-далечно минало. Исто-
риите са обективни и субективно-лични; 
написани в научен, в публицистичен или 
в научно-популярен стил. Това, което ги 
обединява, е стремежът към отстояване 
на традициите и приемствеността на поко-
ленията, както и утвърждаването на Русе 
като „най-европейския град на България“.

Вестникарят, вестникът на журна-
листите Александър Недков и Габриела 
Стефанова е пръв по-цялостен опит за 
осмисляне делото на русенския общест-
веник Тодор х. Станчев (учител, писател, 
театрал, издател и журналист) и неговото 
издание – в. „Славянин“ (1879–1903)1. Из-
следването залага на богат изворов мате-
риал, придружен от авторски коментар. 

Съпоставят се истори-
чески факти на фона 
на съвременни нрави и 
събития2. Публикувани 
са и двадесетина фото-
типни страници от вест-
ника. Очертан е разно-
ликият и неспокоен об-
раз на Тодор х. Станчев 
– израстването му като 
журналист, гражданска-
та му позиция в трудни-
те времена на цензура 
и гонения (освен че е 
противник на Стамбо-
ловия режим, критику-
ва и правителството на 
Петко Каравелов). Стан-
чев защитава всячески 
убежденията си (макар 
и русофил, журналисти-
ческите му материали 
са винаги на страната 
на правдата). Книгата 

разкрива и промяната във възгледите и 
отношенията му с отделни личности (по-
казателен е примерът със Захари Стоянов, 
отначало негов съмишленик). Издаването 
на подобен вестник до голяма степен ко-
ригира облика и самочувствието на Русе 
и неговите граждани. Самият град често 
е инкубатор на новини. От „Славянин“ на-
учаваме за нравите и манталитета на ру-
сенци, преоткриваме визията на централ-
ната част (застилането на главната улица 
с френски паваж), сблъскваме се с някои 
трагични събития и проследяваме проме-
ните и постепенното демократизиране в 
следосвобожденска България. „Прегова-
ряме“ и хрониката на българо-румънски-
те, българо-сръбските и българо-руските 
отношения; заживяваме с вълненията, 
свързани с подписването на Букурещкия 
мирен договор...

Вестникарят, вестникът асоциира 
с днешните политически страсти. За съжа-
ление в нашето ежедневие вече липсват 
думи като морал, патриотизъм, кауза, 
национално самочувствие... Книгата на 
Недков и Стефанова не само пази жива 
паметта за ролята на в. „Славянин“, но и ак-
тивира съдържанието му в нов контекст и 
актуализира неговите послания.

Журналист, поетеса и председател 
на русенското сдружение на писателите, 
Нели Пигулева насочва своя интерес към 
по-близкото минало – към щръклевското 
литературно издание „Светлоструй“. Кни-
гата ѝ Храмът „Светлоструй“ възкреся-
ва образа на редактора Димитър Добрев 
(според Пигулева съвременен възрожде-
нец) и отдава дължимото на ревностния 
изследовател и продължител на делото 
„Светлоструй“ – Веселин Тачев. Авторката 
нарича „селския читалищен вестник“ „за-
бележително явление в културния живот 
на провинцията, при това с национално 
значение“ и привежда нови аргументи в 
подкрепа на твърдението си. Щръклевски-
ят вестник отдавна е признат за литерату-
рен феномен. Още в първите години на 
своето издаване е „пълнокръвен участник 
в актуалните литературни процеси – при 
условията на провинцията, но с общобъл-
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гарски мащаб“ – твърди Пигулева. Храмът 
„Светлоструй“ припомня десетилетната 
история на вестника, неговите сътрудни-
ци, както и енергичността на редактора. 
Не са пропуснати имената на десетките 
творци, печатали тук: Змей Горянин, Пе-
тър Динеков, Елисавета Багряна, Емануил 
Поподимитров, д-р Асен Златаров, Стили-
ян Чилингиров, Антон Страшимиров, Вла-
димир Полянов, Николай Райнов, Мария 
Грубешлиева, Стоян Ц. Даскалов и много 
други. Хронологично е проследен цели-
ят път на вестника – от създаването му 
(1928), през многобройните перипетии на 
издаването, до закриването му през 1941 г. 
Не са забравени и неуспешните опити за 
неговото възобновяване. Пигулева отделя 
внимание и на въпросите, свързани със 
съхраняването на „Светлоструй“ в Нацио-
налната библиотека. Накратко, това е кни-
га за един литературен вестник, но е и кни-
га за съдбата на редактора Димитър До-
брев... Последните страници проследяват 
процеса на приемственост: създаването 
на литературната притурка „Светлоструй“ 
към в. „Дунавска правда“ (1980), на еднои-
менния литературен алманах (редакторът 
Здравко Кисьов си спомня за 1983) и дело-
то на самата Пигулева, един от редактори-
те на сп. „Брод“. Така „Светлоструй“ е видян 
в неговото непрестанно развитие.

По случай 60-годишнината си Крум 
Гергицов събра в книга свои статии, свър-
зани с русенския драматичен театър „Сава 
Огнянов“, към чието дело е съпричастен 
от три десетилетия (като драматург и за-
местник-директор). В Русе – преживени 
театрални мигове погледът на профе-
сионалиста е обогатен емоционално-есте-
тически. В разказа се вплитат исторически 
факти за театрални събития и роли, комен-
тират се театрални явления и съвременни 
тенденции... Сборникът е динамичен. Със-
тавен е от два дяла. В първия – „Теоретич-
ни размисли“ – Гергицов разкрива своите 
лични пристрастия към театъра и киното, 
разсъждава над духовните измерения на 
актьорското присъствие. Тук срещаме и 
думи за ролята и съдбата на изкуствове-
да (в частност – на театралния критик) в 

провинцията, видян 
като „апостол и само-
тник“. Проблематизират 
се и други аспекти – на 
древногръцката драма, 
поставяна на русенска 
сцена от 20-те до 90-те 
години на ХХ век, режи-
сурата в русенския теа-
тър през 70-те години, 
личности и процеси в 
българската драматур-
гия и режисура от 80-те 
до днес, анализират се конкретни спекта-
кли („Варвари“ от Максим Горки – 1982) и 
др... В дяла „Лица от русенската театрална 
сцена“ са включени 42 словесни портрета 
на изявени русенски актьори, режисьори 
и театрали. Наред с биографичните дан-
ни Гергицов помества и свое приятелско 
писмо до покойния вече актьор Николай 
Ангелов–Микей (един от най-хубавите тек-
стове в книгата), два спомена на Микей за 
актьора Климент Михайлов–Климбо, как-
то и няколко интервюта – с руския актьор 
Аркадий Кац, с Елена Стефанова и с Васил 
Попилиев.

Книгата на Гергицов извиква на сце-
ната режисьорите Петър Александров, 
Любомир Дековски, Слави Шкаров, Сто-
ян Камбарев, Васил Луканов. Припомня 
делото на своя любим учител – професор 
Любомир Тенев, събужда неспокойния ру-
сенски дух на театралния критик Никола 
Боздуганов. Разсъждава върху „професи-
ята драматург“ (В. Васев), върху ролята на 
сценографа (Д. Гилев, В. Радкова, Цв. Цвет-
ков, Ц. Войнов), обръща внимание и на 
кукления театър3...

Времето, за което Гергицов разказва, 
съвпада до голяма степен със „златните 
години“ на русенския театър (от 80-те го-
дини насам4). В него продължават да игра-
ят талантливите Н. Чиприянов, Л. Кънев, В. 
Петков, Ив. Самоковлиев, Т. Цветкова, М. 
Крумова, Д. Шошева. Неизменна част от 
трупата са и пенсионираните вече актьо-
ри от различни поколения, чиито запом-
нящи се роли остават завинаги – Ц. Беева, 
Г. Стефанов, М. Петрова, А. Медникаров, 
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Б. Манев, М. Минков, Е. Кьостебе-
ков, М. Кьостебекова, М. Матеева. 
Не са забравени и актьорите, оти-
шли в други театри (Г. Миланова, 
К. Станев), но оставили своя диря 
на русенска сцена.

Като дългогодишен ръково-
дител на отдел „Изкуство“ в Реги-
онална библиотека „Любен Кара-
велов“ – Русе, интересът на Коста-
динка Райкова трайно е насочен 
към проблемите на русенската 
култура. В града е позната като 
страстен кинолюбител, почитател на театъ-
ра и литературата, запален меломан, така 
че книгата ѝ И Терпсихора в Русе не е изне-
нада. Сборникът, състоящ се от въвеждаща 
статия към (пред)историята на балетното 
изкуство, творчески портрети и интер-
вюта5, е всъщност първата книга, в чийто 
фокус попада балетът на град Русе. Встъ-
пителната статия „Щрихи към историята на 
балетното изкуство в Русе – 1878–1944 г.“ 
разкрива появата на балета през 20-те го-
дини на ХХ век: постепенното обогатяване 
на музикалния вкус на русчуклии; първото 
сценично-балетно представление в Бълга-
рия след Освобождението6; присъствието 
на виртуозния самоук музикант Димитър 
Петров (Митката), изпълнител на сантура7; 
гастролирането на чуждестранни музикан-
ти и др. За балета се мисли не като за обик-
новено танцово изкуство – той е „белег на 
европеизма“. Ранната му поява в Русе и 
бързото му навлизане в културния живот 
се обяснява най-вече с факта, че градът 
традиционно е смятан за „входната евро-
пейска врата на България“.

Книгата на Костадинка Райкова пред-
ставя комплексен поглед към балета – иде-
ал, цел и смисъл в живота на града. Истори-
ята на балетното изкуство се разкрива чрез 
съдбата на пионерите – балетистите Паци 
Богатинова, Асен Манолов, Димо Врубел, 
Стоянка Кондева, Мария Станева, Венета 
Антонова, Тодор Тодоров, Виделина Ивано-
ва-Пенчева, Надя Абаджиева, Таня Попова, 
румънската режисьорка Мерцедес Паве-
лич (разделът с портрети „Първите в русен-
ския балет“). Вторият раздел – „Солисти на 

русенския балет. Хореографи“ – 
съдържа интервюта с Димитър 
Гайдаров, Надя Руменин, Мари-
яна Захариева, Снежана Байче-
ва, Дилян Максимов, Петър Лу-
канов, Хикмет Мехмедов, Кали-
на Богоева. Костадинка Райкова 
е предразположила артистите 
да бъдат максимално искрени, 
когато разказват за преодоле-
ните житейски и творчески пре-
пятствия. Книгата е интересно 
написана и предизвиква вни-

манието дори на читатели, неизкушени от 
изкуството на балета.

Бележки:

1 Вестникът излиза в гр. Русе, с няколко 
прекъсвания, по-късно е продължен от сина 
на Тодор х. Станчев – Боян Станчев (1925-
1931, Варна).

2 Книгата е построена върху 29 кратки 
статии, които обособяват различни пробле-
ми: “Румънската следа в “Славянин“; “Съеди-
нението, войната и Нерон Милан“, “Швейца-
рия на Балканите“; “По страстите македон-
ски“; “Кризата и възходът на Русе през 1890“, 
“По делото “Коста Паница“ и т.н.

3 Кукленото изкуство е представено 
чрез статията “Кукленият театър – вечните 
въпроси на детството“, чрез портретите на 
Н. Кръстев, “вдъхновител за създаване на 
кукления театър“ в Русе, и на актрисата Ем. 
Топалова.

4 Основание на Крум Гергицов да нарече 
началото на 80-те на ХХ век “златни години“ 
дава фактът, че това е период, в който се е 
събрала “мощна трупа от артисти, режисьо-
ри, сценографи, които оформиха бляскавото 
лице на театъра“. – “Русе – преживени теа-
трални мигове“.

5 В края на книгата е поместен “Показа-
лец на балетите, поставени в Русенката опера 
през периода 1952-2008 г.“ – общо 77 поста-
новки.

6 В историята на българския балет този 
мини спектакъл е познат със заглавието 
“После представлението (“Невенка и Свето-
слав“)“.

7 Сантура – струнен музикален инстру-
мент.

Мира Душкова
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ЛИТЕРАТУРЕН ДОБРИЧ – 2009 г.

Литературният Добрич има три ембле-
матични знака – списание „Антимовски 
хан“, бохемските литературни петъци в ка-
фенето на Мино и творческата атмосфера 
на уважение и приемственост между поко-
ленията.

Бялото братство от Сдружението на 
писателите в Добрич се стреми да запа-
зи и обогати традициите на своите пред-
шественици – Йовков, Дора Габе, Ивайло 
Петров, Петър Славински и др. В лириката 
се родиха поетическите дневници на Сашо 
Серафимов, Елка Няголова и Кольо Чалъ-
ков, на Марина Константинова и Петранка 
Божкова, на Ема Георгиева и Злати Ламбов, 
на Генчо Златев и Ангел Веселинов, на Кра-
симира Обретенова, Генка Петрова и Мая 
Златева. Убеден съм, че за стихосбирките 
на Сашо Серафимов („Потъване на свет-
лината“), Марина Константинова („Навръх 
тишината“) и Генчо Златев („Завещанието“) 
тепърва ще се пише и разговаря, защото са 
създадени с дълбоко навлизане в драмата 
и съдбата на нашия съвременник. Заявка за 
премиери направиха Александър Белчев, 
Деян Димитров, Уляна Андреенко, Георги 
Колев. На сдружението гостуваха приятели 
от Варна – Валери Станков и Иван Ставрев, 
от Силистра – Валентин Чернев и Валентин 
Йорданов. Наблюдават се интересни про-
цеси в развитието на прозата в лицето на 
Драгни Драгнев („Сабя на брега“), Георги 
Казанджиев („Непобедените полкове“), 
Кремена Желязкова („Наричаха го Спаич“). 
Открояват се четири оригинални книги 
през изминалата 2009 г. – „Фотографът – 
Obcura reperta“ на Галин Никифоров, „Сре-
щи със земи и хора“ на Петър Крумов, „Все-
ленските улици на мълчанието“ на Деяна 
Иванова и „Два казуса и много съдби“ на 
Пенчо Иванов. „Два казуса и много съдби“ 
впечатлява с високата си автобиографич-
ност и документалност, с постигнатата доб-
руджанска атмосфера и колорит, което бе 
гаранция за големия интерес към книгата. 

Вселенските улици на мълчанието 
на Дияна Иванова („Персей“, 2010) е кни-
га, в която има оригинално единение на 

емоции и преживявания, постигнати чрез 
малките пространства на фрагмента, етю-
да, импресията и миниатюрата – резултат 
на едно бунтарско и неспокойно феминис-
тично Аз. То ни допуска в своята светая све-
тих, за да проверим устойчивостта на мо-
ралните си ценности. Любими теми са тези 
за любовта и красотата, омаята от просто-
тата и съвършенството, женската божест-
веност и болката от мъжката грубост. До-
минират деликатните територии на семей-
ството и разрушителната сила на другите 
около нас. Оригиналното откриваме в ин-
тимизирането на уж познати светове, при 
Д. Иванова оживени различно, стоплени от 
търсещото и безкомпромисното майчино 
чувство, което пази и закриля бъдното. Зад 
крехкостта се долавят безкомпромисност-
та на младостта, волята и бунтът срещу 
статуквото, познати ни и от поетическите 
традиции на миналия век. В този сборник 
от малки прозаически форми доминира 
образът на главната героиня като глас и 
съзнание, като памет и селективност. Тя 
събира различни стилове и желания. Това 
е особен свят, в който са се врязали все 
„грапави“ хора с характери, с дръзко и 
предизвикателно поведение. Пред нас из-
раства духовният образ на младия човек, 
застанал на кръстопътя на живота. Улавят 
се посоките към коренотърсачеството, 
към извисяването на непреходните стой-
ности. Такъв е образът на „амазонката“ от 
21. век, на жената, зачитаща личното прос-
транство на другия в голямата култура от 
модерни различия... Посланията на книга-
та „поема“ са хуманистични, те са викът на 
младото и дръзко „Аз“ за човечност и мо-
рал, за победа над сивотата и еснафската 
ограниченост на компромиса. Текстът ще 
достави естетическа радост на ценителите 
на интелектуалното и асоциативното чети-
во, но може би ще се стори претенциозен 
за любителите на изчистената класическа 
наративност.

Все повече българинът става човек на 
пътя, на срещите с други народи и култу-
ри, а това ни прави по-отворени спрямо 
различията и другостта. Вече няма теле-
визионен канал, който да не предлага ту-
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ристически предавания. Книгата на Петър 
Крумов Срещи със земи и хора („Фабер“, 
2010) ще достави радост на любопитния 
тип читатели, които носят в себе си колум-
бовската страст на пътешествието. Авторът 
е почетен гражданин на Добрич, компози-
тор и дългогодишен главен художествен 
ръководител на ансамбъла за народни 
песни и танци „Добруджа“, фолклорист от 
национална величина. Под неговото ръ-
ководство танцовият състав, оркестърът 
и солистите придобиха професионален 
статут. Той е ерудиран, с висока 
академична подготовка творец 
и ръководител на музикални 
формации от различен тип. 
През годините Крумов събира, 
нотира, обработва и 
композира хиляди 
пес ни от различните 
краища на България. 
В душата му звучат 
добруджанската пе-
сен, добруджанско-
то хоро и мелодия. 
Последната книга на 
композитора П. Кру-
мов се ражда законо-
мерно след написа-
ното в „Наследство-
то“. Новото е различ-
ният подход, различната творческа задача. 
Предмет сега е не оценка на представяни-
ята и концертите на ансамбъла през годи-
ните, а образът на артистите като граждани 
на България и на света, като професиона-
листи, които умеят да се радват на напра-
веното и постигнатото от другите. Основ-
ните теми са тези за пътя и пътуването, за 
градове и земи, за исторически обекти и 
архитектура, за природата и инфраструк-
турата на държави от три континента – Ев-
ропа, Азия и Африка. Любопитството на 
читателя е подхранено от интелигентния и 
неподправен разказ, преминал през света 
на спомените. Книгата е низ от случки и си-
туации, някои с комичен привкус. Много са 
посетените страни – Франция и Германия, 
Англия и Италия, Белгия и Холандия, СССР 
(бивш) и Русия, нашите балкански съседки, 

Ирак, Египет, Нигерия, Либия, Монголия и 
т.н. В едър план са документирани градове 
и граници, местности и исторически обек-
ти, гари и летища, контролни пунктове и 
митничари. Редят се концерт след концерт, 
по подиуми и зали, в официална и нефор-
мална обстановка се носи българската 
песен, звучат гайди и кавали. Настъпват 
часовете на умора и почивка, на болести 
и изпитания, на човешки мечти и емоции. 
Пътеписът е жив и интересен. Пред очите 
ни расте образът на интелигентния и любо-

питен, жаден за познание човек, 
достоен продължител на пъте-
шественика Алеко Константинов 
и съвременните му следовници. 
Книгата е написана изключител-
но занимателно, с любов към 
родното и чуждото, към пости-
женията и радостите на хората от 
различни земи и континенти.

Романът на Га-
лин Никифоров 
Фо тографът: Ob
cura reperta („Ciela“, 
2009) е културно и 
естетическо предиз-
викателство на мно-
го равнища – теми, 
герои, стилистика, 
авторови пристрас-
тия към тайни обще-
ства, маргиналност 
на човешките групи 

и др. Това прави текста магнетичен, при-
коваващ вниманието на изкушените от 
тайнственото и нетипичното. На други той 
ще се стори прекалено камерен, интелек-
туален и дори „спънат“ с описанията си на 
далечни светове и епохи, но над всичко 
стои стремежът да се улови и дори да се 
заснеме Смъртта. Всичко това в духа на 
модерните технологии, дело на главния 
герой – фотографа Голдберг... Не закъсня-
ха и добрите оценки: на проф. М. Кирова 
и на писателя Д. Енев. Те вече отбелязаха 
постигнатото от Г. Никифоров в терито-
рията на експеримента и тенденциите, на-

Преглед

458 алманах • Ϛвета гора • 2009



ложени от Дан Браун и У. Еко. Като водещи 
в книгата се оформят проблемите за дълга 
на твореца пред бъдните поколения, жаж-
дата за познание (особено към великото 
тайнство на Смъртта). Другите пластове 
са свързани с двойствената природа на 
човека (мъж-жена), с живота в социалните 
низини и алчността на хората от върхове-
те, с консуматорския характер на епохата 
и др. В това отношение интересни са обра-
зите на боса колекционер Исмаил Пуриян 
и екстравагантната му дъщеря, самотната 
нещастница Клавдия. Главен герой е Со-
ломон Голдберг, 40-годишен фотограф от 
световна величина, финансово обезпечен 
за експериментите си. Лабораториите 
му са обзаведени по последната дума на 
модерните технологии. Привлекателното 
в образа на фотографа е неспокойният 
му търсачески дух. Именно той го прави 
продължител на тайнствените алхимици 
и на световни учени от типа на Нютон, 
Фарадей, Менделеев, Айщайн. Негов мо-
рален антипод е Исмаил Пуриян, един от 
„играчите“, от „кукловодите“ на света – ко-
лекционер от мафиотски тип, груб и без-
нравствен, циничен и разюздан. Ретрос-
пективният алтернативен свят е картина 
на Италия от втората половина на 18. век с 
герой майстора на керамика Нино – пъте-
шественик, пристигащ от Африка, позна-
вач на тайните обреди и методи за пре-
връщането на жената в хермафродит. Не-
говото второ, алтернативно Аз, е маркиз 
Карло Джинори, производител на порце-
лан, чиято алчност го води към загубване 
на пазарите и фалит на фабриката. Други 
екзотични герои са Фавио-Фавия (мъжът-
жена), необходима жертва на Соломон, за 
да бъде извършен африканският ритуал с 
четирите свещи и слизането на Ненасит-
ната, която ще дойде „да вземе своето“; 
мистериозната гледачка Фатима, която 
пророчески вещае, че който влезе в хра-
ма и види Смъртта, загубва живота си. Из-
точна по тип е историята с четирите жени 
майки, които са убили децата си, подобно 

античните трагедии – достоен „материал“ 
за зловещия експеримент на алхимика. 
Никифоров не крие пристрастията си към 
екзотичните сюжети. Особено към Италия 
от последните десетилетия на 18. век и 
последните дни от живота на Леонардо-
вия следовник Нико. Ставаме свидетели 
на оргиите на Карло и търсенето на тайн-
ствения ръкопис, на безкрайните пътува-
ния на Соломон в Италия, Испания, Фран-
ция, България. Влизаме в библиотеки и 
музеи, църкви и скривалища, дискотеки и 
тунели. Художественото време е напрег-
нато, сгъстено, фрагментарно, пулсиращо 
между вековете, пренаситено с насилие. 
Конфликтът е между консуматора Пуриян, 
за когото експонатите са стока и печал-
би, и фотографа творец Соломон, който 
остава верен на универсалната магия на 
художника – да изследва и експерименти-
ра, да мечтае и да открива нови светове 
и пространства. Неговото голямо предиз-
викателство е Смъртта. Заснемането ѝ се 
превръща в мисия – мисия на учения и 
твореца... Романът на Галин Никифоров е 
сериозно постижение на съвременната 
ни проза.

Петранка Божкова е дългогодишна 
кореспондентка за Добрич на радио „Вар-
на“, автор на стихосбирките „…Но чудо 
няма“ (1992), „Пепел от илюзии“ (1997), 
„Брод към небето“ (2002), а последната е 
Думи по пътя („З. Стоянов“, ред. С. Сера-
фимов). Божкова е автор на сценария на 
документалния филм за Дора Габе „Поча-
кай, слънце!“, продукция на БНТ, носител-
ка е на литературни награди от поетиче-
ските конкурси („Христо Фотев“, Бургас, 
„Кулски поетичен панаир“, 2006, на Общи-
на Добрич за 1998 и 2006 г.). Става дума за 
поетеса със свой самобитен художествен 
свят. Доказва го и последната ѝ поетическа 
книга. Водещи мотиви в нея са дълбокочо-
вешките въпроси за есента на живота, нат-
рупването на самотата и отчаянието. На 
другия полюс са откритите истини („думи 
по пътя“), мотивите за дома и бездомност-
та, за чешмата, водата, песента и духа. За 
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паметта и спомена, за мъртвите приятели, за уроците на вели-
ките герои от националната ни история и за заветите на пред-
ците ни. Жената в стиховете на П. Божкова притежава много 
от чертите на българката от началото на 21 век. Тя е чужда 
на фалшивата, на изкуствената трагичност... Вторият цикъл на 
стихосбирката „По бялата пътека на платното“ разчупва око-
вите на самотата, за да се роди трудната победата на съкрове-
ните „няколко простички истини“... Думи по пътя е тъжна и 
мъдра книга за трудните истини на човека и на нашето време. 
Тя оставя усещане за откровен диалог и буди доверие. 

Драгомил Георгиев

ЛИТЕРАТУРНО ГАБРОВО – 2009 г.  
ПОЕЗИЯ

Градът на Априлов и Рачо Ковача и тази 
година устоя на поройната вода на праг-
матизма, безразличието и безпаричието, 
готова да удави хората на духа в по-малки-
те градове на България. Градовете, които 
с повод или не величаем, и сочим за свои 
свидни строители. С минало може да се 
живее, но не се преживява. Настоящето 
пък винаги е било трудна направа...

Наскоро имах възможност да посоча 
Габрово като добър пример. Струва ми 
се, правя го не за пръв път. Случи се на 
достойна среща между извънстолични-
те писатели в гр. Пловдив. Дискусията бе 
електронно разпространена, та няма как 
да се откажа от изреченото или да излъ-
жа... Смисълът бе, че за град с мащабите на 
Габрово написаното и публикуваното на-
истина е респектиращо. И като количество, 
и като качество. В това отношение градът 
на хумора се взема повече насериозно, че 
и повече от това. При това оправдано и до 
степен много други градове основателно 
да му завидят.

Както и през миналите години първо 
ще разгърна книгите на поетите. Съдейки 
по броя на страниците, трябва да наречем 
поезията леката кавалерия на литератур-
ната армия. Защото изглежда маневрена, 
подвижна, издебваща и превземаща изне-
виделица. Отива му на древното и ефирно 
изкуство да препуска в първите редици. За 

съжаление, както и през изминалите годи-
ни, губя първите битки на своите надежди 
и признавам неволните си разочарования. 
Изключенията са малко. При това не вся-
чески ме опровергават...

Пред мен са книгите Да се загубя под 
луната на Диана Матова, Отвъд съня да 
те прегърна на Дочка Станчева и Мъл
чаливо доверие на Емилия Търновска. 
Измежду трите най-сериозно внимание 
заслужава първата – на Диана Матова. С 
изненада откривам, че тя е дебютна за ав-
торката, но само що се отнася до поезията. 
Далеч съм от мисълта да призная, че тази 
книга покрива представите ми за достой-
ното и талантливото в поезията. Тъкмо об-
ратното – много от думите и образите в „Да 
се загубя под луната“ отдавна са прочетени 
и изговорени. Има какво да се желае в рит-
мическо отношение, особено що се отнася 
до сговарянето на стихове. Трудно може да 
се направи връзка между чувствителност-
та на съвременния човек и мелодраматич-
ните интонации в тази книга. И все пак кни-
га – скромна, с предварително уточнена 
аудитория – има. Убеден съм, че ако Диана 
Матова бе надникнала през очите не на 
поетическото минало, а на поетическото 
настояще, щеше да открие и в себе си, и 
в поезията изненадващо различни неща. 
И, не на последно място, бих редактирал 
тази книга. Бих изпилил нейното тяло, от-
странявайки поне две, а може би повече от 
две дузини изневеряващи ни собствената 
си природа стихотворения. Опитвам се 
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да бъда максимално толерантен и искрен. 
Иначе трябваше да захвърля стихосбирка-
та в мига, в който зърнах семейно-битова 
снимка с близки и бебета...

За Емилия Търновска и Дочка Стан-
чева ще съм съвсем лаконичен. Първо, за-
щото не искам да оскърбявам когото и да 
било, и, второ, защото не мога да кажа как-
вото и да било. Страхувам се, че тук поези-
ята все още не се е родила, може би е в ня-
какво далечно предзародишно състояние, 
а може и да е нещастно абортирала. Затова 
накратко – на фона на невероятните пре-
ображения на поетическото, особено през 
последните двайсет години (да не говорим 
за образците с класическо самочувствие и 
минало), да се редят просто така редове с 
претенции за мерена реч, е безотговорно. 
Самооценката е изключително важно ус-
ловие, без нея трудно може да се влезе в 
дома на литературата. А публикуването и 
предлагането на собствените текстове е 
точно такъв акт – акт на желание да ста-
неш част от голямата общност. Обратното 
означава да живееш в мир в тенджерата 
за домашен прочит... Казаното важи и за 
Незабравки. Спомени от детството на 
Мария Великова. Нямам нищо против до-
машната книга, личната история, албума 
със спомени, в който има картини от дет-
ството, портрети на родителите и какво ли 
още не. Но тъкмо мемоарът, пък бил той за 
домашна употреба, трудно понася чак тол-
кова голям товар сантиментална разнеже-
ност. И още по-малко – повече от една-две 
дисаги наивна дидактичност. Изобщо да се 
разказват истории увлекателно и умно, е 
работа сериозна и отговорна. Тук дарбата 
задължително се врича във вярност на не-
гово величество езика...

Врата към вечността. Мисли за 
любовта на Тодор Шандурков е книга 
с три лингвистични лица, тъй като може 
да се прочете на български, немски и ан-
глийски. Доста претенциозно, подмятат от 
ъгъла. Нищо, нали става дума за афориз-
ми за любовта. Ами тъкмо поради това, 
не мирясват пак от там, кой ли не е писал 

за любовта, не е ли вече казано всичко за 
нея. Не, любовта е здрава гърбина. Много 
е познала и ще познае. Не е лесно да се 
вредиш на такава маса. Хем всичко е каза-
но, хем ти се струва, че има едно място и за 
теб... Някои от афоризмите на Шандурков 
са запомнящи се, други дразнят с поучи-
телността си, трети се оглеждат гузно и се 
чудят каква водя ги е завлякла между ко-
риците. Но, общо взето, впечатлението е 
приятно. Стига да не се препънеш в името 
Конфуций, току под предпоследния афо-
ризъм. Препънеш ли се, започваш да се 
чудиш: „Абе, аз авторска книга ли четох до 
тук, антология ли, или нещо трето?“ Особе-
но ако примерът с Конфуций е единстве-
ното изключение. При това с нищо не е 
предговорено, обяснено... И ако за автора 
този факт не е от значение, защо на мнози-
ната други – предговориста Петър Цокев, 
двете преводачки, че и на художника – съ-
щият не е проговорил. И те, на свой ред, 
прескочили куцото стъпало... Ето, такива 
ми ти работи с книгата на г-н Шандурков...

Далеч по-различни са впечатленията 
ми от направеното от Минчо Минчев и 
Светломира Бинева – Моето литера
турно Габрово. Публицистика и крити
ка и Моят Радко и приятели. Сродност-
та на заглавията – знак за интимност – ни 
най-малко не проблематизира обществе-
ната значимост на двете книги... Отива му 
на Минчо Минчев, един от доайените на 
литературата в този град, да състави така-
ва книга. Казвам състави, защото иде реч 
за своего рода антология на собственото 
публицистично творчество и на написа-
ното от неговите приятели – тук в ролята 
на читатели и ценители. Струва ми се, че 
сме изправени пред книга-равносметка 
– пред една от възможните книги-равно-
сметки според Минчо Минчев. Отначало 
ме смущаваше смешението на езиците, 
тематичната вавилония, пороят от имена, 
но накрая се убедих, че и така може да се 
преобразува и прочете човешкият живот 
– във вида на голяма, солидна книга с рес-
пектиращ брой страници и снимки. Като 
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галерия от текстове, които разказват една 
и съща история, за един и същ човек. Ако 
човекът е бил себе си, животът е бил е цял 
и завършен... Намирам идеята за чудесна. 
Жалко, че в контекста на конкурсния про-
чит не е предвиден награден фонд за по-
добен род книги. Същото важи и за епис-
толарната антология на Атанас Смирнов 
Когато още пишехме писма.... Преди ня-
колко години се запознах със сина на писа-
теля – на една конференция за Ат. Далчев в 
Дряново. Обещахме си да направим нещо 
за поета в „Света гора“. Не се случи. Сега 
се радвам, че виждам книгата – сериозен, 
професионално съставен том от Румяна 
Пенчева, под редакцията на Стефан Смир-
нов. Книгата съдържа писма на български 
писатели до Атанас Смирнов и на Атанас 
Смирнов до сина му. Намирам изданието 
за изключително важно, особено за исто-
риците на литературата, но, освен всичко 
друго, писмата са и ценно свидетелство за 
диалога на човека с времето – на писателя 
с обществото и нравите. Тук естествено и 
неподправено битуват истините за една 
епоха, която тепърва започваме да проу-
мяваме. Ако имахме повече такива книги, 
ако всеки от нас състави по една такава 
книга, вероятно представата ни за мина-
лото като история и за историята като ми-
нало би била по-различна. Защото образът 
щеше да е по-плътен, по-убедителен и, не 
на последно място, по-човешки...

И накрая, но не и по значение, ще спра 
вниманието ви на книгата, посветена на 
Радко Радков. Тъжното е, че тя се появи 
току преди неговата кончина, през мина-
лата 2008 г. Ще си спестя суперлативите 

за поета и ще се опи-
там вкратце да говоря 
за изданието. Автор е 
първата жена на Рад-
ко, Светломира. Една 
дълга вярност и дълга 
отплата. „Моят Радко и 
приятели“ съдържа на 
първо място изключи-
телно голяма информа-

ция, свързана със семейството, приятели-
те, медиите, критическите текстове за по-
ета, но и по свой начин търси творческия 
профил – деликатно и неразточително, 
припомняйки фрагменти или цели стихо-
творения. Книгата не може и няма как да 
претендира за изчерпателност, защото 
Радко имаше навярно двойно и тройно 
повече приятели. А и друга е целта... Във 
всеки случай подобни четива са рядкост. 
Поне аз не познавам такава книга. Различ-
ни, доста различни са летописните (живо-
тописните) книги за българските писатели. 
Книгата за Радко звучи много по-топло и 
преследва не толкова детайла, биографи-
ята в нейната пълнота, колкото образа. 
Подчинява се на желанието той да бъде 
постигнат и запазен за онези, които ще се 
родят след нас. Бих нарекъл книгата ли-
тературен албум, семеен литературен ро-
ман, и пак няма да съм достатъчно точен. 
Богатият снимков материал е още един 
прозорец към интимния свят на поета. Но 
ефектът едва ли би бил същият, ако сми-
сълът на споделеното не бе гарантиран с 
аргументите на професионализма – на до-
брия литературен вкус и стил, на умението 
да се композира и разказва увлекателно... 
„Моят Радко и приятели“ посвещава стра-
ници и на драмата на поета. Но най-въз-
действащи и запомнящи са обертоновете 
на интимното говорене, на личния мотив. 
И в това вероятно е силата на въпросната 
книга. Мисля, че тя може и трябва да бъде 
отличена, защото притежава безспорни 
литературни качества, а и представя една 
наистина значима личност, чиито тленни 
останки лежат тук, в град Габрово.

Ще завърша с думи на най-благородна 
завист, че няколко институции, освен Об-
щина Габрово, която се ангажира с голяма-
та награда, са съпричастни към литератур-
ната съдба на града. Това са Регионалната 
библиотека, читалище „Априлов–Палау-
зов„“, книжарници „Златев“. Дано 2010-а 
бъде още по-щедра към вас.

Сава Василев

Преглед
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Радостно е, че в Габрово всяка година 
излизат хубави хумористични книги. Каз-
вам книги, защото това, което е създал 
Дойчо Бояджиев в 222 мехурчета от 
извора, е синтез между слово и рисунка, 
все дело на автора, което прави изданието 
уникално. Напълно съм съгласен с твърде-
нието за автентичен хумор, тъй като в кни-
гата са много малко пътуващите популяр-
ни анекдоти – по-голямата част са плод на 
ситуации, възникнали в бита. Д. Бояджиев 
много добре е разбрал, че хумор без пес-
теливост на словото става хумор, затова 
е кратък, диалогичен, остроумен, наход-
чив. Той продължава добрите традиции, 
създадени от Р. Алексиев, Б. Димовски, да 
постига характерологична илюстрация на 
анекдота, без да го повтаря – достатъчен 
е един щрих, за да се превърне образът в 
типаж, а веселата игра на рисунката прави 
от вещите живи свидетели на човешката 
мъдрост и глупост. Хуморът в тази книга е 
ситуативен. Той възниква в привидно ед-
нообразния делник, сякаш от нищото, но 
и нищо не би се случ-
вало в живота, ако не 
е светлата багра на 
шегата. Смехът е едно-
временно намерение и 
събитие – първото, за-
щото човек нещо е по-
желал, второто, защото 
желанието му е стана-
ло публично достоя-
ние и върви от уста на 
уста. Макар да е отде-
лил достатъчно място 
на зевзеците като Иван 
Тумбала и Иван Цачев, авторът е тряб-
вало да ги обособи по-добре, за да се 
открият като характери. Поначало 
слабост на сборниците с анекдоти е 
тяхното недостатъчно организиране 
около определени герои, а без тях ху-
морът се разпилява в многотемието. 
Онова, което обаче безспорно тряб-
ва да признаем на Дойчо Бояджиев, 

е, че търси съзнателно проявлението на 
балканджийското българско остроумие 
и с това опровергава някои виждания, че 
нашият хумор е „без криле – твърде тежък, 
неподвижен, груб“ (Б. Пенев). Изпитах ис-
тинско удоволствие от прочита, даже вече 
разказах някои анекдоти на приятели, та 
си помислих като една от героините на 
Д. Бояджиев: „Ми то туй било много убуу 
нещо, ама да не сме се маяли, да сме го по-
чнали от миналата година!“.

Силна е и сатиричната книга на Дими-
тър Банковски Избори до дупка, съдър-
жаща афоризми, епиграми, закачки. Тя е 
актуална – върви по следите на събитията, 
улавя конкретни явления, коментирани 
дори в бележки под линия, но авторът е 
надмогнал рамките на случката, като е из-
градил политически образи и е дал живот 
на идеи, които се възприемат като знако-
ва характеристика на българското обще-
ство. Банковски разчита на сполучливата 
рима, на остроумните обрати, заиграва се 
интригуващо с утвърдените реалности и 
личности у нас. Твърде директен е, остър, 
присмехулно-ироничен, язвителен. Сатира 
има, но смях – не, преди да се роди усмив-

ката, пропълзява в 
нас болката. Авторът 
е осъзнал, че звучната 
рима, доближаваща 
стиха до площадно-
то говорене, трябва 
да бъде обогатена с 
мисъл – бърза и изне-
надваща. Тя е постиг-
ната чрез пародийни 
сентенции, обръщащи 
смисъла на утвърде-
ни закони, правила, 
митове и коригиращи 

морално нашия свят. Сати-
риците винаги са и филосо-
фи, или поне се стремят да 
са такива, за да се спасят от 
напиращия гняв, способен 
да унищожи покрай грозно-
то и хубавото.

Съвсем друго е влиза-
нето в света на поетесата 

Преглед
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Цонка Христова и в нейната стихосбирка 
Размишленията на една мравка. Тя по-
ема риска на сетивното познание, ръцете 
ѝ са все още първоизворите на ума и иска 
чрез тях и другите да я познаят („Кутията 
на Пандора“). Не е странно, че български-
те творци, когато трябва да съзерцават 
света и да интимизират пространството 
и времето, влизат в ролята на мравката. 
Скулпторът Ив. Лазаров е прекарвал зна-
чителна част от битието си на художник, 
за да я наблюдава. Мравката, тази усърдна 
лирическа героиня на Цонка Христова, не 
се интересува от мащаба – убийствения 
комплекс на човека, а от светлината, за-
щото чрез нея сетивата докосват вечност-
та. Поетесата непрекъснато мени лицата 
си, цитира, пародира, иронизира, притих-
ва в тайнствата на любовта, натрупва ду-
мите в готовност да се взриви, а след това 
остава по няколко като четирилистни де-
телини за провиждане в бъдещето. В тази 
стихосбирка тя пожелава да засели духа 
си в протовоположните състояния, за да 
може чрез присмеха-живот да разбере 
как хитростта се превръща в „множител 
на нацията“ („Хитър Петър“), и да отвори 
очи за оная бездна, която стои между „ра-
достта и скръбта“, „омразата и любовта“, 
„живота и смъртта“ („Некролог“). Тези две 
стихотворения са като философски камъ-
ни – по тях може да стъпи всеки, които 
търси спасение или желае да пренесе във 
времето „знамето на илюзиите“.

След като ни дари с ведрина и надежда 
чрез книгата си за индустриалеца Пенчо 
Семов, Красимира Чолакова ни радва с 
ново четиво – Пейо Пеев. Борба за неза
висимост. Харесвам философията, която 
иска да наложи чрез нея. Уважение към 
традицията, почит към тези, които са съз-
дали нещо преди нас, увереност в собст-
вените сили, умело разпределение на 
средствата, така че да отпаднат степени-
те на зависимост от банки и обществени 
механизми, висок морал и честност, изра-
зени чрез мисълта: „Може пари да нямаш, 
но дума да имаш“. В първия момент бихме 
си помислили, че тук става въпрос за иде-

ализация на една личност, но израстване-
то на Пейо Пеев като индустриалец показ-
ва същинските язви на нашето общество. 
Неговият антикомунизъм не е проява на 
някаква омраза, а съзнание, че на всяка 
крачка се сблъсква с опасния манталитет, 
създаден в соцобществото. Книгата има 
очерков характер и е леко претоварена 
от сбития снимков материал, но е четиво, 
което задава много въпроси. Яснотата, с 
която е написана, я прави настолна кни-
га за всеки, който иска да бъде с открито 
лице в българския бизнес.

Христо Мандев–Хижар е издал два 
тома с разкази и пътеписи Мъжки сълзи. 
Неговата естетика се основава на пре-
раждащата сила на планината, чрез която 
човек се пречиства от злата енергия, на-
трупана в обществения живот. Разказите 
от първия му том „Само дърво не гори“ 
носят от хубавия наивизъм на творец, 
който вярва в доброто, диалогичността е 
повече изповедна, героите се преоткри-
ват, след като са преживели драматични 
превратности в живота. Прави впечатле-
ние еднообразната композиция, монотон-
ността, чрез която се губи изненадата в 
повествованието. Заявеният интригуващ 
сюжет в началото на разказа, както е в 
„Хуморосатирик“, след това се разтваря в 
описа̀ния като бързей в тиха вода. Поради 
това не се сбъдва голямото очакване на 
читателя. Хр. Мандев описва съдби, а не 
гради характери. Оставя героите сами да 
отворят интимния си свят в очакване на 
нещо хубаво. Вторият том „Под път – над 
път“ е с жанровото определение „пътепи-
си-раздумки“, но това са по-скоро описа-
ни маршрути, по които е минавал Христо 
Мандев като „любител на необикновените 
изяви на туристичестия дух“. По-сполуч-
ливи са творбите, в които наистина има 
раздумки за отношенията между хората, 
поставени в екстремни ситуации, или спо-
делени лични преживявания и настро-
ения, както е в „Човещина“ и в „Селото с 
най-хубавото име“. 

Събитие за град Габрово и за нацио-
налната ни култура и книжнина е енци-
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клопедията Априловски свод – дело на 
Петрана Колева. Направена е с много 
вещина, с добро структуриране на ма-
териалите, с изключителен труд и пре-
цизност. Издирени са възпитаниците на 
Априловската гимназия и е проследено 
тяхното място в българската наука, изку-
ство, култура и икономика. Чрез тази ен-
циклопедия осъзнаваме, че почти всички 
важни събития и личности по време на 
Българското възраждане имат отношение 
към града. Сполучливо е избрана думата 
„свод“, уместно е въведена уводна статия 
за Васил Априлов, чудесно са подредени 
личностите и явленията, макар да няма 
препратки, ползвани са най-новите из-
следвания. Включени са избирателно и 
съвременни автори. Габрово има нужда 
от такъв справочник, който като систе-
матизиран труд ще даде нови идеи и ще 
породи нови желания за изследователска 
работа. С достъпния си език и терминоло-
гия той може да бъде ползван на всички 
образователни и научни нива. Може би 
именно поради това е било необходимо 
в края да се направят показалци, за да 
бъде по-лесно и бързо ориентирането в 
този уникален труд. За мен е изненада, че 
встрани е останала цяла институция, ка-
къвто е Домът за хумор и сатира, както и 
изобщо габровските шеги, при условие че 
Домът е тясно свързан с възрожденската 
епоха, а хуморът на габровци е породен 
именно поради тяхното културно и иконо-
мическо обособяване през ХІХ век. Дори в 
статията за Габрово тази характерност на 
града не е отбелязана. Осъзнаването оба-
че на липсите ще бъде част от радостта, че 
се приобщаваме към това мащабно дело.

Вече няколко години подред се запоз-
навам с творби на автори от Габрово и 
всяка година мога да кажа, че тук се случ-
ват събития в литературата, а и с голямо 
уважение се отнасям към автори, които 
скромно, но с обич и вдъхновение творят. 
Ние не можем да отсъдим кое ще остане 
във времето, но е важно да имаме очи и 
душа за това, което се създава днес. 

Радослав Радев

Представи за българския 
литературен канон. Книга І.

ШУ „К. Преславски“. „Фабер“, В. Тър
ново, 2009

Българският лите-
ратурен канон е на път 
да стане епидемиоло-
гична тема за родното 
литературознание. Ва-
ли-гърми, току някой 
прихване вируса. Като 
се започне от самата 
„Света гора“ преди дос-
та години, мине се през 
едно софийско издание 
на вируса, през благо-
евградския му щам, та 
ето и до шуменския същи... Вместо да се 
уяснявам, става все по-трудно да си отго-
ворим на въпроса „що е туй канон, на каква 
почва е вирял и продължава ли да вирее“. 
От друга страна, симптоматични са опити-
те на академичните общности да съставят 
свой образ и картина на каноничното и 
да очертаят границите, в които искат да го 
поберат. Ако е така, то търновската акаде-
мична общност май остава неиздължена... 
Всъщност сборникът на шуменци е госто-
приемно отворен и не афишира регионал-
ното. Но остава при себе си и като домини-
раност на авторите, и като редакторски и 
съставителски амбиции. Струва ми се, че 
е от най-разнопосочните в сравнение с 
излезлите досега. Както по отношение на 
етапността в българската литература, така 
и спрямо дискурсите на каноничното. Зая-
вен като „Книга І“, сборникът се задължава 
да отговори на обещанията и очакванията, 
които на първо място сам е заявил и запла-
нувал. Иначе 17-те статии говорят доста-
тъчно красноречиво за себе си. В смисъл 
– за своите автори. Времето ще покаже има 
ли диалог между книгите и отделните тек-
стове, посветени на българския канон. При 
това прочетен с очилата на постмодерна 
и на не-пост-постмодерна. Въобще с очи-
лата на днешното. А те, с годините, трупат 
диоптри и кой знае кому нужда мъдрост. 
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Аз не зная дали диоптрите са привилегия. 
Дали защото ще се стигне до детайлите, 
или просто защото трябва да се компенси-
ра дългогодишното късогледство. Важно-
то е, че Веселин Панайотов, Сава Сивриев 
и Ваня Колева са се заели да свършат една 
важна работа и са я свършили, при това с 
доброто намерение да ѝ намерят и про-
дължението.

Сава Василев

Евдокия Борисова, Яни 
Милчаков, Пламен Шуликов • 
Паралитературата  
(Текстология, социология, 
медиатори). 

„Фабер“, В. Търново, 2009

На 15 април 2010 г. 
в библиотеката на ВТУ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий“ се състоя преми-
ерата на „Паралитера-
турата. Текстология, со-
циология, медиатори“. 
Авторите – Я. Милчаков, 
Ев. Борисова и Пл. Шу-
ликов – дълго и усърдно 
са търсили, откривали 
и подреждали своите 
изворови текстове и 

това си личи по усмивката, с която са пи-
сали общата си книга. А за интереса към 
темата можеше да се съди по две неща: 
първо, по това, че написах предговора към 
нея толкова бързо, че когато го приключ-
вах, още се смеех на фамозните примери; 
второ, на премиерата в това усилно вре-
ме залата беше натъпкана със студенти и 
техни преподаватели. А това не се вижда 
често... Тримата изследователи на пара-
литературата показаха нещо много важно 
за литературната история – и то е, че тя 
може да се разказва не само откъм голе-
мите ѝ сюжети (национални имена, драми, 
изпитания на българския дух). Историята 
на литературата има и други посоки – тя 
може да бъде разказана и откъм низовите 

сюжети. Там, където се случва нищожното, 
където са баналните олитературявания на 
ежедневното. Въобще „Паралитературата“ 
на Яни, Евдокия и Пламен показва как на-
ционалното може да съществува в езика и 
в художествените полета без величието и 
строгостта, а да бъде напълно обезличено, 
когато се прочете през баналните образи 
на битието... В този четвъртък на 15 април 
стана дума и за нещо много важно. А то 
е, че въпросът как би изглеждал канонът 
без своите класически величия, не е сму-
щаващ. Когато литературата влезе в пес-
нопойките или в личните албуми и писма, 
редицата от литературни факти започва 
да се пренарежда. По-точно пренареждат 
се стойностите и разказите за една улична 
любов или за едно соцсъревнование могат 
да станат къде-къде по-актуални от неу-
миращия героизъм или обезсмъртената и 
трагична родина... На премиерата на кни-
гата беше повдигната долницата и толкова 
притеснителните напоследък проблеми за 
това, какво ще стане с т.нар. „класическо 
наследство“, ако треторазредни писачи и 
творби, по силата на тяхната масовост, бъ-
дат пренесени в пространството на т.нар. 
литературна история и бъдат удостоявани 
с внимание, равно на това, което обръща-
ме на майсторите. Защото, когато поезията 
започне да битува из тефтерите със смет-
ки, из личните албуми или по пощенските 
карти, тя се разделя с автора си и влиза в 
друг регистър. Това е регистърът на по-
треблението. Така че феноменът на четене-
то започва да се измества или замества от 
потреблението. И няма страшно, тъй като 
такъв е форматът на масовата култура. За 
нейните лостове и инструменти стана дума 
на премиерата, когато ясно се чуха гласове 
и от залата, и от авторите, че литературата, 
онази, истинската, се нуждае от паралите-
ратурата – и то не от куртоазия. А защото в 
моменти на криза езикът на художеството 
неизбежно изпитва натиска на самосъхра-
нението. Той ражда паралитература, той е 
и лосионът против износване на същин-
ската литература... Та на 15 април бъдещи-
те читатели и настоящите автори на „Пара-
литературата“ стигнаха и до там – да не се 
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обръщат с гняв към „поезията за войници 
и слугини“, а да я уважават. Тя е пак лите-
ратура, само че съществуваща винаги до 
и край високата. И хубавото е, че двете не 
могат една без друга.

Цветан Ракьовски

Диалози за човека и човешкото. 
Юбилеен сборник, посветен на 
70-годишнината от рождението 
на проф. Тодор Ив. Живков. • 
Съст. и ред. Диана Радойнова. 

„Бряг“, Бургас, 2009

Съставянето на юбилейни сборници е 
позната практика в литературата и лите-
ратурната ни наука. Случва се така, щото 
юбилярите да преживеят радостта от жеста 
на учениците и колегите, отдаващи им за-
служена почит. Т. Ив. Живков не дочака тази 
радост – той ни напусна навръх Нова годи-
на, на 31.12.2001 г., след тежко боледуване. 
Напусна ни малко подир началото на ново-
то столетие и хилядолетие. Сякаш за да си 
остане в онова време, в което бе творил и в 
което се чувстваше уютно... Съставителят Д. 
Радойнова е възпитаник на Великотърнов-
ския университет, но както в нейния живот 
на млад учен, така и в живота на мнозина 
други професорът оставя неизличими сле-
ди. Сред многото му достойнства е и напра-
веното за етнологията... Сега сборникът се 
заема да извиси човека и учения, естестве-
но не чрез подробности от биографията, а 
чрез галерията от образи на съвременни-
ци, с които е бил в едно бранно поле. Всеки 
от тях по своему е преживявал и преживява 
текста на Т. Ив. Живков. Преди това – споме-
на за него. И сега изповядва себе си, съиз-
мерва се и гледа към портрета му на първа-
та корица... Сборникът се открива с текст на 
самия Т. Ив. Живков, встъпителните думи са 
от М. Любчева и Д. Радойнова. Следват ста-
тиите на Ив. Маразов, Ан. Калоянов, Р. Ру-
сев, М. Карамихова, С. Антова, Л. Пейчева, В. 
Димов, В. Ганева–Маразова, Д. Радойнова, 

М. Златкова, Б. Петкова, 
Р. Малчев, А. Анчев, Н. 
Неделчев, К. Рангочев, 
Цв. Иванова, Ц. Драже-
ва, Г. Валчинова, М. Де-
чева. Добавени са „Зна-
чими събития от живота 
на проф. дфн Тодор Ив. 
Живков“, „Библиогра-
фия“ и „Снимков архив“. 
Без излишна претенци-
озност, изключително 
премерено и професио-
нално, сборникът отдава заслуженото на 
една изключителна личност в нашата нау-
ка, образование и култура. За съжаление, 
както в повечето случаи, неиздълженото е 
много повече от издълженото. Най-вече от 
страна на държавата, институциите, медии-
те. Сборници като този обикновено са лич-
на инициатива, инициатива на катедри или 
просто на колеги и приятели, които знаят 
истинската цена на високата личност и дър-
жат да я споделят с колкото може повече от 
себеподобните. И в това има нещо колкото 
тъжно, толкова и достойно. Тази май е един-
ствено възможната, поне засега, съпротива 
на посредствеността, превърнала се в офи-
циална политика на почти всички медии. В 
дебелариума на азисизираната ни „развле-
кателна“ култура (думата е точна, макар и с 
досадно изтъркана „биография“, привнесе-
на от други езикови практики, защото наис-
тина успя на „развлече“ и разнищи всичко 
свястно, което имахме) няма място дори за 
популярни говорения, оставящи що-годе 
умни следи в умовете на хората. И поне-
же е било и изглежда все повече ще бъде 
– истинската култура, достойните хора ще 
живеят в паметта на малцинството, за да 
потвърдят, че никой не е пророк в отечест-
вото си и че няма ненаказано добро... Това 
важи и за Т. Ив. Живков. Но нека се порадва-
ме са сборника, който сам по себе си вече е 
памет за господин професора! 

Сава Василев
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Николай Ненов и др. • Българската 
Sex Vitalis. 
Сборник на Регионалния 
исторически музей Русе. 

ИК “РОД“, 2009

Сборникът съдържа материалите на Де-
сетите пролетни четения на членове и при-
ятели на Асоциацията по антропология, ет-
нология и фолклористика „Онгъл“, прове-
дена в Регионалния исторически музей на 
град Русе. Малък като обем, той представя 
14 авторски визии за проекциите на бъл-
гарското отношение към еротичното и сек-
са – не само като колективно несъзнавано, 
но и като индивидуално оличностени стра-
тегии на вторично-компенсаторно пре-
нареждане на житейската разпиляност. В 
него ще открием няколко тематични блока 
с текстове, подчинени на актуалните днес 
етноложко-фолклористични, културно- и 
социално-антропологични концепции. 
Първият представя анализи както на кла-
сически традиционни текстове (българ-
ските фолклорни об-
реди, песни и гатанки 
с еротичен подтекст 
– Р. Малчев, Т. Мол-
лов, Св. Дживтерева), 
вторият подлага на 
преоценка редица 
съвременни про-
екции на еротично-
то (вицове за луди, 
мръсни шеги, песен-
ни соц-еротикони, 
издявки/задявки и 
BG-Net еротичност - Ан. Анчев, Л. Гергова, 
Д. Иванова, Д. Георгиев, Гр. Григоров, Н. Не-
нов, К. Рангочев), а третият е посветен на 
музейната презентация не „неосветените 
дворове“ на българската еротичност, катов 
добавка предлага на читателя постерите 
на една необичайна изложба – „Селото-де-
вица“ срещу „Града-блудница“ (Н. Ненов). 
Свежият и оригинален характер на изслед-
ванията и наблюденията в статиите е тънко 
уловен от художника Огнян Балканджиев, 

чиито илюстрации провокират читателя и 
го подтикват да „допише“ всяка от истори-
ите. Като надреден резултат се е получил 
един многопластов и многопланов сбор-
ник с полифонично звучене, вътрешна 
проницаемост на идеите и разширяване 
на границите на съвременната ни културо-
логична чувствителност.

Тодор Моллов

„Славянски диалози“.  
Списание за славянски езици, 
литератури и култури. Кн. 9,  
г. V–VІ. 2009. • Изд. на 
Филологическия факултет 
при Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“.  
Гл. редактор Жоржета Чолакова

Настоящият брой е посветен почти 
изцяло на руската култура и литература с 
особена почит към изследванията на линг-
виста Николай С. Трубецкой, от когото са 

преведени три статии 
по въпросите на сла-
вянското езикознание. 
Прави впечатление 
засиления сравните-
лен аспект на изслед-
ваните явления в бъл-
гарския и руския език, 
дело на Ю. Чакърова, С. 
Георгиева и М. Динева. 
В раздела „Литерату-
рознание“ проблем-
на е статията на Иван 
Есаулов (Москва), коя-

то е в защита на М. М. Бахтин, но поставя 
изключително важни питания, свързани с 
проблеми на философията и филологията 
и на принадлежността на руската литера-
тура към православието като тип култура. 
Спорът би могъл да бъде съотнесен и към 
българската литература. Твърде актуален 
смисъл за нас има и статията на Магдалена 
Понайотова (Благоевград) „Руският соца-
рт и неговите метаморфози“... Значително 
богат е и разделът за преводи, представя-
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щи: Андрей Кураев, осмислящ проблема 
за образованието и църквата в статията 
„Пространствата на културата“; Алексан-
дър Иличевски – „надеждата на руската 
словесност“ с разказа „Врабец“ – малката 
птица, големите житни програми на Русия 
и изгубената и намерена човещина; Гайто 
Газданов – представител на руската еми-
грация с „Интелектуален тръст“ – крахът 
на един опит за забогатяване не е страшен, 
ако завършва със стихотворение от Тют-
чев; Василина Орлова с прекрасните ми-
ниатюри, озаглавени „Плацкартен вагон“, 
правещи живи и състоятелни фрагмен-
тарното изкуство, особено с оптимистич-
ното твърдение: „Щастието ще те намери, 
където и да си“; Алексей Альохин с инте-
лектуална поезия, болезнена и разсичаща 
съзнанието в своята краткост. „В думата 
„човек“ / заседна думата „куршум“ („Смър-
тта на новобранеца край Урус-Мартан“)... 
Много обнадеждаваща е активността на 
славистиката в Турция, която в този брой е 
представена с проблеми от руската и бъл-
гарската литература.

Радослав Радев

Антимовски хан. № 2, 2010 • 
Издание за животопис и култура 
на Сдружение на писателите в 
Добрич.  
Гл. редактор Сашо Серафимов. 

Книжката започва с едно великолепно 
стихотворение на Петранка Божкова „Ле-
генда за платното“ – толкова обич и бяла 
магия, че дъх не ми остана. После се за-
чудих защо след него следват рецензиите 
в рубриката „Творци и проблеми“, които 
по същество са вторични и обикновено 
стоят в края на списанията, но после се 
успокоих, защото съвпаднаха с мярата ми 
за значимостта на разглежданите книги. 
Поезията в тази книжна е много силна – 
скритата жарава на чувствата в стиховете 
на издателката Божана Апостолова, успо-
коените тайнства на духа и любовта в съ-
зерцателя Александър Белчев, младото 
вино на мечтаещата Ева Пацовска, игрива-
та ирония на Мария Донева и прекрасните 

преводи от китайски 
и турски поети... Про-
зата е дразнителят в 
тази книжка. Очаквах 
за Атанас Липчев да 
има не само критиче-
ски текст, но и негова 
творба, с което да се 
ознаменува паметта 
на скоро починалия 
писател. Изненадан 
съм от връщането на 
една стилизация в 
прозата, позната ни 
от 30-те години на ХХ век, тук осъществе-
на от Иванка Денева в разказа „Пътеки на 
сърцето“ – езикът ми прозвуча романтич-
но, като песен, любувах са на извайването 
му, на хубавата му ритмика – като в сладък, 
протяжен разговор. Краткият разказ на 
Ангел Веселинов „Случка в планината“ е 
чудесен – открива магическия свят на тор-
лаците, в който като в женско циганско гле-
дане на ръка „да“ се играе като „не“, а „не“ 
е началото на истинското случване. Досега 
познавах Димитър Златев с омагьосващи-
те легенди за Родопите, но в книжката той 
е включен с разказа „Червив орех“ – една 
човешка история, от която се нуждаем, за 
да не изстине сърцето ни към времето на 
тоталитаризма... Чрез интервюта и кри-
тически бележки за художници и поети 
книжката представя културния живот в До-
брич, за да сближи света на различните из-
куства и да опровергае главния редактор, 
заявяващ в началото, че в България „нищо 
не се е променило“. Успокоих се, че можах 
да кажа нещо и срещу него – той особено 
много държи да сме успокоени, особено 
след като прочетем книжката.

Радослав Радев

Море – списание за литература, 
изкуство, култура. 

Издание на Община Бургас, бр. 1, 
2009 г.

В предишния наш (бр. 9, „И“) „Преглед“ 
започнах така: „Това е първият брой на об-
новеното списание „Море“ – и т.н. патетич-
ни думи от и за кмета на Бургас Димитър 
Николов и редакторите. Сега това изре-

алманах • Ϛвета гора • 2009 469



Преглед

чение остава, но след тирето ще добавим: 
първият брой на списание „Море“ за 2009 г. 
визира наистина ново издание. Като из-
ключим казаното от кмета (същия – Дими-
тър Николов), почти повтарящо предход-
ното говорене, всичко останало е ново 
– редактори са Георги Ингилизов, Иван Су-
хиванов и Росен Друмев (може би трябва-
ше да има в йерархията главен или отгово-
рен редактор), на мястото на Митко Новков 
и Силвия Чолева от предишното (2008 г.) 
„Море“, което с необичайния си формат и 
списване отиваше повече към лайфстайл 
изданията. Това „Море“ е в традиционен 
формат и обем (230 с.), с разчупена визия 
и предпечатен дизайн. Ето какво предлага 
съдържанието: 75-го-
дишнината от рож-
дението на Христо 
Фотев, отбелязана с 
фрагменти от „Поетът 
или слово за Хрис-
то Фотев“ на проф. 
Св. Игов и стихове 
на поета, стихотво-
рения на Р. Боянова, 
Ив. Груев, В. Райкова, 
И. Рафаилов, Г. Кон-
стантинов, В. Гоце-
ва, Й. Атанасов, М. 
Бодаков, преводна поезия от Джон Дън 
(преводач Кр. Димитрова, която участва и 
с разказ) и „Пиратски строфи“ (преводач Н. 
Инджов), разкази от М. Колев (в рубриката 
„Млади гласове“), П. Ранчев, Хр. Карастоя-
нов, Ат. Радойнов, Ст. Георгиев, фрагменти 
от Е. Сугарев, есе от Ал. Томов, преводна 
проза – В. Пелевин (преводач Хр. Карасто-
янов), откъс от романа „Жега“ и интервю с 
авторката К. Ангелова, критически текст на 
М. Новков за Ив. Теофилов и на Д. Топалова 
за Ив. Методиев, два исторически текста – 
на Ц. Дражева „Историята на свещения из-
вор край Бургас“ и на Ив. Бубалов („Битката 
край Созопол“). В отделна цветна вложка 
П. Седларска представя първото издание 
на бургаския зимен фестивал „Бяло“ – жи-
вопис, скулптура и графика. Тук емблема-
тично е участието на автори като Ст. Цанев, 
Ст. Сакалиев, Н. Кутева, Д. Колибаров, Ан. 

Янев, Г. Карабаджаков, Цв. Христов, Ив. 
Стратиев и др. Предвидим и точно затова 
успешен брой. Разбира се, всеки ще открие 
тук „своите“ текстове и автори, аз също ги 
открих. В интерес на обективността трябва 
да отбележим, че този път „Море“ е наме-
рило своята формула (и формат) за успех, 
който искрено му желаем. А през това вре-
ме ще продължим да го следим.

Владимир Шумелов

Простори – списание за 
литература и изкуство, 
Варна, бр. 3/2009

Списание „Просто-
ри“ се издава с разре-
шение на Общински 
съвет – Варна. То е про-
дължение на литера-
турния алманах „Прос-
тори“ на книгоиздател-
ство „Георги Бакалов“, 
чийто първи брой из-
лиза през 1961 г. В брой 
3 от 2009 г. прозата е 
представена от знако-
ви имена в съвремен-

ната българска литература: великолепните 
къси разкази на Д. Цончев, както и откъси 
от новите романи на Е. Кръстев „Кръго-
врат“ и на Кр. Дамянов „Дневникът на една 
пеперуда“... С поетични цикли са включени 
М. Райнова, бургаската поетеса Б. Калс и 
Илиян Троянски... В рубриката „Памет“ от-
криваме една невероятна епистоларна ис-
тория, изградена от писмата, „прелитали“ 
няколко години между рано напусналия ни 
поет Ан. Германов и една негова приятелка 
от славното бригадирско лято на 1949 г., 
пригодени за печат от Йово Неделчев. За-
служават внимание размишленията на С. 
Янев „По повод Ботев“, в които той, напук 
на постмодернизма, заявява на висок глас: 
„Неговата лирика в цялата ѝ трагичност е 
най-могъщия възпев на български език за 
ценността и непобедимостта на човека в 
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неговия стремеж за справедливост“... Из-
вестният археолог-медиавист Алл Кузев 
(1932–2003) е представен със статията „В 
общия и ненарушим път на народа ни“ в 
рубриката „Архив“, съхранена от Т. Йорда-
нов... Ваня Колева в „С отговорност пред 
читателя“ изследва явлението в съвремен-
ната българска литература З. Карабашлиев 
– както неговия дебютен роман „18 % сиво“, 
така и пиесите му „Аутопсия“, „Неделя ве-
чер“ и „Откат“... В рубриката „Дневник“ П. 
Анчев печата „Има ли бъдеще за миналото. 
Извори и смисъл на българския консер-
ватизъм“ и размишлява върху перспек-
тивите на консервативното мислене... Пл. 
Димитрова-Рачева в рубриката „История 
на изкуството“ сблъсква философията на 
художествения идеализъм на талантливия 
варненски художник Б. Георгиев с модер-
низма на В. Кандински и И. Стравински... 
Р. Йорданова отбелязва 150-годишнината 
от рождението на френския мислител А. 
Бергсон в статията „Бергсон за неудачни-
ци“. Изказана е почит към светлата памет 
на рано напусналия ни талантлив българ-
ски писател В. Пасков... Алманахът включ-
ва също кратък преглед на новоизлезли 
книги и е илюстриран с репродукции на 
маринистки картини на художника Марио 
Жеков (1898–1955), един от най-големите 
български майстори на морския пейзаж.

Ружа Велчева

Градина – списание, 
бр. 29–30 и 31

Ниш, Р Сръбска, 2009
Пред нас са три броя (29–30 и 31) на 

вече добре познатото ни литературно спи-
сание „Градина“, излизащо в Ниш (издава 
Нишки културен център). То има свои-
те читатели във В. Търново и в страната. 
Списание „Градина“ наистина оправдава 
заглавието си, защото представя богато 
съцветие от съвременни сръбски писате-
ли. Както представените автори, така и оф-
ормлението свидетелстват за професиона-
лизъм и висок вкус, резултат от високите 
изисквания на редакцията. „Градина“ дава 

трибуна както на утвър-
дени, така и на млади ав-
тори. Подобно на много 
други издания, и тук ви-
зуалното и словесното са 
част от обща естетическа 
доктрина. Редакцията 
трябва да бъде поздра-
вена за дизайна, както и 
за концептуалния про-
фил, които допринасят 
за налагането на един 
интересен и запомнящ 
се стил. Сп. „Градина“ е 
отваряло страниците си и 
за български автори. Не-
говите редактори са при-
ятели на страната ни и на 
В. Търново. Надяваме се 
на ползотворно сътруд-
ничество и диалог.

Григори Каменов

Радосвет Коларов •  
Повторение и сътворение: 
поетика на автотекстуалността

„Просвета“, С., 2009
  

Терминът интертекстуалност има висока 
престижност и широко използване в съвре-
менното литературознание. С него често 
се обозначава не само безсъзнателното, 
автоматично или самозадоволяващо игро-
во цитиране, но и насочените, осмислени 
и оценъчни отправки към предшестващи 
текстове и литературни 
факти. В нескончаемата 
дискусия между „широ-
кото“ и „тясното“ разби-
ране на тази категория 
се включва и най-новото 
изследване на Р. Коларов, 
един от най-уважавани-
те литературоведи у нас, 
познат на литературната 
общественост с високата 
теоретична култура и ана-
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литична проницателност на своите научни 
разработки... Авторът тръгва от идеята, че 
нови текстове се създават в следите на вече 
създадени текстове, в тяхната мнемонична 
рамка, където остава памет за закодирани, 
но неразработени техни версии. Казано 
другояче, той споделя виждането за повто-
рението като различие, като креативен фак-
тор, двигател на новото. Но всичко това той 
наблюдава не в безличното пространство 
на литературната семиосфера, а в рамките 
на индивидуалното творчество. С дума-
та автотекстуалност се назовава диалогът 
между текстовете в творчеството на даден 
писател. Тя се използва вместо по-точната, 
но по тромава дума „авто-интертекстуал-
ност“... Както сам авторът признава, в мето-
дологическо отношение изследването се 
отмества от някои аксиоми на постмодер-
ната ситуация – особено що се отнася до 
автора и субекта – към една гледна точка, 
разглеждаща крайностите, между които се 
движи махалото на литературната мода. То 
търси пресечните точки на местата, където 
животът се проявява като текст, а писането 
като живот. Стеснявайки границите на по-
нятието, по парадоксален начин Р. Коларов 
дава концесия на „широкото“ разбиране за 
интертекстуалността като способност да се 
преобразят всички културни езици, които 
текстът всмуква в себе си, а не само онези, 
които са израз на свободната езикова игра... 
Положено в интертекстуална методологи-
ческа рамка, изследването е отворено към 
антропологическата, психологическата и 
когнитивната парадигма. Предмет на вни-
мание са антропологическите структури на 
въображението, дискурсивното желание и 
колебанието, както и различни когнитивни 
модели. В литературните анализи се правят 
догадки за действието на определени когни-
тивни механизми (например „виртуалната 
фигура“, проявяваща се в безсъзнателното 
на паметта). Използват се идеи на квантова-
та механика, философията, психоанализата, 
лингвистиката, реториката, между които 
се откриват сходни концептуални ядра... 
Книгата изследва как чрез трансформация 
на стари текстове, чрез обиграване на кре-
ативния им потенциал – недоизговорени 
значения, останали закодирани алтернатив-

ни версии, недоразработени конструктив-
ни принципи, се пораждат нови. Отделните 
текстове са разглеждат като продуктивни 
ядра, излъчващи креативна енергия в поле-
то на авторовото творчество, възприемано 
като сложно организирана, едновремен-
но уравновесяваща и спореща със себе си 
творба. Скритата цел на изследването е да 
покаже междутекстовите връзки, които не 
са очевидни, навлизането в дълбоки смис-
лови пространства на творбата през на-
глед малко обещаващи входове. През тази 
оптика художествените текстове разкриват 
нетривиални, неподозирани значения... 
„Повторение и сътворение: поетика на ав-
тотекстуалността“ не е чиста теория, а ши-
роко аргументирано теоретико-аналитично 
изследване, в което идеите се илюстрират 
чрез скрупульозното вглеждане в творби от 
българската и световната литературна кла-
сика – Ботев, Вазов, Елин Пелин, Яворов, Го-
гол, Достоевски, Блок, Бодлер, Кафка. И тук 
Радосвет Коларов е верен на себе си – висок 
филологизъм, дисциплинираност на четене-
то, уважително отношение към текста, голя-
ма ерудиция – включваща целия световен 
хуманитарен свод... Увлекателно интелекту-
ално приключение, правещо плодотворни 
екскурси из световната хуманитаристика 
и художествена литература, преследващо 
най-фините и деликатни значения на текста. 
В смисъла, който влага авторът, изследване-
то върху автотекстуалността е уникално, без 
аналог в теоретичната литература. Една об-
разцова книга, мярка за добросъвестност и 
целенасоченост на научното дирене, несъм-
нен български принос в теорията на текста и 
херменевтиката.

Петър Стефанов

Владимир Янев • Въвеждане на 
безпределното.

„Г. Милев“, С., 2009

Авторът по своему „персонализира“ 
безпределното, посвещавайки чудесна-
та си книга на големия ни литературовед 
проф. Н. Георгиев. Виждам нещо симво-
лично в този жест. Защото като стилистика 
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Владо Янев и проф. Георгиев са от различ-
ни кръвни групи. Господин професорът не 
обича да изневерява на убеждението си, 
че литературознанието е и си остава наука 
за литературата. Вл. Янев не оспорва твър-
дението, но предпочита някак да „визан-
тийства“ (подобно мнозина свои събратя, 
особено отвъд Планината) в това бранно 
поле – ще рече на есеизира, поетизира, 
писателства и въобще да поразголва тук 
и там научното говорене, за да се докосне 
и то някак до плътта на художеството. И го 
прави чудесно... Книгата има две подзагла-
вия: „Погледи към българския авангарди-
зъм“ и „Погледи към изтеклото и текущо-
то“. Някому може да се стори необичайно 
събирането под един покрив на авангарда 
с послеизтеклото и най-паче с текущото, 
но Вл. Янев е от стара коза яре и знае как 
се правят тези неща. При това в началото 
на неговия сюжет застава не друг, а Ботев! 
(„Христо Ботев: Модерната геометрия на 
духа“). Тук в цял ръст е есеистът Вл. Янев. 
Дали защото е решил, че Ботев може да е 
камертонът. След него – да заповядат всич-
ки. В това число и авангардистите. Е, не 
може и без Яворов („Яворов и български-
ят експресионизъм“). Без съмнение най-
представителен и многоцветен с прегледа 
си на написаното през последните десети-
летия за авангарда е блокът, посветен на 
литературата на 20-те години на ХХ в. Не 
по-малко впечатляващи са и страниците 
за Фурнаджиев и великата „четворка“ от 
„Нов път“. (Виждам ги и като страници от 
отделна книга.) Последната част е с най-
висока „температура“. Там авторът си има 
вземане-даване с днешното – ще рече с 
епохата, в която е прошетал и продължа-
ва да шета литературно. И колкото да иде 
реч за по-новото (например за социалис-
тическия реализъм), не забравя вчераш-
ното и бърза да го повика (Марангозов). 
Тук Владо намира начин и за любимия си 
жанр – този на фрагмента. В него може да 
се разкаже анекдот, да се цитира любим ав-
тор, да се скицира набързо образ или да се 
заложи капан за наивни читатели... Накрая 
– „Анотации върху научни проучвания на 
авангардизма у нас“. Да, въпрос на научна 

почтеност, но и на 
педагогически мерак 
– да се мисли за сту-
дента, за ученолюби-
вия дух, готов да си 
услужи с почти на-
готово поднесеното. 
Дано пък. Неколцина 
да са – струва си. Как-
то и това да бъдеш 
читател на Владо. По-
някога книгите му ми 
наумяват попското 
расо – външно уж строго, непретенциоз-
но, а с много джобове и гънки. Позаметне 
авторът, позаметне, па измъкне отнякъде 
някаква благинка и ти я подава щедро, за-
щото по-вкусно нещо от споделения залък 
няма...

Сава Василев

Архимандрит Павел Стефанов 
• Ялдаваот. История и учение на 
гностическата религия. 

Фондация „Покров Богородичен“,  
С., 2008

Книгата е резултат на дългогодишен 
изследователски труд. Неслучайно редак-
торът ù Димитър Попмаринов в краткия си 
предговор я нарича „явление в съвремен-
ната българска богословска литература“. 
Към това могат да се добавят още много до-
бри думи за добросъвестността на учения 
и неговата ерудираност, за стремежа му да 
създаде стройна картина на гностическото 
учение, начиная от из-
ворите, от историята на 
феномена, достигайки 
до самото му учение. 
За големите усилия на 
автора свидетелства 
изключително богатата 
библиография. Да, за 
нас, българите, интере-
сът към гностицизма не 
е случаен, свързваме го 
с богомилството – „част 
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от родословното дърво на гностицизма“ 
(по думите на П. Стефанов). Но този инте-
рес никога не е затихвал и зад граница. 
Особено след разчитането и издаването 
на „Евангелие от Юда“, след опитите на мо-
дерния човек да надник не зад завесата на 
каноничното, без ни най-малко да накър-
нява неговата сакрална природа. Намирам 
за особено ценна глава трета – „Учение на 
гностицизма“, без ни най-малко да подце-
нявам предходните. Освен като сериозно 
научно изследване, при това придържащо 
се изцяло към нормите на християнската 
етика и морал, книгата на архимандрит П. 
Стефанов може да бъде възприета и като 
учебник по гностическа религия. Той оба-
че не може да се чете от всеки. Предназна-
чен е за читатели с висока култура и опит, 
свързани по един или друг начин с пробле-
матиката. 

Сава Василев

Яни Милчаков • Социални полета 
на литературата 

УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2009

Солиден том, който заговаря за пробле-
ми, които съвременното литературозна-
ние тепърва ще разисква. (Литературата 
като ценност, литература и социални цен-
ности, литература и политика... Текстът на 
литературата, формиращ или проблемати-
зиращ социалните ценности. Литературата 
като социален феномен.) Аксеологически-
те императиви винаги са предизвиквали 

дебат. След опитите за 
нормативното им нала-
гане следват задължи-
телни жестове за реви-
зиране и отхвърляне... 
Да не говорим за неже-
ланието на модерното 
литературознание да 
се ангажира с темата за 
етическото в изкуството 
и безпределната му го-
товност да релативизи-

ра все в името на отвореността си спрямо 
различията, дори спрямо такива с откро-
вена антихуманна насоченост. Във всеки 
случай днес въпросът дали литературата 
(изобщо изкуството) трябва да възпитава 
и гради стойности, изглежда анахрони-
чен... Книгата на Я. Милчаков обаче иска да 
разбере защо е така. Как се променя ми-
сленето за родната литература, езикът на 
дискурсите, които я периодизират, какво 
се случва в някои от славянските и несла-
вянските литератури през ХХ в. и първите 
десетилетия на новото хилядолетие. Не 
може да не ни направи впечатление, че ав-
торът свободно се придвижва назад и на-
пред във времето, както впрочем и в мно-
гобройните социални и тематични полета. 
В някои от главите и статиите е предпоче-
тен етюдният принцип на писане, в други 
стилът е научно по-суров и категоричен. 
Впечатленията за свободно придвижване 
и неочаквани тематични обрати могат да 
се подкрепят по много начини, но аз ще се 
задоволя с единичен пример: до статията 
„Литературни истории и история на лите-
ратурата (върху „История на сръбската 
литература“ от Йован Деретич)“ стои текст 
със заглавие „Епистолография, биографич-
ност, литературност (за Йордан Стратиев 
и неговите писма до Цвета)“, посветен на 
един прелюбопитен и недотам познат ми-
молетен „роман“ между съпругата на Вл. 
Василев и поета-сътрудник на „Златорог“. 
Разбира се, авторът има своите основания 
и цели. Според мен това е калейдоскопич-
на книга. Нещо повече, поради богатото си 
съдържание, свързано с различни култури 
и периоди, тя създава особено усещане за 
емоционално преживяна, но и професио-
нално промислена лична енциклопедия. 
Енциклопедия на събитията (литературни, 
политически, социокултурни), случили се 
преди всичко в света на литературоведа, 
на автора Я. Милчаков. За това не малко 
допринася и приложеният илюстративен 
материал. По-важно от всичко обаче е, че 
книгата казва много, че се чете с интерес, 
защото засяга проблеми, които са ни изку-
шавали и занимавали, но в повечето слу-
чаи са прошумявали покрай нас за сметка 
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на други, които са ни обсебили. Без съмне-
ние книгата „Социални полета на литерату-
рата“ предварително е избрала своя чита-
тел и той не е масовият. Но е знаменателно, 
че обществото, което не само може да я 
прочете и разбере, но и да я оцени подоба-
ващо, ще се наслади и на удоволствието от 
общуването с нея...

Сава Василев

Радка Пенчева • Творческият 
архив на Емилиян Станев и 
историческите му визии в романа 
„Иван Кондарев“ 

„ЛИК“, С., 2009

Това е втората самостоятелна критиче-
ска книга на Радка Пенчева – нейна док-
торска дисертация, която излиза на пазара 
от ИК „ЛИК“ със спечелен конкурс на Ми-
нистерството на културата. Както и първа-
та – „Литературният архив – недоразказа-
ната памет“ (ИК „Фабер“, В. Търново, 2003), 
и тази избира за свой обект на изследване 
литературния архив, но е съсредоточена 
монографично в едно от основните произ-
ведения на Ем. Станев – първия му роман 
„Иван Кондарев“. Несъмнено най-ценна 
помощ в работата на изследователката ù 
оказва дългогодишната ù дейност на гл. 
уредник на къща-музей „Ем. Станев“ във В. 
Търново, многобройните ù контакти с раз-
лични хора от сферата на културата, както 
и упоритостта и научната ù добросъвест-
ност. За историческата реконструкция на 
събитията около 1923 г. помага изобилният 
документален материал, свързан с регио-
ните на В. Търново, Елена, Дебелец, Кили-
фарево, Нова Загора, както и свидетелства-
та на живи наследници на анархистите от 
онова време. Прегледани са Държавният 
архив във В. Търново, Централният военен 
архив – В. Търново, архивът на СБП, архи-
вът на МВР, разглеждани са обвинителни 
актове срещу участници от септемврий-
ските събития. Специалните благодарнос-
ти на авторката са към съпругата на Ем. 
Станев – Н. Станева (посмъртно) – преди 

всичко за разказите 
ù и запазените от нея 
дневникови записки на 
писателя около създа-
ването на романа „Иван 
Кондарев“. Както и към 
нейни колеги – музейни 
работници, архивари и 
литературоведи... Из-
следването е структу-
рирано в няколко глави: 
гл. I – „Историята като 
предмет на художестве-
но изображение в романа „Иван Кондарев“. 
Историческите събития, лица и факти“, гл. II 
– „Библиографски източници“, гл. III – „Рома-
нът „Иван Кондарев“ – история на написва-
нето, творчески постижения. Емилиян Ста-
нев – философ на българската история“, гл. 
IV – „Фолклорни източници“, гл. V – „Заклю-
чение“, гл. VI – „Бележки. Библиография“, гл. 
VII – „Приложение“. Освен уводните думи и 
заключителния „Именен указател“ книгата 
е богато илюстрирана с коментиран сним-
ков материал в „Приложение“. Избора на 
темата на тази книга авторката обоснова-
ва с липсващи досега изследвания върху 
творчеството на Ем. Станев и „отношение-
то и преценките на писателя за историче-
ските събития и личности“. Тя се е заела с 
нелеката задача да съчетае еднопосочните 
до днес усилия на историци, архивари, ли-
тературоведи и критици в един интердис-
циплинарен подход при решаването на по-
ставения научен проблем. Това ù позволя-
ва да открои специфичния метод на работа 
на големия български писател в работата 
му с миналото, да изясни не само мотивите 
му към избора на историческата темати-
ка, но и целенасоченото му използване на 
различни библиографски, архивни източ-
ници, спомени на хора и др. в създаването 
на романа „Иван Кондарев“. Проследени 
са библиографските източници, послужи-
ли за информация на писателя (по-голяма 
част от които са от личната му библиотека, 
а използваните от други места са посочени 
само като заглавия); проследена е творче-
ската история на този роман, писан цели 
14 години (от 1950 г.), разгледана е излязла-
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та критическа литература за него до най-
новите днешни изследвания, в отделна 
глава изследователката се спира на някои 
фолклорни аспекти на сватбения ритуал в 
романа „Иван Кондарев“ (сватбата на Кос-
тадин Джупунов), описани са фолклорните 
материали (при женитба, при годеж и пр.), 
дадени на Ем. Станев от неизвестен све-
щеник... Без да поставяме под съмнение 
факта, че „Иван Кондарев“ е едно от най-
големите романови постижения на новата 
българската литература, ще допълним, че 
след книгата на Р. Пенчева това убеждение 
се превръща в трайна позиция. Разчитайки 
документите от архива на Ем. Станев, както 
и документи от различни други източници, 
авторката ни налага изводи, „които показ-
ват честното отношение на писателя към 
политическите събития и личности, към 
историята ни от 20-те и 30-те години на XX 
век, от което романът се превръща в ен-
циклопедия на българския бит и живот за 
посоченото време“.

Владимир Шумелов

Младен Влашки • Изография

„Перо“, С., 2009

Между книгите 
на Вл. Трендафилов 
(„Кризата, която об-
надеждава“) и на Мл. 
Влашки има допирни 
точки и много пове-
че разбягвания. Не се 
наемам да кажа колко, 
защото ми е трудно 
да изчисля разликите 
между една „картог-
рафия“ и една „изо-
графия“. Подобно на 

Владо, и Младен държи да бъде разпоз-
нат и прочетен с помощта на личния по-
черк. Книгата е и нещо като равносметка 
– наистина необичайна, разноречива, но 
вярна на следите, оставени във времето. 
А времето е четвърт век. Няма как да не 
се изненада читателят след превъртане-
то на първите страници. Метафорични-

ят език и патината на спомена насищат 
предговарящия текст с човешка топли-
на, аклиматизират към температурата 
на есеистичното четене, докато студия-
та „Пътеводител в изографските полета. 
Четенето“ ни настанява в кабинета на 
учения, в аналитичната лаборатория за 
дисекции на текста и читателското раз-
биране. Не може да не те сепнат опитите 
за графично (таблично) оразмеряване на 
литературното поле, математичните обо-
значавания на комуникативните и рецеп-
тивните процедури... Всъщност книгата – 
сборник от статии, писани през различни 
периоди и с различно предназначение – 
е конструирана наистина „изографски“. Тя 
снема поредица от образи (изображения) 
на литературата и литературното, дина-
мизира възможните прочити на своето 
с чуждото (и обратно), и, не на последно 
място, разширява концентрично собстве-
ното си тематично пространство – от тео-
ретичния, иманентистки зададен прочит 
(„Пътеводител в изографските полета“ 
на четенето и писането) през системата 
на критико-оценъчното мислене и тема-
та за литературния пазар („Литературна 
критика и публицистика. Книгоиздава-
не“), публичното битие на литературата 
(„Медии и литература“), капризната зона 
на сценичното („Театър“), страници за 
писатели, книги и събития у нас и в чуж-
бина, до последните два „Пътеводите-
ля“, посветени на превода и словесното 
шаржиране и пародиране. Да, книгата е 
еклектична, многоречива, разногласна 
– какъвто е животът на литературоведа, 
редактора, писателя, преподавателя Мл. 
Влашки. Разбираемо за професията, ав-
тобиографизмът е текстови, моделиран 
с енергията на жанра и идеите. Правото 
да разказва (автобиографизира) е делеги-
рано само и единствено на въвеждащия 
(предговарящия) текст. Останалото прави 
книгата с многото си лица. Тя пише био-
графията на автора, а не просто на чове-
ка. В нея се оглежда образът на Младен 
в профил – така, както го прави корица-
та. Казват, че профилът е по-интересен и 
неуловим, че двата профила са различни 
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и подшепват различни неща. Този е из-
разил достатъчно чрез себе си и съдър-
жанието на книгата. За другия – не знам. 
Може би ще го покаже следващата книга.

Сава Василев

Катя Зографова • Никола 
Вапцаров: преоткриване. 
Документална сага. 

„Изток–Запад“, С., 2009

Изследването на Катя Зографова „Ва-
пцаров: пре откриване“ се появи в края на 
2009 г. – годината, в която чествахме ве-
ковния юбилей на поета, а той беше впи-
сан в културния календар на ЮНЕСКО. 
Това обаче е на повърхността, то е един от 
поводите за появата на книгата, за много-
бройните други книги и прояви, съпът-
стващи тази голяма годишнина. Иначе ам-
бициите на К. Зографова (Homo Arhivarius) 
имат стари корени. Ето какво пише автор-
ката в „Предисловие“: „Своето неоконча-
телно, продължаващо „Преоткриване“ ра-
ботя с любов и отдаденост от първия ден, 
когато през 2002 г. станах уредник на Ва-
пцаровия музей в София. Парадоксално 
или не, дотогава изследователските ми 
начинания бяха съсредоточени върху 
така наречените „фашисти“, „ренегати“ и 
„буржоазни дами“ (Чавдар Мутафов, Фани 
Попова-Мутафова, Змей Горянин, Йордан 
Стубел и Дора Габе, Славчо Красински, 
Елисавета Багряна...). Удивителното е, че 
го правех преди 1989 г., а когато „избухна 
демокрацията“, застанала отново „срещу 
течението“, се вгледах в съдбовния път на 
Огняроинтелигента – трагична фигура от 
Съпротивата...“ Още в началото трябва да 
отчетем, че това изследване, което К. 
Зографова много сполучливо е назовала 
„документална сага“, е не само историче-
ски коректно, патетично-юбилейно, но и 
дълбоко вчувствано съпреживяване в 
сложната житейска и творческа съдба на 
поета и човека Никола Йонков Вапцаров. 
То „преоткрива“ (буквално) неговата фигу-

ра за бъдещите поколе-
ния, но едновременно с 
това ни разкрива и 
един по-непознат Ва-
пцаров, евристично 
поднасяйки и интер-
претирайки факти и до-
кументи, непознати или 
слабо познати досега, 
опитва се да коригира 
досегашни митологеми 
и исторически неисти-
ни. Всичко това – с не-
изменната историческа и архивистка доб-
росъвестност и с много любов към Огня-
роинтелигента. Така тази „сага“ отговаря 
на „отрицателите“ на Вапцаров след 89-а 
година (всъщност отговорите към същин-
ските „отрицатели“ – може би трябва да 
визираме книги от типа на „Третият раз-
стрел“ на М. Георгиев – са малко, но зато-
ва пък повече са взиранията в днешното 
битие на съдбата поета и неговата култур-
на идентичност, в литературните и извън-
литературните измерения на неговото 
творчество и саможертва, понякога с нуж-
ната доза публицистичен плам, който, 
разбира се, не вреди на обективното из-
ложение на фактите, а и би ли могло ина-
че, когато пишем/говорим за фигури от 
типа на Вапцаров...), но тя е обърната и 
към останалите „поколения“, стреми се да 
примири българина с неговата история, 
да я приеме и обикне; книгата „тълкува“ 
Вапцаров, неговите „Моторни песни“, не-
говите снимки и архиви, неговите прияте-
ли и врагове, топоси от битието и родо-
словието му, за да ни покаже в крайна 
сметка, че „Вапцаров е близък и необхо-
дим за всяко ново поколение“... Тази по-
редна „музейна“ книга на Катя Зографова 
е твърде лична за авторката (но, вярвам, 
не по-малко лични и важни са и нейните 
останали книги) и изпълнена с обич и 
светла символика: завършена е на 3 ноем-
ври (2009 г.) – деня, в който Катя е приела 
Светото кръщение в църквата на с. Бара-
ково, където през далечната 1934 г. са се 
венчали Никола и Бойка Вапцарови. Тя се 
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състои се от 33 текста (някои от тях стоя-
щи като самостоятелни есета или биогра-
фични портрети, колажирани сполучливо 
с текстове от различни жанрове и илю-
стрирани с многобройни снимки, а немал-
ко от тях тук са с първа публикация) – на 
толкова години напуска този жесток свят 
и поетът. Сред тези текстове, които след-
ват хронологията на биографичния порт-
рет, ще срещнем неизвестни страници за 
родоначалниците на поета (Марко Теодо-
рович от Везювия род, хаджи Продан, „ко-
митата“ Йонко Вапцаров, „многоликата 
българка“ Елена Вапцарова), страници за 
ролята на мис Елен Стоун, на братята Кос-
тадин и Димитър Молерови в живота на 
Вапцарови, за Яворов („черната маска на 
Огняроинтелигента“), за Черно море и Ва-
пцаров, за любимите на Вапцаров, за мъл-
чанието на неговата несбъдната любов 
Иванка Димитрова (включена в този мито-
поетичен корпус като реален сюжет – „по-
етът отива на разстрел, любимото моми-
че, въвлечено като конспиратор, е оневи-
нено от Виновния на самия процес и оста-
ва живо, за да жали вечно“), за „Моторни 
песни“ (първа публикация на неизвестна 
рецензия за стихосбирката), за „виновни-
ците“ от процеса срещу поета („Виновна 
ли е Багряна за смъртта на поета, а Кон-
стантин Щъркелов?“), разказ-
„отключване“ за Вап царовия музей в Со-
фия на ул. „Ангел Кънчев“ № 37 (на който 
Катя Зографова е гл. уредник от есента на 
2002 г., приемайки поста от Йордан Каме-
нов, и който „на практика бе отворен за 
посетители“ тогава). Следващите глави ще 
изброя пунктуално, защото дори само 
така поставени като проблеми, те говорят 
сами по себе си за огромната по обем и 
усилия творческа научна работа на автор-
ката: „Един неразгърнат „двубой“ (Вапца-
ров между Богомил Райнов и Александър 
Жендов)“ – като повод за допълнителен 
размисъл ще спомена тук документалната 
книга (цитирана и от К. Зографова) на Б. 
Райнов „Лека ни пръст. Мир на праха ни!“ 
от 2008 г.; „Подстъпи към духовната био-
графия. За библиотеката на Огняроинте-

лигента и за превращенията на цензура-
та при царизма и при социализма“ („Ма-
кар сам да се назовава Огняроинтелигент, 
той никога не позволи Огнярят да доми-
нира над Интелигента у него!“); „За посла-
нията на автографите и за потулените 
приятелства...“, „Поетът и художници-
те“, „Театралът Вапцаров (Ибсен и бъл-
гарската литература. Драмата „Когато 
вълната бучи“), „Неразтълкуваният Ва-
пцаров“ (Променят ли детските творби на 
Вапцаров изградения от тоталитаризма 
монументален образ на поета-работник-
комунист?), „Оняроинтелигентът и тех-
ническият век (Денди-Шлосера и Огняро-
интелигента: един еретичен паралел). 
Мотивът за машината в българската 
литература“, „Прощално“ и „Предсмърт-
но“ – прочит според запазените оригина-
ли“, „История с паметник“ (става дума за 
паметника в Банско от 50-те години на го-
лемия български скулптор Иван Блажев и 
един много ценен негов мемоар за сътво-
ряването му), „Бедни, бедни Вапцаров, ще 
намериш ли някога покой?“ (поясняваме: 
този поразяващ с ударната си публици-
стика текст е с днешна дата – поругаване-
то на гроба на поета в София навръх Баба 
Марта 2009 г. от негови роднини), „Ще вика 
нашето страдание и ще се зъби непри-
ветно...“ (иде реч на епистоларното на-
следство на поета, за книги от типа на 
„Мир на праха ни“ и „Писмо от мъртвец“ 
на Б. Райнов и най-вече – за „Да се чете 
след смъртта ми...“ на Бойка Вапцарова), 
„Чака ме светът...“. Българският Огняро-
интелигент в семейството на европей-
ските поети“ (нека отбележим стимула-
тора на този текст – през 1953 г. Вапцаров 
става единственият български лауреат на 
Международната награда за мир), „Сега за 
мене ти си участ...“ (Испания в българска-
та литература с оглед на Вапцаровата 
поезия)“, „Чудната история на една сним-
ка“ (на този фотодокумент е запечатан миг 
от срещата на Долорес Ибарури и Елена 
Вапцарова – на заден план е Венета Ва-
пцарова, на Националната конференция 
на българските жени от началото на 50-те 
години в София; следващата година по-
смъртно Вапцаров е удостоен в високия 
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световен приз за мир – „случайно ли е 
това съвпадение?“), „Най-яркият епизод в 
следсмъртното битие на поета-анти-
фашист“ (отново се връщаме към по-
смъртното връчване на Международната 
награда за мир и към няколко писма на 
баба Елена до снаха ù Бойка след събити-
ето – косвено доказателство за високата 
нравственост, човечност и чувство за 
справедливост на тази велика българка), 
„Братството на бунтарите (Вапцаров и 
Назъм Хикмет)“, „Завръщането на мете-
жниците (Вапцаров и Маяковски)“, „Бли-
зост в различията (италианският нобе-
лист Салваторе Куазимодо и Никола Ва-
пцаров)“, „Гибелта на многоталантливи-
те (Вапцаров и Федерико Гарсия Лорка)“, 
„Мануел Идалго посади житни класове от 
Кастилия на гроба на поета!“ (един забе-
лежителен „епистоларен триптих“ на забе-
лежителния испански поет и драматург от 
1985, 2006 и 2009 г.), „Парадоксалният за-
конодател на вярата (Вапцаров и чове-
кът на XXI век)“ и „Два послеписа“: „Една 
лична история и панагюрската ми връзка 
с Огняроинтелигента“ и „Животът на Ва-
пцаровия квартал. Музеят на ул. „Ан. Кън-
чев“ 37 в културната карта на София. И на 
света...“. Изследването завършва с ценни 
„Приложения“: бележки около „Текьо ми 
беше върл комита“, „Виновна ли е Багряна 
за смъртта на Вапцаров. А Константин 
Щъркелов?“, „Прощално“ и „Предсмъртно“ 
– прочит според запазените оригинали“... 
Позволих си това разточителство в избро-
яването на подтемите, защото темата „Ва-
пцаров“ и неговата светла кръгла годиш-
нина ни задължават като българи, защото 
голяма част от повдигнатите проблеми 
представлява тема за нова книга, за нов 
прочит на продължаващия вече над 65 го-
дини дебат относно Огняроинтелигента. И 
който книгата на Катя Зографова има ам-
бицията да обобщи, да успокои, да канали-
зира с помощта на документа. Една „доку-
ментална сага“, много четивна, много лич-
на, в която всеки „преоткрива“ Вапцаров 
за себе си. И за света, надявам се.

Владимир Шумелов

Елена Гетова • Йовкови 
вписвания (Контексти, гадания 
и пътувания във „Вечери в 
Антимовския хан“) 

„Фабер“, В. Търново, 2009 

В последните двай-
сетина години се раз-
крива странен фено-
мен – за Йовковото 
творчество излязоха 
няколко книги, докато 
за Елин Пелин, да ре-
чем, изначално считан 
за равновелик на авто-
ра на „Старопланински 
легенди“ – нито една. 
Този факт е показателен 
и заслужава внимание. 
Най-простото (и основателно, разбира се) 
обяснение е, че Йовков е по-адекватен на 
нашето време. От друга страна, отделните 
изследвания навярно се и оттласкват едно 
от друго и влизат в своебразно съревно-
вание на терена на този удивителен худо-
жествен свят, т.е., казано на шега, налице 
е своебразна йовковомания. За мнозина 
тълкуватели явно без „санкцията“ на Йов-
ков не може да се получи висок критиче-
ски авторитет... Книгата на Елена Гетова 
естествено се вписва в тази литературнок-
ритическа „мода“. Може би в нея се скрива 
частица от отговора на въпроса „Защо Йов-
ков?“. Тя не е монографично изследване, а 
включва три текста (един от тях с характер 
на студия), които се вглеждат в една от кни-
гите на писателя – „Вечери в Антимовския 
хан“, произведение знаково, резюмиращо 
и даващо нови формула на Йовковото виж-
дане за света... В началната статия предмет 
на внимание е контекстуалната рамка на 
първите рецензии на книгата, а целта е да 
се покаже, че „Вечерите“ не пораждат най-
изчерпващите рецензентски сюжети за ли-
тературната 1928 г. Изводът е категоричен: 
първите критици не са разбрали Йовков 
така, както сме склонни да го разбираме 
днес. Ако потърсим по-дълбокия патос на 
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статията, който, по всичко личи, е патос на 
цялата книга на Ел. Гетова, то той е пример-
но такъв: крайно време е нашата литера-
турна критика да напусне литературния 
провинциализъм и да покаже онези зна-
чения, които могат да играят роля вън от 
границите на „родното“... Втората статия 
развива познатия проблем за ролята на 
знаците в Йовковия свят до една „поетика 
на предсказанието“. Тя търси чертите на 
гадателните книги и гадателните практи-
ки върху текстовете на нашия писател. За 
нея „Вечери...“ са предсказваща, гадателна 
книга, книга със знамения, чиито „звездни“ 
послания „предстои да се сглобят в пред-
стоящия прочит“. Тук, разбира се, има и 
още нещо: идеята за литературната библи-
отека, това, че Йовковите герои познават, 
четат и цитират книги от други, непретен-
циозни словесни редове. Ако се опитаме 
да потърсим и подсъзнателното на крити-
ческия текст, то е в интуицията за Йовков 
като провидец, пророк, умеещ да вижда в 
бъдното на света... Последната статия „Път, 
пътуване и време“ разглежда хана като 
хиперзнак: създаден в началото като мяс-
то за обективиране на миналото и споме-
на, в края на цикъла ханът се превръща в 
кървава сцена на Историята, онази, която 
помита всичко – хора, спомени, разкази, и 
оставя след себе си само „шепа пепел“. За 
авторката „тази шепа пепел е най-необят-
ната, най-пълната и най-безпределната в 
литературното ни пространство“... Обща 
платформа на трите статии е въпросът за 
това, как литературата диалогизира с от-
миналото и с онова, което предстои. Няма 
съмнение, че подтиците и методологията 
на тази работа са укоренени в постмодер-
ната ценностна парадигма. „Универсализ-
мът“, „библиотеката“, „деконструкцията“, 
„краят на Историята“, „свободната игра“ 
– това са някои от най-важните опорните 
точки в речника на този прочит. Анализът е 
сгъстен, последователен, напорист, увере-
но гони поставената цел... Но защо все пак 
„Вечери в Антимовския хан“? Отговорът е: 
защото в тях има някаква магика, идваща 
навярно от вечерността, неяснотата, здра-
ча, където образите се изгубват сред сенки 

и силуети. „Вечерите е творба, която клони 
към умножаване на вероятностите, а жи-
вотът на героите е място, „където всичко 
може да бъде постоянно разбърквано и 
преподреждано по всевъзможни начини“.

Петър Стефанов

Владимир Трендафилов • Кризата, 
която обнадеждава. Картографии 
на днешното литературно поле. 

„Сиела“, С., 2009

Владимир Трен-
дафилов е автор с 
трайно публично 
присъствие. Пуб-
личността ангажира. 
Изостря сетивата, 
въвлича в полемики, 
но и отваря дебат за 
важните неща. На-
пример за стойност-
ното и стойностите в 
текста и контекста. Стига да имаш принцип, 
опорна точка, личен стереотип. Накратко 
– кауза. Вл. Трендафилов защитаваше и за-
щитава своята от доста време. Създавайки 
творчество и говорейки за написаното от 
другите. Свободно, рубрикално, блогово 
– винаги по запомнящ се начин. Спечели 
си почитатели, опоненти, струва ми се и 
непримирими противници. Но създаде 
собствена картина на литературното поле 
и го означи чрез личните си прочити. Веро-
ятно поради това втората корица настоява, 
че книгата търси важните имена и загла-
вия в сложната динамика на литературния 
процес, но и на фона на по-маловажните, 
в името на идеята за общото съжителство 
и взаимодействие в публичното простран-
ство. По същество: иде реч за сборник от 
статии, по-голямата част от които са публи-
кувани във в. „Култура“, в научни сборници, 
в други периодични издания и в „LiterNet“. 
Добре позната практика, но невинаги 
публикуваното в периодиката може да се 
прероди в книга. Примери колкото искате. 
Успешните пък подсказват друго – че кни-
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гата постепенно се е създавала, пишела 
се е с всеки изминат ден, с всеки създа-
ван текст, защитавайки въпросната кауза... 
„Кризата, която обнадеждава“ се състои от 
три части. В първата си дават среща тео-
ретични и оперативно ориентирани екс-
курси, свързани с литературата и медиите, 
комуникативността, професионализма, 
съдбата на високата литература, превода 
и др. Втората залага на видяното чрез оп-
тиката за по-близко гледане, а резултатът е 
поредица от взирания в автори и заглавия 
от съвременната литература. Проблемите 
за комуникативността и елитарността, за 
пазарните и медийните съдбини на лите-
ратурата плавно преливат от първата във 
втората глава, намирайки своите повече 
или по-малко познати примери в лицето на 
писателите-съвременници (А. Калоянов, 
Ив. Динков, Палми Ранчев и др.). Навярно 
тази е причината статия като „Кризата в 
историческия роман“ да попадне именно 
тук, в тази глава, а не в третата, посветена 
на романа, в това число и на българския 
роман. И в третата глава Трендафилов се 
ангажира с откровена и често неудобна за 
някои от съвременниците преценка, неза-
висимо от поколенческата и естетическата 
им принадлежност (Вл. Зарев, Т. Димова, 
Е. Дворянова, Ем. Андреев и др.). Не, няма 
да намерите всички имена и заглавия, или 
поне не част от тези, които вие харесвате 
или очаквате непременно да застанат на 
фокус. Защото това е лична картография. 
Защитена ерудирано, с препратки към све-
товни образци и практики, но най-важно-
то преживяна от човек, който като че ли 
винаги чете и пише с висока температура. 
Така, както ни се иска – не да съжителст-
ваме на един етаж с литературата и да си 
услужваме един другиму, а да боледуваме 
с нея като едно тяло, в едно легло. Владо 
надникна и провидя надеждното зад гър-
ба на кризата. Книгата му има претенции-
те на сериозно („уникално“) проучване, а 
времето ще реши дали да го потвърди, или 
опровергае. Убеден съм, че ако имахме ду-
зина подобни книги, картографиращи съ-
временното литературно поле, картината 

наистина щеше да бъде по-ясна и по-убе-
дителна.

Сава Василев 

Владимир Шумелов • Цветните 
спомени на греха (етюди, 
критики, фрагменти) 

„Фабер“, В. Търново, 2009

Познавам Владимир Шумелов отдав-
на  – още от началото на 90-те – и мисля, 
твърде добре, за да си позволя лукса да 
бъда в известна степен пристрастна. Не 
смятам това за недостатък. Напротив. Ние 
никога не сме си пестили истините, какво-
то и да ни струваше това, защото животът 
ни в последните 20-ина години съвсем не 
бе лек, тежък беше и твърде сложен. Ще си 
послужа с думи от книгите му: „Но съм да-
леч от мисълта да пиша пасторално. Твър-
де лошо живях през последните години. 
Но времето за писане беше превъзходно и 
пописах добре. Какво мисля занапред ли? 
Няма да ти казвам, защото се изчервявам. 
Хубаво е. Вероятно ще продължа да пиша 
за добрите и за лошите хора, но повече за 
добрите. Ще се мъча не само да ги разбе-
ра, но и да ги обичам, защото без любов се 
раждат само изроди“. Правили сме много 
неща заедно, споделяли. Като писатели и 
ментални нагласи обаче бяхме твърде раз-
лични. Чувствах се неподготвена, не в час. 
От друга страна, бях длъжна – та той бе пи-
сал толкова често за мен. (И ако бъде нес-
кромно – сигурно се е чувствал подобно 
на мен.) Само в последната си книга „Цвет-
ните спомени на греха“ е публикувал три 
рецензии за мои книги. Такава има и в пре-
дишната му критическа книга „Накърни-
мото“, както и в различни специализирани 
издания за литература. А през 2009 г. той 
представи последния ми антологичен 
сборник „Преодоляване на страха“ в рам-
ките на форума „Пловдив чете“, където ус-
пяхме дори да се видим с Евгений Евту-
шенко. Ако трябва да се върна още назад: 
в края на 90-те мой прозаичен текст влезе 
във френското списание за новелистика 
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„Брев“ благодарение на 
Владо Шумелов. Всъщ-
ност много неща във 
великотърновската ли-
тература от последните 
двайсетина години се 
случваха и благодаре-
ние на него – името му 
стоеше в основата на 
формираното още в 
края на 1996 г. Сдруже-
ние на литературни 
дейци „Света гора“ и в 

ядрото на редакторския екип на алманах 
„Света гора“, в което е и до днес – в навече-
рието на десетгодишнината на това вели-
колепно издание. Член е на националното 
Сдружение на писателите в София (от 
1999 г.), съосновател и член на Управител-
ния съвет на създаденото през 2009 г. На-
ционално общество за литература и изку-
ства „Формула 6“ във В. Търново. Преди 
това, в началото на 90-те, беше асистент 
във Великотърновския университет по 
обща лингвистика, беше редактор на при-
турката за култура „Графити“ на седмичния 
великотърновски вестник „Впрочем...“, ре-
дактор и автор на енциклопедични статии. 
Основà и редактира близо петдесет броя 
на отличния вестник за култура „Артфо-
рум“ във В. Търново, който бързо се пре-
върна в национален. Подготви за печат 
един уникален справочник „Литературно 
Търново“, който въпреки че пета година не 
вижда бял свят, надявам се да излезе в 
най-кратки срокове въпреки обструкция-
та на Община Велико Търново към писа-
телската гилдия. Беше измежду съставите-
лите на първите след 1989 г. поетични и 
прозаични антологии на писатели от В. 
Търново, редактор на уникални броеве на 
юбилейни вестници във В. Търново – „Гай-
да“, „Земята на българите“, „Велико Търно-
во“, „Независимост“. Като гл. редактор на 
изд. „ПАН-ВТ“ той стоеше в основата на 
различни съвместни изяви на писателите 
от В. Търново с други градове, сред които 
из да ни я та на на ци о нал ния кон курс за ли-
те ра ту ра и из кус т ва „Ин те лект“, а те след 
1997 г. бя ха про веж да ни съв мес т но от 

Клуб „Ин те лект-2000“, издателство „ПАН-
ВТ“ и Сдру же ние на ли те ра тур ни дей ци 
„Све та го ра“. И не само. В същото време 
Шумелов се утвърждаваше като един от 
важните автори на 90-те години. Публику-
ваше непрекъснато във водещите литера-
турни издания и не правеше компромиси. 
Първите му книги получиха престижни 
национални награди – „Южна пролет“ 
(1995) за дебют и наградата „Дебюти“ на 
фондация „Славяни“ за „Двойно“, „Инте-
лект’ 98“ и „Светлоструй“ (1999) за „Между 
Бекет и Аз“. И нещо любопитно: в анкетата 
на сп. „Език и литература“ (бр. 1–2, 2004 г.) 
за най-изявените български автори и кни-
ги след 1989 г. във В. Търново градът е 
представен с имената на (поезия): Вл. Са-
боурин, Сн. Иванова, Ян. Янков, Ив. Ива-
нов, който през 90-те все още беше в този 
град; в прозата – Вл. Шумелов; в драмата – 
няма имена; в критиката и есеистиката – 
Вл. Сабоурин, Ив. Радев, Ив. Станков, Р. Ра-
дев, С. Василев, Вл. Шумелов. Владо Шуме-
лов участва и в броя за „класическите ав-
тори на 90-те“ на сп. „Ах, Мария и прияте-
ли“ (1999). Всъщност не само аз трябва да 
му бъда благодарна – в двете му критиче-
ско-есеистични книги са влезли текстове 
за десетки и десетки автори, за някои от 
които в друг случай едва ли би станало и 
дума. Шумелов не се страхува да пише за 
различни книги. И тук е мястото да цити-
рам един негов (нов) фрагмент: „Не можеш 
постоянно да пишеш за Кафка, Набоков, 
Хармс, „новия роман“, Еко, Фуко, Дерида и 
постмодерните – като Дон де Лило напри-
мер. Трябва да обърнеш поглед и надолу, и 
наблизо, защото дължим този жест на тво-
рците, които пишат и издават при далеч 
по-трудни условия от своите софийски 
събратя (някои наричат редакторите на 
„Света гора“ антисофиоцентрици, което е 
така, и не. Аз не съм, а и не ми пука). Доста-
тъчни за мен са добрите текстове, обгриж-
вани от качествени критици, и нещата ще 
се подредят.“... Така или иначе започнах да 
говоря за „Цветните спомени на греха“ 
(2009) ... Това е сборник, който продължава 
да развива езика на предишната критиче-
ска книга с есета и критики „Накърнимото“ 
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(2004). „Подгряващият“ темите раздел и в 
двете книги е есеистичният: наречен „Сте-
ни в ушите“ в „Накърнимото“, той спокой-
но би могъл да носи това заглавие и във 
втората. Срещу 13-те „етюда“ от първата 
книга тук имаме 10 текста, някои от които 
по-кратки (като че предназначени за ру-
бриката „Непремълчано“ на „Литературен 
вестник“), а други по-пространни – като 
словото за М. Неделчев или „Фигурата на 
писателя (Великотърновски ракурс)“. Ав-
торът обединява твърде различните като 
обем и тематика текстове от първия раз-
дел на двете книги под името „етюди“, 
имайки предвид, че названието им „етю-
ди“ спрямо есето в случая отразява 
дистинкцията действие (акт, кратко из-
следване) – застой (съзерцание, ностал-
гия, креативно писане и пр.) и стои по-бли-
зо до оная непостоянност, елиптичност и 
разколебаност на „езика на имагинерния 
преход“ (по Ив. Знеполски), която така или 
иначе е положена в лоното на „идеология-
та на прагматизма“ (по М. Неделчев). Пър-
вата книга, отразявайки нетърпението на 
90-те за наваксването от липсите на пред-
хождащия тоталитарен застой, говори за 
книги, автори и проблеми, същностни за 
това изоставане – селекционната и естети-
ческата летва за българската и преводната 
литература е високо вдигната – Хармс, Бе-
кет, Набоков, Вонегът, Уйлям Уортън, Фи-
лип Джиан, Умберто Еко и проблемите на 
семиотиката, Кафка, Маргьорит Дюрас, 
Чарлс Буковски, Мусолини, Капоти, Ален 
Роб-Грийе, Керуак, Мишел Турние, Елиас 
Канети и др. (в областта на превода) и бъл-
гарските: Г. Стоев, Г. Борисов, В. Пасков, Ал. 
Бандеров, Г. Марков, Зл. Златанов, Людмил 
Станев, Георги Господинов, Владимир Са-
боурин, Ивайло Иванов, Снежана Ивано-
ва, Ян. Янков, Ив. Груев, Й. Атанасов и др. 
Авторите от втората книга са само българ-
ски (тук липсва разделът за преводна ли-
тература), представители в по-голямата си 
част на литературата, творена извън сто-
лицата. Естествено, както е посочено в 
уводните думи, този подбор не е репре-
зентативен за най-новата българска лите-
ратура от посочения период, той в голяма 

степен е субективен, дори в някои случаи 
„поръчков“ (например за рубриката „Пре-
глед“ на алманах „Света гора“, а с обзора на 
книгите той се занимаваше и във в. „Арт-
форум“) и не цели преподреждане, йерар-
хизиране или субординиране на автори и 
книги; „по-скоро и двете книги имат харак-
тера на албум (от онези със стари снимки, 
които са подредени хронологично)“, но 
претенциите на автора са към езика, онзи 
„разколебан език“ на имагинерния ни пре-
ход, за който говори в предговорните си 
бележки към „Накърнимото“. „И още – ис-
креността, обективността и, доколкото 
съм успял, смелостта да пиша по начин, от 
който не съм се отказал вече повече от 
двайсет години – пише Шумелов. – Този 
език е колажен, елиптичен (но понякога 
необходимо-досаден в списъчните си 
форми), ексцентричен, в него има малко 
жаргон (постструктуралистки, постмоде-
рен, да речем, но не толкова както в „На-
кърнимото“ от 90-те), цитатен (понякога 
до центонност) и автоцитатен, епатажен, 
авторефлексивен и какъв ли не, но все пак 
– както и в по-голяма част от белетристич-
ните си текстове – аз не съм оня отявлен 
„постмодернист“ (както пише К. Попов в 
книгата си „Стилуети“) или радетел на „кон-
тракултурата“ (според Й. Ефтимов)...“ Та за 
представените книги: едно от оправда-
нията е, че често, твърде често тази лите-
ратура (не-столичната, провинциалната) 
остава незабелязана от големите медии и 
специализираните издания, остава не-
рекламирана, необговорена, а немалка 
част от нея е твърде качествена (или както 
пише Р. Пенчева в „Да бръкнеш с пръст в 
раната“ в последния „Светлик“ на в. „Бор-
ба“, бр. 195 от 14.10.2009 г.: „Всеизвестен 
факт е, че литературата на един народ се 
състои не само от известните, наложили 
се, а понякога и самоналожили се имена, а 
и от по-скромни и неизвестни на читател-
ската публика автори. Особено когато те 
творят и живеят извън столицата“.) Заедно 
с известни български писатели и поети от 
Ст. Загора, Пловдив, Габрово, Варна, София 
и др. български градове от В. Търново са 
представени книги на Ян. Янков, С. Васи-

алманах • Ϛвета гора • 2009 483



Преглед

лев, Св. Андреева, Хр. Медникаров, Сн. 
Иванова, Р. Велчева, В. Давидов, Цв. Дечев, 
Г. Мочуков, Ем. Емануилов, Ст. Цветкова, 
Вл. Сабоурин, М. Маринов, Л. Георгиев. Те 
не са класически венцехваления и полу-
рекламни текстове, те не „разказват“ съ-
държания, а говорят обективно за качест-
вата на книгите, за авторите и техните не-
достатъци и позитиви, положени винаги в 
контекст – литературен, обществен, био-
графичен; в този смисъл контекстът и 
езикът са наистина неоспоримите качест-
ва на тези критически текстове. Вероятно 
не само на мен са направили впечатление 
фрагментите от третия раздел, дал загла-
вието на тази книга (прочее колебанието 
около това иначе малко „лигаво“ и „импре-
сионистично“ заглавие, което поначало не 
пасва на писането на Шумелов, има своето 
обяснение в един фрагмент за Кафка – 
част от заглавието е именно реплика към 
Кафка: “... той [писателят] е изкупителната 
жертва на човечеството, той позволява на 
хората невинно, почти невинно да се на-
слаждават на греха...“). Освен добрия чи-
тател (което е не по-малко трудно от до-
брия писател), освен ерудираност, тези 
фрагменти разкриват и неподозирани кът-
чета от творческата лаборатория на авто-
ра, или, както сам той пише в предговора 
си: “... отвеждат към генезиса на вече роде-
ни и бъдещи цялостни текстове (аналитич-
но-критически или белетристични)“. При-
ключвам думите си към тази книга с два 
цитата от проф. Св. Игов: „Да бъдеш кри-
тик, и днес продължава да бъде най-труд-
ното литературно призвание“, и: „Защото 
само „огледан“ в критиката – като институ-
ция на литературното самосъзнание – по-
токът от книги се превръща в Литература“ 
(цитатите са от електронната публикация 
„Българската литература след 1989 г.“ в 
„Литернет“). А защо не и с фразата на Ат. 
Далчев (която ще откриете почти като па-
лимпсест върху един ъгъл от корицата на 
„Накърнимото“): „За равнището на една 
култура се съди не по поезията, а по кри-
тиката. Голяма поезия имат и примитивни-
те народи“. Моето мнение, а и мнението на 
автора е, че двете книги трябва да бъдат 

четени (разглеждани) като едно цяло: 
стратегията на двата сборника със своите 
наглед елиптични и несвързани помежду 
си текстове е не само „политическото“ го-
ворене в духа на оперативната критика и 
есеистична публицистика, колкото линг-
вистичната (само)идентификация на зна-
ците – литературни, културни, медийни, 
обществено-политически, идеологически. 
И нещо важно, бих добавила – ясно заяве-
ната гражданска позиция, която толкова 
ни липсва и от която толкова много се „па-
зим“, когато говорим за литература, при-
съства почти във всички текстове на този 
автор независимо от техния жанр... Увод-
ните си бележки към „Цветните спомени 
на греха“ Вл. Шумелов финализира с един 
скептичен към силата на писаното слово 
абзац, изнесен и на задната корица. Всъщ-
ност това са думи на безумно влюбения в 
думите и хората човек, какъвто трябва да е 
добрият писател. Може би затова послед-
ното изречение на книгата е следното: 
„Мисля, че книгите могат да почакат, но 
хората не“.

Снежана Иванова

Никола Иванов • Подреждане на 
балната зала. Кн. ІІ. 

Пловдив, 2008

Ясната критика примамва читателите. 
Пристрастията не се скриват зад термино-
логията, а са част от свободата на изслед-
вача да избира за кого да пише и как да 
пише. Така е структурирана и новата кни-
га на Н. Иванов със статии и студии за Ив. 
Динков, К. Ковачева, Н. Попова, Б. Герон-
тиев, Н. Радев, В. Пасков и с признателен 
благослов за изследвачите на българската 
литература – Г. Цанев, М. Цанева и Св. Игов. 
Авторът има своите пазарджишки увлече-
ния, особено когато става дума за Ив. Дин-
ков, но като цяло той „подрежда в балната 
зала“ тези творци, които не са включвани 
в шумните валсове на идеологическата 
система. Добър език, сърцатост на изказа 
и прекрасно чувство за цялост, тъй като в 
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кратки критически 
текстове открове-
нието и анализа об-
хващат почти всич-
ки значими творби 
на разглежданите 
поети и писатели. 
Казвам откровение, 
защото съвестта на 
изследвача е остави-
ла права и чиста пъ-
теката на душата към 
изкуството. 

Радослав Радев

Матей Вишниек • Мансарда в 
Париж с изглед към смъртта 

„Факел експрес“, С., 2009

Една от книгите, които през 2009 г. на-
истина предлагат нещо ново на културната 
публика, е представителният том с пиеси 
на румънския автор Матей Вишниек. Тя 
неслучайно получава финансовата под-
крепа на Румънския културен институт, тъй 
като представя един малко или изобщо не-
познат на българските читатели автор, на-
реждан от европейската критика сред до-
стойните следовници на Йонеско и Чоран. 
От първия той взема модела на театрален 
изказ, а от втория – плодотворния скепти-
цизъм, който дори когато достига до чер-
ногледство и отчаяние, не губи евристич-
ността си на оръдие за постигане истината 
зад видимостта и за благородна провока-
ция на човешката съвест пред лицето на 
абсурдността на съществуването... Абсур-
дисткото изкуство е реакция на изкуството 
(и на човешкото мислене изобщо) там, къ-
дето са нарушени механизмите на социал-
ния диалог. Съответно комуникативността 
като непременно условие за съществува-
нето на човека като субект, а не обект на 
културата, става жертва на цензурата и 
не рядко – на автоцензурата. Тогава един-
ственото условие на твореца да оцелее е 
да избере езоповия език… или да се ори-
ентира към претенциозните естетически 

конструкции, пре-
връщащи социал-
ния абсурд в миро-
гледно отношение... 
Такъв е и подходът 
на румънския писа-
тел Матей Вишниек, 
емигрант от 1987 г. 
във Франция, полу-
чил световна извест-
ност като френско-
езичен автор. Още 
от началото на твор-
ческия си път младият поет и драматург се 
сблъсква фронтално с режима на Чаушес-
ку, който не позволява на нито една от бли-
зо 40-те написани и останали в чекмеджето 
пиеси, един сценарий и роман да видят бял 
свят. Единствено поезията му се преборва 
със свирепата културна подозрителност. 
Дебютира като автор през 1982 г. с поети-
чен сборник, който е добре приет от пуб-
ликата и критиката, а през 1984 г. дори по-
лучава наградата на Съюза на румънските 
писатели за книгата със стихове „Мъдрецът 
по време на чай“... Но философът Вишниек 
не е готов да се откаже от възможността да 
говори публично за вълнуващите го про-
блеми. Както признава, чувства се „ужасно 
изморен от тази битка… Бях изцяло обзет 
от проблемите на взаимоотношенията 
между индивида и властта, на манипула-
цията, на социалната машина, която уни-
щожава, премазва…Това бяха сюжетите, 
които единствено ме интересуваха, тъй 
като исках на всяка цена чрез литерату-
рата да разруша тоталитарната машина“. И 
избира емиграцията, където работи като 
журналист в румънските секции на Би Би 
Си и „Франс Ентернасионал“, паралелно 
подготвяйки се към една смела крачка – 
да започне да пише на френски, правейки 
„по-конвертируеми“ творбите си. Първият, 
при това успешен опит, е пиесата „Търго-
вецът на време“, създадена през 1992 г. и 
издържана в стилистиката на Йонеску и 
Бекет. Понеже голямата тема за абсурдите 
в историята на ХХ век намира най-адек-
ватното въплъщение в литературата на 
абсурда... Именно отказа от творчество на 
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румънски език, който го е карала да се чув-
ства като богаташ, му внушава максимална 
самокритичност и удвоява усилията му да 
не се откаже от литературната стойност, 
заради цената на граждански споделено-
то. Тъй като, за него, тя е основното в писа-
телския труд. На помощ му идва стремежът 
към превръщане езиковата пестеливост 
в естетически принцип... Абсурдитският 
белетристичен стил е сякаш създаден за 
предпочитания от Матей Вишниек драма-
тургичен текст, определян от самия автор 
като текстови архитектурни елементи 
за модулен театър, понеже отделните те-
атрални сцени или фрагменти отричат ор-
ганичната хармоничност в структурата на 
класическия театър, залагайки на ефекта 
на шока върху зрителя. И това е неговата 
реакция на несъгласие с убиване способ-
ността за критическо мислене в „пералня-
та на мозъци“ като универсална метафора 
(„Разчленен театър, или Човекът-кошче за 
боклук“) или с властта на бюрокрацията, 
независимо дали става дума за тоталитар-
ни структури или за европейски практики, 
представени гротесково във фигурата на 
„НАЧАЛНИКА на отдел „безотечественици“, 
визиращ френската ксенофобия („Мансар-
да в Париж с изглед към смъртта“)... Аб-
сурдистките обрати на театралните схеми 
на М. Вишниек чиито пиеси са преведени 
и представени на десетки езици в повече 
от тридесет страни, позволяват на зрителя, 
респективно читателя на драматургични-
те му творби да почерпи мъдрост от при-
видно обхванатия в плен на деменциото 
крупен румънски мислител Чоран или да 
преживее приемствеността с Бекет, да се 
замисли над конфликта на поколенията 
или съдбата на емигрантите, да тъгува с тъ-
гата на „малкия човек“, усещащ се обречен 
в един свят, чиято абсурдност го подтиска 
да такава степен, че блокира практическа-
та му енергия и дори умението да мисли... 
Всеки „-изъм“ е условна рамка, която, кога-
то се абсолютизира като метод, става пре-
калена. Тогава истинският талант сам тър-
си алтернативи. И постига своята същност 
и физиономия, същевременно усвоявайки 
богатството на добрите плуралистични ев-

ропейски културни традиции. Необикно-
вено силни например са словата, посвете-
ни на изобличително-негативните характе-
ристики на Румъния – и на всяка балканска 
страна, – а страниците, посветени на тази 
изпълнена с гняв и болка проза, имат ха-
рактер на висока философска проза... Не 
мога да не поздравя отличните преводачи 
Огнян Стамболиев и Иван Радев, които са 
осъществили един елегантен и прецизен 
превод на сложната, концептуална драма-
тургия на Матей Вишниек, трасирайки пътя 
към реципиентите. Доказвайки, че прево-
дът е онзи нерушим мост на идеите, които 
свързва хора и култури.

Ерика Лазарова

Матей Вишниек • Град с един-
единствен жител (стихотворения), 
Ричард Трети няма да се 
играе, или сцени от живота на 
Майерхолд (пиеса)

„Авангард принт“, Русе, 2009.

Името на Матей Вишниек – свързано 
с румънската и с френската съвременна 
култура (поезия, драма, журналистика) – 
ми беше непознато до превода на Огнян 
Стамболиев. Това е втората книга на М. 
Вишниек, излязла на български език след 
сборника с пиеси „Мансарда в Париж с из-
глед към смъртта“ (изд. „Факел Експрес“, С., 
2009, прев. Ив. Радев и Ог. Стамболиев). На 
книжния пазар през 2010 г. изд. „Авангард 
принт“ представи негова поезия (почти сто 
стихотворения, обединени под заглавието 
„Град с един-единствен жител“) и пиесата 
„Ричард Трети“ няма да се играе, или сцени 
от живота на Майерхолд“. Изданието е под-
крепено от Румънския културен институт. 
Благодарение на усилията на преводача и 
на издателя българският читател се среща 
с оригиналното и модерно творчество на 
М. Вишниек... Поезията на Матей Вишни-
ек е твърде неочаквана и странна. В нея 
се смесват елементи от различни поети-
чески системи – реализъм, сюрреализъм, 
абсурдизъм, подсилени (понякога и про-
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тивопоставени) с немалка доза ирония, 
самоирония и черен хумор. В рамките на 
едно стихотворение се съчетават и кон-
кретиката (предметност, точно описание 
на образите), и абстракцията, и разказът, и 
загадката, реалностите се преобръщат. Те-
мите на стихотворенията са изключително 
разнообразни – градската действителност 
(„Улиците са чисти и дълги“, „Змията на гра-
да“, „Утро в парка“, „Машината, която чисти 
града“), която обаче не винаги се отличава 
от ониричната действителност („Видение“, 
„За времето, в което Питагор сътвори про-
чутата си теорема“), откриване на граница 
между реалността и изкуството (например 
в изключително странното стихотворение 
„За белите кучета“), фиксиране на мимо-
летността („За Историята“), разкриване на 
„вътрешния“ човек („Сега зная защо“). Като 
особен похват се откроява самонаблюда-
телността не само на поета, който пише, че 
пише, но и на творбата, проявяваща се като 
отделно същество и наблюдаваща своето 
пораждане („Стихотворението, което чете 
себе си“, „Сънят на поета, преди да стане 
кон“, „За романа, който пиша“, „Ще седна до 
масичката за чай“, „Аз съм тъжен, само един 
тъжен спътник във влака“, „Много късно“ и 
др.). Изчистеността на фразата се съчетава 
с необичайност, странност, абстрактност и 
парадокс. От това се създава напрежени-
ето в тази поезия. В този смисъл – много 
сполучливо е оформлението на книгата от 
русенския художник Николай Караджов, в 
което изобразителният елемент си взаимо-
действа с абстракцията, цветово се сливат 
небето и водната повърхност, т.е. преливат 
се, отразяват се различните реалности. Ня-
колко малки детайла са загатнати в нена-
трапчиво червено, което също препраща 
към поезията на Вишниек и неговата игра 
с конкретиката. Видяна в нейната цялост-
ност, поезията на М. Вишниек е интригу-
ваща и непредвидима, на места шеговито-
иронична, завладяваща със своята енер-
гичност. Тук енергията е съсредоточена в 
оригинална мисъл или във визионерство. 
Една от съществените ù отлики е освобо-
деността в изказа и в мисълта – така, както 
в стихотворението „Разходка с влак“ лири-

ческият аз подрежда жи-
вота си по начина, който 
му харесва, оставя се да 
бъде подвластен на пър-
воначалния импулс:

и как в последния момент 
си купих
цилиндър –
да, фин и блестящ цилин-
дър!
а по-късно всички, които 
разцелувах
(с цилиндъра на главата!)
от прозореца на вагона,
се почувстваха ужасно самотни и съкрушени,
но никой не реши да го признае.

Откроеният в поезията абсурдизъм 
още повече проличава в пиесата на М. 
Вишниек „Ричард Трети“ няма да се играе, 
или сцени от живота на Майерхолд“. В свет-
лината на абсурдизма комунистическата 
действителност, една от реалностите в 
пиесата, се разкрива в своята тотална, па-
раноична оголеност. Социализмът е пред-
ставен чрез образите на комисиите, които 
заседават и решават дали и как пиесата ще 
се играе, чрез образа на Генералисимуса, 
появяващ се в най-странно време (в къс-
ната нощ в къщата на Майерхолд), чрез 
шизофренното превъплъщение на героите 
(например Таня, съпругата на Майерхолд, 
се превръща в глас на автоцензурата) и 
т.н. Успоредяването на поезията и пиесата 
очертава абсурда, гротеската, иронията, 
наред със сюрреалистичните визии, като 
характерни за поетиката на Вишниек. Пие-
сата на Вишниек е съставена от двадесет и 
една кратки сцени. Главен герой е Майер-
холд – емблематичен руски театрален ре-
жисьор, който заплаща с живота си своите 
разбирания за изкуство. Формално дейст-
вието е представено от многобройни ре-
петиции и критиките, които са отправени 
към режисьора. Основният сблъсък, който 
всъщност води действието, е неприемане-
то на режисьорските решения при поста-
вянето на пиесата „Ричард III“ от страна на 
комисиите и разнородните служби, пред-
ставляващи социалистическия режим. 
Цялостната режисьорска концепция е 
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подложена на безмилостна ревизия: защо 
се поставя точно Шекспир, този съмните-
лен автор от дребната буржоазия, който 
в „Хамлет“ – според една от легендите – е 
изиграл ролята на Призрака; защо точно 
„Ричард III“, а не някоя по-жизнерадостна 
Шекспирова пиеса; неприемлива се оказ-
ва и визията на главния герой (докато в 
трагедията на Шекспир кралят е уродливо 
грозен, в пиесата на Майерхолд той е съв-
сем обикновен); защо облеклото на Ричард 
Трети е съвременно, това може да доведе 
до „опасни моменти“; защо лицеизразът на 
убитите разкрива неуместната тъга; смър-
тта на сцената е аритметично пресметната 
– колко да бъдат оръжията, с които геро-
ите са убити. Става ясно, че всичко тряб-
ва да бъде подменено. В края на пиесата 
Майерхолд приема предложенията, прави 
корекцията на мълчанията, те стават глухи 
мълчания, но всъщност се отказва от пи-
есата – своето дете, заявявайки: „Моето 
изкуство е с отрязани уши!“, защото той 
знае, че всичко, дори и мълчанието, може 
да бъде суфлирано. Защо наистина се по-
ставя точно „Ричард Трети“? Чрез краля, 
символ на властолюбие и жестокост, макар 
и да е отдалечен във времето, Вишниек 
прави аналогия между борбата за власт 
през Средновековието и сталинския пери-
од. Така се създава единният, събирателен 
образ на тиранина, въплъщение на злото, 
непроменим през столетията. Внушението 
се засилва и от режисьорското решение 
на Майерхолд да представи Ричард Тре-
ти облечен с дрехи от съвременността, с 
което се изравнява с Гералисимуса. Аб-
сурдът на живота е пренесен на сцената. 
Комисията с главно „К“ уж се произнася 
върху драмата и спектакъла, а всъщност 
говори за живота. Неслучайно и майката 
на Майерхолд казва: „Тук, в този театър 
става голямо течение. Особено на сцена-
та, дỳха отвсякъде…“. Абсурдно, да, но 
не съвсем! Майерхолд действително уми-
ра по особено мъчителен начин, подло-
жен на психически и физически терор… 
Абсурдизмът на пиесата се проявява на 
няколко нива – едновременно със „съвре-
менниците“ на Майерхолд се появяват и 

герои от неговата пиеса, режисьорът чес-
то е навестяван от Ричард Трети, обсебен 
е от него, а същевременно неговият герой 
се оплаква, че няма никаква свобода. Ос-
таналите герои често променят същността 
си – съпругата Таня се превръща в глас на 
автоцензурата, Майката се оказва изпра-
тена от СРДВ – Службата за разкриване на 
дейността на враговете, Бащата е съпри-
частен към идеологията, нероденото дете 
на Таня и Майерхолд подсвирква, говори, 
подслушва от корема. Книгата на Вишни-
ек „Град с един-единствен жител, „Ричард 
Трети“ няма да се играе…“ представя ори-
гинален, мощен съвременен творец, който 
пише със замах и поразява читателите си 
със сюрреалистичните си нагласи, с абсур-
дистките си тълкувания на близкото мина-
ло и на съвременността. О. Стамболиев за-
служава адмирации, тъй като преводът на 
поетическите и драматургичните текстове 
на М. Вишниек изисква повишено внима-
ние заради обратите, изненадите, култур-
ните и историческите препратки, заради 
„жонгльорствата“ на автора. Чрез стилния 
подбор и с чудесния си превод Стамболи-
ев разкрива богатия регистър от творчест-
вото на Вишниек, а българският читател 
става съпричастен към съвременните ев-
ропейски образци.

Мира Душкова

Мирча Елиаде • Младост без 
младост. 

„Авангард Принт“, Русе, 2008

Странно наистина. Когато през 2008 г. 
държах в ръце ръкописния превод на 
„Младост без младост“, който пуснахме в 
бр. 9 („И“) на алманах „Света гора“, не оч-
аквах, че малко по-късно ще чета цял том 
(550 с.) с „фантастичната проза“ на Мирча 
Елиаде. За което не само аз, но и цялата 
интелигентна българска четяща аудито-
рия сме благодарни – на първо място на О. 
Стамболиев (превод, подбор, предговор, 
ще вметна – и добавените в края на кни-
гата „Летопис за живота и творчеството на 
Мирча Елиаде (1907–1986)“ и „Книгите на 
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Мирча Елиаде“), и, на второ – на Румънския 
културен институт, с чиято финансова под-
крепа книгата е на пазара. За мислител от 
ранга на М. Елиаде може да се пише и гово-
ри безкрайно. Ще спестя суперлативите си, 
защото само информацията от приложени-
ята в края на тома действа потискащо: М. 
Елиаде живя близо 80 години и издаде над 
70 заглавия (на български по-интензивно 
е издаван след 1989 г., и то научните му из-
следвания); зад сухата статистика обаче се 
откроява пълнокръвен живот на световен 
интелектуалец, гражданин на света, един 
от бележитите писатели, есеисти и мисли-
тели на XX век. Голяма част от интелектуал-
ното му наследство е писано на френски и 
английски език, особено след емиграцията 
му в Париж през 1945 г. (преди Втората све-
товна война Елиаде работи на различни 
служби на Запад и странства из Европа), 
но немалка част, особено прозата му, е на 
родния румънски език. („Пиша прозата си 
на румънски, на езика, на който сънувам 
и мечтая.“) За огромното по обем и значе-
ние научно творчество на М. Елиаде няма 
да говорим, макар че то е тясно свързано 
с белетристиката му. „Той е прав – пише О. 
Стамболиев в предговора си „Мирча Елиа-
де – Време и Завръщане“, – че не сравни-
телната митология и история на религиите, 
а собственият му жизнен, интелектуален и 
духовен опит, както и въображение са му 
подсказали неговите художествени обра-
зи. Но темите – и преди всичко Времето – и 
в новелите, и в романите, и в научните му 
трудове са всъщност еднакви.“ Трябва да 
признаем, че селекцията на творбите в на-
стоящия том е достатъчно представителна, 
перфектна и обоснована от О. Стамболиев, 
за да добием пълна представа за белетри-
стиката на Елиаде, за търсенията му в тази 
област на художественото слово и пости-
женията му в нея. (За отбелязване е, че ли-
тературният му дебют е романен – „Изабел 
и водите на Дявола“, 1930 г., но първото си 
литературно съчинение пише още през 
1922 г. – „Роман за късогледия юноша“, 
един автобиографичен текст, който ще 
бъде публикуван едва 64 години по-къс-
но; до началото на 20-те години на XX век 

той е поставил името си 
под 50 научнопопуляр-
ни статии и литератур-
ни очерци... В случая с 
„Младост без младост“ 
става въпрос за селек-
ция „фантастична про-
за“ – понятие условно, 
колкото е да речем „ли-
тературата на факта и 
документа“. Независимо 
обаче как ще я форму-
лираме – „фантастична 
проза“, магически реализъм, интуитивна 
логика, езотерична фантастика и т.н. – по-
нятия, все ограничаващи и недостатъчни 
за дефинирането ù – това е белетристика 
с най-високи естетически качества, която 
няма (почти) нищо общо с днешните поня-
тия фентъзи и сайънс фикшън. Тук впро-
чем е мястото да изтъкнем предимствата 
на тази проза, независимо че още в среда-
та на 30-те години на миналия век, когато 
Елиаде е достатъчно известен, поне в Ру-
мъния, се появяват критики към неговия 
„небрежен“ стил на повествование, за раз-
лика от „по-пластичната и елегантна“ фра-
за в научните му текстове. („Аз мисля, че 
най-важното е какво ни казва една книга, а 
не толкова как е написана“ – е отговорът на 
М. Елиаде.) Ако търсим външни сходства, 
бихме сравнявали неговата проза с тази на 
Фр. Кафка, Р. Музил, Платонов, Булгаков, Д. 
Хармс, Льоса; с У. Еко или Дан Браун и др., 
но тези външни белези опират по-скоро до 
фабулни или сюжетни трикове, до външна 
техника, които „Мостът“ (един от програм-
ните му разкази) отрича. Или както пише 
О. Стамболиев: „Може би затова е почти 
невъзможно да се преразкажат новелите 
и разказите на Елиаде“. Авторът се отказва 
от рамките на историческата хронология, 
за да се очертаят по-добре „координатите 
на „свещеното“ (сакралното) пространство 
и атмосферата“. Според румънски изследо-
вател повествователният модел на Елиаде 
е „митологично-полифонична реч“. Това до-
казва и структурата на разказа „По улицата 
на Спасителя“ – поредица от истории-епи-
фании с отворен финал, без авторът да тъл-
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кува или разяснява тайните на събитията и 
явленията, изпълнени с езотерика и сим-
волика, както и „затъмненията на Възвише-
ното в непосветения свят“. Елиаде продъл-
жава търсенията във фантастичната проза 
на своя знаменит предшественик романти-
ка Михай Еминеску, както и на следващите 
го майстори – Йон Лука Караджале, Гала Га-
лактион, Войкулеску, Ч. Петреску, М. Садо-
вяну и Павел Дан. За разлика от тях обаче 
той пресъздава и тълкува най-вдъхновено 
древната митология в духа на сакралната 
двойка Възвишено – Земно като опози-
ция, но и като взаимно допълващи се по-
нятия. „Аз ще възвърна достойнството на 
метафизичната проза, която пренебрегват 
реалистите, издигнали на пиедестал пси-
хологическия анализ за сметка на спек-
тралния“ – пише Елиаде в Дневника си. И 
още: адаптирайки митовете, митологията 
за съвременното съзнание, той се опитва 
да докаже, че „днешният човек не по-мал-
ко от първобитния се нуждае от митове и 
поучителни истории“. Важен в този аспект 
е „инструментариумът“ от двата финални 
текста на книгата – „Възвишеното и Земно-
то“ и „Митичният остров Евтаназиус“, които 
играят ключова роля към разбирането на 
прозата на Елиаде... За финал – две думи 
за малкия роман „Младост без младост“ 
(заглавие, вдъхновено от румънската на-
родна приказка „Младост без старост“), 
дал име на тома с „фантастична проза“ на 
М. Елиаде. „Случаят“ този път е, че когато 
през човешкото тяло премине електри-
чески заряд с огромен волтаж, това може 
да предизвика в организма мутация. Ос-
вен това такъв мощен заряд (от поне един 
милион волта) не само че нямало да убие 
човека, но щял да предизвика и тотално 
регенериращо действие. На с. 48 Профе-
сора обяснява на своя „пациент“, улучен от 
светкавица, че горните думи са породени 
от интереса на Гестапо към подобни екс-
перименти и най-вече от теорията на д-р 
Рудолф, приближен на Гьобелс. Историята, 
както може да се предполага, е безкрайно 
заплетена и интересна. Може би затова е 
филмирана (1980) от Франсиз Форд Копо-
ла в Балчик и Букурещ за Холивуд. През съ-

щата тази 1980-а романът е публикуван за 
първи път на румънски в Париж; през съ-
щата година Лионският университет „Жан 
Мулен“ предлага М. Елиаде за Нобелова 
награда; следващата 1981 година изд. „Га-
лимар“ публикува романа на френски под 
названието „Времето на един столетник“, 
а през 2008 г. същият роман, в комплект с 
друга „фантастична проза“, излиза и на бъл-
гарски език. Желаем ви приятно четене в 
компанията на Мирча Елиаде.

Владимир Шумелов

Любен Петков • Годишните 
времена.

„Божич“, Бургас, 2009

Странно нещо е рецепцията на една 
книга. Понякога тя започва далече пре-
ди началото на самия тескт: опипване на 
корицата, погалване на книжното тяло, 
внимателно взиране в полиграфските ре-
шения. Това, разбира се, най-често става 
при добре оформени и издадени книги. 
„Годишните времена“ на Л. Петков е точно 
такова издание, солидно, с твърди кори-
ци и небесносин цвят, сред който се вият 
щъркели. Не отминах и текста на задната 
корица, оказал се своеобразна авторова 
ремарка за разбиране на поместените ис-
тории, фрагменти и разкази. “... не мога да 
се примиря, че моят живот е нещо дейст-
вително...“, казва авторът и сякаш затова е 
събрал в книгата си мемоарно-докумен-
талното и фикционалното, преразказаната 
история и лично преживяната. Героите на 
този сборник от повествователни фраг-
менти са исторически личности, писатели 
и художници от нашата епоха, жители на 
Крушевец, странджанско село, с което пи-
сателят е дълбоко свързан, и най-сетне – 
измислени персонажи, като част от тях се 
явяват и „удвоени“, вмъкнати в наратива на 
друга история. Повествователят говори ту 
в първо, ту в трето лице, вмъква разказ в 
разказа, на места речта стига до сказовост. 
Накратко казано, подходът му се определя 
от материала, но и от типа внушение, което 
се търси чрез словото. Макар и нехомоген-
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ни, макар и недотам 
диалогизиращи по-
между си, историите 
на Л. Петков са разка-
зани умело и увлека-
телно, представяйки 
ни един калейдоскоп 
от различни епохи, 
белязани от приг-
лушения трагизъм, 
до нелепостта и ко-
мизма. Безспорен е 
приносът на автора 
в разкриване и допълване знанията ни за 
важни имена от близкото минало и настоя-
щето, и то имена на литератури като Ст. Ка-
ролев, С. Султанов, Р. Ралин, Б. Банов, както 
и на С. Игов, Г. Величков и др. В „Годишните 
времена“ всеки месец си има своята исто-
рия, така навярно у всеки читател на тази 
книга ще остане някакъв образ, някакъв 
разказ, който, без да се опитва да измами 
времето, все пак съвсем по човешки иска 
да остави следа за някого.

Божидар Богданов 

Бранко Йотев • Литература за 
напредък и памет

„Братство“, 2009

Основната идея на победителите след 
двете световни войни е не премахване 
на причините за войни, а наказване на 
победените. В резултат на това България 
и Унгария се оказват единствените стра-
ни в Европа и света, граничещи със свои 
територии, населени със сънародници и 
заобиколени от съседи-врагове. Във враж-
дебните условия на сръбското общество 
се развиват културата и литературата на 
нашите сънародници в Западните по-
крайнини. Те са различни от българските 
и от сръбските и са обект на проучване и 
изследване, на което е посветена първата 
книга на д-р Бранко Йотев „Литература за 
напредък и памет“. Младият изследовател, 
възпитаник на Югозападния университет в 
Благоевград, прави първата стъпка в това 
направление и уверено можем да кажем, 

че е успешна и твър-
да. Обръща се към 
забравените тво-
рци и творчество и 
вдъхва увереност и 
надежди. Надежди, 
че се появява кри-
тик, утвърждаващ 
българските лите-
ратурни традиции в 
особена обстанов-
ка. Тя е литература 
за ограничен брой 

читатели в Сърбия и очаквана с интерес в 
България. В известен смисъл Бранко Йотев 
започва своето критическо и литературо-
ведско творчество в условията, в които за-
почва неговият земляк д-р Кръстю Кръстев 
(роден в Пирот) през 1888 г. Книгата на Б. 
Нотев показва сериозната подготовка на 
автора и дълбокото познаване на състоя-
нието и проблемите на българската лите-
ратура в Западните покрайнини. Благода-
рение на културата нашите сънародници 
опазват езика и съществуването си. Това 
се представя и показва от автора. Дадено-
то приложение представлява своеобразна 
енциклопедия на литературните творци 
и позволява на читателите да получат по-
пълна представа за една литературна сре-
да, колкото близка, толкова и непозната за 
българския читател. Литературният анализ 
на творбите и творците е съпроводен с 
представяне на особеностите и измене-
нията, настъпили в сръбското общество 
въобще и в Западните покрайнини, в част-
ност в началото на XXI век. Книгата ще 
бъде интересна за широк кръг читатели, 
за специалисти и най-вече за политиците, 
защото те са обърнали гръб на нашите съ-
народници и култура в Западните покрай-
нини. Тя е навременна, ценна и полезна. 
Надяваме се, че е искрата, която ще запали 
в обществото ни огъня на родолюбието и 
любовта към сънародниците ни в Запад-
ните покрайнини. Книгата утвърждава ли-
тературата като средство за национално 
оцеляване, връщане на загубените нацио-
нални идеали и национална гордост. „Лите-
ратура за напредък и памет“ на д-р Бранко 
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Нотев носи знания за любознателните, ин-
формация за специалистите и надежди за 
по-добро бъдеще на нашите братя.

Григори Каменов 

Атанас Смирнов • Когато още 
пишехме писма... 

„Аргус“, С., 2009

На 5 септември 2009 г. се навършиха 
100 години от рождението на дряновския 
поет, преводач, публицист, журналист и 
общественик Атанас Смирнов. Книгата „Ко-
гато още пишехме писма...“ излиза именно 
по този случай и съставителство-
то ù е дело на Румяна Пенчева от 
Националния литературен музей 
(същата, която преди няколко 
години направи книга с писмата 
на Атанас Далчев и, да не забра-
вяме, в нея деветдесет на сто от 
писмата са на Ат. Далчев до Ат. 
Смирнов). Всъщност подзагла-
вието на това томче е „Писма на 
български писатели до Атанас 
Смирнов и на Атанас Смирнов 
до сина му“. Веднага някои ще 
попитат учудено: какво Дряново, 
какъв е този Смирнов? И във времена като 
днешните на мнозина въпросът ще се сто-
ри резонен. Все пак ето някои моменти от 
животописа на Атанас Смирнов: Роден на 
5.09.1909 г. в Дряново като Атанас Стефа-
нов Дечев. Учи в педагогическото училище 
в Казанлък (1926–1929). Първа поетиче-
ска публикация през 1928 г. във в. „Глобус“ 
под псевд. Смирнов. През 1929 г. съставя 
поетическия сборник „Ручей“. Член на Ко-
мунистическата партия от 1930 г. Оттогава 
датира и редовното му сътрудничество на 
литературния периодичен печат – в. „Свет-
лоструй“ (с. Щръклево, Русенско, член на 
редакцията), сп. „Гребец“, в. „Литературен 
живот“, в. „Кормило“, в. „Литературен час“ 
и др. Член на Съюза на българските пи-
сатели от провинцията (1934). Превежда 
от руски. От 1939 до 1944 г. е редактор на 
литературната страница на в. „Дряновски 
глас“. През 1940–1944 г. развива активна 

дейност в полза на Комунистическата пар-
тия. Съставя сборника „Писатели дрянов-
ци“ (1943), издава брошурата „Културната 
политика на фашизма и нашите предстоя-
щи задачи“ (1944). През 1945 г. се жени за 
Стефанка Владкова, ражда се единстве-
ният му син Стефан и е приет в Съюза на 
българските писатели (СБП). Активно 
превежда руски автори – Пьотр Игнатов, 
Максим Горки, Аркадий Гайдар, С. Беляев, 
В. Ажаев, Елизар Малцев, К. Седих, С. Сар-
таков, Б. Раевски, Лев Никулин, Николай 
Шундик, Владимир Немцов, Янка Брил, 
Олег Бедарев, Вера Кетлинска, Николай 
Богданов, Вилис Лацис, К. Симонов. Един 
от редакторите на литературния сборник 

„Янтра“ (1966–1967). През 1967 г. 
получава наградата на СБП за 
превод на стихове на К. Симо-
нов. Излизат стихосбирките му 
„Далечно ехо“ (1968), „Избрани 
стихотворения“ (1969), „Ранна 
светлина“ (1974). Участва в т. 6 от 
„Избрани произведения на Пуш-
кин“ (1969–1970). Инициатор на 
творческите празници „Поезия и 
песен на Балкана“ (1970). Умира 
на 26.02.1976 г. в родното Дряно-
во. Разбира се, това не е първата 

книга, свързана с този български писател 
от „дълбоката провинция“. След смъртта 
му се появяват „Атанас Смирнов. Лите-
ратурно-критически очерк“ от Николай 
Димков (1977) и „Преди последния превал. 
Стихотворения, спомени, писма“ (2004) – в 
съставителство на Стефан Смирнов. Какви 
нови щрихи внася последната книга, в ко-
ято преоткриваме романтиката на епосто-
ларния жанр? Преди романтиката – това са 
откритията на документа-писмо, съхранил 
отделни моменти от живота на един чо-
век като проекция на обществения живот 
в синхрония. И ако изпитваме несъгласия 
с отделни писма и автори (представени с 
биографични бележки) с доктрината на 
соцреализма, нейното приложение и пр., 
то не можем да не споменем един знаков 
щрих от биографията на Атанас Смирнов: 
„Оказа се, че Атанас Смирнов е единстве-
ният български поет, спасил едно мазе 
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хора, интелигенцията на Дряново, да не 
бъдат разстреляни веднага след 9 септем-
ври, когато в България са убити хиляди без 
съд и присъда. Е, такива добрини на едро 
никой не прощава!“ (Стефан Смирнов). В 
първата част на книгата „Писма до Атанас 
Смирнов“ ще намерим писмо на Никола 
Вапцаров (от 1928 г.), писма на литератур-
ните му и житейски приятели Паулина и 
Стефан Станчеви от 30-те години, на Георги 
Бакалов от края на 30-те години, на Камен 
Калчев от края на 30-те и началото на 40-
те години, на Димитър Добрев (ред. на в. 
„Светлоструй“) от края на 30-те и края на 
60-те години, на комуниста Иван Владков 
(разстрелян на 22 ноември 1943 г. с Емил 
Попов и Александър Пеев, брат на съпру-
гата на Ат. Смирнов Стефана) от 1943 г., 
на Върбан Генчев (комунист, партизанин, 
убит в сражение на 30 март 1944 г.) от на-
чалото на 40-те години, на Тихомир Тихов 
(известен литературен историк, архивист, 
текстолог, дълги години ред. в изд. „Българ-
ски писател“) от 30-те и 60-те години, на 
Христо Борина (от Пловдив, уредник на сп. 
„Гребец“) от 40-а година, на поета Никола 
Ланков от 40-а година, на Борис Делчев 
от 40-те години, на Рачо Стоянов от 30-те, 
40-те години, на Атанас Далчев от 40-те, 
50-те и 60-те години, на Любомир Далчев 
от 40-те години, на Людмил Стоянов, Крум 
Кюлявков, Христо Радевски, Радой Ралин, 
Христо Недялков (хоров диригент и ака-
демик), Марко Ганчев, Марко Марчевски, 
Константин Симонов, Димитър Симидов 
(прозаик, преводач, внук на поборника и 
издателя Филип Симидов, съден от т.нар. 
Народен съд), Иван Сестримски, Симеон 
Русакиев, Блага Димитрова. Какво ще ка-
жете? А писмата, които сам Ат. Смирнов 
изпраща? Ето до кои: Любомир Дойчев 
(писател, изследовател на Васил Левски), 
Стефан Станчев, Ангел Тодоров, Йордан 
Ветвинов, Кр. Кюлявков, доц. д-р Николай 
Димков, Драгомир Шопов, Михаил Попи-
ванов, а също до жена си и сина си. След 
всяко писмо под линия са дадени сведения 
за по-неизвестни хора и факти, съдържа-
щи се в текста. Книгата е илюстрирана с 
богат снимков материал. Ще оставя без 

коментар самите писма, но без съмнение 
те са интересни и като текстови корпус за 
изследване на различни равнища, и като 
ценен документ за едни отминали времена 
– преди и след „свещената“ дата 9 септем-
ври. Всъщност не самата дата е важна като 
цезура, важен в случая е моралът, високите 
литературни изисквания, които са си по-
ставяли писателите, важно е и достойн-
ството на творците и един от примерите 
на съхраненото човешко и писателско до-
стойнство е този на Атанас Смирнов. Ето 
едно посвещение от Радой Ралин: „На Ата-
нас Смирнов, поета и човека, / превърнал 
Дряново в Мека“.

Владимир Шумелов

Емил Кръстев • Кръговрат.

„Захарий Стоянов“, С., 2008

От вече многогодишния си живот в ли-
тературата знам, че достигането до собст-
вен стил преди всичко е въпрос на морал 
– към себе си и към творчеството, което 
създаваш. Модните увлечения, които за 
кратко те поставят в дадена тенденция и 
озвучават името ти покрай нея, всъщност 
са предателство към собствената приро-
да. Аз от години следя своеобразния и, бих 
казал, ненатрапчив път на Емил Кръстев 
в литературата, който го отведе до успе-
ха на последната му книга „Кръговрат“. В 
случая онова, което имам намерение да 
споделя за нея (ама и за него самия), може 
да се подведе както към традиционната 
рубрика „Редакторът представя“, така и 
към една нейна модификация – „Прияте-
лят представя“. И в двете си качества – на 
приятел и на редактор – имам непосред-
ствени наблюдения върху усилията на 
Емил да осъществи себе си в литературата 
единствено според собствената си визия и 
без значение на това, как би го преценило 
чуждото критическо мнение и къде точно 
би го поставило то сред борците за лите-
ратурна известност. В този смисъл – първо 
за личността на писателя Емил Кръстев, 
защото май стана ясно, че стилът е емана-
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ция на моралната твор-
ческа личност. Колкото 
и да се опитвам да си 
припомня, не виждам 
Емил в някогашното 
писателско кафене, 
удобно настанен сред 
себеподобни, да търси 
в уж фриволни разго-
вори онова, което би 
впечатлило дебнещата 
за тенденции критика. 

По-скоро го виждам спрял за кратък раз-
говор отвън, бързащ да продължи пътя 
си. Той някак свързваше себе си с едно 
сериозно отношение към проблемите на 
екологията и в първите му текстове се съ-
четаваха белетристика, документалност и 
научност. Него сякаш никак не го интере-
суваше чистата проза. Макар че това съв-
сем не беше така. Емил Кръстев осъщест-
вяваше себе си като писател, но по свой 
собствен начин, и стоенето „настрана“ не 
беше нито поза, нито нерешителност. Той 
всъщност винаги е знаел, че истински-
ят успех в литературата идва, когато по-
стигнеш собственото си своеобразие. В 
краткото въведение към „Кръговрат“, оза-
главено (предполагам самоиронично) по 
библейски образец „Откровение“, Емил 
започва така: „Да си писател, е голяма ра-
бота!“, и споделя, че „писателят е роден да 
напише шедьовър“ и той самият няма да 
умре, докато не го напише, но ще отложи 
този момент, „за да живее по-дълго писа-
телят“, нищо, че ще се мята в творчески 
огън. Ако обърнем книгата откъм четвър-
тата ù корица, ще видим от снимката там 
да ни поглежда Емо, намигайки иронич-
но, обърнал тийнейджърската си шапка 
провокативно с козирката назад. Позна-
вайки го донякъде, пък и усетил невед-
нъж трепета, с който създаваше книгата 
си, знам, че самият той е предчувствал 
себепостигането си. Сега за стила. В том-
чето, което ми подари, Емо написа с нес-
крито вълнение: „На Паруш – приятеля, 
от когото за първи път чух някой да казва 

за моя книга – чете се“. Но не става дума 
само за четивността. Фразата, с която 
Емил Кръстев гради текста си, е изчистена 
и ясна, но същият този текст, сякаш след-
вайки потока на съзнанието, неочаквано 
кривва в друга посока, понякога се завръ-
ща в нишката на логиката, но често не го и 
прави. Ако преценим това от призмата на 
псевдо-постмодерността, която обезличи 
много пишещи в последно време, бихме 
заключили повърхностно, че имаме още 
една среща с проза, претендираща за мо-
дерност. Но тук съвсем не става дума за 
търсена модерност, а за вникване в онези 
психични процеси, които движат човека 
и моделират неговите жестове и постъп-
ки. Имам усещането, че Емил Кръстев 
улавя словото, което съзнанието твори, 
малко преди то да се превърне в осъзна-
та реч, излязла от устата. Точно този пласт 
ни поднася той, внушавайки колко дели-
катно психичен е човешкият индивид и 
какви неподозирани подтици го движат 
към едно или друго действие. Никак не 
е случайно, че героят на книгата се поя-
вява пред нас още преди раждането си, 
дочувайки и коментирайки света отвън, 
подготвяйки се за него. Скоро той попада 
в огромната сграда на едно учреждение 
колкото град, колкото света – абсурден и 
неизброден, защото е кръговрат, в който 
пътят към всяка цел само на пръв поглед 
изглежда движение напред, а всъщност 
е иронично връщане към началото. Ав-
торът така е композирал и книгата си, 
озаглавявайки отделните ù части с наз-
ванията на сезоните, завършвайки с „и 
пак зима-пролет-лято...“ По този начин 
той гради една метафора на човешкото 
битие, в което страстите и амбициите из-
глеждат смешни. В крайна сметка става 
дума за многопластова проза и като текст, 
и като замисъл, за която е необходимо на-
прегнато читателско внимание. Емо, дано 
не си написал още шедьовъра си.

Паруш Парушев 
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Христо Карастоянов • Паякът 
(роман)

„Жанет 45“, Пловдив, 2002

Фрагментарно написан роман, с ориги-
нална композиция и много думи (имена на 
хора, заглавия на песни, писма, цитати от 
текстове, жаргонизми, марки на коли, бира 
и какво ли още не), които обличат и разсъ-
бличат собствената ни памет, най-вече за 
90-те години на миналия век, когато започ-
на всичко. Започна онова, което все още 
не е свършило и не се знае кога и как ще 
свърши. Но остави дълбоки белези върху 
тялото и ума ни, както и върху тези на един 
странен мъж, в чиято биография няма мяс-
то за илюзии. Благодарение на него Христо 
пише с едър почерк хрониката на вчераш-
ния ни ден, превърнал се вече в история. 
За страшното, което се случваше близо до 
нас; за Радко Младич, но и за Р. Холбрук, за 
атентатите от 11 септември, за ембаргото, 
наемниците и уж световнонеобходимите 
омиротворители, въобще за хората, които 
не знаят къде да се дянат под слънцето, до-
като чакат или гледат как се люпи змийско-
то тяло на войната от яйцето на най-страш-
ното зло. За един руски герой това е един-
ственият повод да се завърне в родината 
си. Четейки „Паякът“, ставаме свидетели 
на нещо, което отказваме да приемем като 
момент от живота си. Осъзнаваме, че сме 
били част от една адска действителност, от 
която сега ужасно се страхуваме. Сякаш не 
ние, а друг е живял собствения ни живот. 
Сигурно защото единствен потокът на го-
дините е способен да ни пренесе и забрави 
върху някой остров, отстоящ на хвърлей 
място от блажената континентална земя 
на истината. Седемте части на романа, по-
добно седемте котешки живота, побират в 
кожата си 60 фрагмента и един PS. Толко-
ва. Колкото трябва да се каже, без сложно 
увъртане, внезапни обрати, сложни сюжет-
ни ходове. Много оголено, сурово и ясно, 
както се случваше и записваше. С почер-
ка на медиите. На поредните говорители, 
комисари, министри на всякакви работи, 
чието мълчание най-често изкупваха думи 

без съдържание – все 
в интерес на някое по-
редно безпоследствено 
следствие. Важното в 
случая е, че реалните 
имена и събития здраво 
са се вкопали в съдър-
жанието и често ни из-
правят пред дилемата 
за реалността и измис-
лицата. За биографич-
ното и автобиографич-
ното – също. Но защо 
„Паякът“? Защото има две категории хора 
– паяци и такива, които никога няма да 
станат паяци. Независимо дали оцеляват... 
Всеки от нас плете собствената си мрежа. 
Прави го и героят на романа. Авторът има 
своя категориална таблица, според която 
се решава кой измежду човеците е паяк и 
кой има шанс да стане такъв. Парченцата 
живот на героя, разпилени из Балканите и 
собствената земя, изгубени между нашен-
ската и чуждата реч, правят твърде отно-
сителна представата за живеене. Както и 
тази за ценността на самия живот. Всичко 
е като във филм на абсурда. Невъзможно, 
излишно, нелогично. За мерки, граници, 
ценности или традиция и дума не може да 
става. Човекът буквално се тресе от гало-
пиращата под седлото му история и няма 
време да се огледа. Страхува се, че ако го 
направи, ще падне. Спасението е да не ми-
слиш и да не се оглеждаш. Ключова дума 
става думата „оцеляване“. Краевековният 
човек все оцелява и се забавлява. Двете 
презокеански думи ни връхлетяха като 
торнадо. Бяха ни внушени. Заставиха ни и 
се заставихме да ги приемем. И двете на-
веждат към едно – да не мислим. Мислене-
то означава съпротива. А това е опасно. Хр. 
Карастоянов знае как да разказва. Разказ-
ва увлекателно, на една ръка разстояние 
от читателя. Той го чува добре, но изумен 
пред лицето на уж познато-случилото се, 
от време на време му признава, че не раз-
бира нищо. Не разбира защо е трябвало да 
участва в такава история – на ембаргова 
и пирамидна далавера, улични убийства 
и европейски византизъм. Уж тук никой 
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никого не е канил. А може би е канил. Не 
е късно да си признаем. Току-виж ни хрум-
не, че не сме ужасните жертви и потърпев-
ши, а главни герои и отговорни действащи 
лица, пишещи историята. Готови да се гор-
деят с написаното. Че нещо зависи от нас, 
че не сме най-обикновени пешки на голя-
мата шахматна дъска на живота. Всеки сам 
ще си отговори на кривите въпроси и още 
по-кривите питания за началото и края на 
собственото ни имане. „Паякът“, измежду 
многото парадокси, стига до най-важното 
от всички питания: да не би преизобилно-
то ни материализиране с помощта на по-
требителския лукс, тоталната комуникация 
(медии и интернет), политическата прена-
ситеност, инвазията на рекламата, собст-
вените ни вещи, роднини и приятели да се 
окаже в зоната на здрача. Да се превърне 
в знак за собственото ни отсъствие. Или за 
отсъствието на духа. С него, с него си има 
работа писателя! С многозначителната му 
липса! Само че, за да го познаеш или по-
стигнеш, първо трябва да си паяк. Или да 
ти се иска да станеш такъв.

Сава Василев

Иван Митев • Звън

„Опонент“, С., 2009

Иван Митев направи впечатление още 
с дебютния си сборник „Герб“ (1990). Той 
беше последван от други книги с разкази, 
от новелата „Паяк в колба“ и романа „Игра-
та“. В предисловието на „Звън“ белетристът 

споделя, че се занимава 
с минералотерапевти-
ка. А на задната корица 
на изящно оформения 
том с избрани разкази 
и новели е дадена сним-
ката му с причудливо 
минерално изваяние. 
Затова ще припомня 
историята, разказана от 
древния китайски писа-
тел Хан Фей:

Добрият Хе намерил в планината скъ-
поценен камък и го дарил на своя цар. Съ-
ветниците на царя обаче казали, че това 
е съвсем обикновен камък. Господарят ре-
шил, че Хе е измамник и заповядал да отре-
жат левия му крак.

Скоро царят умрял и Хе поднесъл скъпо-
ценния камък на наследника му. Но съвет-
ниците отново потвърдили, че това било 
обикновен камък. Господарят заповядал да 
отрежат десния крак на нещастника.

Несправедливостта и жестокостта 
се наказват – умрял и този цар. На негово 
място дошъл друг, а Хе прегърнал камъка 
си и три дни горчиво плакал. Свършили 
сълзите му, той продължил да плаче с кър-
вави сълзи. Поразен, новият цар запитал 
защо така силно страда. А Хе отвърнал:

– Мъчно ми е, че никой не оценява този 
скъпоценен камък, че обвиняват в измама 
честните хора. Ето защо страдам, а не за 
двата крака, които ми отрязаха.

И действително – оказало се, че макар 
и неприличащ на останалите скъпоцен-
ности, камъкът на Хе бил изключително 
ценен.

Не отнасям тази история единствено 
към минералозахласванията на Ив. Митев. 
Харесвам прозата му и може би го ревну-
вам от тези му занимания, които са го на-
правили значително по-известен. За мен 
последното е несъществено, ала всъщ-
ност той прави литература от това, което 
май на всички им се струва несъществе-
но. Добра и човечна литература, със свой 
ритъм и своя дикция. В нея е диханието 
на живота, който ни подминава, защото го 
подминаваме. Героите на Митев обитават 
така наречените „житейски периферии“. 
Предимно несретници и чудаци, те при-
вличат с естествената неочакваност на 
реакциите си. Писателят ги изобразява 
със сърдечна ангажираност и деликатна 
усмивка. С овладян реалистичен почерк, 
включващ често митологичното и фантаз-
ното, разказвачът представя конфликти и 
екзистенциални същности, кореспонди-
ращи с духа на съвременния човек. Стил-
но-образната доминанта на тази проза се 
определя от сладкодумството, извеждащо 
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на преден план чудното и чудачеството в 
живота. Битовото обикновение при този 
автор придобива изненадващ характер. 
Превръща се в територия на странни от-
ношения, в които се провиждат абсурдите 
на битийното. Писателската гледна точка 
към това наоколо разкрива многообразни 
превъплъщения на емоциите. Прозата на 
Иван Митев е завладяваща и с хуманистич-
ния си лиризъм, и с психологическата си 
дискретност, и с изобретателния ненатрап-
чив хумор – плод както на ситуациите, така 
и на речевата изобретателност на герои и 
повествовател. Читателите на тази книга 
ще открият в нея живописна пластичност, 
увлекателна сюжетност, загриженост за чо-
вешкото. Фразата на Ив. Митев притежава 
своеобразна ритмичност и метафорична 
многопластовост, извеждащи внушенията 
отвъд натуроподобието. Дано читателите 
не пропуснат „Звън“; в събраните тук твор-
би се възраждат добросърдечното слад-
кодумство на писатели, дълбоко свързани 
с народа си. Що се отнася до Хан Фей, той 
бил наклеветен от враговете си. Пред угро-
зата да бъде изгонен от своето отечество 
писателят изпил чашата с отрова. Изчезнал 
(като Биньо Стайков ли?!), за да не бъде 
забравен. Надявам се Ив. Митев да про-
дължи внезапно да се появява, да изчезва 
за по чаши бира в Прага или за по някоя и 
друга конференция из света и отново да ни 
завръща в родината на обаятелното слово.

Владимир Янев

Николай Фенерски • 
Апокалисисът е дело лично

„Жанет 45“, Пловдив, 2009

Познавам Николай Фенерски от края 
на деветдесетте. Правех един вестник за 
култура – „Артфорум“ – от национална 
(струва ми се) значимост; по това време 
(1999) беше седмичник и при мен в редак-
цията идваше въпросният млад човек – 
студент последна година „Славянски фило-
логии“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
Носеше разкази, а май пописваше и стихо-

ве. Като повечето то-
гава. Пред една фев-
руарска седмица на 
99-а в „Артфорум“ из-
лезе неговият разказ 
„Кучета“, а след годи-
на и „Хумано“. „Хума-
но“ спечели II-ро мя-
сто в конкурса на 
вестника за къс раз-
каз под мотото „Да не 
си изцяло на света. 
Да си си в неговата 
светлина. Да ти е под око. Нов“ (Й. Йонеско, 
„Открития“) заедно с „Котлонът, който из-
свири Брамс“ на Я. Янков, а третото място 
бе за Ив. Сухиванов („Лудата“). Събитието 
от март 2000 г. е запаметено със снимки. На 
една от тях му връчвам наградата, на друга 
сме седнали на една маса в интерхотела 
във В. Търново – аз, той, Янислав и Евгени, 
който работеше технически по вестника, и 
пием водки. По това време беше вече же-
нен, с дете, което не го оставяше да спи 
безкрайни денонощия. Живееха в обще-
житията на университета. После завърши и 
се запиля някъде, май към Попово. Обаж-
даше се от дъжд на вятър, но продължава-
ше да пише. Пращаше ми разни неща по 
имейла: великолепният разказ „Жълто“ из-
лезе през 2003 г. в алманах „Света гора“ (и 
който кой знае защо не виждам в дебютния 
му сборник), мисля, че и „Дъждовният есе-
нен ден“ (първи вариант) бе напечатан, а 
сигурно и други. Докъм 2004 г. разменяхме 
по-оживена кореспондения: бе подготвил 
някакъв роман, аз го прегледах и му напи-
сах писмо, а той ми отвърна по имейла: 
„Естествено, в първия момент се отчаях, 
все някога ще трябва да се разделя с илю-
зиите си, дори помислих за литературно 
самоубийство..., но още е рано. Сериозно: 
имам идеи как да претворя замисъла си и 
ще ти ги споделя. Всичко, което си отбеля-
зал, ме дразнеше и мен, но имам слабост 
към тези неща, нали разбираш, знам, че нe 
ми вършат работа, но някаква емоция ме 
свързва с тях. Смятам от цялото нещо да 
остане един или няколко по-кратки разка-
за, като акцентът да пада върху различни 
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по-обособени идеи. Може би още не съм 
готов за романа, а и не го виждам като ро-
ман“. Е, роман не стана (бях му писал за 
„Клошмерл“ на Г. Шевалие и за други авто-
ри, за грешки, произтичащи от едно такова 
дебютно писане и пр.), но сборникът, който 
сега чета, е отчасти цикличен и великоле-
пен; престоял е две години в ИК „Жанет 45“, 
а личи и прецизната редакторска работа 
на Б. Минков. Тези детайли от контекста на 
познанството ни са важни, защото засягат 
възлови моменти в живота на двама ни. 
Впрочем длъжен съм да спомена още един: 
издателят на вестника се изтегли в София и 
той спря на 50-ия си брой (набран, страни-
ран и така неизлязъл), но последната кни-
га, която „ПАН-ВТ“ пусна от В. Търново, бе 
преводната книга „От далечината на вре-
мето“ (2003) на словашкия белетрист Па-
вол Ранков. Преводач на книгата беше Ни-
колай Фенерски, който представи с уводни 
думи и П. Ранков – „едно от най-
привлекателните лица на малко познатата 
ни словашка литература“ (по неговите 
думи); предстоеше и публикуването на вто-
рата му книга „Ние и те / те и ние“ с помощ-
та пак на литературния информационен 
център „Slovia“ в Братислава, което така и 
не се осъществи, мисля. С рецензия за „От 
далечината на времето“ завършва и моят 
критически сборник „Накърнимото“, из-
лязъл през 2004 г. в ИК „Жанет 45“. По щаст-
лива ирония същото издателство публику-
ва и дебютната книга на Николай Фенерски 
„Апокалипсисът е дело лично“ в престиж-
ната си поредица „Гамбити“ през 2009 г. – 
годината, през която Николай навършва 35 
и с въпросите, които всеки творец си зада-
ва на тая възраст. Споменавам, разбира се, 
Ранков по съвсем други причини: и Ранков, 
и аз, и Фенерски, изглежда се вълнувахме 
от едни и същи проблеми, пишехме по 
един сходен начин – в една стилистика, ко-
ято различни критици определят като 
„постмодерен“ наратив. А и бяхме живяли 
едновременно в един „белязан“ географ-
ски топос – Централна и Източна Европа, в 
който дълги години господстваше комуни-
змът. Без да навлизам в познатия дебат за 
постмодернизма, ще завърша този пара-

лел с едно изречение от рецензията си за 
Ранков: „Така или иначе включването на 
термина „постмодернизъм“ в този текст е 
условно и несигурно е обозначаването на 
един литературен поток у нас (и в Слова-
кия) от радикални писатели, скъсали с тра-
дициите на соцреализма (най-общо) като 
такъв. И още нещо: Ранков ми е близък, за-
щото носи менталността на 90-те години; 
защото носи усещането за „изхвърлеността 
си от институциите. И съответно – от ин-
ституционализираните и институционал-
ни езици“ (Й. Ефтимов, „Защо съществува 
или не съществува поколение на 90-те?“, 
ЕП в „Литература плюс култура“, grosni-
pelikani.bg, 25 май 2001 г.); и най-сетне в 
техническо отношение се опитва да реци-
клира оная проза, която за улеснение тук 
ще наречем четивна, „бърза“, „лека“... Ето 
как дойдохме естествено до двете тенден-
ции, ако можем да ги наречем така, в писа-
нето на Н. Фенерски: една – реалистична, 
клоняща обаче повече към чудатостите на 
един Радичков наратив, и втора – постмо-
дерна, в която наративът е основан на раз-
лични похвати и техники от постмодерния 
инструментариум: лесно тук ще открием 
фрагментарното, колажа, нонсенса, паро-
дията (автопародията), иронията, пастиша, 
играта, палимпсеста, цитата (автоцитата) и 
пр. Разбира се, това деление е несериозно. 
(И тук би следвала голямата скоба: Фенер-
ски трудно се вписва в някакви критически 
разпознаваеми рамки на българската про-
за от 90-те години и след това; тя обема го-
лямото пространство от т. нар. „лалугерска 
проза“, ако си послужим с израза на него-
вия редактор Б. Минков от текста му „Нере-
шителната литература“ в сп. „Език и литера-
тура“, бр. 1–2, 2004 г., та до „женската“ беле-
тристика, преминавайки през разнопосоч-
ни търсения, които тук е излишно да фор-
мулираме, но ясно разграничавани като 
типове – „традиционно“, (квази)реалистич-
но писане и „постмодерно“ такова.) Въпре-
ки своята постмодерна обвивка текстът на 
Н. Фенерски е удивително чист, ясен, кри-
стално прозрачен в своя автобиографизъм 
и „автентичност“; авторът владее магията 
да разказва за себе си и едновременно с 
това читателят да чувства историята като 
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нещо лично преживяно (както казваше Хе-
мингуей). Понякога ти се струва, че е ис-
крено наивен, друг път – че те лъже, играе, 
разказвайки сънищата си, но продължа-
ваш да му вярваш, защото, ако не го позна-
ваш, трудно прокарваш демаркационната 
линия фикция–факция – пък и има ли 
смисъл?... Първото впечатление, което 
сборникът „Апокалипсисът е дело лично“ 
оставя, е неговата нехомогенност. И се рад-
вам, че това е така, защото механизмът на 
постмодерната игра работи: текстът пре-
скача от аз-ово повествование, имитирай-
ки живия разказвач, отъждествен с автора, 
към обективното на пръв поглед третолич-
но повествование (от „новия автентизъм“ 
към „учената литература“, ако използваме 
бинарното разделение, което Б. Пенчев из-
ползва в текста си „Бележки под линия към 
90-те“ в броя на цитиранато по-горе списа-
ние „ЕЛ“); действието е базирано обичайно 
в тихата и незабележима „дълбока“ про-
винция, но то прескача и в София, и в Сло-
вакия, и в Русия и Грузия, и в Космоса; по-
вествованието смества еднакво добре пи-
кареската, битовия алегоризъм, фантасти-
ката, поучителния разказ, ониричното и 
реалното. В този смисъл на взискателния 
читател ще се сторят несъвместими напри-
мер разказите „Ръководство за духовно из-
висяване“, „VS изи кил – уред за многократ-
но самоубийство“, „Господарката на марио-
нетките“, „Митичните същества на Северо-
запада“ и „Творителен падеж“, като група, с 
останалите, които също можем да обосо-
бим на групи – „автобиографични“ (най-об-
що), в центъра на която стоят трите „Апока-
липсисът е дело лично“, и „други“. Два раз-
каза – „Близо до сърцето ми“ и „Не съм ал-
кохолик“, завършват книгата, сякаш за да 
доизгладят впечатлението за нехомоген-
ност, което са произвели първата група 
разкази. На мен лично особено ми допада 
„Близо до сърцето ми“, може би защото от 
него блика оная обич към другия, към жи-
вота, оная искреност, оня чувствен автен-
тизъм, без които никоя истинска проза не 
може. Харесвам и много от текстовете, в 
които този чувствен автентизъм (на места 
граничещ с наивизъм, подозирам, дозиран 
и търсен от автора) прави от дребния факт, 

от нищо незначещата подробност и детайл 
„висока“ литература. Авторът вярва в свои-
те сили и живота, пише „леко“ и „интересно“ 
и затова е обяснимо обръщането му про-
тив всяка „тежка“ проза, против „учената 
литература“, против Радичковата тради-
ция дори, защото все още е подвластен на 
онази струна, която ни кара да плачем на-
сън („Ако те боли и не плачеш, значи си се 
разболял от онази нелечима болест, от 
която страдат повечето деца. Къде е мина-
лото? Не може ли да се върна само за един 
ден там, за да си припомня как се плаче-
ше...“). В основната група разкази, които 
можем да подведем под знаменателя „ав-
тобиографични“, езиковата „хладна“ бо-
хемска фриволност, пародията и иронията 
отстъпват на този чувствен автентизъм и 
внимание към човешката интимност, за 
които стана дума, и тогава разбираме, че 
Авторът, за който Барт твърдеше, че е ум-
рял, е жив – Фенерски реабилитира този 
Автор, връща му аурата на Писател, на жив 
разказвач. Знам, че преувеличавам, но ме 
радва фактът, че Фенерски не се оставя 
сантиментът и носталгията да бъдат воде-
щи в неговото писане; той е готов да изжи-
вее живота си хиляди пъти, дори с негови-
те грешки; неговата кратка биография е 
следната: „Роден съм от родители. Ядох. 
Пораснах. Готово“. Готово, ама не. Фенер-
ски казва, че заглавието на книгата е ре-
плика към „Смъртта е занимание самотно“ 
на Рей Бредбъри, но тук алюзията е косми-
чески далечна, иначе топлата връзка меж-
ду двамата е хуманизмът – това толкова 
поизтъркано и отречено в днешния безду-
шен свят понятие. И самотата, и любовта, и 
смъртта... Когато четеш „Апокалипсисът...“, 
разбираш, че част от тоя живот вече е бил 
и твой; въпреки цялата драма на живота си 
изпълнен с надежда и оптимизъм, но раз-
бираш и цялата диалектика на тоя живот: 
„И така нататък. Всичко продължава, но не 
за дълго“ (рефренът, който звучи в тези 
разкази). Това е една книга за Откровение-
то, Апокалипсиса и Страшния съд на всеки 
един от нас в живота, който ни е писано да 
изживеем. А „този е възможно най-добри-
ят ни живот“, уверява Николай Фенерски.

Владимир Шумелов
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Димитър Начев • Не съм виновен

„Слово“, В. Търново, 2009

През 2008 г. писа-
телят Димитър Начев 
навърши 80 години, а 
следващата 2009 г. вели-
котърновското издател-
ство „Слово“ пусна от пе-
чат неговата книга със 
„съвременна проза“ „Не 
съм виновен“. Юбилеят 
предполага биографич-
ни припомняния. Та-
лантливият български 
белетрист, драматург и 

кинодраматург Димитър Начев е роден в 
Средни колиби, Еленско, през далечната 
1928 г. Завършва гимназия в Елена и фило-
софия в Софийския университет. Дълги 
години работи на „културно-просветния 
фронт“ в родния си край – читалищен ор-
ганизатор в родното си село, секретар на 
читалището в Елена; от 1957 г. е в радио 
„В. Търново“, драматург на театрите във В. 
Търново, Шумен и Габрово, журналист във 
в. „Отечествен фронт“, кореспондент на Ве-
ликотърновски и Габровски окръг (области 
днес), редактор в издателствата „Народна 
младеж“ и „Български писател“. Първата 
му публикация е от 1951 г., а първият му 
сборник с разкази „Шепа зърно“ излиза 
през небезизвестната 1968 г. От тогава до 
сега е публикувал многобройни книги с 
разкази и новели, документални повести, 
романи; автор е на пиеси („Клопка“ – през 
1977 г., поставена в Народния театър, „В 
края на сезона“, „Притча за седмия ден“ и 
др.), пише за тв театър („Разсед“, „Абадон“, 
„Зимно разписание“ и др.) и тв сценарии 
(„Кръговрат“, „Нощ без тебе“ и др.). Разбира 
се, това не е всичко, не би могло. Интерес-
но ли е всичко това за днешния (нечетящ) 
българин? Сухи факти. „Не съм виновен“ 
наистина е сборник от „съвременна про-
за“, обединяващ пет разказа (едноименния 
„Не съм виновен“, „Поднебесните зелени 
коне“, „Епикриза“, „И бъди щедър...“, „Раз-

сед“), един роман – „Покушение“, и една 
трагикомедия – „Алабализъм по време на 
нежната революция (По пътя към Рая)“. 
Селекцията е впечатляваща по отношение 
на днешната читателска рефлексия: стари 
(вероятно и редактирани) и нови неща 
съжителстват мирно и хармонично с при-
видно нищо-не-ставащи сюжети – с тексто-
ве, в които фабулната динамика е изведена 
на преден план. Може би малко „встрани“, 
„по-особено“ и „изолирано“ – но повече за-
ради жанра, избраната стилистика, – стои 
„трагикомедията“, която в същото време 
настоява най-вече за актуалност във вре-
мето („нежната революция“). Не съм толко-
ва сигурен в тези думи, разбира се, защото 
текстът може да бъде разигран по разли-
чен начин и сценичното въздействие да 
бъде наистина различно и въздействащо. 
Според М. Тодорова в статията за Д. Начев 
в „Речник по нова българска литература“ 
на БАН (изд. „Хемус“, С., 1994) той е „писа-
тел-урбанист“, който „изобразява живота 
на модерния градски човек, носител на 
комплекси и противоречия“; още: той е да-
леч от „дидактичните морализаторства“, за 
него е характерно „детайлното вглеждане 
в съдбите на хората от големия град“, което 
го насочва „постепенно към драматурги-
ята“, „кинематографичното изображение“. 
Какво можем да добавим, предвид тексто-
вете в последния сборник със „съвремен-
на проза“ на този български писател? В 
тях основна е темата за екологията, която, 
привнесена в обществените отношения 
преди и след 89-а година, е една и съща: 
тя е диктувана от политическите интере-
си (преди уж „държавни“, а днес „частни“) 
и конкретните ù решения са антихуманни. 
В един друг план тази тема е еманация за 
борбата на чистота не само в природата, 
но и в междучовешките отношения, във 
формирането на нов морал и връзки меж-
ду хората и природата (жива и нежива). 
Тази борба, разбира се, е неравностойна: в 
романа „Покушение“ главният герой – пи-
сател и репродуктор на авторовото alter 
ego, демонстрира своята неприспособи-
мост към неморалната и нехуманна пози-
ция на управляващите (по това време ко-
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мунисти) към решенията на екологичните 
проблеми, а борбата му е наричана от тях 
„фобия“, „твърдоглавие“, „авантюра“, „без-
смислено дело“. Опитът му да алармира 
директно „върха“ (Генералния секретар) 
с доклад за замърсяването завършва тра-
гично за него и приятелката му: обвинени 
в „покушение“ срещу Генералния, тя умира 
впоследствие, а той е въдворен в лудница 
(наричана „Ватикана“) – покушение срещу 
какво и на кого срещу какво?; как трябва 
да се борим?; какво е „нормално“ и какво 
не?; каква е цената на компромиса? И пр. 
проблеми, поставяни многократно и чието 
решение едва ли някога ще намери своя 
еднозначен отговор, ако не станат глобал-
ни (както да речем в момента със „затоп-
лянето“ и „озоновата дупка“); понякога, да 
не забравяме близкото минало, те обаче 
се превръщат в политически – фактор за 
смяна на обществената система. От чисто 
техническа страна в романа трябва да из-
тъкнем смяната на гледните точки: героят 
писател си води тетрадка с бележки (днев-
ник), в които участва във 2 л., ед. ч. Ето как 
обяснява този факт в дневника си пред 
следователя след „покушението“: „Пиша 
за „АЗ“-а, действал през деня. Преценявам 
постъпките му, поведението, анализирам 
действията му през деня. Схващате ли? А 
контролирам него. Но „той“ не съм аз. И за-
това използвам второто лице. Забележете, 
не третото. Иначе бих се дистанцирал, бих 
го оправдал, „той“ няма да бъда „аз“. В „по-
ниския“ социален регистър са разказите 
„Не съм виновен“, „И бъди щедър...“, „Епик-
риза“, в които на преден план са изведени 
екзистенциалните проблеми на обикнове-
ния човек – раждане, живот, любов, смърт; 
те са развити по-камерно, изпълнени с 
носталгия, със спомените за отминалато 
време и неговата равносметка, с много 
самоирония. Разбира се, „екологичният“ 
привкус, нонкомформизмът присъстват 
и в „Разсед“, и в „Не съм виновен“, в „Под-
небесните зелени коне“, „И бъди щедър...“, 
без да са развити в основна тема. Именно 
в тези по-ниски социални етажи, в живота 
и практиката на масовия човек се търсят 
отговорите на вечните въпроси за битието; 

по-точно авторът ги поставя, без да дава 
окончателен и еднозначен отговор. „Не 
съм виновен“ е единственият некоректен 
отговор за болестите в едно общество; той 
е белег за липса на гражданско общество и 
обществена отговорност. Актуално, нали?

Владимир Шумелов

Димитър Динев •  
Светлинка над главата

„Рива“, С., 2008

Д. Динев е от авто-
рите, които по инер-
ция причисляваме към 
т.нар. „емигрантска ли-
тература“. Тук веднага 
се сещам за няколко ак-
туални в момента имена 
от последните 1–2–3 
години, които успяха 
да бъдат на гребена на 
вълната: Илия Троянов 
(по-старата книга „Светът е голям и спасе-
ние дебне отвсякъде“, филмирана, която 
едва не спечели номинация за „Оскар“, „Съ-
бирачът на светове“, „Номад на четири кон-
тинента“...), Владислав Тодоров („Дзифт“), 
Капка Касабова („Улица без име“), Милена 
Фучеджиева (дебютът ù у нас през 2001 г. 
„Белият негър“ печели „Южна пролет“, „Ке-
фер или цветовете на малката Ида“, „НеХа-
на“, „Нощен проект“), Захари Карабашлиев 
(„18% сиво“), Красимир Дамянов („Днев-
никът на една пеперуда“), Ружа Лазаро-
ва („Мавзолей“), Иван Владимиров Нав 
(„Смешна метафизика за забавно развива-
щи се“), всеки от тях свързан по различен 
начин с различна държава или континент 
– Германия, Америка, Франция, Испания... 
И не само те. Д. Динев е свързан с Австрия 
(като казах Австрия, се сещам и за един 
друг колега белетрист от там – Иван Въл-
ков, който емигрира почти по същото вре-
ме, когато и Динев, самото начало на 90-те, 
но въпреки книгите си – сборника „Закър-
пеното яйце“, 1993, и романа „Къртица във 
вирпула“, 1998 на нем., с българска версия 
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от 2004 г., нещо изглежда му липсва, за да 
достигне класата и славата на Динев, дано 
не е параноя, защото е нелечима). Нека в 
самото начало приключим с понятието 
„емигрантска литература“ чрез думите на 
самия Д. Динев: „Няма емигрантски език, 
няма емигрантска филология, откъде на-
къде тогава да има емигрантска литерату-
ра? Ако имаше такова понятие като еми-
грантска литература, тогава цялата амери-
канска литература би била емигрантска. 
На мен ми е ясно, че литературоведите се 
нуждаят от нови изследователски полета, 
но крайно време е да се понапънат малко 
и да измислят едно подобаващо понятие, 
а не да го заемат от политическата терми-
нология. Докато в съвременния полити-
чески дискурс понятието емигрант има 
негативна конотация, тя автоматично се 
пренася и в литературния. Понятието еми-
грантска литература е дискриминиращо 
и аз се надявам в най-скоро време да из-
чезне от литературознанието“. (Интервю 
на Бисера Дакова с писателя, в. „ЛВ“, бр. 25, 
9–15.07.2008 г., с. 11).

Едно време, когато нямаше „високи 
технологии“ (за сметка на чавдарчета, пи-
онерчета, комсомолчета, ТНТМ-тата), ходе-
хме на училище и си разказвахме – в часо-
ве, в междучасия – филми и книги, сто про-
цента приключенски, индиански, бойни, 
криминални и любовни. Днес, в епохата на 
хай тек, не четем, повече гледаме. Повече 
пишем, но по-малко четат. Белетристиката 
на Динев ни връща към това позабравено 
удоволствие да (пре)разказваме, към кефа 
от простичките и ясни истории, написани 
третолично-отстранено и имитиращо-
обективно, звучащи някъде пикаресково, 
вицово, дозирани с черен хумор и ирония, 
но почти винаги усещаме в тях витаещия из 
пространствата и времената дух на „нови-
те европейци без родина“ („Франкфуртер 
Алгемайне Цайтунг“), техните болки, стра-
дания и копнежи. Това са запомнящи се ис-
тории. Кинематографични. Десет на брой. 
Ето ги: Първата, „Ледени и горещи душове“ 
ни потапя директно в българския следде-
сетоноемврийски „преход“. След познати 
„бизнес“ трикове главният герой Стоян 
Ветрев (който в началото на дивия капита-

лизъм „обича промените“ и се възползва 
от тях) на финала се озовава в лудницата. 
(Там „вече не обичаше промените“, но е 
късно, пък знаеш ли... Всъщност разказ за 
изгубената човешка душа по пътя на еми-
грацията, из лабиринтите на историята. От 
друга, чисто литературна страна, за да бъ-
дем коректни към немскоезичната рефле-
ксия на тази проза, цитирана и на гърба 
на книгата, „Динев успява да върне душата 
в немската литература“ – „Берлинер Цай-
тунг“, а в разказите му „се смесват славян-
ската душа и немската словесна духови-
тост“ – Дойчландс радио.) Втората история 
носи непретенциозното заглавие „Дамска-
та чанта“. Това е една история, която за-
почва през 1925 г. и завършва в наши дни 
(2001 г.). Могат ли вещите (една дамска чан-
та, да речем) да предопределят съдбите на 
хората и хода на историята? И да, и не. Не, 
ако са обикновени вещи. И да, ако са съши-
ти (чантата) от кожите на ония, които се мъ-
чат да променят хода на историята, самата 
история (младите терористи от атентата в 
черквата „Света Неделя“). В тази история 
вземат участие полицейски инспектор, 
циганин, дъщеря на преуспяващ ръково-
дител на предприятие след 89-а година и, 
разбира се, техните любовни половинки. 
Третата звучи почти вицово: „Да послуша-
ме радио“, както и първият разказ, е с тема 
днешния ден, „прехода“. Преди 10 ноември 
радиото ни праваше „дисиденти“ (кухните 
с бутилките ракия, „Свободна Европа“, „Гла-
сът на Америка“ – и „вече можеше да се го-
вори за съпротивително движение“). Геро-
ят Зарко Кичев обаче не е „дисидент“, едва 
през 87-а той открива радиото във връзка 
със секса („Пусни радиото“, „Хайде да пос-
лушаме радио“ – се превръщат в знаци за 
половото удоволствие, а може би и бъде-
щата любов). Тази връзка между радиото 
и секса се запазва и когато героят се озо-
вава емигрант в Австрия. Един лаконичен 
текст, пропит с горчиво чувство за хумор и 
ирония. Следващият – „Лазар“ – ни пред-
лага съвременен прочит на Новозаветната 
притча за Лазар. Докато циганинът Лазар 
лежи в празен ковчег на път за нелегална 
емиграция в Австрия през Чехия, си спом-
ня дотогавашния си живот. Живот в две 
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епохи, живот в свят, еднакво „зловещ и без-
утешен“ и „преди“, и „сега“, живот, изпълнен 
с вечната борба за насъщния и дребните 
радости на дребния човек. „Ех, какви вре-
мена бяха! Най-добрите в живота ми. Кога 
всъщност започна моята гибел? Може би 
с гибелта на комунизма? Тогава си загубих 
работата... Не.“ Извън трагикомедията на 
живота разказът звучи ведро, облъхнат от 
познатия романтичен патос на борещия се 
човек (да не забравяме, че част от героите 
на тези разкази са и двойно отритнати от 
социума като представители на етнически 
малцинства): „Лазаре, стани!“. Лазар повди-
га капака на ковчега и на 43 години, „възро-
ден“, започва отново живота си в чуждата, 
непознатата му Австрия. По подобен начин 
са разкани и гастарбайстерските (Виенски) 
митарства на Спас Христов и приятеля му 
по съдба Илия в разказа „Спас спи“, рамки-
рани от неговия сън и магическата думич-
ка „Работа!“. Единадесет години в чужбина, 
отминали като сън в търсене на работа и 
работа, за да не бъде екстрадиран. Един 
разказ с хепиенд, толкова рядък за бъл-
гарската проза (финално изречение: „Нечу-
вани са чудесата на живота“). Следващият 
разказ „Акули и глави“ определено стои по-
„особено“ сред останалите. Той разказва за 
съдбата на 70-годишния Ойген Корабльов, 
скитник от украински произход, който жи-
вее във Виена (естествено). В главата на 
Корабльов има акула: „тя беше част от една 
много древна мистерия, която непрекъс-
нато се явяваше в европейската история ту 
като епидемия, ту като благодат, а поняко-
га и като тайно познание“. Във втората част 
на този разказ авторът ни запознава с ис-
торията на тази мистерия – от 700 г. пр. Хр. 
та до наши дни чрез епизоди от личните 
истории на отделни хора (някои от които 
известни исторически личности), докато в 
третата част тези съдби и действия се оказ-
ват свързани кръвно чрез мита за акулата. 
Е, и какво? – ще попитат любопитните. Раз-
бира се, че няма да отговоря, така както ав-
торът не дава рецепти за поведение и гото-
ви отговори. „Читателите не са глупави, ако 
те харесват една история, то най-малкото 
е за това, че е екзотична, а защото е пра-
вдиво и живо разказана, защото имат чув-

ството, че са разбрали нещо за себе си и за 
хората около тях, защото са я почувствали 
близка“ (думи на Д. Динев от гореспомена-
тото интервю) Следват разказите „Новите 
обувки“, „Светлинка над главата“, „Траур-
но бдение“ и „Нищо чудно“, и четирите обе-
динени от емигрантската тема, от живота 
на гастарбайтерите (българи, румънци, 
сърби, чехи, поляци, руснаци, украинци). 
Разкази за частните истории на емигранти, 
за надеждата, страха, риска и скършените 
съдби, за пътя и за новите обувки, за смър-
тта. За оная „светлинка над главата“, която 
може да бъде пътеводна, да те топли, хра-
ни и да ти дава смисъл, но може да бъде и 
част от светлините на един град (свят), кой-
то не познаваме. „Светлинка над главата“ 
е апотеоз на емигрантството (подобно на 
„Елеазар или Изворът и къпината“ на Ми-
шел Турние), защото „емигрантството отва-
ря към света, чрез него става така важният 
обмен на мисли, идеи и опит, без който вся-
ка култура би залиняла“.

Владимир Шумелов

Дамян Бегунов • Рука Бегунова

„Лице“, С., 2009.

По случай 80-годишнината на извест-
ния наш писател-белетрист, сатирик, жур-
налист и скулптор Дамян Бегунов изле-
зе от печат великолепно томче с негови 
разкази, чийто подбор e дело на неговата 
дъщеря и зет му, а редактор е К. Еленков. 
Както следва, книгата е допълнена с цвет-
на и черно-бяла вложка снимки от живота 
на писателя и е илюстрирана от Велин Ан-
дреев, Панайот Гелев, Георги Чаушов, Ген-
чо Симеонов. Разбира се, всички помним 
вездесъщата рубрика „Писа рука Бегуно-
ва“ от в. „Стършел“, която излизаше дълги 
години на първа страница в специална 
колонка, изписана калиграфски от него в 
имитация на старобългарски, стил Омурта-
говата колона (като илюстрация ще цити-
рам финалния текст на книгата, озаглавен 
„Епитафия“: „Тая мраморна гробница си 
издигна фараон Търчи Лъжи, който прибра 
парите ни и премина в не-известното. Но 
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ние, о-печалените, сто-
им на отсамния бряг на 
забравата и, вкаменени 
с празните си торби, го 
чакаме!“). Биографич-
ните бележки за Дамян 
Бегунов (Д. Асенов Да-
мянов) говорят за до-
стойно изживян живот, 
без компромиси. Той 
е от „староверците“, от 
ония, които смятаха пи-
сателството за мисия“ 

(К. Еленков). Роден е преди 80 години в 
с. Бегуновци, Брезнишко, като първо от 
четирите деца на свещеник Асен, чиито 
деди са основатели на манастира „Св. св. 
Безсребреници Дамян и Козма“. Завършва 
Софийската духовна семинария, Института 
за начални учители в Благоевград и след 
години учителстване из бившите Годечка и 
Санданска околии и Перник е приет за сту-
дент в Художествената академия – скулпту-
ра, която завършва през 1959 г. при проф. 
Марко Марков. В следващите години е 
учител по рисуване в Перник, вае паметни-
ци из родния си край, в Елена и на други 
места, участва в изложби и пише. От 1967 
до 1990 г. е в редакцията на в. „Стършел“, 
после – на свободна практика и съдруж-
ник в ООД „Стършел“. Издава сборниците 
с разкази „Линията на живота“ (1983), „Бъди 
неизвестен“ (1987), десетина книжки от 
библиотека „Стършел“. Носител е на награ-
дите: сребърен медал за скулптура (1959), 
„Сребърният пръстен“ на в. „Вечерни но-
вини“ за разказ (1968), две награди „Чудо-
мир“ – 1974 и 1987 г., „Златното перо“ на 
СБЖ. Това е официалната страна на живота 
му. За другата ще гадаем по разказите му, 
много от които носят автобиографичното, 
пречупено през историите на безброй чу-
даци, хитреци, наивници, тарикати, хора 
на духа, хора добри и зли. Хуморът му в 
немалка част е свързан с вечните, днес по-
занемарени, проблеми на християнските 
ценности, а писането му носи онази голя-
ма моралистична сила на най-големите 
български писатели-класици. И няколко 
факта, които стоят встрани от официална-

та биография: през 1956 г. е изключен вре-
менно от Художествената академия като 
студент заради „непредпазливи“ изказва-
ния по време на Унгарската революция; 
той е един от малцината, които не подписа-
ха писмото на български интелектуалци в 
защита на бомбардировките над Сърбия; и 
е един от малкото, които излязоха публич-
но в защита на минната църква „Св. Иван 
Рилски“, която искаха да разрушат, защото 
пречела на сградата на Партийния дом... В 
този сборник има и класически издържана 
къса проза в стила на Елин Пелин, и къси 
импресионистични зарисовки с вицова 
или анекдотична насоченост, които са и 
по-актуални за читателя; във всички слу-
чаи обаче от разказите му струи поезия и 
обич към героите, едно сякаш позабраве-
но от прозата ни романтическо светоусе-
щане за света и отношенията в него. Без 
да е морализаторска, тази проза е мора-
листична в най-добрия смисъл на думата. 
Може би идва от автобиографичното, но 
основният му герой е учителят и това не е 
случайно, защото с него са свързани моти-
вите за достойнството на човека, неговото 
възпитание, обучението му за бъдещия 
живот. След прочита на такива разкази се 
чувстваме духовно обогатени (простете 
за клишето), почувствали и богатството на 
народностния колорит, и стихията на писа-
телския талант. И като всеки голям писател 
Д. Бегунов е роден хуморист, (само)ироник 
и проникновен (народо)психолог, безпо-
добен оптимист. Ето какви ги ражда: „Све-
тии много, а апостоли малко! […] Пълно е 
с преподобия, а безсребърници и деяния 
– малко!“; или: „Какво велико нещо е утро-
то! С петли или без петли, накрая съмва и 
ти става ясно най-после какво трябва да 
правиш. А и как. И с кого. Останалото е 
лесно.“... На задната корица на книгата стои 
един манускрипт, писан от „ръка Бегунова“ 
през лето 982-ро: „Прапрадедите ми съгра-
диха Църногорския монастир. Прадядо ми 
Храно направи къща и кошара за 300 овце 
у Шаковица. Прадядо ми Миялко направи 
къща и хамбар у Долня река. Дядо ми Да-
мян направи къща у Бегуновци. Баща ми 
направи един кокошарник, висок като тра-
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фопост... А аз пък направих това книжле, та 
да ми се смееш, читателю предрагий!“.

Владимир Шумелов

Радослав Парушев • Projekt 
Dostoevski

„Сиела“, С., 2009. 

„Projekt Dostoevski“ е най-амбициозни-
ят и зрял роман на Р. Парушев. Някогаш-
ният моден лайф-стайл автор на разкази 
в престижни лъскави списания като „Его-
ист“, „Хъстлър“ и „Плейбой“, фронтменът на 
„Бърза литература“, спечелил си популяр-
ност още със сборника „Никоганебъдине-
щастен“ и романа „Преследване“, неусет-
но се утвърди като значим и стойностен 
автор, търсещ своето място под слънцето 
и даващ заявка да е сред най-добрите в 
днешната ни съвременна литература. В 
определен смисъл неговата съдба повта-
ря тази на Богдан Русев. Парушев дълго 
парадираше, че е корпоративен адвокат, 
пишещ за удоволствие, но с последната 
си книга доказва, че има не само талант и 
амбиция, но и потенциал да се реализира 
като първокласен майстор на дистопията. 
Защото „Projekt Dostoevski“ е великолепна 
дистопия, съпоставима с „12 маймуни“ на 
Тери Гилиъм, „Майстора и Маргарита“ на 
Булгаков и „Чапаев и пустота“ на Пелевин. 
В псевдолежерен, а всъщност изпълнен 
с дълбок вътрешен драматизъм стил, Па-
рушев ни представя леко, непринудено, 
увлекателно своя най-значим роман. Той 
е едновременно страшна и романтична 
приказка за странстванията на главния 
герой – безработния банков служител 
Алексей К., из порталите на времето, до-
като накрая открие голямата си любов в 
лицето на Настася Фьодоровна, гротескна 
антиутопия за парадоксите на днешния, а 
и вчерашния ни ден, суров и горчив раз-
мисъл за абсурдите на корпоративния 
капитализъм и същевременно иронично 
разследване на поредния медиен кух ме-

гапроект, свързан с из-
даването на втория том 
на „Братя Карамазови“, 
уж написан от Досто-
евски през 1886 г. и по-
явил се в столицата ни 
Света София (футурис-
тичен микс между Ис-
танбул, Ню Йорк и Со-
фия) през 2008 г. И защо 
втори том на „Братя Ка-
рамазови“?!... А защо не, 
след като четохме края на „Евгений Оне-
гин“, дописаните два тома на „Отнесени 
от вихъра“ и тайните евангелиета, които 
не са включени в Библията. В добре гар-
нирания и обмислен коктейл е възможно 
японският професор Накасото Мицушима 
да се окаже най-добрият спец по Досто-
евски, тайният агент на царската охранка 
Тимофеев да се превъплъти като откри-
вателя на ръкописа, като самия Достоев-
ски и като шеф на директорския борд на 
гиганта „Енергопрогрес“. В този аспект не 
се учудваме от появата на Ставрогин като 
царски агент, нито от благото присъствие 
на самия Достоевски, приемащ за напълно 
нормално да бъде посещаван от гости от 
други измерения, като Алексей К., двой-
ник на неговия Альоша Карамазов и алтер 
его на самия Парушев, нито пък от чудо-
дейното спасяване на Алексей К. от дъно-
то на Балтийско море на борда на кораба 
„Deux ex machina“. В „Projekt Dostoevski“ 
има страхотно чувство и логически обо-
снован сюжет. Има емоции, необикновено, 
хипнотично настроение, все едно гледаш 
риалити шоу на плазмен екран, има ин-
тересни и готини персонажи, прекрасно 
пресъздадени лафове от тарикатския жар-
гон на софийската бохема и ъндръграунд, 
има тъга и печал, добре разказана история 
и неочакван, че дори и старомоден финал. 
Откъдето и да я погледнеш – яка книга. На-
писана добре и доставяща удоволствие. 
Това е роман, който разбива традицион-
ните ни представи за литературата, тъй 
като в нея има както в живота секс, кал и 
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аплодисменти. В „Projekt Dostoevski“ звучи 
пулсът и езикът на днешното юпи поко-
ление. То се вълнува от правене на пари, 
преживяване на силни емоции, от сбирки 
с екстазни сблъсъци, от неясни и трудно 
уловими духовни щения. То е обременено 
от разкъсаните междуличностни отноше-
ния, отровено е от реклами, стратегии и 
кампании, вярва само в прагматичния си 
усет, въпреки че носи и щипка романтика 
в съзнанието си и именно затова е готово 
и да рискува понякога за обречени каузи. 
Което пък означава, че не е съвсем загубе-
но и смачкано от тежестта на виртуалния 
бизнес. А Радослав Парушев определено 
се очертава да е сред най-добрите анали-
затори и хроникьори на това юпи-сайбър 
поколение. Може би е нашият нов Брет 
Ийстън Елис? Искрено му пожелавам да 
продължи напред и нагоре своето разви-
тие. Посоката, очертана от „Projekt Dosto-
evski“, е правилна и ползотворна.

Борислав Гърдев

Деньо Денев • Трохи от светлина 
(Впечатления и пътешествия). 

„З. Стоянов“, С., 2008

Не, това не е пъте-
писна книга. Или почти. 
Тя събира в едно споме-
ните и настоящето чрез 
едно пътуване в света 
на Словото, на писано-
то критическо слово за 
известни и неизвестни 
български творци (пър-
вата част „Впечатления 
от книги и творци“), но 
тя е обърната и към са-
мия автор (втората и 

третата част носят съответно наименова-
нията „Пътешествия сред думи и звезди“ и 
„Поетическият свят на Деньо Денев, видян 
от Динка Гиндева“). Кой все пак е Деньо 
Денев? Ще си послужим с думите на Мин-
ко Бенчев от текста му в книгата „Изграде-

на литературна личност“: „Това, което бяха 
Петър Алипиев за Варна, Иван Николов за 
Хасково, Добромир Тонев за Пловдив, това, 
което са Таньо Клисуров и Неделчо Ганев 
за Стара Загора, Здравко Кисьов за Русе, 
Красимира Зафирова за Перник... – това 
е Деньо Денев за Сливен. Тези, пък и ред 
други поети и писатели от по-ново време, 
аз свързвам с привлекателното в профила 
на провинциалния ни литературен живот“. 
Знайно е, че „провинциалният ни литерату-
рен живот“ ражда отлични чада, а „добро-
то литературно име да се направи и без в 
прозореца ти да наднича Витоша“ (М.Б.). В 
прозореца на Деньо Тодоров Денев са над-
ничали Сините камъни, още от самия край 
на далечната 1946 г. Сливен – градът, освен 
на стоте войводи, и на плеяда забележител-
ни български творци – писатели, художни-
ци, музиканти. Завършва висше химическо 
образование в Бургас, а от 1990 г. е гл. ре-
дактор на „Сливенско дело – независим“. 
Член на СБП и на СБЖ. Издава десетки кни-
ги с поезия (първата е „Ахилесова душа“ от 
1982 г.) и критика и публицистика (първата 
критическа е „Соло за пеещ часовник“ от 
1993 г.), пише и поставя моноспектакъла 
„Тъга по България“ (1993–1994), съставя 
антологията „Български поети“ (изд. „З. Сто-
янов“, С., 2003)... През 1998–1999 г. изд. „За-
харий Стоянов“ публикува две томчета с 
„избрано“ на Д. Денев: „Сол, вода и звезди“ 
(стихотворения) и „Слънцето се изповядва 
в черква за птици“ (критика, публицисти-
ка и есеистика). Останалото е в думите на 
другите за него и неговото творчество във 
втората и третата част на книгата „Трохи от 
светлина“ – слова на П. Тонков, Св. Игов, Ив. 
Станчев, Ив. Цветков, Кр. Минкова, М. Миле-
ва, Д. Кудева, Й. Йорданова, Й. Калайков, П. 
Лозанов, В. Георгиев, Хр. Черняев, П. Анчев, 
З. Недев, М. Бенчев, Ив. Гранитски, Д. Гинде-
ва. Ето как започва текста си Ив. Гранитски: 
„Малцина са в съвременната българска по-
езия творците, които така безжалостно се 
подлагат на професионална дисциплина и 
нравствен самосъд както Деньо Денев. За 
почти три десетилетия този автор, за разли-
ка от редица свои колеги, издава рядко, и 
то след изключително прецизна подготов-
ка на текста. Неслучайно един от неговите 
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естетически кумири е Ат. Далчев“. С текста 
„Баща на поети“, посветен на 100-годишни-
ната на Атанас Далчев от 2004 г., се открива 
първият раздел на книгата „Впечатления 
от книги и творци“, в които авторът се из-
явява като литературен критик. Тук ще на-
мерим слова за „вечносвятата“ Багряна, за 
феномена Р. Ралин, за хумориста П. Незна-
комов, за Ст. Пенчева, Н. Вълчев, Хр. Фотев, 
Я. Петров, П. Парушев, П. Анчев, Ив. Гранит-
ски, М. Шопкин, Й. Калайков, В. Радинска, М. 
Петкова и др. „Като критик – пише за него 
З. Недков – той показва в рецензиите си, че 
владее изкуството да се самоограничава, 
да локализира нещата. Рецензиите му са 
групирани около два принципа: или авто-
рите са родом от Сливенския край, или кни-
гите им са от така наречените „погранични 
зони“ на литературата“. Независимо обаче 
какви са авторите – „сливенци“, „бургазлии“ 
(„Носталгичен спомен за трима бургаски 
поети“), „софиянци“ или Махатма Ганди 
(„Моят път към истината“), Д. Денев търси 
пътища да проникне в света на твореца, да 
разгадае неговите професионални тайни 
и поетически мечтания, да открие общото 
между тях – как се става „махатма“, т.е. вели-
ка душа... Признавам си: в началото четях 
тази книга предубеден в професионалните 
клишета (в лошия им смисъл), че въпреки 
всичко има „провинция“ и „център“, че има 
„две български литератури“, които имат 
малко (или почти никакви) допирни точки. 
И други подобни. След като затворих кори-
ците на сборника „Трохи от светлина“, бях 
убеден – тези клишета са пълни измишльо-
тини. Не знам от кого, но ще проверя.

Владимир Шумелов

Димитър Атанасов •  
Македонска тетрадка

Пловдив, 2009

Към Македония българинът пътува с 
две транспортни средства – историята и 
автомобила, но с една душа. Знаково Дими-
тър Атанасов е решил да отвори вратите с 
Рупите, свързани с баба Ванга и Самуило-
вата крепост в Ключката клисура, но не за 

да натовари с трагизъм 
пътеписа си, а по-скоро 
да открои силата на на-
шата жизненост. Затова 
и прекрасното му чув-
ство за хумор просвет-
ва като звезда Керван-
джийка в ясна нощ. Лю-
бопитството на очите, 
чрез които се откриват 
неизбежните сходства, 
защото и там, и тук си е 
все нашенско, се съче-
тава със строгия поглед на историческия 
анализ – всяко селище, през което минава 
групата, е хронологично осветлено, така 
че да се осъзнае българското му минало и 
македонското му настояще чрез болката от 
разделението. „От една планина вода пием. 
Земята е същата, гората е същата, птиците 
са същите, звездите са същите, небето е 
едно, една вяра сме... Хората близки, дър-
жавите различни...“. Без тази болка не може 
българин да пише за Македония, но Ди-
митър Атанасов е намерил мярата – той е 
сладкодумник и полемист, необременен в 
любопитството си, но обременен с история, 
примамен за общуване с философската 
нагласа, че „животът е такъв, какъвто е. За 
предпочитане е да му се радваме“ . Затова 
и пътеписът му не спестява истините, но не 
спестява и живота – богат и пъстролик, кой-
то, надяваме се, ще ни обърне лице с лице, 
за да се погледнем най-после в очите. Тази 
книга ни помага „да извървим своята пъте-
ка от нас до тях, от тях до нас“. Започваме от 
пътеписа, защото трябва да се припознаем.

Радослав Радев

Иванка Денева • Кръстопъти и 
ветрове

„Български писател“, С., 2008

Трудно е да се определи жанрът на ро-
мана: дали това е родова сага, художестве-
на историопис на един регион, или няка-
къв вид национален епос. Прави впечат-
ление амбициозният, почти балзаковски 
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замах в намеренията: 
да проследи чрез ня-
колко семейно-родови 
истории живота в Сли-
венския край, а оттам 
и най-важните черти 
на българския живот 
от Възраждането до 
днес. Въпреки нейните 
650 страници творбата 
не е завършена (пред 
нас е само първа част) 
и е трудно да се даде 

окончателна преценка доколко тя успява 
в своето амбициозно намерение. Романът 
съчетава две силно обособени повество-
вателни линии – жизнените истории на 
два рода са дадени на фона на пространни 
очеркови отстъпления, представящи въз-
ловите особености на историята, полити-
ката и стопанския живот у нас. Избраната 
поетика, съчетала стилистичните белези 
на съчинения от типа на Симеон-Радеви-
те „Строители на съвременна България“ и 
нещо от психологическата проза на Г. Рай-
чев, поставя на изпитание рецептивните 
нагласи на читателя, който е принуден да 
изобретява постоянно алтернативни кон-
цепти на осмисляне, търсейки съподчини-
телната логика на двата плана. Противно на 
очакванията, формирани от други подобни 
творби, двете линии на повествование не 
се пресичат, обществената е само екран, на 
който се проектира психологическият жи-
вот на българина. Ако има някаква връзка 
между тях, то тя е силно опосредена – из-
раз на по-особен възглед за романовото 
единство на обществено и индивидуално 
начало. Трайно е усещането, че с този ро-
ман писателката целенасочено търси своя 
„земя“ върху литературно-географската 
карта, за да я обживее естетически и да ù 
даде митични измерения. Името на тази те-
ритория е Сливен – място, в което е опазен 
свободният дух, където съжителстват хар-
монично различни етнически общности, в 
което възраждането на българското нача-
ло стига един от своите апогеи. Но може би 
точно по тази причина сливенският край се 
превръща в център, от който се наблюдава 

по-голямо пространство, обемащо грани-
цата на националното и даже излизащо 
извън него. Основната метафора – кръс-
топътят, се разпада на множество дери-
вати от различно естество – историческо, 
географско, морално, лично, обществено 
и пр., които в своята съвкупност чертаят 
подтекстовата линия на романа, неговите 
морално-философски импликации. Няма 
съмнение, че имаме работа със сериозен 
писател, натрупал богати жизнени наблю-
дения, умеещ да постигне автентичност и 
убедителност на изображението, опитен 
белетрист-психолог, вещо вникващ в из-
менчивостта на човешкия характер, в ла-
биринтите на душата. Това е битово-психо-
логическа проза от много добро качество. 
Уж битовизирайки, тя постига екзистенци-
ални стойности, които намират проверка в 
личния опит на читателя. Присъща ù е она-
зи магия, при която неусетно се смесват 
единичното и всеобщото... В теорията на 
Бахтин за романа има едно утвърждаване, 
на което малцина обръщат внимание – че 
повествованието, колкото и богато да е 
на смисли и похвати, не може да постигне 
целта, ако не е екзистенциално укоренено. 
За реалистичния тип проза това е аксиома. 
Независимо от възможните възражения – 
най-вече в посока на спорната комплимен-
тарност на очерковото и монопсихологи-
ческото повествование – у Ив. Денева впе-
чатлява необикновената битийна укорене-
ност на изображението, яркото внушение 
за правдивост и жизнена сила. В нейния 
свят текат жизнени сокове, кипят страсти 
и силни чувства, героите са разпънати на 
сложни душевни кръстопъти. В описани-
ето на човешките истории писателката 
елегантно втъкава фини душевни движе-
ния, черти на бита, мрежата на социалните 
връзки, културния фон, етничната тради-
ция и пр. Тя показва завидна способност да 
пресъздава живота и на село, и в града, и 
в следосвобожденската ни столица, и дори 
в Париж. Особено ù се удават любовните 
взаимоотношения и конфликти, както и 
моделирането на онова, което можем да 
наречем фактура на битието. Романът е на-
ситен с великолепни страници, отвеждащи 
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към прозата на Флобер и Мориак. Може би 
в интимния си замисъл това е един българ-
ски роман за възпитанието на чувствата, 
за онази емоционалност на българския 
човек, която съпътства обществените про-
мени, дава израз на различни мисловни 
нагласи, очертава различни модели на по-
ведение и в крайна сметка изгражда физи-
ономичността на историческото време. Но 
колкото читателят пό върви към края, тол-
кова пό му струва, че общественият фон, 
външните промени нямат принципиално 
значение за живота на човека. Времената 
се менят, поколенията идват и си отиват, 
но накрая те изиграват един и същ сюжет 
– онзи, в който бушува драмата на същест-
вуването.

Петър Стефанов

Росица Василева • Маскарад на 
плъховете

„Астарта“, 2008

Това е третият отзив, който публикувам 
за Р. Василева. И този път той е за роман – 
с претенциозното заглавие „Маскарад 
на плъховете“ (предишните два романа 
носеха доста по-сполучливите заглавия 
„Срещу вятъра“ – 2003 г., и „През“ – 2005 г.). 
През 1999 г. Р. Василева дебютира със сти-
хосбирката „Стихове“, но оттогава досега 
романите ù (особено последният) поемат 
в себе си доста поезия, която играе опре-
делена роля в тяхната поетика. И ако за 
„Срещу вятъра“ бях доста сдържан („обиг-
рано писане...“, „искрено...“, „надявам се да 
не е флирт“), а за „През“ – почти възхитен, 
за новия трети роман на Росица Василева 
съм объркан... Ще се помъча да обясня. И 
трите романа имат общи белези, които ги 
правят почти трилогия, макар че героите 
им са различни (какви ти фиктивни герои 
– пълен факшън: доказват го тривиалните 
въвеждащи думи: „Всяка прилика с дей-
ствителни лица и събития е случайна“). 
Еднаква е темата – българското „испанско“ 
емигрантство от 90-те и след това през 

погледа на моторджи-
ите (рокерите) – в „Сре-
щу вятъра“ окъпано в 
младежкия жаргон от 
купоните с „Металика“, 
в „През“ – прекарано 
през музиката и фило-
софията на Джим Мо-
рисън и The Doors, а в 
„Маскарад на плъхове-
те“ героинята (героите) 
пердашат „треволяк“ на 
фона на Iron Maidon, да 
речем (с. 177, макар че правилното изпис-
ване на тази хевиметъл банда, създадена 
в Англия през 1976 г., е Iron Maiden). Както 
и предишните два романа, и тук фабулата 
е пределно опростена: една героиня (Пре-
сияна-Прес) – емигрантка в Испания, се за-
връща в родината си България, за да търси 
изчезналия си приятел Теди. Тук тя носи и 
текста си „Маковите поля“, който трябва 
да бъде публикуван. Следват разпивки, 
секс и друсане – всичко това обрамчено от 
един мазохистичен Пролог и един малко 
по-нормален Епилог, между които наред 
с „реалния“ живот ще срещнем и бароко-
воразточителни описания на градския ън-
дърграунд и „лирически“ отклонения (към 
края), които обясняват що за идиотщина е 
мистификацията Маскарад на плъховете, 
кой всъщност е загадъчният Сиен, кои са 
баща ù, Табаков и сие и пр. Разбира се, това 
е роман за Доброто и Злото, за избора и 
компромиса, за любовта и омразата, за жи-
вота ни т у к  и  о т т а т ъ к , за емиграцията 
и носталгията, за бягствата ни от живота и 
завръщанията ни към него, за бунта и не-
конформизма на младите, за спасяващата 
роля на изкуството... Наративът е авторе-
флексивен, структурата му е накъсана от 
стихове с определена въвеждаща в отдел-
ните епизоди роля. Този безкомпроми-
сен и смел в езиково-стилово отношение 
роман (а и като тема, избор на герои, зад 
които стоя пристрастно-носталгично) оба-
че е ситуиран някак извън времето, об-
общавайки фактите: „Не търсех паралели, 
злободневност, „историзъм“ – времето ще 
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покаже или опровергае нестройния дух 
на вечно търсещия копнеж по една изчез-
нала хармония...“ – пише авторката. И ако 
в случая действително говорим за еми-
грантска българска литература („написах 
романа преди време в Испания“), аз бих 
предпочел романа „Ангелски езици“ (2006, 
на бълг.) или сборника „Светлинка над гла-
вата“ (2008, на бълг.) на един друг бълга-
рин, Димитър Динев, който пише на нем-
ски и живее в Австрия. Изглежда не само 
аз. Пък и какво ли значи „емигрантска“?

Владимир Шумелов

Христо Рашев • Алея „Яворов“ 
(книга първа) • Книжарят (книга 
втора) 

„З. Стоянов“, С., 2008

Пиша тези думи за двете части на една 
романова трилогия (с третата част „Живо-
тът е заем“ не съм запознат) на писателя 
Христо Рашев, изпълнен с възхищение. 
Всъщност рядко подхождам така непреду-
бедено спрямо текста и така неподготвен 
откъм творчеството и биографичните под-
робности за автора. Това, което знам за Хр. 
Рашев, е почти нищо: брат на настоящия 
кмет на старопрестолно Търново. Инди-
ректно след прочита се усеща български 
писател с професионално перо, който 
владее безспорния талант да разказва еп-
ично, увлекателно и без нужната времева 
дистанция да анализира обективно об-
ществено-икономическите, социалните и 
политическите процеси в страната ни след 
89-а година. В този смисъл книгите му са 
не просто сполучливи, а бележат свое соб-
ствено трасе в най-новата българска про-
за. На пръв поглед това е политическо кри-
минале с известни уклони към фантазното 
и мистичното, но по същество романите на 
Хр. Рашев са традиционно изградена пси-
хологическа проза, която прави дисекция 
на редица процеси в обществения – таен и 
явен – живот от годините на т. нар. Преход. 
Това са и философско-аналитични романи, 
нещо, което ги родее с епоси от типа на 

„Разруха“ на Вл. Зарев (но не само, аналоги-
ята е по-скоро случайна). Да видим сюжета, 
който е една от силните страни на романо-
вата поредица „Те“... Книга I: Завръзката е 
едно необикновено, зловещо убийство на 
обикновен 50-годишен мъж – Асен Вели-
чков (Туза), бивш сътрудник на ДС (докол-
кото има „бивш“). Разследването се води 
от следователя Калин Михайлов. Лека-по-
лека сюжетната линия се разплита: появя-
ват се ген. Недев, Организацията (оная от 
ДС-структурите, която след 10 ноември 
раздаваше куфарчетата с пари и под.), а 
убитият Величков се оказва „доверено 
лице“ на Организацията (за „доверените 
лица“ отговаря Недев), явно злоупотребил 
с парите и доверието на Партията. И нови 
герои – Мирослав Янински – съученик, ко-
лега на убития, а впоследствие помощник 
на разледването на Калин Михайлов, род-
нини, близки, Десислава Петкова – „сътруд-
ничка на разположение“, за която отговаря 
Величков, Яна – първата жена на убития, 
адвоката на мафията Теодор Даков, Иван 
Томов и неговият шеф Светослав Лаза-
ров-Канадеца (от „доверените лица“), ген. 
Тодор Тодоров (от върха на пирамидата), 
Пейчинов, полк. Иванов и т.н. Естествено 
е, че следствието е прекратено (Забраве-
те!). Калин е отстранен, но продължава „да 
играе играта“ сам, доверявайки се на своя 
нюх (инстинкт), психологически мотиви 
за престъплението и пр. „заобиколни пъ-
тища“. Междувременно героите набъбват, 
фабулата става все по-интересна, появяват 
се нови трупове. На финала част от босове-
те на новата червена мафия, из която щъ-
кат и идеалисти, искат прошка от Господа 
(!). Разбира се, че опростявам разказа, вул-
гаризирам го. Но да обобщим: ген. Недев, 
който отговаря за 200 и кусур „доверени 
лица“, въртящи и перящи парите на Парти-
ята (чрез Организацията), докладва на пре-
кия си шеф ген.-майор Т. Тодоров, че маса 
такива уличени „довереници“ крадат без-
огледно, не се отчитат и под. И... получава 
инфаркт. Впоследствие е пенсиониран по 
„здравословни причини“. После умира Сто-
панина на Къщата (вж. интрото и епилога) 
– инсулт. Епилогът поставя точка на един 
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етап от Прехода: в Къщата край София са се 
събрали отново „сивите кардинали“ – ано-
нимни, цинични и жестоки, – за да регис-
трират и дефинират окончателното скъс-
ване с комунизма, факта, че досега „бяхме 
само в пробен брак“ (с капитализма)... Един 
разказ за едрите неща в живота и Голяма-
та история през частния, малкия живот на 
обикновения човек. А съдбата? Съдникът 
в тази История? Може би това е ролята на 
очовечената Алея „Яворов, от чието име се 
води част от разказа и която е май главни-
ят герой в романа – едновременно безду-
шен свидетел и одухотворен възмездител 
на злото в живота, на несправедливостите 
му... Един сгъстен психологически разказ 
за няколко месеца от важния за всички 
ни Преход (да не забравяме годината – 
1996-а); разказ за съхранения хуманизъм в 
едно дехуманизирано време... Книга втора: 
Краят на първа книга от поредицата „Те“ се 
покрива с началото на втората книга „Кни-
жарят“. Помощник-параджията (и преди-
шен книжар) Димитър Георгиев от Мездра 
(1950) посреща новата 1997 г. в парното на 
едно столично училище, където живее и 
работи. Преминал през различни перипе-
тии преди 89-а (които го правят жертва на 
Системата), в началото на 97-а той е на со-
циалното дъно. Една катастрофа служи за 
завръзка: BMW прегазва случаен беден и 
пиян минувач, а Димитър е свидетел (други 
няма). Неговите „прорицателски“ способ-
ности го поставят в услуга на мафията от 
Къщата. Димитър живее добре, но започва 
да си отмъщава за минали и настоящи гре-
хове – от този свят си отиват по мистерио-

зен начин няколко души. И ето тук трябва 
да направим важното уточнение: ако в кн. I 
на поредицата „Те“ Алеята раздава възмез-
дие на „преминалите чертата“, то във вто-
рата част с тая задача се е нагърбил Дими-
тър Георгиев. Следва въпросът: редно ли 
е гражданите в една безправова държава, 
която не ги защитава, да „се оправят сами“? 
Моралът на „дивото правосъдие“ – един 
опасен за демокрацията морален казус. 
Книгата предлага многозначителен извод, 
който се основава на любовта. И един прав-
див финал, основан на житейската логика и 
гражданския съд. Димитър е осъден за три 
от убийствата на 20 г. След 14 г. излиза от 
Софийския затвор. Както гласи втора глава 
от романа – „Оптимистична трагедия“. Или 
лиричен разказ за мутренските времена 
(които кой знае защо ми се струва, че не са 
си отишли безвъзвратно). Нещо различно 
от досегашните книги за Прехода – по-мек, 
по-човешки разказ, дори романтично-уто-
пичен, с внимание към детайла и езика, 
психологически и логически непоклатим 
наратив, пронизан от (само)ирония, от 
идеята за справедливост и съхранил хума-
нистичния патос на романовия епос. 

Владимир Шумелов

Стефан Бонев • Разкази за двама

„Марица“, Пловдив, 2005

Струва ми се, че Стефан Бонев е посред-
ствен белетрист. Не бих могъл в няколко 
реда да обоснова тази предпоставена теза, 
но ще опитам да бъда кратък – почти тол-
кова, колкото кратки са 
неговите белетристични 
опити в книжното тяло 
„Разкази за двама“. Раз-
бира се лапидарността, 
която в случая намира 
опорни точки във фей-
летонното и сатирично-
то, гротескното, от една 
страна, и вестникар-
ско-журналистическият 
формат на разказа, от 
друга, не са недоста-
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тък (какви прекрасни образци в кратката 
проза, макар и в различен концептуален 
порядък, ми идват наум – С. Бекет с „Как е“, 
„Съвсем кратък разказ“ на Хемингуей, ня-
кои кратки парчета на Б. Виан...). Не крат-
костта е важна, изглежда. В своите уводни 
бележки проф. Огнян Сапарев правилно е 
отбелязал сполуките на тази белетристика: 
тя е „дръзка смес от гротеска и лирическа 
импресия“, тя е „изповедна и игрива, наив-
на и направена, фейлетонна и параболич-
на...“; и моделът ù – от типа „чудото в/на 
всекидневието“. Но и въпросът: въпреки 
пропаданията в наратива по линията „пое-
тично – фейлетонно – сатирично – гротеск-
но“, това литературен експеримент ли е? За 
проф. Сапарев отговорът е положителен, 
защото тези разкази се „опитват художест-
вено да овладеят“ стреса от последните 
петнайсетина години. За мен отговорът е 
отрицателен. Въпреки сполуките в по-го-
лямата си част тези кратки разкази не са 
„литературен експеримент“ по много при-
чини, но на първо място, поради липсата на 
метатекстова (авто)рефлексивност, липсата 
на опит за обговаряне (обяснение) на кон-
цепт, идея, естетически или идеологически 
ангажимент (не че при С. Бекет например 
откриваме някакви философски корени 
или естетическо-школова обвързаност с 
„новите“ романисти, но онова, ще повторя, 
е от съвсем друг порядък). През XXI век, във 
фазата на едно естетическо и идеологиче-
ско уморено общество, където дори пост-
модернът все още се преактуализира и за-
дължава с нещо, е глупаво да пишеш прос-
то „шокиращо“, да бъдеш „игрови“ писател, 
да предизвикваш съпреживянето с „наив-
ност“ и литературно „направена“ проза. 
Днес всяка издадена книга трябва да над-
скача себе си, собствената си конституира-
ност в литературата, за да бъде „експери-
мент“. Иначе остава в потока, по течението, 
в мейнстрийма просто като „изненадваща“ 
и обещаваща за „литературното бъдеще на 
автора – ако, разбира се, остане верен на 
себе си“. (Ог. Сапарев).. Ето че проявих мак-
симализъм към един сборник с разкази, 
който сам по себе си е добър, дори повече. 
И към един автор, роден през 1961 г. в Сли-
вен, живял в Силистра, завършил техниче-

ска специалност във ВМЕИ – София, а през 
последните петнайсет и повече години на 
„прехода“ – подвизаващ се на различни 
отговорни поприща в Пловдив. Всъщност 
интересното е това, че по повод различни 
преводи на негови разкази в Америка („Си-
рене“, „Капитани“, „Истинското име на един 
човек“, които ще срещнем и в настоящия 
сборник), тамошни критици го сравняват с 
Гогол, Кафка и Борхес. Какво ли значи това? 
И дали не оборва първото ми изречение?

Владимир Шумелов

Стефан Бонев • Изпит по летене

„Летера“, Пловдив, 2009

Омръзнало ми е да чета в литературна-
та периодика панегирици за неколцина ав-
тори, вечно на гребена на вълната, вечно 
разхвалвани, награждавани, насилствено 
налагани. Собственият ми прочит твърде 
често ме е убеждавал в противното. По 
тази причина не бях особено въодушевен 
от мисълта, че трябва да рецензирам книга 
с разкази на неизвестен за мене автор от 
Пловдив. Какво обаче беше удивлението 
ми, когато постепенно текстовете ме увля-
коха, започнаха да ме провокират, да пре-
пращат към определени естетики и високи 
образци. Съдено ми било да изживея това 
интелектуално приключение с книгата на 
Ст. Бонев „Изпит по летене“, чието заглавие 
дублира едноименния разказ за неслучи-
лата се почивка на държавния чиновник, 
оставен съзнателно без име, който не може 
да излезе от адския лабиринт на йерархии 
и служебни обвързаности, превърнали 
живота му в безкраен абсурд. Без да има 
пряка връзка с Чеховите чиновници, „Из-
пит по летене“ имплицитно държи памет 
за друг изпит – „Изпит за чин“. Впрочем аб-
сурдността на живота, неговите кошмарни 
параграфи, алинеи, наредби и юридически 
казуси и казуистики са оголени във „Фор-
муляр № 8“, който на паратекстово равни-
ще цитира административния език, за да 
го доведе на фабулно равнище в разраст-
ващо се гротесково чудовище, подменя-
що идентичности и истини. Това заглавие 
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също има своя Чехов 
аналог – „Палата № 6“. 
Тези аналогии обаче 
са твърде случайни 
и не разкриват осо-
беностите на Сте-
фан-Боневото писа-
не. Последното има 
твърде разпознава-
еми връзки с Кафка 
и Гогол по линия на 
преображенията и 
фантастичното. Това 
са го констатирали и чужди анализатори. 
Ние бихме си позволили да твърдим, че 
Бонев е школувал усърдно при българския 
диаболизъм или в постдиаболистичната 
проза на Св. Минков. А някои от текстове-
те се доближават до театъра на абсурда. 
Героите от сборника „Изпит по летене“ са 
предимно средна ръка чиновници, писате-
ли и журналисти, но преобладаващата ка-
тегория са маргинални субекти, най-често 
над шестдесет, изпаднали встрани от тече-
нието на живота, обсебени от натрапчиви 
мисли, но търсещи някъде топлина и вза-
имност („Марта“). Голяма част от персона-
жите търпят фантастични преображения, 
раздвоявания, подмяна на идентичности-
те, което е сигурен сигнал за екзистенци-
ална недостатъчност, обреченост и скрит 
трагизъм. Но има и разкази, където комич-
ното изненадващо се изплезва на финала, 
показвайки ухиленото си дяволито лице 
(„Дузината“, „Капитани“, „Романс за двама“, 
„Mute“). Тук е мястото да подчертаем, че 
Ст. Бонев е майстор на разказовата поанта, 
намереният край му гарантира „случване-
то“ на историята. Но „Изпит по летене“ не е 
само сбор от механично събрани истории, 
а циклизирана и цялостно обгледана кни-
га, рамкирана от два „телефонни“ разказа, 
чрез които става очевидна идеята за пре-
къснатата комуникация, за невъзможната 
взаимност във века на комуникациите. В 
книжното тяло си дават среща почти всич-
ки функционални стилове, сговарят се или 
драстично си противоречат, както апропо 
се случва и в живота.

Божидар Богданов 

Калин Илиев • 
Пиеси

„ЕКСПРЕС“, 
Габрово, 2009

Това е, струва ми 
се, последната кни-
га на Калин Илиев. 
Направена е с вкус и 
носи родилните бе-
лези на автора си. В 

нея има нерв, желание на пребиваващ, ако 
не навсякъде, то поне на възможно най-
много места, за да изкажеш и заявиш себе 
си. Благодарение на събраното тук читате-
лят научава много за пътищата и кръстопъ-
тищата на съвременната ни драма. Калин 
Илиев държи да бъде разпознаваем и ми-
сля, че го постига. Той наистина пише себе 
си и за себе си, но умее да гледа и през на-
шите очи. Особено когато обсъжда случва-
щото се с нас и около нас. Героите му се за-
помнят, защото играят с идеята за непозна-
тата познатост. Или познатата непознатост, 
което уж би трябвало да означава едно и 
също, но май не е... Книгата се открива с 
„Границата“ – пиеса, която „Света гора“ има 
честта да публикува преди време. До нея 
се нареждат „Пикльото“, „Ключът“, „Приказ-
ка за края“, „Балът на змиите“, „Публичен 
дом“, „Голямата мама“. Някои от героите 
пътешестват. От текст в текст. Или имити-
рат това. Други наумяват свои родствени-
ци – от собствената литературна държава. 
Което означава, че авторът обича да до-
писва и доразисква проблемите, с които 
се занимават сюжетите му. И това е начин 
за сплитане на гласовете. По-важното е, че 
пиесите на Калин могат да бъдат еднакво 
добре прочетени и като литература, и като 
сценично очакване. Играта с имената на 
героите е знакова дотолкова, доколкото са 
знакови и неименуваните им присъствия. 
Макар и публикувани в различни издания, 
пиесите на Калин в тази книга заявяват по 
нов начин присъствието си на сцената – 
преди всичко на литературната – и мисля, 
че харесват костюмите и ролите си. Едно от 
безусловните им качества е, че са – и ще си 
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останат – еднакво разбираемо-интересни 
и за българския зрител и читател, и за чуж-
денеца. Впрочем авторът неведнъж е имал 
възможност да провери и огласи този факт. 

Сава Василев

Любен Босилков-Ройс • Пиеси

„Фабер“, В. Търново, 2009

Малко са ав то рите 
от В. Тър но во, пи ше щи 
дра ма тур гич ни про-
из ве де ния и по тен-
ци ал но вклю че ни във 
вся ка ува жа ва ща се бе 
си ан то ло гия на съв-
ре мен на та бъл гар с ка 
дра ма тур гия, които 
можем да от к ро им. Все 
пак: Рад ко Рад ков, Лю-
бен Бо сил ков, Кънчо 
Атанасов, Иван Ми-

шев… До ка то име то на вече покойния Р. 
Рад ков е ем б ле ма тич но за съв ре мен на та 
бъл гар с ка дра ма тур гия (ос но ва тел и ор-
га ни за тор – за ед но с ре жисьо ра Ал. По пов 
– на Ста рин ния те а тър в Со фия; а в част та 
си за В. Тър но во още по ве че във връз ка с 
пос та нов ки те с ис то ри чес ка те ма ти ка на 
хъл ма Ца ре вец, пре ди да „из бух не де мок-
ра ци я та“, а и след това), то име то на Л. Бо-
сил ков е по-не поз на то из вън кре пос т ни те 
ве ли ко тър нов с ки сте ни (жи вее и ра бо ти 
в ста ра та сто ли ца от 1986 г.; за вър ш ва БФ 
във ВТУ през 1981 г., а през 1985 г. „Жур на-
лис ти ка – Пе чат“ в СУ). Днес за мно зи на е 
по ве че из да тел (изд. „Бо сил ков“); през 90-
те нав ли за ста бил но на те ат рал на та сце на 
в един мно го пол зот во рен пе ри од на Ве ли-
ко тър нов с кия те а тър. Пи ше пи е са та „Въл-
шеб ни ят ос т ров“ (1990), ко я то ре жисьо рът 
Лю бо мир Де ков с ки пос та вя за пър ви път 
на великотър нов с ка сце на на 22.05.1991 г.; 
и още – „Пер пе ту ум-мо би ле“ (1991), „Па за-
чът на зо на та“ (1995), пос та ве на за пър ви 
път на 13.10.1995 г. в МДТ „К. Ки си мов“, пос-
та нов ка – ав то рът; „Стран ник“ (1990). През 
2001 г. из да ва кни га та си „Пи е си“, а не го ви-

ят жест към но ва та бъл гар с ка дра ма тур гия 
по по вод 10-го диш ни на та на из да тел с т во 
„Бо сил ков“ е ве ли ко леп но то из да ние на 
6-том на та „Съв ре мен на бъл гар с ка дра ма“ 
(„Ко лек ция 100“), в ко я то е ре дак тор, със-
та ви тел и учас т ва с текст на пи е са („Въл-
шеб ни ят ос т ров“). В автобиографичната 
книга „Покаяние“ (театрален дневник и 
пиесата „Пазачът на зоната“, 2004) Л. Босил-
ков се опитва през своя поглед да предста-
ви част от най-новата театрална история 
на В. Търново, струва ми се, по-добрата. 
Последният сборник на Л. Босилков „Пи-
еси“ (изд. „Фабер“, худ. Ваня Панайотова, 
ред. Пламен Цветков) включва драматур-
гичните текстове „Вълшебният остров“, 
„Перпетуум-мобиле“, „Пазачът на зоната“ 
и „Странник“, подредени хронологически, 
според тяхното създаване. От една стра-
на, книгата не е нова, защото тези текстове 
на Л. Босилков са относително познати от 
различни издания преди, но от друга, те са 
„нови“, защото са необходимост на фона на 
все по-обедняващия откъм драматургични 
текстове издателски небосклон в Бълга-
рия, и особен жест към великотърновския 
храм на Мелпомена. Есенциално възгледи-
те на автора за театъра, за неговата „магия“, 
за значението и „ползата“ му, за героите в 
този театър са представени в кратките „Ня-
колко реда за пиесите“ от автора. А Любен 
Босилков-Ройс е особен автор. Затова с 
особен интерес човек чете книги като „По-
каяние“, която с особен лиризъм и обаяние 
разказва за Л. Босилков и „неговия“ театър 
– възгледите му за този театър, любовта 
му към театъра, но и битките, които води, 
за да го наложи. Тези битки на някого мо-
гат да се сторят самонадеяни или плод на 
излишно авторско самочувствие, но това 
не е така. Драматургията не Босилков не е 
просто „лирична“, романтична или съзер-
цателно-философска; тя е и драматургия 
на днешния ден, и в този смисъл обърната 
към света и неговите проблеми, но тя е и 
саморефлексивна, интроспективна, насо-
чена към отделния човек и неговия вътре-
шен свят. Тя не разчита само на експери-
мента, въпреки че го търси, тя залага на ду-
мите, на силата на словото, на стила, затова 
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и към своите текстове авторът е особено 
ревнив. За този автор Експериментът не е 
само външното, видимото, но цялата гама 
от сценични ефекти (киноефектен монтаж, 
любов към отделния сценичен детайл и 
сценография, цялата технология по пра-
венето на спектакъла), съчетани с една ва-
жна нагласа на актьора да „играе“ именно 
според текста, според авторския замисъл. 
(В Академията може да учат, че актьорът 
трябва да знае откъде влиза, какво прави 
на сцената и откъде излиза, но, пита се Бо-
силков: „Наистина, откъде ли се излиза от 
театъра, когато сме се разминали?“). Боя се, 
че за драматургията на Л. Босилков трябва 
да бъде посветен отделен метатекст, който 
да я анализира детайлно и да я подреди в 
аналите на българската театрална истори-
ография. В един кратък отзив ние можем 
да наречем такъв театър с различни опре-
деления – кинодраматургичен, лиричен, 
философски, „студен джаз“ и т.н., но той все 
ще се измъква от калъпите като всеки ис-
тински, оригинален драматургичен текст. 
Понякога пиесите му се играят и на „род-
на“ великотърновска сцена (както беше 
наскоро), към която Босилков е особено 
пристрастен. Надяваме се и климатът, и ус-
ловията в този театър (и не само в него) да 
бъдат по-често добри и „пристрастни“ към 
текстовете на автора. За да можем по-често 
да чуваме любимата му (от пиесите) репли-
ка: „Готов съм!“.

Владимир Шумелов

Иван Тодоров • Старо Търново. 
Духът и ликът на времето 

В. Търново, 2009

“... Събирах, четях и пишех с надеждата, 
че може и да отворя очите на по-младите 
за прелестите на Търново. А по-възрастни-
те пък да ги накарам да въздъхнат дълбоко 
за времето, което тъй и няма да се върне. 
Ще се навлажни може би гледецът им, с 
кърпичка някой, или направо с опакото на 
ръката друг ще попие или обърне търкул-
налата се по бузите сълза. Неколцина да го 

сторят – стига ми...“ Така пише в предгово-
ра към книгата си „Старо Търново. Духът и 
ликът на времето“ журналистът Ив. Тодо-
ров. Постигнал си много повече – ще отго-
вори всеки, който прочете книгата му. Със 
завидно езиково майсторство, с впечатли-
телните очи на детството и с широтата на 
журналистическите си познания авторът 
ни потопява в атмосферата на отколешно-
то си родно Търново, в което е минало дет-
ството му, а след като семейството се пре-
селва в столицата – всичките му ваканции 
като ученик и студент. Ив. Тодоров владее 
краткостта на изказа, умее да „караштиса“ 
(както би казал той с цветистия си език) 
миналото с настоящето, да ни намигне, да 
ни подхвърли умна закачка и да ни остави 
да преценим казаното. Подобни книги и 
отделни материали за старата ни столица 
вече са излизали. Но написаното от Ив. То-
доров е различно от тях, откроява се, има 
свой вкус и неповторим аромат. 

Професионален журналист и човек с 
висока култура, той пристъпва към напис-
ването на тази своя книга след дълъг жур-
налистически стаж в софийски вестници, 
след продължително събиране на стари 
снимки, изчитането на много материали 
за старата ни столица след отлежаване 
на негови спомени и впечатления. Зато-
ва книгата му държи будно вниманието 
на читателя, вълнува го и той уж чете за 
познати неща, а като че ги вижда за пръв 
път, подсмива се на хитринките му, вижда 
хора и събития от различен ракурс, радва 
се на умелите опити на автора да свърже 
старото с днешното, да открие прилики и 
разлики. И все пак, докато търся да открия 
секрета за магнетизма на написаното до с. 
123 и чета до с. 135 с наслада „Сто-двеста 
търновски приказки“, окончателно раз-
бирам, че съм намерил ключа за секрета. 
Тия многобагрени, магически думички – и 
търновски, и много още такива – дават от-
говор за вълшебството на написаното от 
журналиста. Това живописно слово създа-
ва атмосферата, изгражда характерите на 
хората, печели уважението на читателите, 
предава стойност на събитието. Журналис-
тът и филологът е пресявал през ситото на 
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времето житото от плявата, за да ни подне-
се стойностното, истински ценното и инте-
ресното. Впечатли ме силно материалът му 
„Септември провъзгласи цар и царство на 
Царевец“. За 100-годишнината от обявява-
нето на Независимостта на България във 
Велико Търново се написаха през 2008 г. 
много текстове, но сътвореното от Ив. То-
доров се отличава от тях. В него има нещо 
ново, непознато, макар и противоречиво. 
Той е ярък пример за сериозното отно-
шение на журналиста към темата, за ог-
ромната предварителна работа преди на-
писването на такъв отговорен материал. С 
неповторим рисунък и аромат Ив. Тодоров 
ни поднася „въздишките си“ по старо Тър-
ново и по родната си къща на улица „Любен 
Каравелов“ 40. Те окончателно ни доказват 
какво значи да си майстор. Аз смятам, че 
тук Ив. Тодоров е прекрачил в територията 
на писателя, сродил се е с големите май-
стори на есето. В книгата няма мирис на 
мухъл, сантиментални сълзи по миналото. 
Тя говори за богатата душевност на тър-
новчани, за тяхната предприемчивост, ви-
сок естетически вкус, за отговорността им 
към всичко ново, което им е давало само-
чувствие да вървят с високо вдигната гла-
ва. Текстовете ни внушават, че добрите тра-
диции не бива да се забравят, че те са на-
шата идентичност, идентичността на един 
град, на един народ, че най-хубавото от тях 
трябва да се пренесе напред във времето, 
както това правят всички народи, които 
уважават себе си. От прочетеното сякаш 
чух повика на големия наш народовед Тон-
чо Жечев: „Напред към традицията!“ и не-
говото продължение – „Българите могат да 
станат деца на Европа и света, само ако се 
изпълнят с българското“. Не мога да не от-
бележа и още нещо, което ми направи мно-
го добро впечатление – поместените неиз-
вестни или малко известни снимки, които 
авторът е извадил от своя личен архив, за 
да зарадва с тях читателите си.... Примамва 
ни избраната за корица на книгата картина 
на старото Търново от големия български 
художник Никола Танев, която първа ни 
подканва да надникнем в красотата на ми-
налото на този невероятен град. Книгата на 

Ив. Тодоров заслужава да бъде прочетена 
от всеки, който иска да съпреживее с авто-
ра ù духа на едно минало време с разно-
образните му вкусове – горчиви и сладки, 
но наши, много български.

Христо Медникаров

Трифон Трифоновски • Търново 
въстана

„Фабер“, В. Търново, 2009

Това наистина е „исторически роман“, 
както уточнява вметката в скоби под загла-
вието. „Исторически“ до тривиалност, бих 
добавил, досадно „исторически“, но все пак 
появата му като книжен факт релаксира 
някои разсъждения за историческата ни 
проза от втората половина на миналия век 
насам (вж. по тоя повод статиите в сб. „Ис-
тория. Истории. Наративи“, изд. „Фабер“, В. 
Търново, 2002). Преди това две думи за ав-
тора: Трифон Петров Трифоновски (1932 г.) 
е роден в с. Вишовград, Великотърновска 
област. След завъшването на учителски 
инстититут в Плевен работи като учител 
и директор в различни села, но най-про-
дължително – в родното си място. Пише 
художествена проза и поезия, но и – (инте-
ресно!) – литература в областта на теоре-
тичната ядрена физика. (Какво ви става бе, 
хора?) Все пак последното му цитирано съ-
чинение е „исторически роман“ – „Залавя-
нето на Стефан Караджа“. Така че да се за-
лавяме с „историята“... „Историята“, следва-
на пунктуално в „Търново въстана“, е след-
ната: разказано е Търновското въстание 
от 1598 г., (или 1595 г.?), но да не забравяме 
(и го вмятам с гордост, защото често ни за-
дават въпроси от типа „Какво е ставало в 
онова време на робството, в онези тъмни 
500 години?“) – имало е още две въстания, 
свързани със старата българска столица – 
Търновско въстание от 1686 г. и още едно 
от 1862 г. Смята се, че това е един от първи-
те опити за освобождение, организирано 
от търговеца Тодор Балина (днес на него е 
кръстена улица във В. Търново, от пазара 
нагоре към стадиона), Павел Джорджич 
от Дубровник, търновския владика Дио-
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нисий Рали, братя Сокорчевич и др. Още 
в ония времена малките поробени народи 
са разбирали, че въстание в империята без 
чужда външна помощ ще бъде винаги не-
успешно. И за подготовката на това съза-
клятие подтик дава войната между автрий-
ския император Рудолф II и Османската им-
перия. На страната на императора са още 
Дунавските княжества (Михаил Витязул 
Храбри – княз на Влашко) и Трансилвания 
(Сигизмунд Батори). Техни войски навлизат 
в Северна България през 1594 г., а към тях 
се присъединяват отрядите на Баба Новак 
и Дели Марко, много български хайдушки 
чети. През 1598 г., след като княз Михаил 
Витязул разбива край Никопол османските 
войски, въстанието е обявено в Търново. 
За български цар е обявен мнимият пото-
мък на последната Шишманова династия 
Шишман III. Следва трагичният финал: Ав-
стрия не дава обещаната помощ и въстани-
ето е потушено жестоко (около 60 000 бъл-
гари напускат родните места и се спасяват 
на север, отвъд Дунав). Това е историята, 
а нейният главен герой Тодор Балина ще 
срещнем в енциклопедичната литература 
като „първия благородник от Никополския 
санджак“, който „заради християнския свят 
и за освобождението на своето отечество 
България напуска синове, дъщери, бра-
тя и роднини“. Правилно в структурата на 
книгата от три глави това въстание е пред-
ставено изключително като предистория 
– подготовка за предстоящото извоюване 
на свободата след двеста години робство, 
а самото въстание и неговият разгром за-
емат само част от последната, трета глава. 
Така е и в живота, особено българския. 
Със съжаление обаче констатирам сла-
бия (до публицистичност) финал, където 
на лаф са се събрали главните „виновни-
ци“ Тодор Балина и Павел Джорджич и се 
тръшкат за изпуснатата свобода, жертвите 
и предателството на австриеца. Вместо да 
поработи именно върху образите, фина-
ла, върху цялостната структура на рома-
на, авторът разсейва „драгия читател“ със 
загадки още в началото: открийте в текста 
на книгата скритописа „Автор Т. Трифонов-
ски“... Разбира се, ще повторя, това е почти 

пунктуално следване на Голямата история, 
с дозирана фикция там, където историята 
„изтънява“ откъм достоверност и се налага 
да бъде доуплътнявана, „дотворявана“ (Р. 
Радев, „История и фикция“, споменатия по-
горе сборник). Със сигурност за това спо-
магат въображението на автора, неговото 
желание да „съпреживява“ събитията, да 
ги „актуализира“ в контекста на ставащото 
днес на политическата сцена на Балканите, 
но най-вече познаването на бита и нравите 
на хората от изобразяваните топоси – сам 
той е раждан по тези места, знае ги, обича 
ги и използва тези свои познания в разказа 
си. В традицията на Възраждането обаче 
„съотнасянето на достоверното и измис-
лицата [за възрожденците] е в зависимост 
от това, доколко може да се открои ролята 
на народа в историята, тъй като не желаят 
да я видят само чрез живота на „великите 
исторически мъже“. Фактите трябва да се 
погледнат през очите на простосмъртните, 
защото само в такъв случай заключенията 
за съответната епоха могат да имат „малко 
по-правосъден характер“ (вж. Р. Радев, цит. 
статия, когато говори за дотворяването 
на епохата, измислянето на нови герои от 
народа и т.н. при Л. Каравелов). Разглеж-
дайки чисто художествено историческия 
наратив на Тр. Трифоновски, ще трябва да 
отбележим, че правдивата (стигаща до пуб-
лицистичност) интерпретация на събития-
та в голяма степен е за сметка на плътните 
образи, на философското внушение. Ето 
какво казва Ил. Бешков по въпроса: „Иде-
ите не се рисуват, а хората, в които са въп-
лътени. А нашата литература е безкрайно 
немощна и бедна откъм герои. В нея има 
идеи, описания, действие, драма, кръвни-
на, надежди, закани, но няма хора“ (Илия 
Бешков, „Словото на Бешков“, С., 1973)... В 
заключение ще кажа, че появата на всеки 
роман, още повече „исторически“, във В. 
Търново, в неговия регион, е събитие. До-
казват го имена, свързани трайно с този 
велик град в миналото и днес – Ем. Станев, 
Ан. Дончев, Д. Мантов, Ан. Калоянов, Ив. 
Робанов... Случаят с Тр. Трифоновски не е 
точно такъв.

Владимир Шумелов
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Моско Москов • Избрани 
страници за Великотърновския 
край

„Абагар“, В. Търново, 2009

Кой казва, че Общи-
на В. Търново не спон-
сорира книжнината, че 
не полага грижи за нея? 
Доказателство за точно 
обратното са няколкото 
книги от последната ед-
на-две години, в чието 
спонсорство Общината 
взема активно участие. 
Едната е „Избраното“ на 
Моско Москов, излязло 

по повод 120-годишнината от основава-
нето на РНБ „П. Р. Славейков“ – В. Търново, 
а друга – „История на читалище „Надежда 
1869“ – луксозно издание с твърда под-
вързия, както и това на Москов, отпеча-
тано за 140-годишнината на културната 
институция (но за нея – отделно). Разби-
ра се, спомоществователи тук освен Об-
щина В. Търново са Лясковската община, 
Народната библиотека и Регионалният 
исторически музей (значи пак Общината), 
Туристическо дружество „Трапезица-1902“ 
и Културно-просветното сдружение „Клуб 
Велико Търново“. Съставител на томчето 
„Избрани страници за Великотърновския 
край“ е Ив. Александров, директор на РНБ 
„П. Р. Славейков“. Според него чрез това 
издание се „осъществява една отдавнашна 
идея – да се преиздадат книгите на Моско 
Москов за родния Лясковец и за Велико 
Търново, които и днес са запазили своето 
значение за краезнанието“. Томчето реа-
лизира част от тази идея. Структурата му 
е от две части: Първа – статии за Моско 
Москов: Ив. Александов – „Думи на при-
знание“, Х. Вачев – „Черквите „Св. Дими-
тър“ и „Св. 40 мъченици“ – столетие след 
разкопките на Моско Москов“, Пл. Павлов 
– „Моско Москов – изследовател и попу-

ляризатор на историята, гражданин и па-
триот“, Й. Алексиев – „Средновековният 
Търнов в историческите работи на Моско 
Москов“. Втората част съдържа работи 
на М. Москов за Велико Търново: за древ-
ното му минало, за черковната борба тук, 
повода за издигането на черквите „Св. Ди-
митър“ и „Св. 40 мъченици“ и разкопките в 
тях, за черквата „Св. Петка“, за историята на 
археологическото дружество в Търново, 
за икономическото състояние на града и 
развитието на индустрията, за Къз-Хисар 
и др., допълнени с два материала, свърза-
ни с Лясковец – за „миналото и бъднината 
му“, и за Петропавловската обител. Едва 
ли е необходимо да изтъкваме в пълнота 
делото на този изцяло отдаден на наро-
да си възрожденец по дух – литератор, 
археолог, лингвист, учител, библиотекар, 
туристически деятел, общественик. Да-
нните за Моско Москов (1862, Лясковец 
– 1947, В. Търново) фигурират във всички 
по-известни български енциклопедии, 
речници, в различни издадени сборници. 
Още през 1984 г. Народната библиотека 
във В. Търново издава анотиран био-биб-
лиографски указател на М. Москов, а през 
2003 г. във връзка с неговата 140-годишни-
на се провежда научна конференция за М. 
Москов, съпътствана от изложби, сборник 
с докладите от конференцията и др. Ето 
главните спирки в неговата биография: 
Роден в Лясковец в градинарско семей-
ство. Завършва семинария в Петропав-
ловския манастир в Лясковец (1882). Учи 
в Одеската семинария от 1882 до 1885 г., 
след което работи като учител в родния 
Лясковец (1885–1886). Записва и следва 
литература във Женева (1886–1890). През 
1890 г. учителства в Русе, а от 1892 г. се 
установява постоянно като учител по ли-
тература в Търново. От 1907 г. е директор 
на Девическата гимназия в старопрестол-
ния град. През 1922 г. е назначен за дирек-
тор на Народната библиотека в града. М. 
Москов възобновява Археологическото 
дружество в Търново, той е учредител и 
пръв председател на Туристическо дру-
жество „Трапезица“. Активен сътрудник 
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през годините е на сп. „Труд“ (В. Търново), 
„Българска сбирка“, „Светлина“, „Църковен 
вестник“ (В. Търново), „Велико-Търновски 
общински вестник“ и др... Огромен е при-
носът на М. Москов в областта на образо-
ванието и културата във В. Търново. През 
своята 40-годишна педагогическа прак-
тика той публикува многобройни статии 
във връзка с училищното дело и училищ-
ното възпитание. Изявява се като писател 
в различни жанрове, издава „История на 
българската литература“ (1895), „Речник 
на чуждите думи в езика ни“ (Търново, 
б.г.), „Френско-български речник“. Издава 
над 70 превода от френски и руски език. 
Участва дейно в издаването на пътеводи-
тел на В. Търново, на туристическа карта 
на града, отпечатването на картички и др. 
Но може би на първо място трябва да се 
постави неговият принос в археологиче-
ското дело във В. Търново, а според Иван 
Вазов той е „един от най-компетентните 
познавачи на миналото на Търново“. И 
като рекапитулация – едно впечатляващо 
книжовно наследство: 69 книги и брошу-
ри, 162 публикации в различни издания, 
190 художествени творби в различни жа-
нрове... За финал ще се върнем към нача-
лото на тези редове: разбира се, че стоим 
зад подобни патриотически инициативи, 
а в старопрестолно Търново – примери 
бол, и годишнини, юбилеи... Само че исто-
рията, макар и приоритетна за град като 
Търново, не е всичко – тя е само отрязък 
от времето, част от оная непрекъсваема 
линия на живота ни, съставена още от на-
стояще и бъдеще. Днес ние живеем, рабо-
тим и творим в настоящето и подобно на 
Москов сме отправили подобаващо кри-
тически взор към миналото и настоящето 
и вещаем прогнози за бъдещето. Мъчим се 
да следваме примера на енциклопедиста 
възрожденец Моско Москов като активен 
гражданин и изтъкнат интелектуалец на 
своята страна. Дано бъдем разбрани пра-
вилно...

Владимир Шумелов

Кинка Панайотова, Невяна 
Бъчварова • История на читалище 
„Надежда 1869“ – В. Търново

„Абагар“, В. Търново, 2009

„Историята на чи-
талище „Надежда 1869“ 
се посвещава на по-
коленията читалищни 
дейци и членове през 
140-годишния му пе-
риод“ е посвещението 
на този добросъвестен 
труд на ст.н.с. д-р Кинка 
Панайотова и н.с. Невя-
на Бъчварова, издаден 
перфектно, луксозно 
(с твърди корици, фор-
мат 70/100/16, 320 с., 84 
с. снимков материал). А ето и първото из-
речение от „Предговор“-а, което, макар и 
трафаретно, звучи програмно: „Български-
те читалища, възникнали в средата на XIX 
в., се утвърждават през XX и прекрачват в 
XXI в. като наша специфична, самобитна 
форма на културно сдружение, което е от-
ворено към постиженията на европейската 
и световната култура“. Цитирам го, защо-
то то ясно определя една дилема – тази за 
необходимостта на читалищната културна 
институция в модерните времена, която 
ще намерим разгърната още преди столе-
тие и е втъкана в историята на читалище 
„Надежда“: „Към края на XIX и първото де-
сетилетие на XX в. се създава впечатление, 
особено в столицата, че тяхната (на читали-
щата, бел. моя., В.Ш.) роля е вече изиграна, 
че културно-просветната дейност ще се 
води от държавните училища, библиотеки и 
професионални културни институти. В този 
дух е и законодателството до края на Пър-
вата световна война. В него читалищата се 
разглеждат като наследство от миналото и 
основа за създаване на общодостъпни биб-
лиотеки.“ Разбира се, тази идея не важи за 
повечето градове, села и паланки, където 
институцията „читалище“ продължава да е 
актуална и до днес (ако не я досъсипе ма-
совото обезлюдяване на малките населени 
места, а в действие са вече и различни дру-
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ги социокултурни фактори, един от които 
са новите комуникации). Великотърновско-
то читалище „Надежда 1869“ в момента е в 
криза, както повечето от културните инсти-
туции, както целият ни живот. Фактът, че то 
продължава да съществува вече 140 годи-
ни (основано е 8 юни 1869 г.) и има водещо 
място в най-новата българска културна и 
политическа история, е достатъчен за поя-
вата на тази „История“, написана академич-
но и с много архивистка добросъвестност 
(тя коригира и изключва предишни публи-
кувани неточности и противоречия, като 
се основава на първоизточници и новоиз-
дирени материали). Читалищната история 
стъпва на солиден документално-архивен 
материал, на други издания по различни 
поводи (сб. Народно читалище „Надежда“ 
– В. Търново (1869–1969), С., 1969; Библи-
ографски указател, 125 години читалище 
„Надежда“ – В. Търново, В. Търново, 1994, 
и др.), и най-вече на многобройни ориги-
нални документи, съхранени в Държавния 
архив и Историческия музей на В. Търново, 
като съдържанието спазва историческата 
хронология – I глава: „Читалище „Надежда“ 
1869–1944 г.“, II гл.: „Читалище „Надежда“ 
1944–2009 г.“. За тези преминали 75 години 
читалище „Надежда“ се утвърждава като ос-
новна културна институция във В. Търново. 
Доказателство за това са разширяването на 
основната дейност на читалището – библи-
отечната (тук с гордост трябва да се споме-
не старопечатната сбирка – 246 заглавия в 
420 тома, като най-стара книга е „Служебен 
миней“ на гр. език от 1588 г., печатана във 
Венеция), връзките на читалището с други 
културни институции и помощта, която им 
оказва (то подава ръка на новата Народна 
библиотека във В. Търново, която се явява 
третата депозитна библиотека в страната 
след тези в София и Пловдив, а неин пръв 
директор е Моско Москов), създаването на 
„Архив на великотърновските писатели“ 
(1933), изготвянето на картотека за „Исто-
рия на Велико Търново“. Читалище „На-
дежда“, както всички читалища в страната, 
преминава през следните четири етапа на 
развитие след 1944 г.: 1. През 1944–1954 г. 
читалищата „са обвързани с държавната 

политика“ и „са обезличени. Автономията 
им е заменена с принципа на демократи-
ческия централизъм“, търси се масовост, 
от различните им формации се създават 
държавни културни институти, прекратява 
се дейността на Читалищния съюз. 2. През 
1955–1968 г. „читалищата са културно-про-
светни огнища на народните съвети и От-
ечествения фронт. Държавата финансира 
дейността, подобрява се материалната 
база“. 3. През 1968–1989 г. „читалищата се 
включват в обществено-държавната систе-
ма на управление на културата“, което на 
практика води до лишаване от основните 
им източници на приходи, те преминават 
главно към издръжка от народните съве-
ти, за ръководители се назначават платени 
специалисти със статут на държавни чинов-
ници и пр. 4. „Четвъртият етап (1990–2009 г.) 
обхваща времето на демократичните про-
мени. Той преминава в опити за раздържа-
вяване на читалищата, възстановява се 
Съюзът на народните читалища и тяхната 
автономия“. Разбира се, и тук много са фак-
тите, на които авторките на „Историята“ са 
обърнали внимание. Аз обаче се сещам 
за един: литературният кръжок „Димитър 
Полянов“, създаден от група литературни 
творци през 1952 г. към читалището с ръко-
водител Антон Дончев. Ето някои от имена-
та през годините: Димитър Мантов, Атанас 
Мочуров, Анчо Калоянов, Ма тей Шоп кин, 
Ва сил Ив. Сто я нов, Вик то рия Ге но ва, Иван 
Ан чев, Сте фан Ан ге лов, Дими тър На чев, Ге-
ор ги Дан чев, Калина Ковачева, Хрис то Мед-
ни ка ров и др. От 1969 г. съществува литера-
турна група към СБП с председател Георги 
Данчев. По-късно започва да функционира 
и Дом на литературата, закрит по време на 
демократичния преход (1996). През 1972 г. 
Гру па та на ли те ра тур ния ра бот ник се пре и-
ме ну ва от „Ди ми тър По ня нов“ на „П. Р. Сла-
вей ков“; през 1978 г. се съз да ва Дру жес т во 
на пи са те ли те, а към чи та ли ще „На деж да“ 
про дъл жа ва да ра бо ти ли те ра ту рен кръ-
жок. След 1991 г. в този кръжок се включват 
и сту ден ти от Великотърновския универси-
тет и Ху ма ни тар на гим на зия.

Владимир Шумелов
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Христо Граматиков • 
Вчерашен миш-маш. Иронични 
бъркотевини. Книга за около 
масата

„Марк“, Бургас, 2007

Христо Граматиков издава една книга 
с две лица, които обаче са обърнати едно 
към друго, защото от едната страна е ху-
мористичният екстравагантен живот на 
веселяка, пародиращ, осмиващ, характе-
ризиращ куплетист-китарист, а от другата 
страна са кулинарни рецепти, съчетани с 
тостове. Влиянието на руската култура е 
очевидно, но пък светлият ум на българи-
на е превърнал готвенето в празник за се-
мейство и приятели. На такава книга – без 
претенции, самопародираща се като „миш-
маш“ (изключително вкусен, но в кулинар-
ната част отсъства като рецепта, явно ав-
торът го мисли само като словесна бърка-
ница), човек може да се радва. Възкръсва 
моделът на онези книжки от 20-те години 
на ХХ век, издавани от куплетисти, пълни 
с веселие, остроумия и смях – закачки по-
вече, отколкото закачалките в гардеробите 
на ресторанти и домове. Покрай строгата 
дисциплинираност на издаваните у нас 
кулинарни книги „миш-машът“ на Христо 
Граматиков дава надежда, че готвенето 
освен ангажираност ще се възприема и 
като артистичност. Готвачът се познава по 
подправките, а човекът – по смеха. В тази 
книга има и от двете.

Радослав Радев

Глаголическа диктатура – 
утопичен художествен проект

„ЕКСПРЕС“, Габрово, 2008

По традиция алманах „Света гора“ 
успешно съвместява презентацията на 
най-нови художествени търсения и тради-
ционно изкуство, пример за което можем 
да открием в бр. 5 („Д“) от 2004 г. – прос-
транното представяне на проект „Маса“ и 

интерактивен графичен форум (ИГФ), съ-
проводени от акции към ИГФ – Акция „От-
ражение“ – В. Търново, „Акция Пазарджик“, 
„Акция Дупини“. Автор на идеята и ръко-
водител на проекта беше Атанас Тотляков. 
Новият проект „Глаголическа диктатура“, 
за който ще стане дума по-долу и който 
също е дело на Ат. Тотляков съвместно с 
проф. Константин Денев, беше представен 
предварително на страниците на алмана-
ха (бр. 7, „Ж“) чрез един „Манифест на гла-
голическата диктатура“ и множество сним-
ки. Печатното издание на проекта „Глаго-
лическа диктатура“ излиза от габровското 
издателство „ЕКС-ПРЕС“, съставител Ат. 
Тотляков, графичен дизайн и предпечат 
– Трифон Калфов. Осъществен е с подкре-
пата на Европейска културна фондация, 
Муждународна фондация „Св. св. Кирил и 
Методий“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Международна фондация „Елиас Канети“ 
и Регионален ресурсен център за култура 
„ФабриКата“. Ето какво пише Ат. Тотляков 
в концепцията си към проекта: „Проектът 
„Глаголическа диктатура“ е отправна точ-
ка към паневропейския комуникационен 
модел и неговото преосмисляне със сред-
ствата на изкуството. Основната идея е да 
се пресъздаде утопичен акт на подмяна на 
всички съществуващи азбуки с излязлата 
от употреба, и до голяма степен забраве-
на, първа славянска азбука ГЛАГОЛИЦА“. 
Това е в основата си наистина утопичен 
художествен проект, ако имаме предвид 
идеята „за връщане на Европа към време-
то на предбиблейското единство“. В това 
си качество е обречен. Ето защо той раз-
чита на имитативния бунт на налагане на 
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глаголицата като единствена писменост 
чрез „естетическия език на контрапункта 
и чрез симулиране на отказ от съобра-
зяване с „другата страна“. Внушенията са 
твърде различни по вид, обхват и време – 
„интервенции в градската среда, инстала-
ции, мултимедийни презентации, които са 
фокусирани върху една сюжетна линия“. 
Тук задължително трябва да споменем и 
ключа към реализацията на проекта: кни-
гата „Глаголическа конституция на Евро-
па“. „Тя е смислово завършен художествен 
факт, подчинен на концептуалната теза, че 
смяната на графичните знаци на буквите 
променя значението, без да се променя 
съдържанието на текста. „Глаголическа 
конституция на Европа“ е преди всичко 
произведение на изкуството, разчитащо 
на визуално въздействие.“ (Ат. Тотляков) 
Какво можем още да добавим? Може би 
изречението на Р. Радев: „Глаголицата е 
антропологична в своята потентност“. Или 
пък финала на „Манифест на глаголиче-
ската диктатура“: „Не тъжете, европейци, 
а крещете: АЗБУКАТА Е МЪРТВА, ДА ЖИВЕЕ 
ГЛАГОЛИЦАТА!“... Както е да е. Да не забра-
вяме, че това е книга все пак, великолепен 
албум-провокация към думите, техните 
знаци, сърцата и човешката памет. Българ-
ската. На страниците ù и мултимедийно 
тече „революция“ – глаголическа в случая, 
глаголическият диктатор е тъмен бал-
кански субект без лице и глас, а неговото 
най-важно задължение е да поеме цялата 
отговорност за провала на каузата. Остава 
и ние да поемем нашата вина.

Владимир Шумелов

Величка Настрадинова •  
33 приказки и половина

„Хермес“, Пловдив, 2009

Писането на приказки, освен че не е 
лека, си е и много отговорна работа. По-
добно на голямата тема за любовта, и све-
тът на приказното е пренаселен с какви ли 
не хубави истории. Та ако дръзнеш да до-

писваш и допълваш 
този свят, ти трябват 
кураж и убеждение, 
че можеш на свой 
ред да кажеш нещо 
свое и различно. В. 
Настрадинова поема 
риска да го направи. 
И до голяма степен 
е успяла. Тя е под-
редила сборника си 
с приказки в чети-
ри части, като само 
първата, кой знае защо, не е озаглавила 
(останалите са “Къдрави приказки“, “Ко-
тешки истории“, “Годишните времена“). 
Пропуснах да спомена, че днес има какви 
ли не трактовки на жанра и кое наистина 
е приказно, кое типично разказно, кое 
просто фантастично, дори фейлетонно 
или легендарно, много-много не се при-
диря. Не по-малко деликатна е и ролята 
на “аз“-разказа. Нашата авторка е намери-
ла мярката си за повествовател и жанра и 
очевидно се чувства на своя територия. 
Струва ми се, че много от поместените в 
книгата текстове могат само условно да 
се нарекат приказки. Понякога ми се стру-
ва, че е по-справедливо да ги определим 
просто като разкази за деца. За по-малки 
и по-големи, защо не и за пораснали деца. 
Хубавото в случая е, че Настрадинова има 
усет за словото, умее да разказва, служи 
си добре с диалога и се старае да разшири 
кръга от сюжети, теми, герои, за да прово-
кира любопитство. При това към нещата, 
които ни заобикалят. Към уж познатия, а, 
оказва се, вълшебен свят, в който живеем. 
В този смисъл “33 приказки и половина“ 
не се чуждеят на нашата съвременност. 
Тъкмо обратното. Това са модерни при-
казки за времето и пространството, което 
обитаваме. И което не винаги можем да 
видим, или да напуснем, защото нямаме 
очите на децата и разказвачите. Сигурен 
съм, че книгата вече има своите благодар-
ни читатели.

Сава Василев
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Тодор Андонов • Етюд с морени. 

„Антос“, Шумен, 2008

Обичам добрите кримки. Чета ги и днес 
с увлечение както в юношеството. Наскоро 
попаднах на „Етюд с морени“ на шуменския 
автор Т. Андонов (р. 1959 г. в Нови пазар). 
От анонса на задната корица разбрах, че 
имам работа с упорит и разностранен пи-
сател, който на всичко отгоре от 1995 г. е 
без зрение. В този смисъл житейският и 
творческият императив на Т. Андонов „Ни-
кога не се предавай!“ наистина буди въз-
хищение. Но – за книгата „Етюд с морени“, 
която редакторът ù д-р Св. Славчев малко 
пресилено нарича „роман“. Тя се вмества 
в добрата традиция на жанра – и по-точно 
в неговата психологическа традиция, къ-
дето, знайно е, авторът се интересува не 
толкова от престъплението, а от психоло-
гическите преживявания на своите герои, 
от сложните нюанси на техните чувства. 
Разбира се, ще зачетем и бележките на ре-
дактора, че този наистина чудесен текст е с 
„изключително интересен“ сюжет, а „дейст-
вието върви напористо, възходящо, напре-
жението завладява“. Ето това са предпос-
тавките книгата на Т. Андонов да се чете на 
„един дъх“. Докато пиша тези редове, се из-
кушавам да разкажа накратко сюжета, но 
знаете как е при кримките... Не трябва. Към 
горните хвалебствени думи бих прибавил 
и сполучливо изградените и запомнящи 
се образи на главните герои Добрин Ди-
нев-Рино и Росица Динева, ченгето Танев и 
приятелката му Соня, добре композирания 
сюжет, контекста – социален и етичен, сред 
който се тресат конфликтите... Има сякаш 
нещо от поредицата за д-р Стрезов, която 
днес тече в жълтата преса (както едно вре-
ме в сп. „Космос“), макар че нашият случай 
е по-тежък – подхвърлили са главата на 
Рино в кашон пред вратата на съпругата 
му Росица (която, да отбележим с скоби, 
също както авторът на книгата е ослепяла 
нелепо – при един излет в планината). Бих 
искал да поздравя и художника на кори-
цата Ангел Иванов, която е толкова добра, 

че почти буквализира 
финала (което, от друга 
страна, е лошо). В име-
то на екшъна прощавам 
финала – може би аз не 
бих избрал тъкмо та-
къв реалистичен вари-
ант. Не това е важното 
в случая. Важното е, че 
криминалето ражда не 
просто „добри образци 
на жанра“ у нас (познат 
в не толкова отдавнаш-
ното минало със знакови творби на П. Ве-
жинов, Ан. Гуляшки и Б. Райнов), по-важно-
то е, че тези образци се пишат навсякъде 
– в провинцията (освен Т. Андонов, за кой-
то става дума в този текст, ще спомена още 
доц. д-р Милчо Касъров с наградата за кри-
минален роман за 2008 г., а има и доста още 
други имена, с които за съжаление не съм 
запознат), в столицата София – М. Станко-
ва, М. Дамянов... Впрочем и „Светилището“ 
на У. Фокнър е „кримка“. Но той ни учи как 
да не оставаме в руслото на обикновеното 
занимателно четиво. Четиво – каква дума 
само, а?

Владимир Шумелов

Транснорм. Трансформацията. 
Българският генофонд. Vision. 

„ЕКСПРЕС“, Габрово, 2006–2008

Проектът „Транснорм“ излиза с подкре-
пата на Швейцарска културна програма, 
Международна академия за развитие на 
образованието и културата и Регионален 
ресурсен център за култура „ФабриКата“. 
Съставители на книж-
ния проект са Трифон 
Калфов и Атанас Тот-
ляков. Според проф. 
Константин Денев този 
проект „е провокиран 
от ускорената динамика 
на времето, което нала-
га преосмисляне на по-
нятия, форми и практи-
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ки, свързани с проблемите на визуалното 
изкуство. Той е реализиран във В. Търново 
като културно пространство и артсцена за-
ради наличието на една от големите и ак-
тивни артобщности, изявяващи се в стра-
ната – Великотърновския университет и 
Факултета по изобразително изкуство. Гра-
дът се визира като минимодел, който съ-
държа в синтезиран вид процеси и пробле-
ми, характерни за националното ни прос-
транство“. Основните модули на проекта 
са „Трансформацията“ с куратор Трифон 
Калфов, „Българският генофонд“ (акция в 
градска среда) с автор отново Ат. Тотляков 
и „Vision 2007“ с куратор Св. Косев (първи-
ят национален ofline форум за триизмерна 
графика в България, който се провежда 
ежегодно във В. Търново). За да опишем 
концептуално различните фази на този ху-
дожествен проект, ще са необходими мно-
го страници. Аз ще си позволя да цитирам 
уводните думи на Елисавета Мусакова към 
книжното издание на проекта: „За разлика 
от София, Пловдив, Варна и Шумен, Велико 
Търново все още не се свързва директно 
с представите за активно „производство“ 
на съвременно българско изкуство. Тък-
мо тази празнота се опитва да запълни 
проектът „Трансформацията. Разсейващи 
структури“, иницииран от Трифон Калфов.“ 
Втората фаза на проекта, за който „говори“ 
книжният албум „Траснорм“, продължава 
водещата тема за „отвореността на съз-
нанието, което от „аз“-а индивидума тук е 
насочена към едно по-разширено съзна-
ние, към неговия психологически анализ. 
И този проект е социалноутопичен, което 
значи обърнат към някакви идеални прос-
транства. А дали Търново е добро „прос-
транство“, ще кажат зрителите. Заслужава 
обаче да изброим някои имена и заглавия 
от тази книга: „Капитане, потъваш ли?“ на 
Албена Михайлова, „Натюрмортите“ на 
Валери Василев, „Къща с две липи отпред“ 
на Валери Чакалов, картините на Георги 
Минчев (1972–2007), „Проект за паметник 
на хуманизма“ на Дан Тенев, „Златна кра-
ва“ на Димитър Грозданов и още картини, 
инсталации, пърформанси и пр. на Емил 
Миразчиев, Елена Панайотова, проф. Кон-

стантин Денев, Красимир Добрев, Младен 
Младенов, Красимир Карабаджаков, Не-
дко Буцев, Нина Ковачева, Румен Богда-
нов, Петер Цанев, Румен Жеков, Стефан 
Божков; „Основи на българския генофонд“ 
на Румен Петров, „Нова екология или да 
начукаш олово на лимон“ на Свилен Сте-
фанов, „Двоен потрет“ на Цветан Кръстев, 
„Послание“ на Трифон Калфов; разбира се, 
не можем да отминем и фотодокументи-
раните „Българският генофонд“ (шествие 
в градска среда, инсталация в галерия и 
др.) и форума за тримерна графика „Vision 
2007“ (ще добавим само, че освен визията 
в албума, този форум беше съпроводен от 
поредица презентации и лекции – Петко 
Дурмана, Николай Михайлов, Генчо Гоев, 
Теодор Дунас, Иван Иванов, Дима Бетова, 
проф. К. Денев и др.).

Владимир Шумелов

Румен М. Еверт • Имигрантката

„Жанет 45“, Пловдив, 2009

Роман за жена, всъщност за съдбата 
на много човеци, родени в една епоха и 
осъдени да се борят за оцеляването си в 
друга. Повествованието “разкъсва“ живо-
та на главната героиня между два свята, 
две държави – Българи я и Австрия, – но и 
между много други пътувания с цел оцеля-
ване. Всъщност, това е и формалната тема 
на романа – битка за оцеляване. Да наме-
риш прехрана, мъж за децата си, няколко 
добри приятели. Да образуваш собствен 
свят, в който да се почувстваш поне малко 
защитен и не толкова нещастен. Романът, 
подобно други повествования, залага на 
спомените за детството и драскотините 
в паметта. Спомените за бедния живот и 
малкото щастие в още по-малката и недо-
там щастлива социалистическа България 
пътуват с героинята навсякъде. Настояще-
то не е по-радостно и обнадеждаващо. От-
тук и усещането за присъдна обреченост. 
За нещо, с което сякаш сме се родили и 
от което не можем да се освободим. Дори 
сред вавилонията на толкова различни 
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хора – българи, чуж-
денци, измислени 
приятели и длъжни-
ци на доверие. Но 
и ближни по съдба. 
Румен М. Еверт раз-
казва интригуващо, 
книгата се чете леко 
и не залага на нароч-
но търсен висок стил. 
Защото тук наистина 
важен е разказът. Ва-
жна е историята. Тя се състои от стотици 
микроистории, случили се и с други хора. 
И те, по свой начин, стават част от живота 
на Лена. Така малката история на човека 
пише голямата история на епохата. По-вяр-
но – на епохите. Които уж враждуват една 
с друга, опровергават се политически, а 
всъщност се отнасят еднакво сурово, като 
мащехи, към недолюбваните си деца. “Ими-
грантката“ е от типа литература за малкия 
човек. Както знаем от класическите обра-
зци, тъкмо тя има принос за решаването на 
големите екзистенциални проблеми. Ми-
сля, че част от посланията са кодирани в 
самото заглавие. За това доколко сме ими-
гранти в собствените си държави, в собст-
вените си светове и дори в собствените си 
домове и минало. Ако сме принудени да 
се завръщаме от чуждото при своето, да 
пътуваме, при това неносталгично, а при-
нудително там, където би трябвало да бъ-
дем. Изглежда няма по-безрадостно нещо 
от това да си имигрант в дома на миналото 
и дедите си. Въпрос на политика, би казало 
кучето преди да се оближе под куйручето...

Сава Василев

Филип Попов • Кредо.  
Събрани съчинения.  
Съст. Милена Филипова 

С., 2009

В книгата е събрано най-хубавото от 
творчеството на Филип Попов (1930–
2003 г.), жанрово ориентирано към разказа 
и литературния сценарий. Като разказвач 

авторът е в духа на 
реалистичната тра-
диция с интересно 
психологизиране на 
творбите чрез дина-
миката на диалога 
и свежи, наситени с 
лиризъм описания 
на природата, чрез 
които разказвачът 
изразява своите на-
строения. Ф. Попов 
свързва етичното и 

естетичното, когато избира герои-сладко-
думци („Щастие“), когато разкрива проме-
ните в нагласата на българина при социа-
лизма („Дядо Йото“, „Тези, които останаха“). 
Безспорният шедьовър е гротеската „Тро-
янският кон“ – за вечните пристрастия на 
Мераклията и неизчерпаемите хитрини на 
Хубавицата.

Радослав Радев

Десислава Георгиева • Притча за 
момичето с къдриците 

“Libra Scorp“, Бургас, 2009

Интригуващо загла-
вие и сборник разкази, 
от които читателят е 
завладян, благодарение 
на многото истории, 
разказани с увлекате-
лен език (донякъде в 
стил есе). Разказите и 
пътеписите на Д. Георги-
ева приобщават читате-
ля, правят го съучастник на събитията. Бла-
годарение на сюжета попадаме на пазара в 
Кападокия, в старите християнски храмове 
на Анадола и плажовете на Лазурния бряг. 
Миниатюрите от Италия са откровение, ус-
пех за авторката и откритие за нас. Науча-
ваме нещо ново и интересно, разказано по 
оригинален начин. Чели сме, слушали сме 
немалко за Венеция, Неапол, Верона и Рим, 
но след прочитането на „Миниатюрите“ се 
чувстваме обогатени от чувството за не-
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преходната сила на красотата и хуманизма, 
съхранени от историческите паметници 
на Италия. Страниците с бели стихове са 
колкото интимни, толкова и общочовешки. 
Любовта и красотата в книгата на Д. Геор-
гиева правят хората по-добри. Това е най-
важното послание в книгата “Притчата за 
момичето с къдриците“.

Григори Каменов 

Людмила Филипова • 
Мастиленият лабиринт

„Сиела“, С., 2008.

„Мастиленият ла-
биринт“ е четвъртият 
роман на Л. Филипова 
и, както очаквах, – най-
силният, най-дълго 
подготвяният и най-
рискованият като екс-
перимент, тип послание 
и обработка на събра-
ния фактологически 
материал. В него автор-
ката отново залага на 
напрегнатата интрига, 

космополитния сюжет и добре пласира-
ните образи, като целта ù е създаване на 
роман-загадка, роман-разследване, микс 
от фикция, познати и не толкова известни 
легенди и митове, историческа достовер-
ност, научна меродавност и впечатляваща 
евристична ерудираност, чрез които кни-
гата става интересна както за българския, 
така и за чуждестранния читател. Всъщ-
ност това е най-перспективното начина-
ние на Филипова. Идеята ù за лансирането 
на най-древната цивилизация в света – на 
Меандридите, която се появява преди 8 
хилядолетия по българските земи, от която 
заимства християнството, е конгениална. 
Тя е не по-малко атрактивна и скандално-
привличаща от амбицията на Дан Браун 
да докаже, че Христос е имал потомство 
от Мария Магдалена в „Шифърът на Ле-
онардо“ (2003), или че Дракула е вилнял 
из българските земи, както се опита да 

ни убеди Елизабет Костова в „Историкът“ 
(2005). Писателката подхожда максимално 
амбицирано и мотивирано към предиз-
викателния си проект, който в интерес на 
истината се движи в по-различна плоскост 
от „Оракулът на Дионис“ (2007) на Ал. То-
мов. Идеята на творбата ù е, че културата 
Градешница, основа на цивилизацията 
на Меандридите или Първите, е отпреди 
7500 години, разцъфтяла по нашите земи, 
изчезнала 4 хилядолетия по-късно, като 
нейни разсейки формират древноегипет-
ската цивилизация и религия, орфиче-
ските мистерии с главен герой Орфей и 
неговата любима Евридика, както и доста 
по-късно възникналото християнство. За 
Л. Филипова Христос е проекция на Ор-
фей, съществувал по едно и също време с 
Мойсей – през XIV в. пр. Хр., и на Амон Ра. 
Знаейки, че може да бъде обвинена в бого-
хулство, романистката залага на силата на 
приемствеността между цивилизациите и 
културите, като обрамчва сюжета на своя 
атрактивен трилър с преследването, което 
настървено осъществява жителят на под-
земното царство, оказало се изгубения за 
хората Рай – Ариман (Дяволът), и напорис-
тата Вера Кандилова, в чийто облик всеки 
вещ читател ще открие чертите на самата 
Л. Филипова. Срещата им пред процепа на 
Тенарската порта на Дяволското гърло в 
Родопите е сред най-завладяващите сцени 
в повествованието, разкриващо неизтре-
бимото желание на младата археоложка 
не толкова към зашеметяващи приклю-
чения тип „Индиана Джоунс“, колкото към 
саможертва в името на науката, без която 
развитието на човешкия прогрес е немис-
лимо. Ариман се стреми да запази хилядо-
летната тайна, но на финала разбира, че 
сам е нейна жертва, въставайки срещу своя 
господар Безплътния и дописвайки леген-
дарния „Мастилен лабиринт“, като придава 
завършеност и отвореност на тази прелю-
бопитна история, която органически ще 
прерасне във втори том – „Откраднатият 
кръг на Данте“. Людмила Филипова владее 
до съвършенство тайните на бестселъра. 
Тя уважава своята публика и винаги се 
стреми да ù поднесе увлекателно, значимо 
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и атрактивно четиво, което да носи в себе 
си универсални и стойностни внушения. С 
„Мастиленият лабиринт“ уверено навлиза 
в нов, световен контекст – действието се 
пренася от Бирма в Швейцария, от Герма-
ния в България, от Русия в Родопите, като 
чрез екзотиката и зрелищния сюжет напо-
ристо се търси съпричастността на кол-
кото се може по-многобройна читателска 
аудитория. Книгата се чете на един дъх. 
Тя е и най-кинематографичната от чети-
рите, излезли с нейния подпис, и заедно с 
Виртуалния музей на следите, който може 
да се проследи на адрес www.mastileniat-
labirint.com, представлява хомогенен, вни-
мателно осмислен мултимедиен продукт. 
Аз лично съжалявам, че илюстрациите в 
романа не са цветни, знаейки много до-
бре, че компромисът с черно-белите фо-
тоси е в интерес на читателя – за да не се 
оскъпи коричната цена, но едва след за-
познаването с музея на следите става ясен 
цялостния замисъл и стройната концепция 
на писателката, тежнението ù към света на 
кинематографичното и виртуалното, който 
най-пълно и цялостно предава сложнос-
тта и обемността на креативното ù пос-
лание. „Мастиленият лабиринт“ е книга за 
любовта към научното познание, но и към 
родината, дала начало на най-древната и 
миролюбива цивилизация на нашата пла-
нета. За нея обаче националните граници 
са тесни. Тя упорито дири своята многоли-
ка чуждестранна аудитория. С „Мастилени-
ят лабиринт“ Людмила Филипова достига 
своята зрялост и само от нея зависи с про-
дължението ù да задържи високото бùло, 
до което е достигнала.

Борислав Гърдев

Минчо Г. Минчев • Моето 
литературно Габрово

„Луна“, Габрово, 2009

Удивителни са книги като тази на Мин-
чо Г. Минчев от с. Кряковец, дн. квартал на 
Габрово. Преди всичко с възрожденския 
си плам. Ние от редколегията на алманах 

„Света гора“ познаваме 
донякъде  литературно 
Габрово (част от нас – 
доц. Сава Василев, доц. 
Радослав Радев, са жу-
рирали литературната 
продукция в този град 
през някои от послед-
ните години, писали 
сме за отделни книги 
на талантливи габро-
вци, поддържаме лични 
творчески контакти с 
творци там). Поетът, издателят, писателят, 
литературният историограф, „съвремен-
ният възрожденец“ (Б. Данков) Минчо Г. 
Минчев с пълно право може да заяви кни-
гата си „Моето литературно Габрово“, за-
щото е в ядрото на всичко, което се случва 
в литературно-художествения живот на 
Габрово и областта през последните близо 
45 години. Амбицията на автора е да опи-
ше от всички възможни страни ситуацията 
в литературния и културния живот на този 
български град в един доста разширен 
времеви периметър, като дескрипцията 
на случилото/случващото се в Габрово е 
минала през филтъра на собствения опит 
(„моето“), но, от друга страна, „тази книга 
не е само моя“ – започва предговорни-
те си бележки „Написаното е катарзис за 
душата“ Минчо Г. Минчев. И продължава: 
„Тук автори са мнозина мои приятели, пи-
сали през времето по нещо за моите щуро-
тии или за издадените ми книги. Получа-
вал съм и похвали, и удари в лицето, и на-
вярно с право. Така, натрупвайки се един 
твърде обемист материал, аз реших, че ще 
бъде интересно за бъдещия читател (защо 
не и изследовател) да потъне в нашите де-
лници и празници, за да разбере отчасти 
онова, което ние сме преживявали“.

За какво разказва този обемист сбор-
ник (409 с., формат 70/100/16, илюстри-
ран с черно-бели репродукции) с публи-
цистика и критика, излязъл година след 
юбилейната 70-годишнина на Минчо Г. 
Минчев? Раздел I: „Литературни празници 
и делници (Статии от М. Минчев)“, Раздел 
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II: „Молиер не се шегува (Статии за теа-
трални постановки)“, Раздел III: „Сребро-
то дава по-завършени форми на релефа 
(Интервюта)“, Раздел IV: „Поет сред стро-
ителите, строител сред поетите (Отзиви, 
рецензии, портрети)“, Раздел V: „Стихове, 
посветени на Минчо Г. Минчев“. Това е 
книга, необходима както на писателите 
и изследователите, така и на „редовия“ 
читател; необходима по принцип в ато-
мизирания свят на българския „преход“ 
– свят без информация за себеподобните, 
без мисъл за миналото, без памет. „Тайно, 
извън сериозното, ме изкушава мисъл-
та, че тази книга е и за един друг кръг от 
хора. Това са хората, които никога няма да 
си я купят. Хората, живеещи с мисълта, че 
днес от всичко и непременно трябва да 
се правят единствено само пари“ – пише 
Велизар Велчев за антологията на книжо-
вници и писатели от Габрово „Стряха над 
Янтра“ (1993) в съставителство на Минчо 
Г. Минчев и тези думи напълно прилягат 
и за последния сборник на неговия съ-
гражданин. Да пишеш за тази книга, озна-
чава да разказваш за живота на Минчо Г. 
Минчев – един достойно изживян живот, 
изпълнен от край до край с чудатости и 
приключения и много работа – физическа 
и интелектуална („огняроинтелигентска“), 
но преди всичко с любов към истинския 
живот и литературата. В различните тек-
стове-отломки, подредени хронологично 
в разделите, ще видим автора като сту-
дент във Великотърновския университет 
(тогава ВПИ, първи випуск), неговите пър-
ви публикации от средата на 60-те години 
(но първата си стихосбирка и всъщност 
по-голямата част от книгите си публикува 
след 89-а година, пак по разбираеми на-
ционални причини, но дваж по-важни, ако 
си имал „нещастието“ да живееш и твориш 
в провинциална Н Р България), рефлексии 
от работата му като редактор на различ-
ни местни издания („многотиражки“, но от 
1999 г. и гл. редактор на алманах „Зорни-
ца“), „културтрегерска“ работа (библиоте-
кар, секретар-методист на самодейците, 

драматург на Габровския театър, музеен 
уредник, председател на Дружеството на 
писателите в Габрово), като строителен 
работник (от 1984 до пенсионирането му 
през 1998 г., като за малко е бил и на АЕЦ 
„Козлодуй“, и в Германия), издател (в не-
говата издателска къща „Луна“ от 1993 г. 
досега има излезли 100 заглавия, по-го-
лямата част от които лансират габров-
ската литература), ще прочетем текстове 
за неговите книги със стихове „Осъдена 
любов“ (1992), „Звезден автобус“ (1994, за 
деца), „Дом в тръстиките“ (1998), „Гол пред 
Бога“ (2002, с 55 рисунки от Н. Майсторов), 
„Ъгълът на ледовете“ (поеми, 2003), „Авто-
графи“ (избрано, 2008), за други книги с 
разкази, миниатюри, публицистика и пр.; 
вероятно най-дискусионните и патетични 
тестове в сборника обаче засягат книгите, 
на които той е бил редактор или съста-
вител. На първо място това са двете ан-
тологии в негово съставителство – „Стря-
ха над Янтра“, която вече споменахме, и 
„Славейкови гнезда“ (1998, антология на 
книжовници и писатели от Трявна), както 
и „История во кратце о болгарском наро-
де славенском“ от йеросхимонах Спири-
дон, написана през 1792 г., първи превод 
на съвременен български език от Минчо 
Г. Минчев (2000) – за тях мнението на кри-
тиката и читателите е единодушно – поло-
жително. Не така обаче стои въпросът с 
работата му като главен редактор на въз-
родения алманах „Зорница“ (1999–2002), 
който предизвиква полемика между него 
и критиците му (Стефан Димитров, Краси-
мир Едрев и др.). С подобни полемични 
текстове авторът отстоява своето мне-
ние, но дава възможност и на останалите 
обективно да аргументират своето, което 
формира цялостна картина на културата 
на града, още повече че всички текстове 
са надлежно обозначени като произход, 
публикации и т.н. Трудно е в такъв един 
отзив да се спрем на всички автори, на-
мерили място в книгата, но в нея опреде-
лено са събрани повечето публикации на 
водещите културни журналисти и лите-
ратори в Габрово, предаващи калейдос-
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копично културата и литературата в този 
уникален български град, наричан навре-
мето „българският Манчестър“ (впрочем 
първата съставителска книга на М.Г.М. 
от далечната 1982 г. е именно „История 
на вълненотекстилната промишленост в 
Габрово“). Трудно е да отсееш житото от 
плявата, още повече когато това се отнася 
до изкуството, и Минчо знае това най-до-
бре. Въпреки това работи с постоянство и 
оптимизъм, работи с деца и юноши, с въз-
растни, с таланти и откровени графомани 
без отдих, с вяра, на която всеки в тези 
трудни времена би му завидял. Навярно 
допуска компромиси и грешки – нищо, 
щом е в името на „пишещите братя“, на 
организирания техен живот, на отстоява-
нето на техните права („Суетата си е суе-
та, славата – слава, истината – горчива!“). 
Неговата теза е отстояването на правата 
на габровските писатели, формирането 
на габровската нова литература, съх-
раняването (издаването) ù. Независимо 
от „времето“ – преди неорганизираните 
(поначало) писатели не обичаха да ги ко-
мандват и напътстват, да им сочат „пра-
вилната линия“, да ги наричат „сив поток“; 
днес отново негодуват – срещу разрухата 
(реституирани Дом на писателите, Клуб на 
дейците на културата и т.н.), срещу държа-
вата, която им отне всичко и ги обрече на 
резигнация и гладна смърт. И той се бори 
с кметове и продажни новобогаташи, 
пише писма, протестира... Понякога има 
резултат. В повечето случаи обаче няма. 
Познато. Което ще рече едно – щом почти 
навсякъде в България е така (с нюанси), не 
е ли крайно време да се намеси държавата 
и да реши както проблемите на местна-
та културна и литературна общност, 
така и тези от национално значение, 
засягащи законодателството, статута, об-
щественото признание и в крайна сметка 
живота на тези, които творят културната 
история на един народ.

Владимир Шумелов

Гриша Трифонов • Югоизточната 
порта

БП, С., 2009

Предговорът на сти-
хосбирката е написан 
от Л. Левчев и това е 
напълно разбираемо, 
защото става дума за 
поет и изпълнител като Г. 
Трифонов. Известно е, че 
авторът предпочита да 
изпълнява чужди песни, 
най-вече по текстове на 
свои съвременници. Те-
матичният регистър на 
книгата е широк и разнообразен, с много 
богата палитра от настроения и чувства. До 
известна степен, лично за мен, са смуща-
ващи множеството „географски“ заглавия. 
Струват ми се много, да не кажа прекале-
но. Дебелянов използва само един град за 
заглавие в поезията си – сонета “Пловдив“, 
а Смирненски има две такива заглавия – 
“Москва“ и “Петроград“. Музикалните каче-
ства на Г. Трифонов са поставили своя от-
печатък и върху стиховете му. Те не залагат 
толкова на игривата метафорика, колкото 
на културната памет, историческите про-
екции и личностното (автобиографично) 
преживяване. Тук литературата се препро-
чита и цитира, преживява се от висотата 
на годините и опита. Любовта често ги на-
вестява, но по свой, понякога откровено 
несантиментален, но оригинален начин. 
Г. Трифонов може да си позволи и нароч-
ни апоетизми, да провокира читателският 
вкус с неочаквани образи и обрати. Книга-
та разказва истории с езика на мерената 
реч. И в тези истории миналото става се-
гашност. И отново минало, което може да 
се преповтаря така, както се повтарят спо-
мените и мислите за миналите ни животи. 
Изданието е чудесно и „изкусително“ по-
ради малко необичайната практика да се 
поставя снимката на дарителя на задната 
корица, пък бил той и една наистина кра-
сива жена, поклонник на авторовите сти-
хове. Но Г. Трифонов и тук е верен на себе 
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си, следователно не ни остава нищо друго 
освен да четем, а след това и да съзерца-
ваме...

Григори Каменов

Лирика 2009 (Фестивал на 
поезията)

Издава Национален дворец на 
културата, С., 2009

През 2001 г. излязоха от печат две на-
ционални антологии, които имат по-дъл-
бок смисъл, ето защо ще им отделим някол-
ко изречения повече. Първата е „Лирика 
2001“ – издание на НДК – София, по повод 
20-годишнината на националната културна 
институция, с предговор от Михаил Недел-
чев. Съставителите ù са 9, а участниците – 
111 автори, подредени азбучно, с непеча-
тани текстове. Другата е „Начало на века: 
Най-нова българска поезия (1989–2002)“, 
стихотворения от 120 автори, съставител 
Светлозар Игов, изд. на фондация „Цен-
ности“ и НДФ „13 века България“, осъщест-
вено за Деня на будителите (2001 г.). Това 
е авторска антология, предполагаща и 
своя концепция (не бих казал, че първата 
е лишена от такава), освен това, за разли-
ка от „Лирика 2001“ и „Лирика 2002“, тук 
авторите са представени с неравностоен 
обем стихове, което от своя страна засил-
ва нейния оценителен ефект. По-важното 
в дадения случай бе, че антологията „Ли-
рика 2001“ (и „Лирика 2002“ – един проект 
с продължение...) предизвика (и сама се 
включи в) дебат за антологийното мислене 
и антологиите в българското краевековие, 
направен бе опит за осмисляне и подредба 
на антологийното в жанра поезия.

На практика в края на XX и началото 
на XXI век вече не излизат толкова много 
книги с българска поезия (което като че ли 
говори за нормализиране на пазара за по-
етична литература, доколкото такъв пазар, 
разбира се, вече съществува). Издаването 
се превърна в „скъпо занимание“, което 
се налага да бъде внимателно „филтрира-
но“ (критически, дори институционално, 

но и самовзискателно, чрез една нова ав-
тоцензура на писателя). През последните 
години излязоха регионални антологии на 
поезията в почти всички големи градове 
на страната (в някои като в Ловеч – и на-
ционални). Отделни периодични издания 
също издадоха представителни антологии 
със „свои“ автори: „Литературен форум“ 
(1999), антология „КИЛ (Култура, Изкуство, 
Литература)“ – във връзка с 10-годишнина-
та от създаването на варненския вестник 
„КИЛ“ (2002 г.), „Първите пегаси“ – антоло-
гия-енциклопедия „Южна пролет“ (1999 г.). 
Юбилейни антологии издадоха и отделни 
писателски организации – например анто-
логията „Десет години Съюз на свободните 
писатели“ (изд. „Пропелер“, С., 2002 г.). Из-
лязоха и антологии, които събират тексто-
ве на общности и малцинства (ромски, гей 
и пр.), както и на полов признак (но не не-
пременно „феминистки“ например), които 
за момента изглеждат „модерни“ и „модни“ 
и съответно са щедро спонсорирани от 
чужди фондации и неправителствени ор-
ганизации. Ето такъв е контекстът на изли-
зането на проекта с продължение „Лирика“. 
Изборът на представените автори и стихо-
творения в „Лирика 2009“ (всеки автор с по 
една творба) е дело на Борис Минков, Вла-
димир Зарев, Георги Константинов, Едвин 
Сугарев, Иван Гранитски, Марин Бодаков, 
Михаил Неделчев и Надя Попова. Сбор-
никът е съставен от стихотворения на 109 
съвременни български творци, подредени 
по азбучен ред. Творбите са представени 
и в колекцията листовки на IX фестивал 
на поезията „Лирика“. В своя предговор 
„Духовната енергия на поезията“ Иван Гра-
нитски пише, че в годините на социални 
вихрушки и трансформации, на компроме-
тирани идеологии, на липсата на критерии 
за живот и изкуство, на всепозволеност 
„съвременните творци защитават грани-
ците на духовното оцеляване на нацията“. 
„Лирика 2009“ излиза вече 9-а година по 
идея и с помощта на Националния дворец 
на културата – София и има за цел, пуб-
ликувайки творчеството на водещите ни 
национални поети, да покаже моментната 
снимка на днешната българска лирика – 
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„невероятно богата 
на художествени ин-
венции, пластически 
решения и формали-
стични експеримен-
ти“ (Ив. Гранитски). 
Освен това антоло-
гията презентира и 
нивото, различните 
почерци, етапа от 
развитие на няколко 
поколения българ-
ски лирици (меж-
дувременно някои ни напуснаха – като 
Ст. Великов, В. Раковски, В. Петкова). Друг 
характерен момент в антологията е „свръ-
хизострената социална чувствителност на 
нашите лирици“ според Ив. Гранитски. Не 
би и могло другояче днес. А утре? Тради-
цията на „Лирика“ ще покаже. Още нещо: 
краят на първото десетилетие на XXI в. е 
доста по-различен от средата на 90-те го-
дини на миналия век. В този сборник Съ-
юзът и Сдружението на писателите са рамо 
до рамо, доскоро непонасящи се имена и 
почерци сега кротко съжителстват едни до 
други. Дали е за добро? Не знам. Но поне 
дават добър пример – на църквата, на дър-
жавата, на партизанщината, на народа си 
дори. От друга страна, нали за това се бо-
рихме – да бъдем различни, толерантни, а 
когато трябва и обединени против „лоши-
те“, против духовните палачи на съвремен-
на България... И така: 109 поети – от Азис 
Таш до Янко Димов. Това не са всичките. Но 
за 2009-а и те са достатъчно. Сърдитите да 
точат пера за „Лирика 2010“.

Владимир Шумелов

Владимир Янев • Любов от 
миналия век

Пловдив, 2009

Литературният историк Владимир Янев 
не за първи път забравя да надене акаде-
мичната тога, за да навлезе в полето на 
художественото не като изследвач, а като 
автор. Стихосбирката му „Любов от мина-

лия век“, иронично 
самоопределяща се 
като „ретролирика“, е 
едно артистично на-
мигане към читателя, 
който би могъл твър-
де фиксирано да раз-
чита текстовете ù. Не 
е никак случайно, че 
авторът е поставил 
на корицата две свои 
снимки – едната е на 
юношата Владимир, 

а другата – на зрелия и натрупал скепсис 
мъж. Между фотографиите тече и явен, и 
скрит диалог, така както се случва на стра-
ниците на книгата чрез дихотомията на 
възрастите. От една страна, имаме юноше-
ския и младежки фанатизъм на любовните 
изживявания („Славослов“, „Звезда“, „Ци-
ганско лято“) – приповдигнат, романтично 
обагрен, а от друга, преобръщащата и пре-
образяваща всичко ирония на по-късните 
текстове („Поет и жена“, „Грях“). Това твър-
дение е твърде относително, защото още в 
ранните стихотворения на Вл. Янев можем 
да открием, че лирическият Аз съумява да 
се самодистанцира от романтическата тра-
гика.

Пренаписахме „Вертер“
Бездарно!
Но живи сме...

Впрочем влюбеността като състояние 
на духа преминава през цялата стихосбир-
ка, но нейните зрели плодове особено 
добре личат в „Петербургски фотографии“, 
където емблематичните топоси на старата 
руска столица не са просто екзотичен кул-
турен фон на изживяването, а са вплетени 
метафорично-чувствено, станали са краси-
ва част от него.

Адмиралтейската златна игла
инжектира небесната вена.
.................................................
Затова ли Ломоносов
ти се покланя от патетичния си трон.
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Сугестията обаче отвежда и отвъд 
„кислорода на любовта“ в един по-широк 
контекст на общочовешката участ, който 
се изплита от любов, смърт, слава, памет 
и святост. Фрагментите от „Бели нощи“ са 
близки по дух на „Петербургски фотогра-
фии“, но не всички са на тази висота. Има 
такива, които авторът би могъл спокойно 
да пропусне. Във всеки случай това би мог-
ло да се каже на онзи, който претендира да 
определя хода на националната ни поезия. 
Едва ли Вл. Янев е имал и има подобни ма-
ниашки амбиции. Той просто за пореден 
път ни доказва, че е дялан камък в българ-
ската литература.

Божидар Богданов 

Аксиния Михайлова •  
Най-ниската част на небето

„Симолини“, С., 2008

Винаги съм харесвал 
Аксиния Михайлова – и 
като жена, и като пое-
теса, и като характер. 
Макар да я познавам 
по-скоро бегло от оно-
ва явяване на конкурса 
„Южна пролет“ през 
1995 г., когато тя участ-
ва с дебютната си сти-
хосбирка „Тревите на 
съня“ в конкуренция с 
Елена Алексиева, Ма-

рин Бодаков, Станислав Градев, Емил Ива-
нов, Георги Николов, Яна Соленкова и др. 
Още в средата на 90-те Аксиния имаше со-
лидна творческа биография като поетеса 
и преводачка, работеше в изд. „Парадокс“, 
беше един от основателите на небеиз-
вестното сп. „Ах, Мария“ (впоследствие 
„Ах, Мария и приятели“, с Румен Баросов) 
и член на редколегията му, като студент-
ка беше печелила награда за превод (на 
Жорж Батай)... По-късно от печат излязо-
ха книгите ù „Луна в празен вагон“ (колек-
ция „Аквариум Средиземноморие“, 2004), 
„Три сезона“ (2005), „Krotenie“ (Братислава, 

2006), участваше в редица европейски и 
световни фестивали и форуми за поезия, 
през 2002 г. беше един от учредителите 
на франкофонското поетическо движение 
„Cap à l’Est“, превеждаше и съставяше ан-
тологии на съвременната литовска (2007) 
и латвийска поезия (2008), както и отделни 
книги с поезия и проза. И т.н. Но за поези-
ята ù и по-конкретно тази в „Най-ниската 
част на небето“. Първо, тя е отпечатана на 
завидно полиграфическо равнище, колек-
ционерски (като част от колекция „Аква-
риум Средиземноморие“ – „Луна в празен 
вагон“, и колекция „На острова на Блажени-
те“ – „Най-ниската част на небето“, водещ 
редактор и на двете е Румен Баросов). Тази 
чудесна поезия има корени, за които си 
заслужава да говорим. Преди книгата ù че-
тях/препрочитах „Привечер“ на Светлозар 
Игов. За „Югът“ на Марсел Пруст той пише: 
„Нейде в огромния си роман, не си спом-
ням вече къде и цитирам по памет, Мар-
сел Пруст казва, че не съществува област, 
която да няма свой юг. Запомнил съм тази 
мисъл, защото отдавна искам да напиша 
нещо по-голямо за „средиземноморските 
начала“ в нашата култура, всъщност дос-
та оскъдни, макар че ние принадлежим и 
на средиземноморския свят“. Ето за тази 
„южност“, „тъга за юг“ (К. Миладинов), за 
това „средиземноморско“, за тази pensée 
du midi става дума, когато четем А. Ми-
хайлова (разбира се, можем да допълним 
този ред с още определения на Св. Игов, 
провокирани от М. Пруст – че българската 
култура е колкото „медитеранска“, „антич-
но-полисна“, „морска“, толкова повече тя е 
„балканско-континентална“; но тя е и „земя 
пределна“ според П. П. Славейков, което 
според Св. Игов трябва да разбираме „по-
скоро в транзитивен, а не във финален 
смисъл, т.е. като междинна и кръстопътна, 
а не като крайна и гранична; предел тук 
значи не край, а преход, мост“ – вж. „Homo 
balcanicus: кръстопътният човек“ в кн. му 
„Привечер“, 1999 г.). И какво, ще кажете, 
къде е медитеранското у Аксиния? Ще 
кажа, че то е повече в „Луна в празен вагон“ 
(за което говори и колекция „Аквариум 
Средиземноморие“, в която е отпечатана) 
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и по-малко в „Най-ниската част на небето“. 
Колекцията „На острова на Блажените“, под 
„шапката“ на която излиза втората книга, 
показва един нов непресъхващ интерес 
към голямата Славейкова книга с това за-
главие. Тук не става дума за римейк (Атанас 
Натев), нито за травестиране или модерна 
версия (Златомир Златанов). Става дума за 
улавяне на духа на времето, в което живе-
ем, за трагично-изповедалните, по женски 
омекотени образи в пейзажа, част от който 
е и лирическият герой, за отелесяването 
на света наоколо, за неговото оживяване 
(като някакъв хилозоизъм). Тази стихос-
бирка е по-пестелива на изразни средства, 
по-лапидарна от „Луна...“, тя е по-земна, 
търси пределите в нещата, лимитите на 
чувствата и страховете ни и ни внушава, 
че те са там, в „най-ниската част на небе-
то“ – хоризонта, от който изгрява и залязва 
слънцето. Там, където се раждат и умират 
денят и животът. Хоризонта, който тряб-
ва да преодолем както страха от смъртта. 
Може би като преоткрием детето в себе 
си и възвърнем забравената си сетивност, 
„наблюдавайки / колко съвършена е / в 
детството си смъртта, / колко свободна“. 
Или като се научим да пускаме хвърчила: 
„да пускаш хвърчила / е като да населяваш 
душата си / с нови небеса, / докато сам се 
превърнеш / на вятър“.

Владимир Шумелов

Вътьо Раковски • От другата 
страна на времето

„Графимакс“, С., 2009

В уводната си бележка към стихосбир-
ката синът на Вътьо Раковски – Александър 
Раковски – пише: „Идеята за избора на тези 
стихотворения от Вътьо Раковски ми дойде 
в момента, когато трябваше да сложа в ред 
компютъра му, непосредствено след него-
вата смърт. Тогава се натъкнах на безброй 
нови и непечатани стихове. В повечето от 
тях се правеха директни алюзии за смър-
тта и за това, което идва след нея. Въпреки 

голямата ми скръб, колкото и да е странно, 
тези последни изповеди не ми прозвучаха 
като песимистични или 
черногледи. Те просто 
въплъщаваха желание-
то на един творец да се 
проектира в отвъдното, 
да погледне на света 
отстрани и отгоре, да 
го обхване от различни 
гледни точки. Мисля, че 
този стремеж дава дъл-
бочината и философ-
ския заряд на стихове-
те. Отвъдното винаги е 
привличало поета. Още 
в по-ранните му произведения се забе-
лязват плахи намеци за един друг свят. Те 
изграждат една тънка нишка от предчувст-
вия, която става все по-видима с времето“. 
Позволих си този сравнително дълъг цитат, 
защото си мисля, че той много точно и ре-
лефно очертава профила на стихосбирка-
та „От другата страна на времето“. Не зная 
дали поетът умишлено не е публикувал 
стиховете приживе, но така или иначе това 
е една открита, намерена книга. И в това 
има особена символика. Символиката на 
равносметката, на достигнатата мъдрост, 
на усилието да преодолееш инстинкта за 
живот и спокойно да се изправиш пред 
бездните на отвъдното:

Най-после дом, почивка и спокойствие.
Без зрение, без осезание, без слух.
Изпитах всички земни удоволствия.
Сега бих искал да съм малко дух.

Познавам сравнително добре поезията 
на Вътьо Раковски и затова гледам на по-
следните му откровения като на логичен 
завършек. Няма как големият майстор на 
словото, елегантният стилист, превърнал 
формата и съдържанието в подвластна 
нему материя, да не достигне до такива 
глъбини. Мъдрото спокойствие, което из-
лъчват тези редове, дълбоката увереност, 
че там някъде – в безпредела на времето – 
всичко може да се повтори и да продължи, 
са своеобразно завещание и упование. На-
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истина, какво по-голямо упование от това, 
че всичко сторено тук, на земята, има своя 
отпечатък в неизвестното бъдеще. Смело 
мога да твърдя, че това е една от най-сил-
ните стихосбирки на Вътьо Раковски. Най-
силната. Тя хвърля мост и е надежда, че 
думите имат и друго битие, неизследвано и 
недокоснато, но вероятно и по свой начин 
познаваемо:

На другия край на света,
на другия край на земята,
на другия край на живота
е пропастта,
която е вашият край и която
е ваше начало.
От нея започва
вашият втори живот,
животът без суета,
без тяло, без видимост,
без зима и лято
и повече от сигурно
без опасността от Юди и Ироди,
започва самият живот на душата. 

Изправени пред тайнствеността, ние, 
читателите, трябва да замълчим. Да се на-
слаждаваме. Да се доверим.

Николай Милчев

Йордан Атанасов • Думи за врабец

„Български писател“, С., 2008

Една от последни-
те книги на староза-
горския поет, писател 
и журналист Йордан 
Атанасов е малката по 
обем лирическа сбир-
ка „Думи за врабец“, 
която имах щастието 
да представя пред 
старозагорската кул-
турна общественост 
през 2008 г. Същото 
се случи и с осмата му 

книга „Семето на градинаря“, издадена от 
великотърновското издателство „Фабер“ 

през 2005 г., представена в старата столица 
през пролетта на същата година. Тя имаше 
жанровото уточнение „Избрани поеми и 
случайни стихотворения“. Тази също: „Трис-
тишия и други стихотворения“ (но за това 
по-натам). „Думи за врабец“ (ред. Воймир 
Асенов) е изпълнена основно в стил хай-
ку (тристишия), като в края са добавени 
три малко по-обемни стихотворения без 
заглавие, които обаче не звучат изкустве-
но-привнесени, а уплътняват и конкретизи-
рат съдържанието на книгата. Жанровете 
хайку, хайбун и сенрю отдавна вече не са 
новост в българската и световната лите-
ратура; има изградени клубове, мрежи за 
разпространение, раздават се национални 
и световни награди, издават се антологии, 
има специализирани издания за тези жа-
нрове, в тях творят известни поети и писа-
тели, за които хайку е нов поглед към света 
и съхранение на собствения опит. Прие-
мам донякъде мисълта на Едвин Сугарев, 
който е един от вдъхновените тълкувате-
ли, творци и разпространители на хайку в 
България, че тази поезия не може да бъде 
обяснена и анализирана, тъй като „нейните 
цели се простират далеч отвъд разказва-
нето, казването и изразяването“; че хайку 
е поезия, „чиято концентрация тук-и-сега 
изключва процесуалната логика, чиято 
спонтанност заличава разделението меж-
ду субект и обект и чиято въздейственост 
се гради много повече върху недоизрече-
ното, отколкото върху изреченото с думи“. 
Въпреки това трябва с някакви слова да из-
разим усещането си от опита си да прежи-
веем хайку, ако наистина „Думи за врабец“ 
се вписва достатъчно ясно в този жанров 
канон. Сам авторът не настоява върху кано-
на – нарекъл е стиховете си просто тристи-
шия. От друга страна, тези тристишия са ме-
дитативни прозрения, покана към читателя 
да съпреживее мига; те не са послание, не 
носят философски или морални изводи, а 
се мъчат да ни въвлечат в привидно незна-
чителните неща от това около нас и живота, 
в невидимото. Ето защо не се мъчете за тъл-
кувате „думите“ за „врабеца“ – той може да 
е около нас, но може да е плод на въобра-
жението, тогава се помъчете да хванете за-
едно с автора мига, ставащото сега. Станете 
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част от синхронния ритъм на материята и 
идеите, на вибрациите на съществуващото, 
акт, в който разделението между малко и 
голямо, частно и общо не съществува, а ти 
си и едното, и другото... Ако имаме предвид 
такива мисли, че хайку „разкрива вечността 
чрез преходното“ (Л. Балабанова), че хайку 
е „тишина отвъд думите“ (Л. Б.) или отчетем 
дълбоката връзка дзен – хайку чрез пос-
тулатите „едното във всичко“ и „всичко в 
едното“, ще можем да се докоснем до мета-
физиката в/на жанра хайку, който „сродява, 
превръща опозициите в единна цялост“ (Е. 
Сугарев). Мисля, че Й. Атанасов е постигнал 
такава хайку-изчистеност в поезията си, но 
без да задълбава във философски или ме-
тафизични проблеми. Напротив, неговите 
тристишия са универсални именно защото 
са родени от мига, делничното, конкрет-
ното, паметта за миналото и живота от на-
стоящето, но погледнати през ироничната 
и самоиронична бленда на поета, те визи-
рат и изследват пластовете на ежедневие-
то, съпоставят го с величието и низостта, с 
малкото и голямото в историята и живота 
въобще. В този смисъл е прав поетът Р. Рад-
ков, който казва, че в поезията на Й. Атана-
сов има нещо „космично“ и че той е един от 
най-добрите примери на „провинциално“ 
писане в поезията. Особен смисъл имат 
трите беззаглавни финални стихотворения 
в тази книжка. Те обобщават, философизи-
рат изреченото дотук, придават му нови 
екзистенциални измерения... А иначе Йор-
дан прилича на големия немски философ 
Хегел, дори физиономично. Пък и нали е 
родом от немския Брауншвайг, но с коре-
ни от стар градинарски род от поетично 
Драганово, Великотърновско. И обича да 
пътува. Пътува много и днес. Пожелавам му 
да продължи да пътува все повече и все по-
надалеч в дебрите на поезията, да бъде оня 
ненаситен врабец, който не спира да кълве 
думите:

Думите – семки на лист.
Празни, Пълни?
Разбира врабецът...

Владимир Шумелов

Йордан Атанасов • Балканската 
линия

Нар. читалище „Даскал Петър 
Иванов“ и ИК „Домино“, Ст. Загора, 
2009

Напоследък ми вър-
ви на книгите с „избра-
но“. През 2009-а, след 
като представих томче-
то с „избрани стихотво-
рения“ на Снежана Ива-
нова „Преодоляване на 
страха“ (ИК „Жанет-45“ в 
рамките на традицион-
ния вече форум „Плов-
див чете“), това е вто-
рата значителна книга 
с поезия, която бележи 
65-годишнината на старозагорския творец 
Йордан Атанасов. Приятелството ми с този 
голям български поет и писател датира от 
три петилетки и чувствам, че сега още по-
вече съм задължен, като имам предвид, 
че отсъствах от честването на неговия 
60-годишен юбилей преди 5 години в Ст. 
Загора, от честването на 10-годишнината 
на вестник „Литературен глас“, чийто гла-
вен редактор е от неговото основаване, от 
връчването на литературния му приз „Ни-
колай Лилиев“ от Общинския съвет на Ст. 
Загора (а вероятно и връчването на други 
награди), от престоя му в болницата (вж. 
стихотворението „Погледи от септичната 
яма“ от стихосбирката „Вода, пясък и дух“ 
през 1997 г., рецензия за която включих в 
книгата си „Накърнимото“, а през 2006 г. 
стилистичен портрет за поета бе поместен 
и в книгата на Кирил Попов „Стилуети“), от 
издаването и представянето на антологии-
те „Поетични гласове – Стара Загора“ през 
2004 г. и „Поетични гласове – Драганово“ 
през 2005 г. и т.н. Все пак този път реших 
друго: томчето с „избрано“ на Йордан Ата-
насов, в което всеки, който познава него-
вото творчество, неговия творчески по-
черк и техника, ще срещне и (пре)прочете 
своите любими стихотворения и поеми, да 
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обговоря с няколко критически фрагмен-
та, които най-добре (според мен) емблема-
тизират творчеството му.

1. „Творческата зрялост на поета Йор-
дан Атанасов се измерва не просто с петте 
издадени до 2000 г. негови книги с поезия 
(роден е през 1943 г. в гр. Брауншвайг, Гер-
мания, родът му е от с. Драганово, Велико-
търновско; понастоящем гл. редактор на в. 
„Литературен глас“ – Ст. Загора). Още пър-
вата му стихосбирка „Токов удар“ (1989) 
даде основание на ценителите на поезията 
за изтъкнат честното отношение на този 
поет към словото. Макар да беше печатал 
свои стихотворения в специализирания 
литературен печат („Пламък“, „Септември“, 
в. „Пулс“, а по-късно и в „Литературен фо-
рум“ и „Век 21“), Йордан Атанасов направи 
сравнително късен дебют, след като беше 
измолил от изкуството правото за искре-
ност и превърна словото в свое знаме и 
герб, в свое житейско и творческо оцеля-
ване в стихията на разяждащия душата му 
скепсис“. (Кирил Попов. „Далчевска есте-
тизация“ – в кн. му „Стилуети“, С., 2006).

2. „Времето неусетно тече и ние се про-
меняме. Надявам се към по-добро, поне в 
писането. Доколкото проследявам някои 
мотиви и теми в творчеството на Йордан 
Атанасов, виждам, че много от тях се по-
втарят, дублират на ново ниво, преплитат; 
достатъчно е да сравним редакциите на 
някои от стихотворенията му, пренесени 
от по-стари в нови книги, за да видим пре-
цизната работа на непрекъснато работе-
щия върху стила и себе си поет [...]; (всъщ-
ност тази настоятелност е характерна само 
за големите писатели, ако, разбира се, пи-
шат постоянно, а редактираните по-стари 
неща поставят в нов контекст – книжно 
тяло и съдържание, за да зазвучат поно-
вому)“ (Владимир Шумелов, „Пътникът и 
градинарят“ – в кн. „Цветните спомени на 
греха“, В. Търново, 2009).

Книгата „Балканската линия“ на Й. Ата-
насов завършва с едноименната поема 
(вече печатана тук и там, включително и 
в предишния бр. 9 („И“) на алманах „Света 
гора“), която е една великолепна обобща-
ваща метафора, родена от личните прежи-

вявания (пътувания) на лирическия герой-
автор. Ето нейните финални куплети:

Пътувай и радвай Балканската линия.
Тя иска да бъде ухажвана. Тя е
столетница – виж я, стоте е надминала.
Но с песен желязна Балкана омайва...

Започват тунелите къси и дълги
и гледаме пак за светлина във тунела.
Много години живеем със навици вълчи.
Все тъмнина в тъмнина.
И скърцащи челюсти.

Владимир Шумелов

Йордан Кръчмаров • Полюшвана 
от вятъра мишена

„Жанет 45“, Пловдив, 2008

Книгата със стихове на рано починалия 
добрички поет Й. Кръчмаров „Полюшвана 
от автора мишена“ има характер на „избра-
но“ и се стреми да очертае цялостния образ 
на автора, чийто творчески път обхваща 
петнадесетина години – време достатъчно 
за един талант да достигне творческа зря-
лост, да развие докрай потенциала, който 
носи. Пред нас е изповедна поезия, в която 
ясно личи личната съдба – може да се каже, 
че те са едно към едно, но индивидуалното 
преживяване е намерило онази синтетична 
форма, при която то се превръща във все-
общо. С лекотата на човек, дарен щедро от 
Бога, поетът свежда лирическите преживя-
вания до онези архетипни състояния и кон-
фликти, в които са заложени най-важните 
въпроси на битието. Искрен, непосред-
ствен, чист, поетът не заема интелектуални 
пози, а дава свобода на ярките драматични 
чувства и мисли, които произвежда кон-
фликтът му със света. Неговите стихове са 
разнообразни в мотивите, ритмите и съз-
вучията и в същото време изключително 
единни. Единството идва от класическата 
чистота и стегнатост на поетическото ми-
слене, от особената, в същината си езиче-
ска, оргиастична страстност, с която лири-
ческият герой обживява нещата около себе 
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си. Лирическите състояния са освободени 
от всяка изкуственост и литературност. 
Дори и в онези от тях, облечени в една по-
универсална образност, се крие силата на 
живото човешко вълнение и тревога. Всич-
ко това прави тези стихове изключително 
физиономични – първият белег на голяма-
та поезия. Бохемски тип творец, който не е 
готов да пожертва свободата си в името на 
удобното живеене, а и очевидно неспосо-
бен на такова, Кръчмаров принадлежи към 
онези редки птици, носители на истинско 
естетическо самосъзнание, които поставят 
творчеството над всичко друго и са готови 
да платят за него най-високата цена. От-
тук допълнителният цвят на лирическото 
съдържание, отвеждащ към поетическия 
„ъндърграунд“ на творци като Вийон, Есе-
нин и Висоцки. Впрочем в стиховете се до-
лавят отгласи и от творчеството на големи 
български поети – Дебелянов, Смирненски, 
Б. Христов. Налице е определено сливане 
на живот и поезия, но не в пространство-
то на някакъв вид обществено служене, 
а на тривиалното всекидневие. Живял на 
село, работил като бригадир на полевъд-
на бригада и завършил земния си път като 
културномасовик на социалистическо 
предприятие (впрочем не е ли това съдба-
та на много творци в буржоазното минало 
и днес), Кръчмаров осъществява един сво-
еобразен творчески подвиг, оставайки ве-
рен на себе си и на поетическото си кредо. 
Той сякаш не търси поетическите сюжети, а 
те сами идват при него. Всяка на пръв по-
глед обикновена житейска ситуация или 
състояние се превръща в отправна точка 
за далекостигаща поетическа асоциация, 
прераства в образ с дълбок символно-ме-
тафоричен подтекст (особено ярко това 
личи в цикъла „Автопортрети“). Зад прости-
те и обикновени неща, които го заобикалят, 
прозира трагично-великото тайнство на 
живота, провиждат се върховите точки на 
екзистенциалната драма. В своите вълнува-
щи стихове той ни се представя като поет, 
разказващ земната участ на човека – от-
крит за радостта от съществуването, но без 
гарантирано безсмъртие. Може би най-го-
лямото достойнство на тази поезия са ней-
ните, нетипични за онова време, мъжест-
веност, дълбочина и трагизъм, нескритата 
опозиционност спрямо казионния поети-

чески говор. Подобно 
на Яворов, Кръчмаров е 
воден от неистов порив 
да стигне истината, но в 
крайна сметка осъзнава, 
че не му остава друго, 
освен да строши главата 
си в стъклената прегра-
да. В почти всичките му 
работи се долавя пред-
чувствие за смърт – от-
тук до голяма степен и 
трагичният, повдигащ 
цената на стиховете привкус, горчиво-мъд-
рата самоирония на поета. Подобно на Де-
белянов, той не доживява първата си сти-
хосбирка. Но още когато е на 28, десет го-
дини преди смъртта си, споделя вярата си, 
че неговото тяло и неговият стих ще имат 
участта на древния град Бизоне – ще про-
паднат и ще възкръснат като мит. И макар 
в зрелите му работи да няма никакви следи 
от мечта за бъдеща слава и признания – 
тази негова вяра се оказва оправдана.

Петър Стефанов

Теменуга Маринова • Сбогом, 
Нефертити

„Фабер“, В. Търново, 2009

Има едно литера-
туроведско клише, че 
добрата книга задава 
повече въпроси, откол-
кото дава отговори. По-
някога обаче и клише-
тата ни влизат в работа, 
когато сме изправени 
пред загадките на чуж-
дите текстове. С тази 
предварителна уго-
ворка само открехвам 
страниците на стихо-
сбирката „Сбогом, Нефертити“ от Т. Мари-
нова, за да представя своята гледна точка 
към своеобразието на един поетически 
свят, който впечатлява със своята неорди-
нерност. В съзнанието ми на мъж веднага 
възникват „другост“, „различност“, „женско 
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писане“, но не ми помагат особено. Книгата 
на варненската поетеса дава обща пред-
става за посоченото по-горе, изправяйки 
метафорична стена дори пред култивира-
ния рецептивен хоризонт. Тук е мястото да 
кажем, че тропите в тази поезия по-скоро 
скриват, нежно обвиват и завоалират бити-
ето, отколкото да го откриват и оголват. Не 
липсват и текстове с по-ясни, по директни 
послания („Парцалено човече...“, „Един ден 
през март“). Ето какво изповядва лириче-
ският субект в едно от цитираните стихо-
творения: „Бях тъй преситена от повърх-
ността...“, за да може по-нататък да изрази 
същностното на копнежа си:

... но все тъй искам да откривам,
да произнасям смисъла им
с най-различни думи.
Неслучайно цитирам този фрагмент, 

тъй като той очевидно поетически дефи-
нира творческото свръхусилие, работещо 
в дълбинните пластове на тази поезия, 
която и осъзнато, и интуитивно бяга от 
скуката на тривиалния изказ, търсейки ня-
каква „своя“ идентичност в езика. И трябва 
да признаем, че я постига. Но точно това 
е проблемът. Стиховете, които иначе изо-
билстват на поетически находки, сякаш „за-
бравят“ да доставят достатъчно знаковост 
по посока на някакво общо смислоофор-
мяне. Метафорите често отправят разно-
посочни сигнали, което създава усещането 
за лирически агностицизъм. Дори това да 
е търсен ефект, той безспорно намалява 
комуникативността на една част от тексто-
вете. Над тази критичност обаче остава ес-
тетското удоволствие от срещата с добрата 
и вглъбена поезия на Теменуга Маринова.

Божидар Богданов

Снежана Иванова • Преодоляване 
на страха

„Жанет 45“, Пловдив, 2009

Днес споделяме съкровения израз на 
признание към един човек и към една пое-
тика, които, убеден съм, са оставили трай-
на следа в нашето съществуване и през 

годините са ни сближавали помежду ни. 
Публикацията на избрани стихотворения 
на С. Иванова ознаменува нейния половин 
век – и тук по неизбежност се озовавам 
в територията на похвалната ораторска 
проза. Комплиментите са порочен кръг. 
Комплиментите, вероятно ще потвърди са-
мата Снежана, са змия, захапала опашката 
си. Този израз, съгласете се, би паснал на 
поетическото ù мислене. А и в случая мога 
да говоря не само като неин приятел, но и 
като неин отчасти ученик и отчасти длъж-
ник. Защото безспорно дължа именно на 
Снежана интереса си към непроницаемо-
то пространство на тялото, на което тя е 
посветила проницателни лирически фраг-
менти. И съм безспорно неин лош ученик, 
защото отношението ми с религията се 
свежда до формулировката, приписвана 
на Лудвиг Витгенщайн: „Понякога успявам 
да вярвам“. Убеден съм, че бих бил в по-
пълно съгласие със себе си, ако можех да 
вярвам пълноценно и в мащабите, в кои-
то вярва Снежана Иванова – да припомня 
една нейна неотдавнашна мисъл, която 
продължава да звучи в ушите ми: „Човек 
е мястото, в което Бог се среща със себе 
си“. Дали в нелекото ни време лириката не 
е мястото, където човек все още се среща 
със себе си и – понякога дори има какво 
да си каже? В моя човешки път е имало ча-
сове, в които извънредно внимателно съм 
четял текстовете на Снежана Иванова и 
съм бивал обсебван от неясна тревога, без 
да мога да проумея какво точно я пред-
поставя. По-късно съм бивал впечатлен от 
ритъма на словесното ù майсторство, от 
хирургическата прецизност и дори стерил-
ност на езиковите ù конструкции, за които 
всички сме съгласни, че не търпят никакви 
възражения и опровержения. Това е една 
много твърда и дори монументална пое-
тика, без особено драматични развития. 
Това е поетика на крайните обобщения, за 
законодателните обобщения. В които, про-
чее, има извънредна смиреност. На човек, 
на жена, на поет... Преди месец и половина 
между мен и Снежана възникна недоразу-
мение, което днес искам да разсея чрез ня-
кои пояснения... Аз съм убеден, че нейната 
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поетика е като вакуумирана: Снежана има 
ограничен – това ни най-малко не означа-
ва беден – речник. Нещо повече, този реч-
ник безкомпромисно се самоограничава, 
защото той се стреми да бъде изграден от 
основополагащи понятия. Понятия като 
Бог и като тяло, които вече споменах. Като 
смърт... Затова във вестник „Култура“ си за-
дадох въпроса откъде тогава е смазващо-
то усещане за безкрайност и за свещено 
в антологията „Преодоляване на страха“? 
Пак ще заявя, че силата на С. Иванова е да 
съчетава изненадващо високи понятия. 
„Преодоляване на страха“ постига неопи-
суеми вариации – и по оста на селекцията, 
и по оста на комбинацията на думите. Тя 
връща Словото назад, свива го, присвива 
го болезнено – до една изначална точка на 
езикова и мисловна компресия, от която 
единственият изход е лирическият взрив... 
Сега вече трябва да заявя това, което не 
заявих на страниците на вестника: чрез 
този подход Снежана не пише книга, не, тя 
гради храм на кота нула. Храм отвъд страха 
– защото ако цитирам папа Йоан Павел II, 
„в началото на любовта е страхът“... Посто-
янно на кота нула. Дали да повярвам в ней-
ния храм? Дали да повярвам в нейния Бог? 
Това са двете предизвикателства, които 
книгата на Снежана Иванова отправя към 
мен. И понякога аз успявам да ù повярвам, 
защото, ако има Бог и ако няма Литература, 
то човешкото същество трябва да ги съчи-
ни, трябва да ги напише, за да не остане са-
модостатъчно и самодоволно. Затова днес 
си давам сметка, че онова, което някога 
е събуждало моята тревога при четенето 
на стихотворенията на Снежана Иванова, 
е било фактът, че още не съм бил узрял 
да осъзная фините разграничения, които 
прави нейната лирика. И как да нарека 
нейната лирика – философска, религиоз-
на, онтотеополитическа? Това не е отго-
вор, който мога да дам тук и сега. Безспор-
но лириката на Снежана Иванова ни по-
ставя на ръба на собствените ни понятия. 
И понякога го прави много брутално, сти-
га да сме развили сетиво за най-фините, 
всъщност за базисните разлики в битието. 

Стига самите ние да сме 
обладани от словесна 
грация. Затова тя може 
да бъде предмет на въз-
хита и от еретици, и от 
монаси. Ако съществу-
вахме в една порядъчна 
църковна среда, „Прео-
доляване на страха“ би 
трябвало да заинтри-
гува ярките църковни 
умове у нас както със 
самобитността си, така и с мистичната 
гмеж в някои стихотворения. А на ничий 
съществен прочит не може да убегне фа-
кта, че в тази книга има и покъртителни 
еротични моменти, за чийто адресат мо-
жем да се поколебаем – мъж или Бог? Аз 
искам обаче да засегна телеграфно и още 
един момент: достолепната национална 
жилка в тази зряла поетика – черно-бялата 
чистота на поетическия рисунък, съзнато 
или не, се пресяга към „Родно изкуство“, 
към „Нашите майки все в черно ходят“ на 
Иван Милев... Към едно стародавно разби-
ране за изкуството като за саможертвата 
да си сирак и да си скитник... В своя път 
Снежана Иванова е преодоляла един ос-
новен страх: страхът да бъде самата себе 
си, да бъде незащитена. Някои писатели 
като мен правят от този страх литература. 
Други, и те са далеч по-малкото, го прео-
доляват. И като СНЕЖАНА ни събират, за да 
преодолеем собствената си изолация.

Марин Бодаков

Мирела Иванова • Бавно 
(стихотворения); Бавно (разкази)

„Жанет45“, Пловдив, 
2009.

Тази нестандартна до-
някъде книга на Мирела 
Иванова свдоява поезия и 
белетристика в едно книж-
но тяло (квадратно, с обър-
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нати на 180 градуса почти идентични ко-
рици в изпълнение на Греди Асса, който е 
автор и на рисунките в стихосбирката), по 
формулата „2 в 1“ (вж. едноименния цикъл 
от „Теория“ и „Практики“ в стихосбирката). 
И ако по-широката маса четящи свързваха 
името на М. Иванова досега изключител-
но с поезията (сбирките „Каменни криле“, 
„Шепоти“, „Самотна игра“, „Памет за поб-
робностите“ и т.н., поетичното общество 
„Петък 13“, различни четения в Лондон и 
другаде преди години, преводи, свързани 
с латвийски и немски автори, поетични 
награди), с други нейни изяви в медии, 
като автор на публицистика и есеистика, 
литературна история и архивистика (да 
не забравим музея „Иван Вазов“ в София), 
настоящата необичайна книга ще ги учуди. 
Но само донякъде. По две причини: едната 
е литературна – различните жанрове тук 
не се бият, това не са точно „две самосто-
ятелни книги“ (сп. Гергина Кръстева в „Тол-
кова „Бавно“ – в нас и наоколо“, „ЛВ“, бр. 26, 
15–21.07.2009 г.), дори формално да е така, 
дори сюжетите в иначе наративната пое-
зия и разказите да текат различни между 
„голямата блъсканица“ т у к и стъписва-
щата „една чужденка“ хармония, красота 
и „бавност“ о т т а т ъ к, дори тези сюжети 
да са ситуирани в различни времеви пла-
стове – преди и след цезурата 89-а, те гра-
витират около една молитва, завършваща 
така: “... дишай бавно и равномерно, / ди-
шай бавно и равномерно.“ – не знам защо 
я асоциирах с началната песен „Дишай“ на 
„Пинк Флойд“ от „Тъмната страна на луна-
та“ (1973) – „Дишай, дишай сред простора. 
/ Мисли за себе си и за останалите хора“, 
или нещо подобно, но това е без значе-
ние в случая, важното е, че и двете „Бавно“ 
разказват синдрома на „разбитото сърце“, 
историите на съкрушения, на „заседналия“ 
по пътищата на живота човек, който откак-
то се помни се опитва и все не успява „да 
смести отвън с отвътре“, да синхронизира 
външния живот с Аз-а, с духа си, да постиг-
не хармония, цялост; втората, на пръв по-
глед, е паралитературна – със сигурност 
съвместния съпружески живот с един тол-
кова качествен разказвач като Владимир 

Зарев, извън всичко останало, си е казал 
думата („Тя [Мирела Иванова] възвърна ин-
тереса ми към променящия се свят, към за-
ниманията ми на писател. В благодарност-
та си аз ù посветих навярно най-значимия 
си роман „Поп Богомил и съвършенството 
на страха“, тя го заслужава“ – в Анкета с пи-
сателя на Николай Димитров от книгата му 
„Из лабиринтите на битието“, изд. „Фабер“, 
В. Търново, 2007).

Разбира се, след „успоредните прочи-
ти“ на Гергина Кръстева (вече цитирана) 
и на Яница Радева – „За какво разказва 
„Бавно“ (пак там), е трудно да се прибави 
нещо. (Или да речем нищо незначещо-
то дублиране на заглавия – „френският“ 
роман „Бавно“ на М. Кундера, излязъл на 
български през 2009 г., и настоящата сдво-
ена книга на М. Иванова.) Ако говорим за 
разказвача Мирела Иванова (като относи-
телно по-ново амплоа), трябва да изтък-
нем, че тя е готов, завършен белетрист, с 
усет за модерните белетристични техники 
и камерните психологически драми, но в 
същото време ни дава знак, че и в облас-
тта на романа би имала успех. В поезията 
си Мирела Иванова продължава да дълбае 
(интелектуално) върху теми от предишни 
свои книги – традиционните: за самотата, 
приятелството, любовта..., но вече пречу-
пени през призмата на по-големия опит – 
житейски и творчески, в който граничната 
десетоноемврийска дата заема особено 
място; лириката продължава да бъде ней-
на запазена територия, запазена марка за 
обич, женска интуитивност, непредвиди-
мост, хаос и какво ли не, но когато настъпи 
„привечер“ (ах, тази привечер, която все 
отлагаме, но тя идва винаги неотменно)... 
Тогава се стремим да забавим забързания 
ход на времето, искаме нещата да се случ-
ват бавно, укротено, уютно, установено, 
регулярно, уверено, по канона (или както 
пише в един свой фрагмент от книгата си 
„Привечер“ Светлозар Игов: „През проле-
тта обичам изгревите, през есента – зале-
зите“). Заслугата на „Бавно“, като на всяко 
истинско произведение на изкуството, е 
внушението, че „бавността отхвърля всич-
ко, което е прагматично, случайно, нетрай-
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но [...], но бавното позволява съсредото-
чаване върху пределните въпроси, върху 
екзистенциалните стойности“ (Г. Кръстева). 
И го прави по един възхитителен начин.

Владимир Шумелов

Генчо Витанов • Окото на зимата

„ЕКСПРЕС“, Габрово, 2008

„Окото на зимата“ от Генчо Витанов е 
обявена като хайку поезия. Затова сме из-
кушени още тука да направим някои уго-
ворки. През последните две десетилетия 
хайку се превърна в често срещан жанр, 
дори нещо повече – стана мода в някои 
литературни среди. Друг е въпросът дали 
опитите да се пише подобна поезия се 
увенчават със задоволителни резултати. 
Трябва да признаем, че някои от родните 
текстове са просто тристишия, които нямат 
нищо общо с духа на хайку и учението на 
дзен. Подобни псевдоварианти са твърде 
обременени от западен рационализъм и 
дори не си поставят за задача да „спре ези-
ка“, да се освободи от смисъла. Ролан Барт 
сполучливо сравнява хайку със „светкави-
ца“ при фотографска снимка, направена 
много старателно (по японски), но с апарат, 
в който не е сложен филм“. Без да влизаме 
в коварни теоретични подробности, ще ка-
жем, че „Окото на зимата“ има око за хайку 
щрих. Ето два примера:

С детски панделки
пеперуди прехвръкват
в пъстра поляна.
.............................
Минава бързо
по плажната ивица
водниста сянка.

Да се разсъждава върху горните цита-
ти, е признак на окаяна логофилия, както 
и на елементарно неразбиране на този вид 
поезия, на този вид словесност, при който 
означаемо и означаващо се сливат в едно. 
За наше съжаление в книгата на Г. Вита-
нов можем да открием само още някол-
ко подобни хайку зарисовки. Останалите 

текстове са по-скоро 
тристишия, нестанали 
хайку, тъй като влизат в 
полетата на символното 
или картезианското. Въ-
преки това от тях грее 
усещането за природна 
уютност, метафорична 
топлота и сърдечност. 
Текстовете от сборника 
„Окото на зимата“ (тези, 
които категорично не 
са хайку) трябва следо-
вателно да оценяваме с друг критерий, да 
мерим с друг аршин. Последните безспор-
но държат едно добро равнище като об-
разност и находчивост, но са твърде равни. 
Липсват ярки, запомнящи се стихове, сти-
хове открития. Въпреки това мисля, че по-
етът Генчо Винанов има още какво да даде 
на българската поезия.

Божидар Богданов

Иван Груев • Завръщането на 
думите

„Домино“, Ст. Загора, 2007

Ще си призная – пиша тези думи за при-
ятел, талантлив поет от Ст. Загора, на когото 
съм задължен от години. Избирам послед-
ната от книгите, които ми е дарявал с ав-
тограф – „Завръщането на думите“, макар 
да съм сигурен, че съвсем не е последна 
в дългия списък от стихосбирки: „Надежда 
за понеделник“ (1982), „Автострада“ (1990), 
„Рисунки с въглен“ (1992), „Разпадане на 
чудесата“ (1996), „Лична 
зона“ (2003), „Премълча-
вани признания“ (2004), 
„Причастие“ (2005), 
„Вино от залези“ (2005), 
„Мигове от светлината“ 
(2006). Всъщност не съм 
писал за негова книга 
от десетина години – от 
„Разпадане на чудесата“. 
Много от нещата, кои-
то тогава съм казал за 
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поезията му, важат и днес, нищо че Музата 
му вече е невротизирана, опърничава, ка-
призна, а и „все по-трудно думите намирам 
/ все по-мъчно ритъма нагласям“. Можем да 
поразсъждаваме и за цезурите, маркира-
щи бели полета в ритъма на стихосбирки 
– едната е от 82-ра до 90-та и тя е по-лесно 
обяснима; втората е от „Разпадане на чуде-
сата“ (1996), та до 2003-та – „Лична зона“. 
Наистина, след емоционалния и социал-
но-обществен срив на 96–97 година идва 
едно мълчание (и, пази Боже, „оцеляване“, 
та майката си трака), но декомпенсацията 
след това е знаменателна – спасението е 
в поезията – „колко е вече стара и тъжна / 
моята първа любов...“, „И песента ù е лична 
зона.“ Следват сбирки, в които напират пи-
саните през годините стихове за „любовта, 
надеждата, раздялата и тъгата“, в които 
кратките лирически късове са „мигове от 
светлината“. И в „Завръщането на думите“ 
Ив. Груев продължава да бъде тъжно-ме-
ланхоличният лирик, търсещ Вечността 
чрез конкретността на детайла и спомена; 
много скепсис, скрита драма и изострена 
сетивност към днешния ден, но и много 
нежност, лиричност и любов излъчват сти-
ховете му. Ще припомня поетите, с кои-
то преди бях асоциирал някои страни на 
поезията на Ив. Груев – „поколението на 
40-те“ (В. Петров, Ал. Вутимски, Б. Райнов, 
Ат. Далчев, Ал. Геров, Ив. Пейчев и др.), но 
мисля, че респектът и поклонът днес е към 
Ив. Динков, на когото е и посвещението на 
последната поема в книгата – Декември“. 
„Декември“ е оня образ, който финализи-
ра един човешки живот и едно творческо 
усилие. Тонът на стихосбирката е мино-
рен, меланхоличен, скептично-ироничен, 
бунтът на отминалите години е притъпен, 
по-скоро отсъстващ, умъдрялостта е взе-
ла превес над лудостта от младите години 
– един „цял живот в утробата на кита“, като 
митичния Йона, „потънал е градът дълбо-
ко под мъглата“, „последните цветя, откъс-
нати от лятото, / увяхват под прозореца и 
цветовете потъмняват...“ – време за равно-
сметки, отчаяния и депресии... Има и про-
блясъци, които възвестяват живота и дават 
надежда, но те наистина са проблясъци, 
илюзии, мечти сред всеобщата баналност и 

повторяемост на сивото и грозно ежедне-
вие. Така се изнизва лятото, есента, докато 
„декември захапа живота ми с челюстта 
на булдог“ (стихотворението без заглавие, 
което предхожда поемата „Декември“); „Де-
кември“ финализира човешките усилия на 
този свят, той е мрачен апокалипсис, но и 
знак за равносметка, за памет и носталгии, 
за вяра в приказки и джуджета, в добро и 
зло; „декември“ („сто зими в зимата се из-
вървяха“) обаче е онази демаркационна 
линия (Бъдни вечер, „притихва пламъкът и 
бъдникът догаря“), отвъд която се ражда-
ме отново – за кой ли път, вечно, с Господа 
Бога – и разбираме, че обичаме... Мисля, че 
„Декември“ е безумно оптимистичната по-
ема на Ив. Груев, която те кара да настръх-
ваш. Защото: „Как се живее на този свят без 
вяра?“. Никак, казвам си, лягаш и мреш. Или 
побеждаваш демоните и се възраждаш 
чрез Словото, чрез Божията Любов; за да 
има какво да сеем в запустялата нива на 
Духа, трябва да си върнем думите... Завър-
шена е на 8 декември 2006 г. в Стара Загора.

Владимир Шумелов

Сашо Серафимов • Потъване на 
светлината

„Жанет45“, Пловдив, 2009

Ако някога поезията е мислена като по-
лет, то сега просто ни е нужна като върве-
не, защото крилата ни създадоха достатъч-
но илюзии, та чак забравихме как се стъпва 
на земята. Това прави и С. Серафимов – учи 
се да върви с душата си. Боже мой, колко е 
трудно това, което е най-лесно. Но поетът 
има мъдра биография: „Баща ми, обущарят, 
Майка ми, чистачката. / Той обуваше света, 
тя го измиташе. / Аз стъпвах на чистото, по 
новата пътека“ („Сънят на света“). В обик-
новеното творецът да създава необикно-
веност е най-голямата магия, защото няма 
поза, нито претенции, вдишваш и издиш-
ваш – нищо особено, а съществуването се 
случва. Това, което в поезията се проявява-
ше инцидентно – олицетворяване на сти-
хотворението, при Сашо Серафимов е вече 
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изживяване. Поези-
ята му става драма 
чрез необичайното 
бертолдбрехтовско 
„отстраняване“ от 
ролята. Истинското 
стихотворение тряб-
ва да е отвъд поета, 
за да има то свой жи-
вот. „Светът е пълен 
със стихотворения, 
които се разхождат, 
/ пият, любят се, спят и умират“ („Дневник 
на живота в един град“). Поетът Пигмалион 
се е отказал от авторското си право и сти-
хотворението „Галатея“ е получило свобо-
дата си. Така то може да твори, избягвайки 
най-скучното – поуката и предвидимата 
баналност на написания текст. „То нямаше 
автор, нямаше идея, нямаше поанта, / дори 
не беше написано...“ („Българско време“). 
Така читателят е провокиран да не бъде 
читател, защото той чете нещо, което не е 
написано, но е осъзнато като отсъстващо в 
написаното. Събудено е очакването, нещо 
като „потъването на светлината“, в която 
„приказката е безкрай“. Ех, Сашо, Сашо, 
вече трети час се „правя на свободен стих“ 
и за моя радост чрез поезията ти станах по-
вече свободен, отколкото стих.

Радослав Радев

Петко Братинов • Преди сълзата 
да застине

„САТОРИ КО“, С., 2009

Книгата с интимна лирика „Преди съл-
зата да застине“ идва, за да разреши едно 
отдавнашно намерение и желание. Чувал 
съм как Петко Братинов казва, че иска да 
събере заедно най-доброто от любовната 
си поезия. Това вече е факт. Следил съм 
през годините дълбоката, философска и 
мъжка поезия на Братинов и сега се убе-
дих, че за интимното може да се пише раз-
лично. Чувствата тук не плуват по повърх-
ността, не радват с цветни фойерверки, а 
загребват от най-дълбокото, от глъбините 

и полусенките на 
човешката същност. 
Българската интимна 
поезия е с дълбоки и 
здрави традиции. Тя 
отдавна се е нареди-
ла сред световните 
образци и тъкмо в 
този контекст да се 
каже нещо ново, е и 
трудно, и мъчно дос-
тижимо. Братинов е 
щастливо изключе-

ние. Той е от онези поети, за които позата и 
рефлексът на отдалечил се от себе си лири-
чески човек е дълбоко присъща и органич-
на. Той не щади любимата си, не я облича 
в измислени представи, а я съди и желае 
като достойна за обич, като даваща обич, 
като призвана да се извиси:

Какво създание от нежна светлина!...
Прониква в мене. 
Момичето прониква в мене,
съблазнено от поета
под ласката на чувствата невинни.
Поетът може!... 
Но мъжът не обещава
нищо свято.
Мъжът поглежда само към гърдите 

му!...
Подвластен на своята първична сила, 

поетът изследва различни нюанси на лю-
бовта. Той прави от жената и пиедестал, и 
партньор и я натоварва с най-високи изи-
сквания – да бъде до него, да бъде в него 
и същевременно някъде високо. Ако има 
нещо наистина неуместно в подобен ред 
на изповедност, то това е фалшът. Измам-
ното заиграване и мисълта, че нещо ти 
принадлежи завинаги. Тъкмо обратното – в 
това напрежение и честност мъжът и жена-
та се надиграват в едно велико състезание 
на зачеване, близост и невъзможност да си 
принадлежат завинаги:

Не знам дали си спомняш 
как плачеха в реката 
последните листа.
И как с болезнен трепет
телата ни се сляха
на есенния бряг.
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Навярно ти остана
във оня град, обречен
на снежни дъждове. 
И вече си родила
децата луннокоси
със северни черти...
Застанал на брега на тази книга, аз си 

мисля колко е хубаво, че чувствата могат 
да бъдат толкова крехки и по мъжки въз-
висени. Да искаш, означава да даваш, да 
се надяваш и никога да не можеш да полу-
чиш всичко. Странно, но естествено. Като 
любовта.

Николай Милчев

Кольо Севов • Избрано

„Ателие 89“, 2009

Чудесно томче с 
най-представителното 
от поета К. Севов. По-
вод да го препрочетем, 
да си спомним за него. 
Нетолкова отдавна 
алманах „Света гора“ 
направи възможното 
според силите си в тази 
посока. Сега жестът е 
още по-категоричен: 
Веселина Цанкова и 
Атанас Липчев съста-

виха разкошна поетическа антология и 
доказаха, че милостта към литературата и 
паметта за нея са по-силни от забравата. За 
съжаление нашият приятел Атанас скоро 
след това ни напусна. Освен романите му 
за него сега напомня и стореното за поети-
ческото творчество на К. Севов. Това също 
е литературен жест, не по-малко важен от 
собственото дело. Нямам намерение да 
анализирам стиховете на бачо Кольо. Ще 
отбележа само вещината, с която са рабо-
тили съставителите, професионализма им 
и чувството им за отговорност. Убеден съм, 
че тази книга ще бъде важен знак за това, 
как съвременната литература продължава 
да се съпротивлява на опитите за нейното 
парцелиране, за изтриване на част от стра-

ниците ù и името на други, уж по-важни и 
значими. В това отношение градът Варна 
дава чудесен пример... Понякога мъртви-
те поети правят повече за сближаването 
на живите. Стиховете на К. Севов, освен 
всичко друго, са запазили и духа на вре-
мето, което все повече се отдалечава от 
нас. Читателят ще прецени кои от тях не са 
загубили от очарованието си и днес. В тях 
поне има много любов и вълнение за дела-
та на човеците. Има личен почерк. Защото 
и авторът бе силна, запомняща се личност. 
Той направи много за литературна Варна. 
За много от писателите ù. Сроди я с чужди 
литератури и култури. Бори се за правото 
ù да бъде част от Голямото слово на Бъл-
гария. Остави течения на чудесното списа-
ние „Простори“, в които нямаше място за 
посредствеността. Или ако все пак частица 
от нея се е промъквала, то това е било пак 
в името на доброто и милостта към слово-
то. Но най-много на вярата в бъднината на 
автора. Памет за поета и благодарност към 
съставителите.

Сава Василев 

Ружа Велчева • Благословената 
река на спомените

„Фабер“, В. Търново, 2009

Ружа Велчева е лирик от търновския 
поетически калейдоскоп. Сравнително 
късният ù поетичен дебют през 2000 г. със 
„Синя птица“ (въпреки че тази книга из-
лиза в съавторство още през 1985 г. в изд. 
„Профиздат“; иначе пър ви те ù пуб ли ка ции 
на сти хо ве в мес т ния пе чат са от 1961 г., а в 
цен т рал ния от 1963 г., освен това тя е пър-
ви но си тел на наг ра да та „Сла вей ко ви“ в 
Тряв на през 1969 г.; през 2002 г. и 2005 г. е 
но ми ни ра на за Го ля ма та наг ра да на www.
poetry.com – кон курс, в кой то взе мат учас-
тие над 4 млн. ду ши от цял свят) би тряб-
вало да покаже, че поезията ù е пропита 
от носталгии. Това, разбира се, е така, но и 
не е. Дълбоко лична и изстрадана, лирика-
та ù в този първи самостоятелен сборник 
беше сигурна заявка за продължение. По-
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следва поетичният ù проект „Полетът на 
кондора“ (от 2002 г.). Тази двойна, билингва 
книга (на бълг. и исп.), има твърде много 
допирни точки с първата – носталгично, 
тухла по тухла, стиховете и в двете градят 
свой единен микрокосмос, в който Битие-
то е ценност и приоритет на „Избраните“; 
екзистенциалната им антиномия почива 
върху висок нравствен максимализъм, 
който покрива координатите на изконно 
българското, България (в „Синя птица“), или 
са обърнати към света, по-точно Америка, 
която А. Карпентиер наричаше „барокова“ 
(в „Полетът на кондора“). Третата книга на 
Р. Велчева „Любовни досиета“ излиза през 
2003 г. Тя наистина е нещо различно: един 
полумистичен нонфикшън, за който автор-
ката казва: „Аз имах щастлива съдба и мои 
приятели бяха, а и още са, умни, странни и 
талантливи мъже, които ме изваяха, изгра-
диха такава, каквато съм сега – жена, живя-
ла винаги по свои правила, праволинейна 
спрямо свой собствен морал, жадна за 
далечни, непознати пътища, очакващи лю-
бовта...“ Отново носталгична книга за „твор-
ческите приятелства, които са по-ценни 
от една любовна авантюра“. През 2006 г. се 
появи нейната книга-антология „Пустинята 
на времето“. Повод за издаването ù беше 
двойният юбилей на Р. Велчева – нейната 
60-годишнина и 45 години творческа дей-
ност. Сборникът включва стихове от „Синя 
птица“ (2000), „Полетът на кондора“ (2002), 
„Любовни досиета“ и „Калифорнийски ба-
лади“ (последната от 2005 г., която хроноло-
гически пропуснах да съобщя – тя е свърза-
на с Ървайн, Южна Калифорния, където 
Ружа живя известно време). По повод тази 
великолепна антология ще цитирам фина-
ла от предговора на редактора С. Василев: 
„И макар книгата, запечатала стъпките на 
Ружа Велчева по белите листи на литерату-
рата през годините, да носи заглавието „Пу-
стинята на времето“, тя е част от могъщото 
войнство на думите, без които пустинята на 
безследното живеене наистина би ни пре-
взела и победила“. Настоящият поетичен 
сборник „Благословената река на спомени-
те“ се роди в месеците тук след поредното 
завръщане на Ружа от Америка. Редактор 
на книгата е Н. Радев. Структурата градят 

разделите „Белези“, „Ка-
лифорнийски балади“, 
„Коприва“ и „Дива луна“. 
В някакъв смисъл и тази 
книга е антологична, но 
и съвсем нова, следвайки 
ново послание и подчи-
нена на нов концепт. В нея 
има стари и по-пресни 
творби, миксирани по 
нов начин в отделните ча-
сти. За това мисля, че тя е 
и най-професионалната. 
В нея Ружа Велчева вече не защитава 
честта на поета, а предава рефлексията си 
върху света в един огромен, космополитен 
диапазон, където границите родно – чуждо 
са размити или несъществуващи в голямо-
то глобално село от новите технологиии; тя 
преминава на пръсти тези граници граци-
озно, незабележимо и не толкова шумно, 
но за сметка на това умъдряло, за да по-
каже красотата на света в шепите си и без-
граничната любов в сърцето си. Стиховете 
отново са с изчистена форма, директност 
на изказа, недоизказаност, бягащи от игри-
вото метафорично въображение, което 
обаче присъства като асоциативно докос-
ване до спомените за минали „белези“ от 
живота, романтично екзотични жалони от 
други светове (Америка), завръщане към 
родното като вик, болка и оная великолеп-
на метафора с калифорнийската коприва. 
Последният цикъл „Дива луна“ можем да 
приемем и като обобщаващ: в него над-
делява баладичното, библейското, магич-
ното, а несъмнено лирическо постижение 
е стихотворението „Реката“. Това е сим-
волът, който както „синята птица“, „кондора“ 
присъства трайно и значимо в лириката ù, 
той въплъщава вечното движение, промя-
ната, пътуването на душата към вечността, 
красотата и свободата.... Ето как завършва 
едно стихотворение, посветено на Маркес 
от книгата „Полетът на кондора“: „Ако Бог 
ни дари / поне парченце живот, / близо са 
–/ пее реката призрачна / и корабът чака. 
Ако...“ Фразата в прочутото отворено писмо 
на Габриел Гарсия Маркес, писано в момент 
на тежка болест, бе: „Ако Бог ми дари пар-
ченце живот... Ще нарисувам една картина. 

Преглед
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С цветовете на Ван Гог, с поезията на Бене-
дети, с песните на Серат“. Е, днес уругваецът 
Марио Бенедети не е с нас. Въпреки това 
корабът чака. Качвайте се и попътен вятър, 
Ружа. До нови срещи със страниците на 
кратката проза „Морга за изгубени души“.

Владимир Шумелов

Данчо Йорданов • Роден в 
България

“Антос“, Шумен, 2009

Данчо Йорданов е поет 
и изпълнител на свои сти-
хове в акомпанимент на 
китара. Той е добре познат 
на общността на бардо-
вете и редовен участник 
в техните срещи в раз-
лични градове на страна-
та. Дрезгавият му глас и 
специфичният маниер на 
изпълнение наумяват на 
незабравимия Висоцки. 
Оттам и прякора, нашен-
ския Висоцки, шегуват се 

понякога приятелите му. Книгата провоки-
ра противоречиви чувства. Не всичко в нея 
може да ви се стори висока или изящна по-
езия. Защото текстовете на тези стихотво-
рения-песни държат да бъдат разпознати 
като актуални, на места отровено сурови, 
непоетични. Много от тях звучат като съ-
временна сатира на обществото и нравите. 
Злободневността и предизвикателността 
са навярно най-характерното в тях. Алко-
холът, цигарите, разочарованията, пропи-
лените надежди са сред най-честите гос-
ти. И някакъв бунт, желание за промяна, 
за противопоставяне и разрушаване на 
стереотипите. В този смисъл те са и много 

автобиографични, отразяващи съдбата на 
човека и поета Д. Йорданов. Сигурен съм, 
че изпети от него, стиховете на “Роден в 
България“ звучат по-убедително и завла-
дяващо.

Григори Каменов 

Николай Нанков •  
Джокондата ме гледа.  
Стихове и рисунки

“Libra Scorp“, Бургас, 2009

Николай Нанков 
ни представя инте-
ресна форма, съчета-
ваща стихове и сти-
лизирани рисунки, 
наумяващи повече на 
шифрограма от знаци.  
Това е сбирка от ми-
сли, шеги и афористи-
чни изречения. Крат-
ката форма в повече-
то случаи изненадва 
приятно читателя, 
защото кара автора да се освободи от из-
лишните думи и да закове смисъла. Струва 
ми се, че и в това отношение авторът е ус-
пял. Както и при оформлението на книгата. 
Може да се заложи и на мъдростта в нея, 
на житейския опит („До просешка тояга не 
само просякът посяга“). Могат да се посо-
чат редица интересни хрумвания, артис-
тични приумици, обединяващи визуалните 
и текстовите послания. Не бих казал, че тук 
има умора и отчаяние в излишък, по-скоро 
нещо оптимистично и заразително. Нещо 
наистина необходимо на днешния читател.

Григори Каменов

Преглед
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Владимир Янев
на 60

Ласло Наги
30 години  

от смъртта му

Младен Влашки
на 50
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Атанас Радойнов
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Иван Ганчев 

Галерия (мултимедия) 
Иван Ганчев в спомените на Ганчо Савов 

ЮБИЛЕИ

IN MEMORIAM

Ателие
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